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xx

เขียนคาํถามตอ่ไปน้ีบนกระดาน มี ใครเคยขอให้ท่านทําบางอย่างโดยไม่ทราบเหตผุลใน
การทําส่ิงน้ันหรอืไม่ ขอให้นักเรยีนไตรต่รองคาํถาม และเชือ้เชิญนักเรยีนสองสามคน
แบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขา

• เหตใุดจึงเป็นการยากท่ีจะทําตามคาํส่ังโดยไม่เข้าใจเหตผุลที่ทําเช่นน้ัน

• พระบัญญัตหิรอืคาํแนะนําจากผู้นําศาสนจักรข้อใดที่เยาวชนบางคนอาจเห็นวา่เช่ือ
ฟังไดย้ากหากพวกเขาไม่เข้าใจชัดเจนถึงเหตผุลที่ทําเช่นน้ัน (ท่านอาจเขียนรายการคาํ
ตอบของนักเรยีนไวบ้นกระดาน)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาหลักธรรมใน ลูกา 5:1–11 ท่ีจะช่วยพวกเขาเมื่อพวกเขาไม่
เข้าใจชัดเจนถึงสาเหตทุี่ขอให้พวกเขาทําตามคาํแนะนําหรอืพระบัญญัตขิองพระเจ้า

เชือ้เชิญให้นักเรยีนสองสามคนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก ลูกา 5:1–5 ขอให้ชัน้เรยีนดู
ตาม โดยมองหาส่ิงที่พระผู้ช่วยให้รอดขอให้ซีโมน (เปโตร) ทําหลังจากพระองคท์รงเสรจ็
สิน้การส่ังสอน ขอให้นักเรยีนรายงานส่ิงที่พบ (หากจําเป็น ชี ้ให้เห็นวา่เชิงอรรถ ข้อ 4 
อธิบายวา่ หย่อนอวน หมายถึงการจับหรอืลากอวนปลา)

• ซีโมนบอกอะไรพระผู้ช่วยให้รอดเกี่ยวกับความพยายามท่ีผ่านมาของพวกเขาในการจับ
ปลา

• ประสบการณ์จับปลาของซีโมนเองอาจทําให้เขาคดิอย่างไรเมื่อพระผู้ช่วยใหร้อดตรสั
บอกให้เขาหย่อนอวนลงอีกครัง้

• ซีโมนพูดวา่อะไรที่แสดงวา่เขาวางใจพระเจ้า

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ลูกา 5:6–9 ขอให้ชัน้เรยีนมองหาวา่เกิดอะไร
ขึน้เมื่อซีโมนทําส่ิงที่พระเจ้าทรงขอ

• เกิดอะไรขึน้เมื่อซีโมนทําส่ิงที่พระเจ้าทรงขอ

• เราสามารถเรยีนรู ้หลักธรรม อะไรจากความเต็มใจของซีโมนในการทําส่ิงที่พระเจ้า
ทรงขอแม้เมื่อเขาไม่เข้าใจวา่ทําไม (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แต่ ให้แน่ใจวา่พวก

 

 

 



xixi

“Same - Sex Attraction” on lds.org/topics

scriptures.lds.org

The Promised Messiah: The First Coming 
of Christ [1978], 129–30

Merriam- 
Webster’s Collegiate Dictionary, 11th ed. [2003], “propi-
tiation”

lds.org/topics

ู ุ

ให้นักเรยีนไตรต่รองวา่พวกเขาจะตอบคาํถาม “ท่านคดิอย่างไรเกี่ยวกับเรือ่งพระครสิต”์ 
อย่างไร สรปุโดยแบ่งปันประจักษ์พยานของท่านเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอด

ให้เวลานักเรยีนเขียนคาํจาก มัทธิว 22:36–39 ในการด์จดบันทึกหรอืในแผ่นกระดาษ
เล็กๆ เชือ้เชิญให้นักเรยีนถือแผ่นกระดาษไปกับเขาและดเูป็นครัง้คราวตลอดทัง้วนัเพื่อ
ช่วยให้จําไดว้า่ตอ้งรกัษาพระบัญญัตขิ้อแรกและข้อสอง

่ ่

)

• การดาํเนินชีวติตามหลักธรรมน้ีเรยีกรอ้งให้เราวางใจพระเยซูครสิต์ ในดา้นใดบ้าง

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจหลักธรรมน้ี เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่
ไปน้ีโดยเอ็ลเดอรร์ชิารด์ จี. สก็อตตแ์ห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง ท่านอาจแจกสําเนาของ
คาํกล่าวให้กับนักเรยีน

“ชีวติน้ีเป็นประสบการณ์ในการวางใจอย่างเต็มที่—วางใจในพระเยซูครสิต ์
วางในใจคาํสอนของพระองค ์วางใจในความสามารถของเราดงัที่ ไดร้บั
การนําจากพระวญิญาณศักดิสิ์ทธ์ิ ให้เช่ือฟังคาํสอนเพ่ือความสุขในเวลาน้ี
และเพื่อการดาํรงอยู่นิรนัดรท์ี่มีความสุขสูงสุดและมีจุดประสงค ์การวางใจ
หมายความวา่เต็มใจเช่ือโดยไม่จําเป็นตอ้งรูผ้ลในบัน้ปลายนับจากเริม่ตน้ 

(ด ูสุภาษิต 3:5–7) เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ดบีังเกิดขึน้ ความไวว้างใจในพระเจ้าของท่านจะตอ้ง
มีพลังและทนนานกวา่ความเช่ือมั่นในความรูสึ้กและประสบการณ์ของตวัท่านเอง” 
(“Trust in the Lord,” Ensign, พ.ย. 1995, 17)

• เราจะพัฒนาความวางใจในพระผู้ช่วยให้รอดลักษณะน้ีไดอ้ย่างไร

• ท่านหรอืครอบครวัของท่านเคยไดร้บัพรท่ียิ่งใหญ่กวา่ที่ท่านคาดหวงัอย่างไรจากการทํา
ตามการนําทางของพระเจ้าแม้เมื่อท่านไม่เข้าใจชัดเจนถึงเหตผล (คาํตอบอาจรวมถึง
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ก่อนเริม่ชัน้เรยีน เขียนคาํถามตอ่ไปน้ีบนกระดาน: มีภาระยุ่งยากอะไรบ้างทีเ่ยาวชน
ประสบอยู่ ในยุคของเรา

ให้นํากล่องเปล่าหรอืเป้สะพายและของหนักๆ เช่นหินก้อนใหญ่หรอืหนังสือ เพื่อใส่ ใน
กล่องหรอืเป้สะพาย เชิญนักเรยีนคนหน่ึงออกมาหน้าห้องและขอให้นักเรยีนถือกล่อง
เปล่าหรอืสะพายกระเป๋า ขอให้ชัน้เรยีนตอบคาํถามที่เขียนบนกระดาน และขอให้
นักเรยีนอีกคนเขียนคาํตอบบนกระดาน หลังจากไดค้าํตอบแตล่ะข้อ ใส่วตัถุหนักๆ  
ทีละชิน้ลงในกล่องหรอืเป้สะพายจนเต็ม

• ท่านจะรูสึ้กอย่างไรถ้าท่านตอ้งแบกภาระน้ีทัง้วนั

ขอให้นักเรยีนอธิบายความท้าทายและความลําบากซ่ึงเกิดจากภาระตามที่เขียนไว้ ใน
รายการบนกระดาน

อธิบายวา่พันธสัญญาใหม่สอนเราเกี่ยวกับพระชนม์ชีพมรรตยัของและการปฏิบัติ
ศาสนกิจหลังการฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระเยซูครสิต ์รวมถึงคาํสอน ส่ิงอัศจรรย์ การ
พลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ และการเยือนสานุศิษย์ ในศาสนจักรสมัยเริม่แรกของ
พระองค ์ตลอดการสอนและการปฏิสัมพันธ์ของพระองคก์ับผู้อื่นแสดงถึงความจรงิครัง้
แล้วครัง้เล่าที่สามารถช่วยแบกรบัภาระของเรา

อธิบายวา่ มัทธิว 11 รวมเอาตวัอย่างของหัวข้อหลักน้ีที่นักเรยีนจะเห็นบ่อยๆ ในการศึกษา
พันธสัญญาใหม่ของพวกเขาในปีน้ี เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 11:28 ขอ
ให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาคาํเชือ้เชิญที่พระผู้ช่วยให้รอดประทานแก่คนที่แบกภาระ
ยากลําบาก

• ท่านคดิวา่การทํางานเหน็ดเหน่ือยและแบกภาระหนักหมายความวา่อย่างไร

• พระผู้ช่วยให้รอดตรสัวา่เราตอ้งทําอะไรเพ่ือรบัการพักผ่อนของพระองค ์( โดยใช้คาํ
พูดของนักเรยีน ให้เขียนหลักธรรมตอ่ไปน้ีบนกระดาน: เม่ือเรามาหาพระเยซูครสิต์
พรอ้มกับภาระหนักของเรา พระองค์จะทรงให้เราหยุดพัก)

• ท่านคดิวา่การมาหาพระเยซูครสิตห์มายความวา่อย่างไร
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เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจวา่การมาหาพระครสิตห์มายความวา่อย่างไร ให้เชิญนักเรยีนคน
หน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 11:29–30 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาคาํแนะนําของพระ
ผู้ช่วยให้รอดที่ ให้แก่คนเหล่าน้ันผู้ที่ปรารถนาจะมาหาพระองค์

• ตามข้อพระคมัภีรเ์หล่าน้ี เราตอ้งทําอะไรเพื่อมาหาพระครสิต์

วาดรปู แอก เทียมววัไวบ้นกระดาน หรอืแสดงภาพแอก

อธิบายวา่แอกคอืท่อนไม้ โดยปกติ ใช้ล่ามระหวา่งคอววัเทียมคูห่รอืสัตวอ์ื่นเพื่อให้สามารถ
ลากของบรรทุกไปดว้ยกัน

• จุดประสงคแ์ละประโยชน์ของแอกคอือะไร (แม้วา่แอกเป็นส่ิงที่หนักหรอืภาระ แต่
ทําให้สัตวท์ัง้คูร่วมพลังและความเข้มแข็ง จึงเพิ่มความสามารถในการแบกของพวก
มัน)

• ท่านคดิวา่การที่เรานําเอาแอกของพระผู้ช่วยให้รอดมาแบกไวห้มายความวา่อย่างไร

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยเอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ. เบดนารแ์ห่ง 
โควรมัอัครสาวกสิบสอง ขอให้ชัน้เรยีนฟังวา่เราจะนําเอาแอกของพระผู้ช่วยให้รอดมา
แบกไว้ ไดอ้ย่างไรและพรอะไรที่เราจะไดร้บัเมื่อทําเช่นน้ัน 

“แอกทําให้สัตวอ์ยู่เคยีงข้างกัน มันจึงเดนิไปดว้ยกันไดเ้พื่อทําให้งานสําเรจ็
ลุล่วง

“พึงพิจารณาพระดาํรสัเชือ้เชิญของพระเจ้าให้แตล่ะคน ‘เอาแอกของเรา
แบกไว’้ การทําและรกัษาพันธสัญญาศักดิสิ์ทธ์ิ ใส่แอกเทียมเรากับพระเจ้า
พระเยซูครสิต ์ประเด็นคอื พระผู้ช่วยให้รอดทรงขอให้เราวางใจและลากไป

พรอ้มกับพระองค ์แม้เราจะพยายามสุดความสามารถก็ยังไม่เท่าเทียมและเทียบไม่ได้
กับพระองค ์เมื่อเราวางใจและลากภาระไปกับพระองคร์ะหวา่งการเดนิทางในความเป็น
มรรตยั แอกของพระองคพ์อเหมาะ และภาระของพระองคก็์เบา

“เราไม่ โดดเดีย่วและไม่จําเป็นตอ้งโดดเดีย่ว เราสามารถมุ่งหน้าในชีวติทุกวนัดว้ยความ
ช่วยเหลือจากสวรรค ์โดยผ่านทางการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดเราไดร้บัความสามารถ
และ ‘กําลัง [ของเรา] เสรมิเพ่ิมขึน้ ’ (‘พระเจ้าขอข้าตามพระองค,์’ เพลงสวด, บทเพลงที่ 
106)” (“ทนแบกสัมภาระได้ โดยง่าย,” เลียโฮนา, พ.ค. 2014, 87)

• อะไรที่ “ ใส่แอกเทียม” เรากับพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูครสิต์

• ตามที่เอ็ลเดอรเ์บดนารก์ล่าวไว ้อะไรคอืพรของการใส่แอกเทียมกับพระผู้ช่วยให้รอด

ชี้ให้เห็นวา่สัญญาของพระผู้ช่วยให้รอดเรือ่ง “หยุดพัก” ใน มัทธิว 11:28–29 ไม่จําเป็น
ตอ้งหมายความวา่พระองคจ์ะทรงขจัดปัญหาและความท้าทายของเราเสมอไป บ่อยครัง้ 
พระผู้ช่วยให้รอดทรงมอบสันตสุิขและความเข้มแข็งที่เราตอ้งการเพื่อเอาชนะและทน
ตอ่ความเดอืดรอ้นของเรา จึงทําให้ภาระของเราเบาลง หากเราซ่ือสัตย์ผ่านความท้าทาย
ของชีวติมรรตยั การหยุดพักท้ายที่สุดที่เราจะไดร้บัคอืความสูงส่งกับพระผู้เป็นเจ้า 
(ด ูคพ. 84:23–24)

ขอให้นักเรยีนไตรต่รองวา่พระผู้ช่วยให้รอดประทานการหยุดพักแก่พวกเขาอย่างไรเม่ือ
พวกเขามาหาพระองค ์เชิญนักเรยีนสองสามคนแบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขากับชัน้
เรยีน ท่านอาจตอ้งการแบ่งปันประสบการณ์ของท่านเอง
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เชือ้เชิญให้นักเรยีนตัง้เป้าหมายท่ีชัดเจนเก่ียวกับวธิีที่พวกเขาสามารถมาหาพระเยซู
ครสิตต์ลอดทัง้ปีน้ีระหวา่งการศึกษาพันธสัญญาใหม่ กระตุน้ให้พวกเขาตัง้เป้าหมายของ
ตนเองรวมถึงการศึกษาพระคมัภีรท์ุกวนัและอ่าน พันธสัญญาใหม่ ทัง้หมดในปีน้ี

ขอให้นักเรยีนนึกถึงช่วงชิวติของพวกเขาเมื่อพวกเขากระตอืรอืรน้และตืน่เตน้ที่จะบอก
ใครสักคนเกี่ยวกับประสบการณ์ที่พวกเขามีหรอืส่ิงที่พวกเขาเห็น อ่าน หรอืไดย้ิน เชิญ
นักเรยีนสองสามคนให้รายงานส่ิงที่พวกเขากระตอืรอืรน้และตืน่เตน้ที่จะบอกใครสักคน

อธิบายวา่พันธสัญญาใหม่ประกอบดว้ยแบบอย่างของบุคคลหลายคนที่ ไดร้บัการเสรมิ
สรา้งให้เข้มแข็ง รบัการสอน หรอืไดร้บัพรจากพระเจ้าแล้วรูสึ้กปรารถนาจะบอกคนอ่ืน
เกี่ยวกับพระองค ์เชิญนักเรยีนสองสามคนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก ยอห์น 1:37- 42 
ขอให้ชัน้เรยีนดตูามโดยมองหาส่ิงที่สานุศิษย์สองคนของยอห์นผู้ถวายบัพตศิมาทําหลัง
จากไดย้ินประจักษ์พยานของท่านเกี่ยวกับพระเยซู

• อันดรวูเ์รยีนรูอ้ะไรเกี่ยวกับพระเยซูเมื่อพูดกับพระองค์

• อันดรวูท์ําอะไรหลังจากรูว้า่พระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาห์

• ทําไมท่านจึงคดิวา่เขาตืน่เตน้ที่จะบอกข่าวน้ีกับซีโมนเปโตรพี่ชายของเขา

ให้สรปุ ยอห์น 1:43- 44 โดยบอกนักเรยีนวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงเชือ้เชิญชายคนหน่ึงช่ือ
ฟีลิปให้เป็นสานุศิษย์ของพระองค ์เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 1:45- 46 
ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาส่ิงที่ฟีลิปทําหลังจากที่เขารูว้า่พระเยซูทรงเป็น 
พระเมสสิยาห์

• ฟีลิปพูดอะไรกับนาธานาเอลเกี่ยวกับเยซูแห่งนาซาเรธ็

• นาธานาเอลตอบสนองอย่างไรตอ่ประจักษ์พยานของฟีลิปที่วา่พระเยซูทรงเป็นพระ
เมสสิยาห์

• คาํเชือ้เชิญที่ฟีลิปให้แก่นาธานาเอลคอือะไร

เขยีนข้อความที่ ไม่ครบถ้วนตอ่ไปน้ีไวบ้นกระดาน: เมือ่เรามาหาพระเยซูครสิต.์ . .

• ตามตวัอย่างจากพันธสัญญาใหม่ เราจะมีความปรารถนาอะไรเม่ือเรามาหาพระเยซู
ครสิต ์(ขณะที่นักเรยีนตอบ ให้เตมิข้อความบนกระดานให้ครบถ้วนเพื่อแสดงถึงหลัก
ธรรมตอ่ไปน้ี: เม่ือเรามาหาพระเยซูครสิต์ เราจะมีความปรารถนามากขึน้ในการ
เชือ้เชิญผู้อ่ืนให้มาหาพระองค์)

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจหลักคาํสอนน้ีดขีึน้ ให้ลอก แผนภาพ ประกอบน้ีบนกระดาน

• ท่านคดิวา่เหตใุดเราจะมีความปรารถนามากขึน้ที่จะเชือ้เชิญผู้อื่นให้มาหาพระครสิต์
เมื่อเรามาหาพระองคด์ว้ยตวัเราเอง

อธิบายวา่ประธานเฮนรยี์ บี. อายรงิก์แห่งฝ่ายประธานสูงสุดสอนเกี่ยวกับพรยิ่งใหญ่ที่
เราไดร้บัเมื่อเราเชือ้เชิญผู้อื่นมาหาพระเยซูครสิต ์เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง
ข้อความตอ่ไปน้ี
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“เมื่อท่านให้ ใจของท่านแก่การเชือ้เชิญคนมาหาพระครสิต ์ใจของท่านจะเปล่ียน . . . 
โดยการช่วยให้ผู้อื่นมาหาพระองค ์ท่านจะพบวา่ตวัท่านเองไดม้าหาพระองค ์(“Come 

unto Christ,” Ensign, มี.ค. 2008, 49)

• จะเกิดอะไรขึน้ในชีวติของเราเมื่อเราเชือ้เชิญผู้อื่นให้มาหาพระเยซูครสิต์

เพิ่มลูกศรไปที่ภาพวาดบนกระดานเพื่อให้ดคูล้ายกับ แผนภาพประกอบ:

• ท่านคดิวา่เหตใุดการเชือ้เชิญผู้อื่นมาหาพระครสิตจ์ะช่วยให้เราเข้าใกล้พระองคม์าก
ขึน้เช่นกัน

• ใครเชือ้เชิญให้ท่านมาหาพระผู้ช่วยให้รอดและพระกิตตคิณุของพระองค ์ชีวติท่านได้
รบัพรอย่างไรเป็นผลที่ตามมา

กระตุน้ให้นักเรยีนพิจารณารว่มกับการสวดอ้อนวอนวา่พวกเขาจะเชือ้เชิญใครมาหาพระ
เยซูครสิต์

• เราจะทําอะไรเพื่อเชือ้เชิญให้ผู้อื่นมาหาพระองค์

อธิบายวา่การเชิญเพื่อนหรอืเพื่อนรว่มชัน้เรยีนมาเข้าชัน้เรยีนเซมินารเีป็นวธิีหน่ึงที่
นักเรยีนจะเชือ้เชิญให้ผู้อื่น “มาดเูถิด” วา่พระเยซูครสิตเ์ป็นใครและพระกิตตคิณุของ
พระองคจ์ะเป็นพรแก่ชีวติของพวกเขาไดอ้ย่างไร

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 1:47- 50 ขอให้ชัน้เรยีนดตูามโดยมองหาวา่นา
ธานาเอลมีประสบการณ์อะไรเมื่อเขาพบกับพระผู้ช่วยให้รอด (อธิบายวา่วลี “ ไม่มีอุบาย” 
แปลวา่ไม่หลอกลวง)

• พระผู้ช่วยให้รอดตรสัอะไรที่ทําให้นาธานาเอลประกาศวา่พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของ
พระผู้เป็นเจ้า

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 50 พระผู้ช่วยให้รอดทรงสัญญาอะไรกับนาธานาเอลเน่ืองจากเขา
เช่ือ

อธิบายวา่ นาธานาเอลกลายเป็นหน่ึงในอัครสาวกของพระเยซู พรอ้มกับอันดรวู ์เปโตร  
ฟีลิปและคนอื่นๆ เน่ืองจากอัครสาวกเหล่าน้ีฟังการเชือ้เชิญให้มาหาพระเยซูครสิต ์ 

พวกเขาเป็นพยานถึง “เหตกุารณ์ใหญ่กวา่” (ข้อ 50) รวมถึงปาฏิหารยิ์และการสอนของ
พระเยซูครสิตแ์ละการฟ้ืนคนืพระชนม์ตลอดจนการเสด็จขึน้สวรรคข์องพระองค์

ทิง้ท้ายโดยการแสดงประจักษ์พยานวา่เมื่อนักเรยีนศึกษาพันธสัญญาใหม่ปีน้ี พวกเขาจะ
รูสึ้กถึงคาํรอ้งขออันตอ่เน่ืองของพระผู้ช่วยให้รอดให้มาหาพระองค ์เมื่อพวกเขาประยุกต์
ใช้หลักคาํสอนและหลักธรรมที่เรยีนรูต้ลอดทัง้ปี พวกเขาจะไดร้บัความช่วยเหลือจาก
พระองคก์ับภาระของพวกเขา เช่นเดยีวกับอัครสาวกสมัยโบราณ จะเป่ียมดว้ยความ
ปรารถนาที่จะช่วยให้ผู้อื่นมาหาพระองคเ์ช่นกัน
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 Ensign,
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เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของ การให้ข้อคดิทางวญิญาณ ท่านอาจตอ้งการเชิญชัน้เรยีนให้รอ้งข้อ
ที่ 1 และ 4 ของเพลงสวด “ฉันเช่ือในพระครสิต”์ (เพลงสวด บทเพลงที่ 57) หรอืเพลง
สวดเพลงอ่ืนที่เกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอด เริม่บทเรยีนโดยถามนักเรยีนดงัน้ี

• ท่านจะตอบอย่างไรถ้ามีบางคนถามท่านวา่เหตใุดพระเยซูครสิตจ์ึงสําคญัสําหรบัท่าน

อธิบายกับนักเรยีนวา่บทเรยีนในวนัน้ีพวกเขาจะเรยีนรูเ้กี่ยวกับบทบาทของพระเยซูครสิต์
ในแผนแห่งความรอดของพระบิดาบนสวรรค ์เชือ้เชิญให้พวกเขามองหาความจรงิขณะ
พวกเขาศึกษาวนัน้ีที่จะช่วยเสรมิสรา้งศรทัธาของพวกเขาในพระเยซูครสิต์

เขียนแผนภูมิตอ่ไปน้ีไวบ้นกระดาน ท่านอาจแจกเป็น เอกสารประกอบ ให้นักเรยีน 
(หากท่านแจกเอกสาร ขอให้นักเรยีนเตมิข้อความในแผนภูมิของพวกเขาให้ครบถ้วน
ขณะที่ท่านเตมิข้อความใน แผนภูมิ บนกระดานให้ครบถ้วน)

ชี ้ให้เห็นวา่แผนของพระบิดาบนสวรรคป์ระกอบดว้ยสามสถานะหลัก (1) ชีวติก่อน 
มรรตยัของเรา ซ่ึงอยู่ก่อนการเกิดทางรา่งกายของเรา (2) ชีวติมรรตยัของเราบนแผ่น 
ดนิโลก และ (3) ชีวติหลังมรรตยัของเรา ซ่ึงจะอยู่หลังความตายทางรา่งกาย

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงข้อความตอ่ไปน้ี และขอให้ชัน้เรยีนฟังข้อจํากัดที่เรา
ประสบในชีวติก่อนมรรตยัของเรา

Teaching 
Seminary: Preservice Readings

เเ
ท
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“เราอยู่เป็นลูกทางวญิญาณของพระบิดาในสวรรคก์่อนมาเกิดบนโลกน้ี แตเ่ราไม่เหมือน
พระบิดาบนสวรรค ์ทัง้เราจะไม่เป็นเหมือนพระองคแ์ละจะไม่ไดร้บัพรทุกประการท่ี
พระองคท์รงไดร้บัหากไม่มีประสบการณ์ของการดาํเนินชีวติในความเป็นมรรตยัดว้ยการ
มีรา่งกาย

“จุดประสงคท์ัง้มวลของพระผู้เป็นเจ้า—งานและรศัมีภาพของพระองค—์คอืเพื่อให้เรา
แตล่ะคนไดร้บัพรทัง้หมดของพระองค ์พระองคท์รงเตรยีมแผนหน่ึงท่ีสมบูรณ์แบบ
เพื่อให้บรรลุจุดประสงคข์องพระองค ์เราเข้าใจและยอมรบัแผนน้ีก่อนมายังแผ่นดนิ
โลก . . .

“เพื่อให้เจรญิก้าวหน้าและเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้า เราทุกคนตอ้งไดร้บัรา่งกายและได้
รบัการทดสอบในช่วงการทดลองบนแผ่นดนิโลก” (ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา: แนวทาง
การรบัใช้งานเผยแผ่ศาสนา [2004], 48, 49)

• เราประสบกับข้อจํากัดใดบ้างในชีวติก่อนมรรตยัของเรา

อธิบายวา่เมื่อพระบิดาบนสวรรคท์รงเสนอแผนแห่งความสุขของพระองค ์เราเรยีนรูว้า่
พระผู้ช่วยให้รอดทรงตอ้งทําให้แผนน้ีสมบูรณ์ ลูซิเฟอร ์ลูกทางวญิญาณคนหน่ึงของพระ
บิดาบนสวรรค ์กบฎตอ่แผนของพระบิดาบนสวรรค ์เขาเป็นที่รูจ้ักในฐานะ ซาตาน คาํใน
ภาษาฮีบรทูี่แปลวา่ “ปฏิปักษ์”

เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง โมเสส 4:1- 3 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่
ซาตานเรยีกรอ้งอะไรจากพระบิดาบนสวรรค์

• ซาตานเรยีกรอ้งอะไรจากพระบิดาบนสวรรค์

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 2พระบิดาบนสวรรคต์รสัเกี่ยวกับพระเยซูครสิตว์า่อะไร

• พระเยซูครสิตท์รงไดร้บัเลือกให้ทําอะไร (หลังจากนักเรยีนตอบแล้ว ให้เขียนความจรงิ
ตอ่ไปน้ีบนกระดาน ชีวติก่อนมรรตยั: พระเยซูครสิต์ ได้รบัเลือกในชีวติก่อนมรรตัย
ให้เป็นพระผู้ ไถ่ของมนุษยชาติ)

อธิบายวา่หลังจากพระเยซูครสิต์ ไดร้บัเลือกให้ทําแผนแห่งความรอดของพระบิดา
บนสวรรคสํ์าเรจ็ พระองคท์รงสรา้งโลกน้ีซ่ึงเราแตล่ะคนไดร้บัรา่งกายทางโลกและรบั
ประสบการณ์

ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ฮีบร ู1:1–2 เชิญชัน้เรยีนให้ดตูาม โดยมองหา
บทบาทของพระเยซคูรสิต์ ในการสรา้งโลก

• บทบาทของพระเยซูครสิต์ ในการสรา้งโลกคอือะไร (เขียนหลักคาํสอนตอ่ไปน้ีบน
กระดานใต ้ชีวติก่อนมรรตยั: ภายใต้การกํากับดูแลของพระบิดาบนสวรรค์ พระ
เยซูครสิต์ทรงสรา้งโลก)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคดิเกี่ยวกับความสวยงามของโลก ท่านอาจตอ้งการแสดงรปูภาพหน่ึง
ภาพหรอืมากกวา่น้ันที่แสดงความสวยงามของโลก

• การท่ีรูว้า่พระเยซูครสิตท์รงสรา้งโลกน้ี และอีกหลายล้านโลกที่เหมือนกัน ส่งผลตอ่
ความรูสึ้กของท่านเก่ียวกับพระองคอ์ย่างไร
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อธิบายวา่ในความเป็นมรรตยัเราประสบกับข้อจํากัดหรอือุปสรรคเพิ่มเตมิที่กีดกัน้เราไม่
ให้เป็นเหมือนพระบิดาบนสวรรคแ์ละกลับไปที่ประทับของพระองค ์เชิญนักเรยีนคน
หน่ึงอ่านออกเสียงข้อความตอ่ไปน้ี ขอให้ชัน้เรยีนฟังอุปสรรคสองประการที่เราประสบ
ระหวา่งความเป็นมรรตยั

“ ในความเป็นมรรตยั เราอยู่ ในสภาพท่ีตอ้งขึน้อยู่กับความตายทางรา่งกายและทาง
วญิญาณ พระผู้เป็นเจ้าทรงมีพระวรกายสมบูรณ์แบบ มีรศัมีภาพ และเป็นอมตะ มีเน้ือ
หนังและกระดกู เพื่อให้เป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้าและกลับไปยังที่ประทับของพระองค ์
เราตอ้งมีรา่งกายท่ีสมบูรณ์แบบ เป็นอมตะมีเน้ือหนังและกระดกู อย่างไรก็ด ีเพราะการ
ตกของอาดมัและเอวา ทุกคนบนแผ่นดนิโลกจึงมีรา่งกายที่เป็นมรรตยัและไม่สมบูรณ์
แบบ และจะตายในท่ีสุด ถ้าไม่ ใช่เพราะพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูครสิต ์ความตายคง
ทําให้หมดสิน้ความหวงัท่ีจะไดอ้ยู่กับพระบิดาบนสวรรค์ ในวนัข้างหน้า

“ควบคูก่ับความตายทางรา่งกาย บาปเป็นอุปสรรคสําคญัท่ีขัดขวางเราไม่ ให้เป็นเหมือน
พระบิดาในสวรรคแ์ละไม่ ให้กลับไปยังท่ีประทับของพระองค ์ในสภาพมนุษย์ เรามักจะ
ยอมตอ่การล่อลวง ฝ่าฝืนพระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้า และทําบาป . . . แม้บางครัง้จะ
ปรากฏให้เห็นเป็นอย่างอื่น แตบ่าปจะนําไปสู่ความทุกข์เสมอ บาปก่อให้เกิดความรูสึ้ก
ผิดและความละอายใจ เพราะบาปของเรา เราจึงไม่สามารถกลับไปอยู่กับพระบิดาบน
สวรรค์ ไดเ้วน้แตเ่ราจะไดร้บัการให้อภัยและสะอาดก่อน

“. . . เช่นเดยีวกันกับความตายทางรา่งกาย เราจะชนะผลจากบาปดว้ยตวัเราเองไม่ได”้ 
(ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา, 50)

อธิบายวา่ก่อนพระเยซูประสูตบินแผ่นดนิโลก ทูตสวรรคอ์งคห์น่ึงมาปรากฏตอ่โยเซฟใน
ความฝันเม่ือเขารูว้า่มารยี์ตัง้ครรภ์ เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 1:21 ขอให้
ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่ทูตสวรรคป์ระกาศอะไรแก่ โยเซฟ

• ทูตสวรรคบ์อกวา่พระเยซูจะทรงทําอะไร (หลังจากนักเรยีนตอบแล้ว ให้เขียนหลักคาํ
สอนตอ่ไปน้ีบนกระดานใต ้ชีวติมรรตยั: พระเยซูครสิต์เสด็จมาช่วยเราให้รอดจาก
บาป)

• พระเยซูครสิตท์รงทําอะไรจึงช่วยให้เรารอดจากบาปของเรา

แสดงภาพ พระเยซูสวดอ้อนวอนในเกทเสมนี, การตรงึกางเขน, และ มารยี์กับพระเยซู
ผู้ฟ้ืนคนืพระชนม์ (หนังสือภาพพระกิตตคิณุ [2009] 56, 57, 59; ด ูLDS.org ดว้ย) 
ทบทวนกับนักเรยีนวา่ การทนทุกข์, การสิน้พระชนม์, และ การฟ้ืนคนืพระชนม์ ของ
พระเยซูครสิตร์วมกันเรยีกวา่การชดใช้

• เราตอ้งทําอะไรเพื่อจะไดร้บัการช่วยให้รอดจากบาปของเราผ่านการชดใช้ของพระเยซู
ครสิต ์(ด ูกิจการของอัครทูต 2:38)

ขอให้นักเรยีนนึกถึงคนบางคนที่ล่วงลับไปแล้ว หลังจากน้ันสองสามนาที ให้ถามวา่

• ตามความเข้าใจของท่านเกี่ยวกับแผนแห่งความรอด คนท่ีล่วงลับไปแล้วอยู่ที่ ไหน 
(เมื่อสิน้ชีวติวญิญาณของทุกคนเข้าไปที่ โลกวญิญาณ เพื่อเพิ่มความเข้าใจของ
นักเรยีน ท่านอาจตอ้งการเชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง แอลมา 40:11- 14)

Altus Fine Art 
altusfineart.com
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แสดง ภาพ การฝังพระศพของพระครสิต ์(หนังสือภาพพระกิตตคิณุ หน้า 58; ด ูLDS.org 
ดว้ย) เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 1 เปโตร 3: 18- 20; 4:6 จากน้ันให้ถามวา่

• พระเยซูครสิตท์รงทําอะไรทันทีหลังจากพระองคสิ์น้พระชนม์

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง หลักคาํสอนและพันธสัญญา 138:18–19, 30–32 
ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาส่ิงที่พระเยซูครสิตท์รงทําเพื่อทําให้มีการส่ังสอนพระ
กิตตคิณุแก่ทุกคนในโลกแห่งวญิญาณ

• พระเยซูครสิตท์รงทําอะไรเพื่อให้มีการส่ังสอนพระกิตตคิณุแก่ทุกคนในโลกวญิญาณ

• ความพยายามเหล่าน้ีแสดงให้เห็นถึงความรกัของพระบิดาบนสวรรคแ์ละพระเยซู
ครสิตท์ี่ทรงมีตอ่เราทุกคนอย่างไร

ดภูาพมารยี์กับพระเยซูผู้ฟ้ืนคนืพระชนม์ (หนังสือภาพพระกิตตคิณุ; no. 59; ด ูLDS.org 
ดว้ย) จากน้ันถามชัน้เรยีนวา่

• เกิดอะไรขึน้ในวนัที่สามหลังจากพระผู้ช่วยให้รอดสิน้พระชนม์ (พระองคฟ้ื์นคนื
พระชนม์)

• การฟ้ืนคนืชีวติหมายความวา่อย่างไร (วญิญาณและรา่งกายของคนน้ันมารวมกัน จะ
ไม่มีวนัแยกจากกันอีก [ด ูคพ. 138:17])

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 1 โครนิธ์ 15:20- 22 ขอให้ชัน้เรยีนท่ีเหลือดตูาม โดย
หาดวูา่การฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระเยซูครสิตส่์งผลตอ่เราแตล่ะคนอย่างไร

• การฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระเยซูครสิตม์ีผลตอ่เราอย่างไร (หลังจากนักเรยีนตอบแล้ว 
ให้เขียนหลักคาํสอนตอ่ไปน้ีบนกระดานใต ้ชีวติหลังมรรตยั: เน่ืองจากกการฟ้ืนคืน
พระชนม์ของพระเยซูครสิต์ ทุกคนจะฟ้ืนคืนชีวติ)

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ววิรณ์ 20:12 จากน้ันให้ถามวา่

• จะเกิดอะไรขึน้กับเราแตล่ะคนหลังจากเราฟ้ืนคนืชีวติ

อธิบายวา่หนังสือแห่งชีวติจะแสดงความคดิและการกระทําของบุคคลผู้หน่ึงในชีวติน้ี
และบันทึกในสวรรคเ์ก็บรกัษาไวเ้กี่ยวกับคนชอบธรรม (ด ูคูม่ือพระคมัภีร ์“หนังสือแห่ง
ชีวติ”) ให้เน้นวา่เราไดร้บัการพิพากษาไม่เพียงตามงานของเราเท่าน้ัน แตต่ามความ
คดิ คาํพูด และความปรารถนาของเราดว้ย (ด ูโมไซยาห์ 4:30; แอลมา 12:14; 41:3; คพ. 
137:9)

ท่านอาจตอ้งการเสนอแนะให้นักเรยีนเขียน ยอห์น 5:22 ตรงช่องวา่งในพระคมัภีร์ ใกล้
กับ ววิรณ์ 20:12 ขอให้นักเรยีนอ่าน ยอห์น 5:22 ในใจและมองหาวา่ใครจะพิพากษาเรา

• ใครจะพิพากษาเรา (หลังจากนักเรยีนตอบแล้ว ให้เขียนหลักคาํสอนตอ่ไปน้ีบน
กระดานใต ้ชีวติหลังมรรตยั: พระเยซูครสิต์จะทรงพิพากษามนุษยชาติทัง้ปวง)

ทบทวนกับนักเรยีนวา่จุดประสงคท์้ายสุดในแผนของพระบิดาบนสวรรคค์อืการให้เรา
มี โอกาสไดร้บัชีวตินิรนัดร ์หรอืความสูงส่ง ซ่ึงหมายความวา่จะเป็นเหมือนพระบิดาบน
สวรรคแ์ละอยู่กับพระองคต์ลอดไปในครอบครวันิรนัดร ์ท่านอาจตอ้งการแสดงภาพ
ครอบครวัของท่านและอธิบายวา่เหตใุดจึงสําคญัสําหรบัท่านท่ีสามารถอยู่กับพระบิดาบน
สวรรคแ์ละครอบครวัของท่านตลอดกาล

National History Museum Frederiksborg 
Castle Hillerød Denmark
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เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 3:16- 17 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยหาดวูา่เรา
ตอ้งทําอะไรเพื่อจะรบัชีวตินิรนัดร ์(หรอื ชีวติอันเป็นนิจ)

• เราตอ้งทําอะไรเพ่ือจะรบัชีวตินิรนัดร ์(อธิบายวา่การเช่ือในพระบุตรองคเ์ดยีวที่ถือ
กําเนิดหมายถึงการใช้ศรทัธาในพระเยซูครสิตแ์ละดาํเนินชีวติตามพระกิตตคิณุของ
พระองค ์ซ่ึงรวมถึงการรบัศาสนพิธีพระวหิาร)

• ท่านจะสรปุ ยอห์น 3:16 ให้เป็นหลักธรรมข้อหน่ึงอย่างไร (หลังจากนักเรยีนตอบ ให้
เขียนหลักธรรมตอ่ไปน้ีไวบ้นกระดานใต ้ชีวติหลังมรรตยั: หากเราใช้ศรทัธาในพระ
เยซูครสิต์และดําเนินชีวติตามพระกิตติคุณของพระองค์ จากน้ันเราจะได้รบั
ชีวตินิรนัดร)์

เตอืนนักเรยีนถึงคาํถามที่ท่านถามเม่ือเริม่ชัน้เรยีน “ท่านจะตอบอย่างไรถ้ามีบางคนถาม
ท่านวา่เหตใุดพระเยซูครสิตจ์ึงสําคญัสําหรบัท่าน?” ขอให้นักเรยีนอธิบายวธิีที่พวกเขา
อาจจะปรบัปรงุคาํตอบตอ่คาํถามน้ีมากขึน้โดยอาศัยส่ิงที่พวกเขาเรยีนรู้ ในวนัน้ี ท่านอาจ
ตอ้งการเชิญนักเรยีนสองสามคนมาแบ่งปันประจักษ์พยานของพวกเขาเกี่ยวกับพระเยซู
ครสิตแ์ละบทบาทของพระองค์ ในแผนของพระบิดาบนสวรรค ์ท่านอาจสรปุโดยแบ่งปัน
ประจักษ์พยานของท่านเองดว้ย
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เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงสถานการณ์ตอ่ไปน้ี

เด็กสาวคนหน่ึงไดร้บัแรงบันดาลใจและการจรรโลงใจเมื่อเธอเข้าเรยีนเซมินาร ีเธอรูสึ้ก
ถึงอิทธิพลของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ที่น่ันและสํานึกคณุสําหรบัส่ิงที่เธอเรยีนรู ้เด็กสาว
อีกคนหน่ึงอยู่ ในชัน้เรยีนเดยีวกัน อย่างไรก็ด ีเธอมักจะรูสึ้กเบื่อ และรูสึ้กวา่เธอไม่คอ่ยได้
อะไรจากชัน้เรยีน

• อาจมีสาเหตใุดบ้างท่ีทําให้เด็กสาวสองคนน้ีมีประสบการณ์ที่แตกตา่งกันขณะเข้าเรยีน
ชัน้เรยีนเซมินารเีดยีวกัน (คาํตอบที่อาจเป็นไปไดม้ีดงัตอ่ไปน้ี เด็กสาวคนแรกอาจ
มีส่วนรว่มอย่างแข็งขันในบทเรยีน เด็กสาวคนแรกอาจมีประสบการณ์การเรยีนรูท้าง
วญิญาณซ่ึงสามารถตอ่ยอดการเรยีนรู้ ในปัจจุบัน และเด็กสาวคนที่สองอาจเสียสมาธิ
จากความวติกกังวลอ่ืนๆ )

เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาหลักคาํสอนหรอืหลักธรรมในบทเรยีนวนัน้ีที่จะช่วยพวกเขา
ทําบทบาทของพวกเขาให้เกิดสัมฤทธิผลในเซมินารแีละเสรมิสรา้งประจักษ์พยานในพระ
กิตตคิณุของพระเยซูครสิต์

อธิบายวา่บุคคลสามคนที่มีบทบาทสําคญัในการเรยีนรูพ้ระกิตตคิณุในสภาพแวดล้อม
คล้ายกับเซมินารคีอื พระวญิญาณบรสุิทธิ์ คร ูและนักเรยีน

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 14:26 และอีกคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 
16:13 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาบทบาทบางประการของพระวญิญาณบรสุิทธิ์

• เราสามารถเรยีนรูค้วามจรงิอะไรบ้างจากข้อพระคมัภีรเ์หล่าน้ีเกี่ยวกับบทบาทของพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ (นักเรยีนอาจให้คาํตอบตา่งกัน แต่ ให้แน่ใจวา่พวกเขาระบุหลักคาํ
สอนตอ่ไปน้ี: พระวญิญาณบรสุิทธ์ิสอนความจรงิ)

• เราจะรู้ ไดอ้ย่างไรวา่เมื่อใดท่ีพระวญิญาณบรสุิทธิ์กําลังสอนความจรงิแก่เรา (ท่านอาจ
ตอ้งการให้นักเรยีนเปิดไปที่ หลักคาํสอนและพันธสัญญา 8:2- 3)

ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง หลักคาํสอนและพันธสัญญา 50:13–14 ขอให้
นักเรยีนที่เหลือดตูามโดยมองหาบทบาทของครสูอนพระกิตตคิณุ ก่อนที่นักเรยีนจะอ่าน 
อธิบายวา่ข้อพระคมัภีรเ์หล่าน้ีให้แก่สมาชิกศาสนจักรในสมัยแรกๆ ที่ ไดร้บัแตง่ตัง้ให้
สอนพระกิตตคิณุ
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• บทบาทของครสูอนพระกิตตคิณุคอือะไร (ด ูคพ. 42:14 ดว้ย)

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 2 นีไฟ 33:1 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาส่ิงที่
พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงทําให้เราเมื่อเราสอนความจรงิโดยเดชานุภาพของพระองค์

• ตามที่กล่าวไว้ ในข้อน้ี พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงทําอะไรให้เรา

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจวธิีอัญเชิญพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ให้นําความจรงิเข้ามาสู่จิตใจ
ของพวกเขา เชิญนักเรยีนอ่านออกเสียง หลักคาํสอนและพันธสัญญา 88:118 ขอให้ชัน้
เรยีนดตูาม โดยหาดวูา่เราจะแสวงหาการเรยีนรู้ ไดอ้ย่างไร

• เราจะแสวงหาการเรยีนรู้ ไดอ้ย่างไร ( โดยการศึกษาและโดยศรทัธา)

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํพูดตอ่ไปน้ีโดยเอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ. เบดนารแ์ห่ง 
โควรมัอัครสาวกสิบสอง ขอใหชั้น้เรยีนฟังดวูา่เราทําให้อะไรเกิดขึน้ไดเ้มื่อเราแสวงหาการ
เรยีนรู้ โดยศรทัธา

“ครสูามารถอธิบาย สาธิต ชักชวน และเป็นพยาน ทําส่ิงเหล่าน้ีดว้ยพลังยิ่งใหญ่ทาง
วญิญาณและความมีประสิทธิผล อย่างไรก็ด ีท้ายที่สุดเน้ือหาของข่าวสารและพยานของ
พระวญิญาณบรสุิทธิ์จะแทรกเข้าไปในใจไดก็้ตอ่เมื่อผู้รบัยินยอมให้เข้าไป การเรยีนรู้ โดย
ศรทัธาเปิดหนทาง เข้าสู่ หัวใจ” (“Seek Learning by Faith,” Ensign, ก.ย. 2007, 61)

• จากคาํกล่าวน้ี เราสามารถเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรเกี่ยวกับส่ิงที่เกิดขึน้หากเราแสวงหาการ
เรยีนรูด้ว้ยศรทัธา (ช่วยให้นักเรยีนระบุหลักธรรมตอ่ไปน้ี: หากเราแสวงหาการเรยีนรู้
ด้วยศรทัธา แล้วเราจะอัญเชิญพระวญิญาณบรสุิทธ์ิเข้ามาสู่ ใจของเราให้สอนและ
เป็นพยานถึงความจรงิ ท่านอาจจะเขียนความจรงิน้ีไวบ้นกระดาน)

ชี ้ใหเ้ห็นวา่ศรทัธาเป็นมากกวา่ความเช่ือที่ปราศจากการกระทํา เราแสดงศรทัธาผ่านการ 

กระทํา

• ท่านคดิวา่การเรยีนรูด้ว้ยศรทัธาหมายความวา่อย่างไร

เพื่อสาธิตวา่การเรยีนรูด้ว้ยศรทัธาหมายความวา่อย่างไร ขออาสาสมัครหน่ึงคนที่ ไม่เคย
เล่นฟุตบอล (ท่านสามารถปรบัเปลี่ยนกิจกรรมน้ีโดยให้นักเรยีนคนหน่ึงที่ ไม่เคยเล่น 

บาสเก็ตบอล เลน่ดนตร ีโยนบอล ผูกเนคไท และอืน่ๆ มารว่ม) บอกอาสาสมคัรวา่ทา่นตัง้ใจ 
จะสอนวธิีเล่นฟุตบอลให้เขาเก่งพอที่จะเล่นในทีมฟุตบอล ถามอาสาสมัครวา่เขามีศรทัธา
ในความสามารถของท่านที่จะสอนและในความสามารถของเขาที่จะเรยีนหรอืไม่ จากน้ัน
อธิบายและสาธิตวธิีเลีย้งลูกบอล แต่ไม่ตอ้งให้อาสาสมัครลอง อธิบายวธิีส่งบอล จากน้ัน
สาธิตโดยส่งบอลไปที่อาสาสมัคร แตเ่อาบอลคนืมาแทนท่ีจะปล่อยให้อาสาสมัครลองส่ง
บอลกลับคนืให้ท่าน ทําเช่นเดยีวกันกับการทุ่มบอลเข้าไปในสนามเม่ือบอลหลุดออกไป 
จากน้ันให้ถามอาสาสมัครวา่

• ท่านรูสึ้กท่านพรอ้มเพียงใดที่จะไปคดัตวัเข้าทีมฟุตบอล เพราะเหตใุด

• ถึงแม้วา่การเรยีนรูเ้กี่ยวกับฟุตบอลและการดคูนอื่นเล่นจะช่วยได ้แตห่ากท่านตอ้งการ
พัฒนาทักษะที่จําเป็นเพื่อประสบความสําเรจ็ในการเล่นฟุตบอล ท่านตอ้งทําอะไร

• ส่ิงน้ีสัมพันธ์กับการเรยีนรู้ โดยศรทัธาอย่างไร (เพียงเช่ือและวางใจวา่พระวญิญาณจะ
สอนเราไม่พอ เพื่อให้ ไดค้วามรูเ้รือ่งความจรงิของพระผู้เป็นเจ้า เราตอ้งพยายามเรยีนรู้
และประยุกต์ ใช้ส่ิงที่เราเรยีนรู)้
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เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีของเอ็ลเดอรเ์บดนาร ์ขอให้ชัน้เรยีน
ฟังส่ิงที่ท่านสอนเก่ียวกับการเรยีนรู้ โดยศรทัธา (ท่านอาจทําสําเนาข้อความน้ีให้นักเรยีน
และให้พวกเขาทําเครือ่งหมายส่ิงที่พวกเขาหาเจอ)

“ผู้เรยีนท่ีกําลังใช้สิทธิ์เสรีโดยทําตามหลักธรรมท่ีถูกตอ้งจะเปิดใจรบัพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์และเชือ้เชิญเดชานุภาพการสอน การเป็นพยาน และพยาน
ยืนยันของพระองค ์การเรยีนรูด้ว้ยศรทัธาเรยีกรอ้งความพยายามอย่างเต็ม
ที่ทางวญิญาณ จิตใจ และรา่งกาย ไม่ ใช่รบัอย่างเดยีว ในการกระทําที่เกิด
จากศรทัธาอย่างแท้จรงิและอย่างเสมอตน้เสมอปลายน่ันเองที่บอกพระบิดา

บนสวรรคข์องเราและพระบุตรของพระองคพ์ระเยซูครสิต์ ให้ทรงทราบวา่เราเต็มใจ
เรยีนรูแ้ละรบัคาํแนะนําจากพระวญิญาณบรสุิทธิ์ . . .

การเรยีนรูด้ว้ยศรทัธาไม่สามารถส่งผ่านจากผู้สอนสู่นักเรยีนโดยการบรรยาย การสาธิต 
หรอืการทดลอง แตนั่กเรยีนตอ้งใช้ศรทัธาและการกระทําเพื่อให้ ไดค้วามรูด้ว้ยตนเอง” 
(“Seek Learning by Faith,” 64)

• อะไรคอืความพยายามทางวญิญาณ ทางจิตใจ หรอืทางรา่งกายที่เราทําไดเ้พื่ออัญเชิญ
พระวญิญาณมาสอนและเป็นพยานถึงความจรงิแก่เรา

หมายเหต:ุ ตอนน้ีอาจเป็นช่วงที่เหมาะสําหรบัการอ่าน หลักคาํสอนและพันธสัญญา 
88:122 และสนทนาถึงความสําคญัของระเบียบและความเคารพในชัน้เรยีน

• เจตคตหิรอืพฤตกิรรมลักษณะใดบ้างที่ขัดขวางพระวญิญาณจากการสอนความจรงิให้
เราในชัน้เรยีนเซมินารี

• ประสบการณ์ในเซมินารขีองนักเรยีนคนหน่ึงที่แสวงหาการเรยีนรูด้ว้ยศรทัธาจะแตก
ตา่งอย่างไรจากประสบการณ์ของนักเรยีนที่ ไม่ ไดท้ําเช่นน้ัน

ขอให้นักเรยีนเปิดไปที่ มัทธิว 4 อธิบายวา่ในประสบการณ์ของอัครสาวกเปโตรเราจะเห็น
วา่แบบอย่างของการแสวงหาการเรยีนรูด้ว้ยศรทัธาจะอัญเชิญพระวญิญาณบรสุิทธิ์เข้า
มาสู่ ใจเราเพื่อสอนและเป็นพยานถึงความจรงิไดอ้ย่างไร ขอให้นักเรยีนหน่ึงคนอ่านออก
เสียง มัทธิว 4:18- 20 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาคาํเชือ้เชิญที่พระผู้ช่วยให้รอดตรสั
แก่เปโตรและอันดรวู์

• พระผู้ช่วยให้รอดทรงเชือ้เชิญให้เปโตรและอันดรวูท์ําอะไร

• คาํตอบของพวกเขาเป็นแบบอย่างของการแสวงหาการเรยีนรูด้ว้ยศรทัธาอย่างไร

ชี ้ให้เห็นวา่การกระทําของเปโตรในการตดิตามพระเยซูครสิตท์ําให้เขาอยู่กับพระผู้ช่วย
ให้รอดตลอดการปฏิบตัศิาสนกิจในความเป็นมรรตยัของพระองค ์โดยเช่ือฟังการเรยีก
ของพระผู้ช่วยให้รอดให้ตามพระองค ์เปโตรมีสิทธิพิเศษในการฟังพระผู้ช่วยให้รอดสอน
ทุกวนัและเป็นพยานถึงปาฏิหารยิ์มากมาย ดว้ยพระดาํรสัเชิญของพระผู้ช่วยให้รอด  
เปโตรเดนิไดแ้ม้กระทั่งบนน้ํา (ด ูมัทธิว 14:28–29)

อธิบายกับนักเรยีนวา่ครัง้หน่ึง พระเยซูทรงถามคาํถามหน่ึงกับอัครสาวกของพระองค ์
เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 16:13- 14 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาส่ิงที่
พระผู้ช่วยให้รอดทรงถาม
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• พระผู้ช่วยให้รอดทรงถามอะไรอัครสาวกของพระองค์

• พวกเขาตอบอย่างไร

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 16:15- 17 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยหาดวูา่เป
โตรตอบคาํถามตอ่ไปของพระผู้ช่วยให้รอดอย่างไร

• คาํตอบของเปโตรตอ่คาํถามของพระผู้ช่วยให้รอดคอือะไร

• พระผู้ช่วยให้รอดทรงอธิบายวธิีที่เปโตรไดร้บัความรูข้องเขาวา่อะไร

• ประสบการณ์ของเปโตรเป็นตวัอย่างของความจรงิที่เราไดร้ะบุไว้ ในบทเรยีนน้ีอย่างไร

เชือ้เชิญให้นักเรยีนตอบคาํถามตอ่ไปน้ีในสมุดจดในชัน้เรยีนหรอืในสมุดบันทึกการศึกษา
พระคมัภีรข์องพวกเขา (ท่านอาจเขียนคาํถามไวบ้นกระดาน)

• ท่านแสวงหาการเรยีนรูด้ว้ยศรทัธาเมื่อใด พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงทําตามบทบาท
ของพระองค์ ในการเรยีนรูพ้ระกิตตคิณุอย่างไรเมื่อท่านทําส่ิงน้ี (ท่านอาจเชิอ้เชิญให้
นักเรยีนไตรต่รองประสบการณ์การเรยีนรูท้ี่ผ่านมาเม่ือพวกเขาพยายามเรยีนรูม้ากขึน้
เกี่ยวกับพระเยซูครสิต)์

หากนักเรยีนไม่สะดวกใจในการแบ่งปัน เชิญนักเรยีนสองสามคนให้บรรยายประสบการณ์
ที่พวกเขาเขียน ท่านอาจตอ้งการแบ่งปันประสบการณ์ของท่านเช่นเดยีวกันกับประจักษ์
พยานของท่านเกี่ยวกับความจรงิที่ท่านสนทนา

ขอให้นักเรยีนนึกถึงส่ิงที่พวกเขาจะทําหน่ึงหรอืสองส่ิงเพื่อเรยีนรูด้ว้ยศรทัธาและอัญเชิญ
พระวญิญาณบรสุิทธิ์เข้ามาสู่ ใจพวกเขาเพื่อสอนและเป็นพยานถึงความจรงิ เชือ้เชิญให้
นักเรยีนเขียนส่ิงที่พวกเขาจะทํา

สรปุโดยแบ่งปันคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยประธานโธมัส เอส. มอนสัน

“เยาวชนทัง้หลาย ข้าพเจ้าขอให้ท่านมีส่วนรว่มในเซมินาร ีศึกษาพระคมัภีรข์องท่าน
ทุกวนั ตัง้ใจฟังครขูองท่าน ประยุกต์ ใช้ส่ิงท่ีท่านเรยีนรูร้ว่มกับการสวดอ้อนวอน 
(“Participate in Seminary,” ส.ค. 12, 2011, seminary.lds.org)
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(  Ensign,
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แจก สําเนา ของ แบบสํารวจตอ่ไปน้ีให้นักเรยีนแตล่ะคน ให้นักเรยีนพิจารณาข้อความ
และเขียนคาํตอบของพวกเขาในช่อง รบัรองกับนักเรยีนวา่ท่านจะไม่ ให้พวกเขารายงาน
คาํตอบ

หลังจากนักเรยีนทําแบบสํารวจจนครบถ้วน ให้พวกเขาไตรต่รองระหวา่งบทเรยีนวา่พวก
เขาจะปรบัปรงุการศึกษาพระคมัภีรข์องพวกเขาไดอ้ย่างไร

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยเอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ. เบดนารแ์ห่ง 
โควรมัอัครสาวกสิบสอง

“พระคมัภีรป์ระกอบดว้ยพระคาํของพระครสิตแ์ละเป็นแหล่งน้ําดาํรงชีวติซ่ึงเรามีอยู่
ตลอดเวลาและเราสามารถดืม่ไดม้ากและดืม่ไดน้าน . . .
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“ โดยผ่านกิจวตัรประจําวนั ท่านและข้าพเจ้าสูญเสียน้ําจํานวนหน่ึงซ่ึงเป็น
ส่วนประกอบจํานวนมากของรา่งกายเรา ความกระหายเป็นความตอ้งการน้ํา
ของเซลล์รา่งกาย และน้ําในรา่งกายเราจะตอ้งไดร้บัการเตมิให้เต็มทุกวนั 
เป็นเรือ่งที่ ไม่คอ่ยสมเหตสุมผลหากจะ ‘เตมิ’ น้ําเป็นครัง้คราว โดยอยู่ ใน
ภาวะสูญเสียน้ําเป็นเวลานาน ส่ิงเดยีวกันน้ีเป็นความจรงิทางวญิญาณ ความ

กระหายทางวญิญาณคอืความตอ้งการน้ําดาํรงชีวติ การไหลอย่างตอ่เน่ืองของน้ําดาํรง
ชีวติดกีวา่การจิบเป็นครัง้คราวมากนัก” ( “ แหล่งน้ําดาํรงชีวติ ”  [ไฟร์ ไซดร์ะบบการศึกษา
ของศาสนจักร, 4 ก.พ., 2007], 1, 7 lds.org/broadcasts)

• เราเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรจากเอ็ลเดอรเ์บดนารเ์กีย่วกบัส่ิงทีพ่วกเราจะไดร้บัจากการศึกษา
พระคมัภรีท์กุวนั (นักเรยีนควรระบุหลกัธรรมทํานองน้ี เม่ือเราศกึษาพระคัมภีรทุ์กวนั 
เราได้รบั “น้ําดํารงชีวติ” ท่ีเราต้องการ เขยีนหลักธรรมน้ีไวบ้นกระดาน)

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจคณุคา่และความสําคญัของพระคมัภีร์ ในสมัยของเรา 
ทา่นอาจตอ้งการฉายวดีทิศัน์  “ พรของพระคมัภีร ์”  (3:04), ซ่ึงมีอยู่ ใน LDS.org ในวดีทิศัน์ 
น้ี เอ็ลเดอรด์.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์นแห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองบรรยายถึงการเสีย
สละที่ชายคนหน่ึงทําเพื่อช่วยให้มีคนไดอ้่านพระคมัภีร์ ไบเบิลไดม้ากขึน้ หากท่านเปิด
วดีทิัศน์ ให้หยุดหลังจากเอ็ลเดอรค์รสิทอฟเฟอรสั์น ถามวา่ “พวกเขาเข้าใจส่ิงใดท่ีเรา
ตอ้งเข้าใจเช่นกัน” (นาทีที่ 1:56) เพื่อถามนักเรยีนวา่พวกเขาจะตอบคาํถามของท่านวา่
อย่างไร จากน้ันฉายวดีทิัศน์ตอ่ ในตอนท้ายของวดีทิัศน์ สอนบทเรยีนตอ่ตรงย่อหน้าที่
เริม่วา่ “หลังจากดวูดีทิัศน์ . . .”

หากท่านไม่ไดฉ้ายวดีทิัศน์ เชิญนักเรยีนส่ีคนออกมาท่ีหน้าชัน้เรยีนและอ่านข้อความบาง
ส่วนตอ่ไปน้ีจากคาํพูดของเอ็ลเดอรค์รสิทอฟเฟอรสั์น

1. “ ในวนัที่ 6 ตลุาคม ปี 1536 รา่งอันน่าอนาถถูกนําออกมาจากคกุใตด้นิใน
ปราสาทวลิโวรด์ใกล้กรงุบรสัเซลส์ ประเทศเบลเยียม เกือบหน่ึงปีครึง่ชาย
คนน้ีตอ้งทนทุกข์อย่างโดดเดีย่วในคกุมืดและอับชืน้ นักโทษถูกมัดตรงึกับ
เสานอกกําแพงปราสาท เขามีเวลาเปล่งคาํสวดอ้อนวอนครัง้สุดท้าย 
‘พระองคเ์จ้าข้า ขอทรงเปิดพระเนตรกษัตรยิ์อังกฤษดว้ยเถิด’ จากน้ันเขา

ถูกรดัคอโดยฉับพลัน รา่งท่ีมัดตดิกับเสาถูกเผาในทันที ชายผู้น้ีคอืใครกันเล่า และกล่าว
โทษเขาดว้ยความผิดใด. . . ” (“พรจากพระคมัภีร,์” เลียโฮนา, พ.ค. 2010, 39)

2. “ช่ือของเขาคอืวลิเลียม ทินเดล มีความผิดโทษฐานแปลและเผยแพรพ่ระคมัภีร์
ไบเบิลในภาษาอังกฤษ

“. . . ในการโตเ้ถียงอย่างดเุดอืดกับบาทหลวงผู้หน่ึงซ่ึงตอ่ตา้นการให้คนธรรมดาสามัญ
ครอบครองพระคมัภีร ์ทินเดลปฏิญาณวา่ ‘หากพระผู้เป็นเจ้าทรงไวชี้วติ ภายในไม่กี่ปี
ข้าพเจ้าจะทําให้เด็กขับรถไถรูพ้ระคมัภีรม์ากกวา่ท่านเสียอีก!” . . .

“วลิเลียม ทินเดลไม่ ใช่คนแรกและคนสุดท้ายในบรรดาผู้เสียสละที่อยู่ ในหลายประเทศ
หลายภาษาและยอมตายเพื่อนําพระคาํของพระผู้เป็นเจ้าออกมาจากการปิดบัง . . . พวก
เขารูอ้ะไรเล่าเกี่ยวกับความสําคญัของพระคมัภีรซ่ึ์งเราตอ้งรูเ้ช่นกัน ชาวอังกฤษใน
ศวรรษที่ 16 ซ่ึงจ่ายเงินจํานวนมากมายมหาศาลและยอมเส่ียงตายเพื่อให้ ไดอ้่านพระ
คมัภีร์ ไบเบิล คนเหล่าน้ันเข้าใจอะไรหรอืที่เราทัง้หลายควรเข้าใจเช่นกัน” (“พรจากพระ
คมัภีร,์” 39)
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ถามนักเรยีนวา่

• ท่านคดิวา่เหตใุดคนจึงเสียสละอย่างใหญ่หลวงเช่นน้ันเพื่อให้ ไดพ้ระคมัภีร์

ขอให้ผู้อ่านคนท่ีสามอ่านคาํกล่าวของเอ็ลเดอรค์รสิทอฟเฟอรสั์นตอ่

3. “ ในสมัยของทินเดล ความไม่รูพ้ระคมัภีรม์ีมากเน่ืองจากผู้คนไม่มีสิทธ์ิอ่านพระคมัภีร์
ไบเบิล โดยเฉพาะในภาษาท่ีพวกเขาจะเข้าใจได ้ปัจจุบันน้ีพระคมัภีร์ ไบเบิลและพระ
คมัภีรเ์ล่มอื่นๆ อยู่ ใกล้แคเ่อือ้ม แตค่วามไม่รูพ้ระคมัภีรก์ลับมีมากขึน้เรือ่ยๆ เน่ืองจาก
ผู้คนไม่เปิดอ่านหนังสือเหล่าน้ัน พวกเขาจึงหลงลืมส่ิงท่ีปู่ย่าตายายเคยรูม้า” (“พรจาก
พระคมัภีร,์” 40)

ถามนักเรยีนวา่

• ท่านคดิวา่เหตใุดคนในสมัยของเราไม่อ่านพระคมัภีรอ์ย่างที่พวกเขาควรอ่าน

ขอให้ผู้อ่านคนท่ีส่ีอ่านคาํกล่าวของเอ็ลเดอรค์รสิทอฟเฟอรสั์นตอ่

4. “ลองนึกถึงความสําคญัของพรท่ีเรามีพระคมัภีร์ ไบเบิลและพระคมัภีรเ์พิ่มเตมิอีกราว 
900 หน้า อันไดแ้ก่พระคมัภีรม์อรมอน หลักคาํสอนและพันธสัญญา และไข่มุกอันลํา้คา่ 
. . . แน่นอนวา่การไดร้บัพรดงักล่าวพระเจ้าทรงกําลังบอกวา่เราจําเป็นตอ้งใช้แหล่งช่วยที่
มีอยู่ ในพระคมัภีรต์ลอดเวลามากกวา่ช่วงใดท่ีผ่านมา (“พรจากพระคมัภีร,์” 43)

หลังจากดวูดีทิัศน์ (หรอืหลังจากผู้อ่านคนที่ส่ีอ่านคาํกล่าวของเอ็ลเดอรค์รสิทอฟเฟอรสั์น
จบ) ให้นักเรยีนอธิบายวา่พวกเขาเช่ือวา่เอ็ลเดอรค์รสิทอฟเฟอรสั์นพูดวา่อะไรเกี่ยวกับ 
ความจําเป็นของเราในการศึกษาพระคมัภีร ์หลังจากนักเรยีนตอบแล้ว เขียนความจรงิตอ่
ไปน้ีบนกระดาน: ความจําเป็นของเราท่ีต้องมีพระคัมภีร์ ในปัจจุบันมีมากกวา่ช่วงใด
ท่ีผ่านมา
• ทําไมท่านจึงคดิวา่ความจําเป็นของเราท่ีตอ้งมีพระคมัภีร์ ในปัจจุบันมีมากกวา่ช่วงใดที่

ผ่านมา

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจวา่การศึกษาพระคมัภีรจ์ะเป็นประโยชน์ตอ่เราในสมัยของเรา
อย่างไร อธิบายวา่อัครสาวกเปาโลเขียนจดหมายฉบับหน่ึงซ่ึงท่านบรรยายสภาพบางอย่าง
ของโลกในยุคสุดท้าย เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 2 ทิโมธี 3:1- 5, 13 ขอให้ชัน้
เรยีนดตูาม โดยมองหาบาปและเจตคตบิางประการที่เห็นไดท้ั่วไปในสมัยของเรา (ท่าน
อาจตอ้งการบอกให้นักเรยีนดเูชิงอรรถเพื่อช่วยนิยามคาํศัพท์และวลียากๆ ในข้อเหล่าน้ี)

• บาปหรอืเจตคตอิะไรบ้างที่ระบุไว้ ในข้อเหล่าน้ีที่ท่านเห็นในสังคมของท่านในปัจจุบัน

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 2 ทิโมธี 3:14- 17 ขอให้ชัน้เรยีนมองหาวา่เราจะพบ
ความปลอดภัยในเวลาที่เต็มไปดว้ยอันตรายน้ีไดอ้ย่างไร

• เราจะพบความปลอดภัยในเวลาที่เต็มไปดว้ยอันตรายน้ีไดอ้ย่างไร

เขียนข้อความท่ี ไม่ครบถ้วนตอ่ไปน้ีไวบ้นกระดาน: เมือ่เราศกึษาพระคมัภีรเ์ราสามารถได้
รบั. . .

• จาก 2 ทิโมธี 3:15–17มีพรอะไรให้เราเมื่อเราศึกษาพระคมัภีรแ์ละดาํเนินชีวติตามคาํ
สอนของพระคมัภีร ์(หลังจากที่นักเรยีนตอบ ให้เตมิข้อความบนกระดานให้ครบเพื่อให้
อ่านไดด้งัน้ี: เม่ือเราศกึษาพระคัมภีรเ์ราสามารถได้รบัปัญญา การแก้ ไขสิง่ผิด และ
แนวทางท่ีจะนําเราไปสูค่วามรอด)
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อธิบายวา่ข้อความบนกระดานเป็นตวัอย่างของหลักธรรมหน่ึง หลักธรรมและหลักคาํ
สอนของพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิตเ์ป็นความจรงิพืน้ฐานที่ ไม่แปรเปลี่ยนซ่ึงให้การ
นําทางในชีวติของพวกเรา หน่ึงในจุดประสงคห์ลักของพระคมัภีรค์อืเพื่อสอนหลักคาํ
สอนและหลักธรรมของพระกิตตคิณุ เราสามารถทําให้การศึกษาพระคมัภีรป์ระจําวนั
ของเรามีความหมายมากขึน้โดยการคน้ควา้หาหลักคาํสอนและหลักธรรมตา่งๆ ไตรต่รอง
ความหมาย และประยุกต์ ใช้ ในชีวติเรา

พูดถึงหลักธรรมที่ท่านเขียนไวบ้นกระดานอีกครัง้

• ท่านคดิวา่การที่เราสามารถไดร้บัปัญญา การแก้ ไขส่ิงผิด และแนวทางเมื่อเราศึกษา
พระคมัภีรห์มายความวา่อย่างไร

• เม่ือใดที่ท่านรูสึ้กวา่ท่านไดร้บัปัญญา การแก้ ไขส่ิงผิด และแนวทางเน่ืองจากการศึกษา
พระคมัภีร ์(ท่านอาจตอ้งการแบ่งปันประสบการณ์เช่นกัน)

อธิบายวา่หน่ึงในความคาดหวงัของหลักสูตรการศึกษาเซมินารน้ีีคอืการที่นักเรยีนตอ้ง
อ่าน พันธสัญญาใหม่ทัง้เล่ม น่ีเป็นข้อกําหนดของการไดร้บัวฒุิบัตรเซมินารี

อธิบายวา่การอ่านพันธสัญญาใหม่ทัง้เล่มจะตอ้งใช้ความมุ่งม่ันอันตอ่เน่ืองแตก็่คุม้คา่กับ
ความพยายาม เพ่ืออธิบายตวัอย่างเรือ่งน้ี ให้สาธิตโดยเตมิน้ํา (หรอืเครือ่งดืม่) จนเต็ม
แก้วใส ให้นักเรยีนสองคนยืนอยู่ข้างแก้วน้ํา ให้หลอดหน่ึงหลอดกับนักเรยีนคนหน่ึง ให้
หลอดเจ็ดหลอดที่มัดรวมกันเป็นกําแก่นักเรยีนอีกคน บอกให้พวกเขาดืม่น้ําทัง้หมดให้
เรว็ที่สุดโดยใช้หลอดหน่ึงหลอดหรอืหลายๆ หลอด (นักเรยีนที่ ใช้หลอดหน่ึงหลอดควร
จะดืม่น้ําไดอ้ย่างตอ่เน่ืองและหมดก่อน นักเรยีนอีกคนควรจะดดูน้ําขึน้มาตามหลอดได้
ลําบาก) เชิญนักเรยีนสองคนน่ังลงและถามชัน้เรยีนดงัน้ี

• ท่านจะเช่ือมโยงกิจกรรมน้ีกับเป้าหมายการอ่านพันธสัญญาทัง้เล่มระหวา่งหลักสูตร
การศึกษาน้ีอย่างไร (นักเรยีนที่มีหลอดเจ็ดหลอดเป็นเหมือนคนที่พยายามอ่านพระ
คมัภีรม์ากๆ ในคราวเดยีว นักเรยีนที่มีหลอดเดยีวเป็นเหมือนคนท่ีคอ่ยๆ อ่านทุกวนั)

เพื่อช่วยให้นักเรยีนมองเห็นวา่พวกเขาสามารถคอ่ยๆ อ่านพันธสัญญาใหม่ทัง้เล่มได้
อย่างตอ่เน่ือง ให้พวกเขาหารจํานวนหน้าในพันธสัญญาใหม่ (392 หน้าในพระครสิต์
ธรรมคมัภีรฉ์บับมาตรฐาน โดยสหสมาคมพระครสิตธรรมสากล) กับจํานวนวนัทัง้หมด
จนกระท่ังจบหลกัสูตร ตวัอย่างเช่น หากหลักสูตรตอ้งสอนในปีการศึกษาคอื 280 วนั 
นักเรยีนจะตอ้งอ่านประมาณวนัละ 1.4 หน้าเพื่ออ่านพันธสัญญาใหม่ ให้จบก่อนสิน้สุด
หลักสูตร

เป็นพยานถึงพรที่มาสู่นักเรยีนเมื่อพวกเขาศึกษาพันธสัญญาใหม่อย่างขยันหมั่นเพียร 
นักเรยีนจะไดร้บัปัญญา การแก้ ไขส่ิงผิด และแนวทางจากพระคมัภีรแ์ละไดร้บัพรโดยมี
พระวญิญาณบรสุิทธิ์เป็นเพ่ือน

พูดถึงหลักธรรมบนกระดานอีกครัง้ และเป็นพยานวา่โดยการศึกษาพระคมัภีรท์ุกวนั 
นักเรยีนจะประสบกับพรที่เปาโลบรรยายไว้ ใน 2 ทิโมธี 3:15–17 กระตุน้ให้นักเรยีนตัง้
เป้าหมายจัดเวลาไวทุ้กวนัสําหรบัการศึกษาพระคมัภีรส่์วนตวัและอ่านพันธสัญญาใหม่ทัง้
เล่ม เชือ้เชิญให้นักเรยีนเขียนเป้าหมายของพวกเขาในสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีร์
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ให้นักเรยีนดสู่วนหน่ึงของ ภาพ สเทเฟนมองเห็นพระเยซูทางขวาพระหัตถ์ของพระ
ผู้เป็นเจ้า (หนังสือภาพพระกิตตคิณุ [2009], หน้า 63; ด ูLDS.org ดว้ย) โดยการใช้
กระดาษหรอืวสัดอุีกชิน้เพื่อปิดส่วนอื่นของภาพยกเวน้ สเทเฟน (ผู้ชายที่ ใส่หมวก
สีน้ําเงิน)

ให้นักเรยีนบรรยายวา่เกิดอะไรขึน้ใน ภาพ ถามพวกเขาวา่เหตใุดพวกเขาจึงคดิวา่ผู้ชาย
คนน้ีอยู่บนพืน้และยื่นมือของเขาออกมา หลังจากที่นักเรยีนตอบ ให้เปิดภาพที่เหลือ

• การเห็นภาพเต็มช่วยให้ท่านเข้าใจส่ิงที่เกิดขึน้อย่างไร

เชิญนักเรยีนอ่าน กิจการของอัครทูต 7:56- 59 เพื่อเข้าใจวา่ภาพน้ีแสดงเหตกุารณ์ที่ส
เทเฟน สานุศิษย์ของพระเยซูครสิต ์กําลังถูกหินขวา้งจนตายและมองเห็นพระเยซูทรง
ยืนอยู่เบือ้งขวาพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้า

• เราจะเปรยีบเทียบการเผยภาพน้ีกับความเข้าใจพระคมัภีร์ ไดอ้ย่างไร

อธิบายวา่กิจกรรมน้ีแสดงถึงความสําคญัของความเข้าใจบรบิทในพระคมัภีร ์คาํวา่ 
บรบิท หมายถึงสภาวะที่อยู่รอบๆ หรอืให้ภูมิหลังของข้อพระคมัภีร ์เหตกุารณ์ หรอืเรือ่ง
ราวในพระคมัภีร ์ชี ้ให้เห็นวา่เมื่อนักเรยีนเริม่คุน้เคยกับบรบิททางประวตัศิาสตรแ์ละ
วฒันธรรมของพันธสัญญาใหม่ พวกเขาสามารถเข้าใจและประยุกต์ ใช้คาํสอนของพระ
คมัภีร์ ไดด้ขีึน้

ผู้นําศาสนายิวระหวา่งการปฏิบัติศาสนกิจของพระผู้ช่วยให้รอด
เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 2 นีไฟ 10:3- 5 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาคาํ
หรอืวลีที่ศาสดาพยากรณ์เจคอบใช้เพื่อบรรยายสภาพทางวญิญาณของชาวยิวบางคน
ระหวา่งการปฏิบัตศิาสนกิจของพระผู้ช่วยให้รอด

• เจคอบใช้คาํหรอืวลี ใดบรรยายสภาพทางวญิญาณของชาวยิวบางคน (อธิบายวา่คาํ
วา่ การฉ้อฉลในอํานาจปุโรหิต ใน ข้อ 5 อ้างถึงการส่ังสอนเพ่ือหา “ผลประโยชน์และ
การสรรเสรญิของโลก” แทนที่จะเป็นความผาสุกของผู้คนของพระผู้เป็นเจ้า [2 นีไฟ 

ใใใใใใใใใใใใ
ค
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26:29] คนเหล่าน้ันที่มีความผิดเรือ่งการฉ้อฉลในอํานาจปุโรหิตโดยพืน้ฐานแล้วเป็น
ผู้นําศาสนาที่ช่ัวรา้ยท่ามกลางชาวยิวซ่ึงนําผู้คนให้หลงไป)

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 23:16 ,24 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่
พระผู้ช่วยให้รอดทรงอธิบายถึงผู้นําศาสนาชาวยิวเหล่าน้ีอย่างไรระหวา่งการปฏิบัต ิ
ศาสนกิจของพระองค์

• พระผู้ช่วยให้รอดทรงอธิบายถึงผู้นําศาสนาชาวยิวเหล่าน้ีวา่อย่างไร

• พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนอะไรเกี่ยวกับผู้นําเหล่าน้ีโดยเรยีกพวกเขาวา่ “คนนําทาง
ตาบอด”

การเพ่ิมเติมกฎของโมเสสและปรชัญาผิดอ่ืนๆ 
เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจดขีึน้วา่ผู้นําทางศาสนานําผู้คนให้หลงทางไปอย่างไร วาดรปู
วงกลมบนกระดานและเขียนวา่ กฎของโมเสส ตรงกลางวงกลม วาดวงกลมอีกวงหน่ึง
รอบวงกลมวงแรกและเขียนวา่ กฎวาจา

อธิบายวา่โดยขาดศาสดาพยากรณ์ ครแูละผู้นําชาวยิวเพิ่มเตมิข้อบังคบัและการตคีวาม
กฎของพวกเขาเอง เป็นที่รูจ้ักอย่างหลากหลายวา่เป็นกฎวาจา ประเพณีวาจา หรอื
ประเพณีของผู้นํา กฎเพ่ิมเตมิและการตคีวามเหล่าน้ีมีเจตนาจะป้องกันการละเมิดกฎ
ของพระผู้เป็นเจ้า เพื่อแสดงตวัอย่างของหน่ึงในกฎเหล่าน้ี เชิญนักเรยีนสองคนมาที่
หน้าชัน้เรยีน ให้เชือกที่ผูกปมไวค้นละเส้น ให้นักเรยีนคนหน่ึงแก้ปมออกดว้ยมือข้าง
เดยีว และขอให้นักเรยีนอีกคนแก้ปมโดยใช้มือทัง้สองข้าง หลังจากพวกเขาพยายามทํา
แล้ว ให้พวกเขากลับไปที่น่ัง

อธิบายวา่ตามกฎวาจา เป็นเรือ่งตอ้งห้ามที่จะแก้ปมดว้ยมือทัง้สองข้างในวนัสะบาโต การ
ทําเช่นน้ันถือเป็นการทํางาน จึงเป็นการละเมิดวนัสะบาโต อย่างไรก็ด ีการแก้ปมเชือก
ดว้ยมือเดยีวสามารถทําได้

• อะไรคอือันตรายจากการเพ่ิมข้อบังคบัที่มนุษย์คดิขึน้เข้าไปในพระบัญญัตขิองพระผู้
เป็นเจ้า

ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงข้อความตอ่ไปน้ีเก่ียวกับผู้นําทางศาสนายิวบางคน
โดยเอ็ลเดอรบ์รซู อาร.์ แมคคองกีแห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง

“พวกเขานําเอาส่ิงธรรมดาและเรยีบง่ายของศาสนาบรสุิทธ์ิและผสมการ
ตคีวามมากมายของพวกเขาเอง พวกเขาตกแตง่ส่ิงเรยีบง่ายเหล่าน้ันดว้ย
พิธีกรรมและการกระทําที่เพิ่มขึน้ พวกเขาเอาวธิีการนมัสการที่มีความสุข
และเป่ียมปีติไปแล้วเปลี่ยนเป็นระบบพิธีกรรมและการกระทําที่เข้มงวด 
ย่นย่อ และตํา่ลง วญิญาณที่มีชีวติแห่งกฎของพระเจ้ากลับเป็นตวัอักษรที่

ตายแล้วในมือของพิธีกรรมชาวยิว” (The Mortal Messiah, 4 vols. [1979–81], 1:238)

• ตามที่เอ็ลเดอรแ์มคคองกีกล่าว ผู้นําทางศาสนาชาวยิวทําอะไรกับกฎของพระผู้เป็นเจ้า
ดว้ยการตคีวามเพิ่มเตมิของพวกเขา

ชี ้ให้เห็นวา่ชาวยิวในสมัยของพระเยซูครสิตอ์ยู่ ในสภาพของการละทิง้ความเช่ือ ถึงแม้
สิทธิอํานาจและศาสนพิธีของฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนจะดาํเนินตอ่มาท่ามกลางพวกเขา 
แตช่าวยิวหลายคนไดห้ลงไปจากธรรมเนียมปฏิบัตทิี่แท้จรงิของศาสนาดงัท่ีพระผู้เป็น
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เจ้าทรงเปิดเผยตอ่โมเสส (ด ูคพ. 84:25–28) ประเพณีของผู้นําไดร้บัความสําคญัเหนือ
ศาสนาบรสุิทธิ์และพระคาํที่เขียนไวข้องพระผู้เป็นเจ้า

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 12:14 ขอให้ขัน้เรยีนดตูามโดยมองหาวา่ฟารสีิ
ปรารถนาจะทําอะไรกับพระเยซูเน่ืองจากพระองค์ ไม่สนพระทัยสิทธิอํานาจของพวกเขา
และประเพณีบางอย่างที่ออกจากปากพวกเขา

• ผู้นําทางศาสนาเหล่าน้ีวางแผนทําอะไรกับพระเยซู

อธิบายวา่นอกเหนือจากประเพณีอันเป็นการละทิง้ความเช่ือของชาวยิว ปรชัญาเท็จอื่นๆ 
มีอิทธิพลตอ่การที่ผู้คนปฏิเสธพระเยซูครสิตห์ลังจากการฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระองค ์
ตวัอย่างเช่น การที่วฒันธรรมกรกีแพรอ่อกไปทําให้คนมากมายปฏิเสธความเป็นจรงิ
ของการฟ้ืนคนืชีวติทางรา่งกาย (ด ู1 โครนิธ์ 15:12) ดงัน้ัน เมื่ออัครสาวกเป็นพยานถึง
พระผู้ช่วยให้รอดผู้ฟ้ืนคนืพระชนม์หลังจากการตรงึการเขนพระองค ์หลายคนปฏิเสธ
ประจักษ์พยานของพวกเขา

การปกครองของต่างชาติและความคาดหวงัวา่พระเมสสยิาห์จะทรงปลดปล่อย
อิสราเอล
เขียนคาํตอ่ไปน้ีบนกระดาน: บาบิโลน, เปอรเ์ซีย, มาซิโดเนีย (กรซี), และ โรม

• ในเรือ่งท่ีเกี่ยวกับชาวยิว อาณาจักรโบราณเหล่าน้ีมีอะไรที่เหมือนกัน (พวกเขาชนะ
และปกครองชาวยิว)

แบ่งชัน้เรยีนออกเป็นกลุ่มและแจก เอกสาร ตอ่ไปน้ีให้แตล่ะกลุ่ม

ยกเวน้ช่วงหน่ึงที่ ไดร้บัอิสรภาพ ในสมัยพันธสัญญาใหม่ชาวยิวดาํเนินชีวติอย่างคนที่อยู่
ในอาณัตมิานานกวา่ 500 ปี การปฏิวตัทิี่นําโดยแม็คคาบี ครอบครวัผู้รกัชาตชิาวยิว  
นําไปสู่อิสรภาพประมาณ 160 ปีก่อนการประสูตขิองพระครสิต ์อย่างไรก็ด ีในช่วงที่พระ
ครสิตป์ระสูต ิโรมยึดครองอิสราเอล กษัตรยิ์เฮโรด (เป็นที่รูจ้ักในฐานะเฮโรดมหาราช)  
ผู้ที่แตง่งานเข้ามาในครอบครวัแม็คคาบีไดร้บัแตง่ตัง้จากโรมให้ปกครองอิสราเอล ชาว
ยิวรงัเกียจกฎของชาวโรมันและตัง้ตารอคอยพระเมสสิยาห์ที่สัญญาไว ้ผู้ที่พวกเขาเช่ือ
วา่จะปลดปล่อยพวกเขาจากชาวโรมัน เพราะชาวยิวหลายคนคาดหวงัพระเมสสิยาห์ผู้จะ
ปลดปล่อยพวกเขาออกจากการปกครองของตา่งชาต ิพวกเขาจึงปฏิเสธพระเยซูครสิต์
ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดของพวกเขา

ขอให้นักเรยีนอ่านเอกสารแจกและสนทนาคาํถามตอ่ไปน้ีเป็นกลุ่ม (ท่านอาจตอ้งการ
เขียนคาํถามเหล่าน้ีบนกระดาน)

• ชาวยิวหลายคนคาดหวงัอะไรจากพระเมสสิยาห์ที่จะเสด็จมา

• ท่านคดิวา่เหตใุดความคาดหวงัผิดๆ จึงนําชาวยิวหลายคนปฏิเสธพระเยซูครสิต์ ใน
ฐานะพระเมสสิยาห์

อธิบายวา่ขณะที่ชาวยิวบางคนปฏิเสธพระครสิต ์คนอื่นๆ ที่อ่อนน้อมถ่อมตนและมีความ
ละเอียดอ่อนทางวญิญาณยอมรบัวา่พระองคท์รงเป็นพระเมสสิยาห์และพระผู้ช่วยให้รอด
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เชิญนักเรยีนหลายๆ คนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก ลูกา 2:25- 33 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม 
โดยมองหาส่ิงที่คนชอบธรรมช่ือาสิเมโอนทําและกล่าวเมื่อโยเซฟกับมารยี์นําพระเยซู
ครสิต์ ไปที่พระวหิารขณะยังเป็นทารก

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 30–32เหตใุดจึงส่งพระเยซูมายังแผ่นดนิโลก (นักเรยีนอาจใช้คาํ
พูดตา่งกัน แตพ่วกเขาควรระบุความจรงิตอ่ไปน้ี: พระเยซูครสิต์ ได้รบัการสง่มาเพ่ือ
นําความรอดมาสูค่นทัง้ปวง)

• พระเยซูครสิตท์รงทําอะไรเพื่อช่วยให้คนทัง้ปวงรอด

ให้ดภูาพของสเทเฟนที่แสดงไวเ้มื่อเริม่บทเรยีน กระตุน้ให้นักเรยีนจําบรบิททาง
วฒันธรรมและประวตัศิาสตรท์ี่ท่านสนทนาเม่ือพวกเขาศึกษาพันธสัญญาใหม่ เม่ือพวก
เขาทําเช่นน้ัน พวกเขาจะเข้าใจคาํสอนของพระผู้ช่วยให้รอดและอัครสาวกของพระองค์
ไดด้ขีึน้ (สําหรบัข้อมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับบรบิททางประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมของ
พันธสัญญาใหม่ ด ู“ช่วงเวลาระหวา่งพันธสัญญาเดมิและพันสัญญาใหม่” และ “สภาพ
แวดล้อมของพันธสัญญาใหม่” ใน พันธสัญญาใหม่ คูม่ือนักเรยีน ([คูม่ือระบบการศึกษา
ของศาสนจักร, 2014], 1–3) เอกสารน้ีประกอบดว้ยคาํอธิบายสัน้ๆ ของกลุ่มตา่งๆ เช่น
ชาวสะมาเรยี ฟารสีิ สะดสีู ซานเฮดรนิ และพวกธรรมาจารย์)

บอกนักเรยีนวา่ท่านจะให้พวกเขาด ูภาพ 10 วนิาทีและจากน้ันจะให้พวกเขาเขียน
บรรยายโดยละเอียดถึงส่ิงที่พวกเขาเห็น ให้นักเรยีนดภูาพ พระครสิตท์รงรกัษาคนป่วย
ที่เบธซาธา (หนังสือภาพพระกิตตคิณุ หน้า 42; ด ูLDS.org) หลังจาก 10 วนิาที เก็บ
ภาพและให้นักเรยีนเขียนคาํบรรยายของพวกเขา หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว ขอให้
นักเรยีนสองสามคนอ่านคาํบรรยายของเขาให้ชัน้เรยีนฟัง

• แม้วา่ทุกคนจะเห็นภาพเดยีวกัน แตท่ําไมคาํบรรยายของแตล่ะคนจึงแตกตา่งกัน

• เหตใุดการมีพยานมากกวา่หน่ึงปากในเหตกุารณ์หน่ึงจึงเป็นประโยชน์

เขียนช่ือผู้เขียนพระกิตตคิณุส่ีเล่มบนกระดาน: มัทธิว มาระโก ลูกา และ ยอห์น อธิบาย
วา่สานุศิษย์เหล่าน้ีของพระเยซูครสิต ์แตล่ะคนบันทึกเหตกุารณ์และคาํสอนจาก
พระชนม์ชีพของพระผู้ช่วยให้รอด บันทึกของพวกเขาเรยีกวา่พระกิตตคิณุส่ีเล่ม คาํวา่ 
พระกิตตคิณุ แปลวา่ “ข่าวด”ี ชี ้ให้เห็นวา่งานแปลของโจเซฟ สมิธเปลี่ยนช่ือของพระ
กิตตคิณุแตล่ะเล่มเป็น ประจักษ์พยาน เช่นใน “ประจักษ์พยานของ เซนตม์ัทธิว”

• เหตใุดการมีพระกิตตคิณุหรอืประจักษ์พยานถึงพระชนม์ชีพและคาํสอนของพระเยซู
ครสิตม์ากกวา่หน่ึงเล่มจึงมีประโยชน์

อธิบายวา่ถึงแม้พระกิตตคิณุทัง้ส่ีเล่มจะแตกตา่งกันในรายละเอียดและมุมมอง แตท่ัง้
ส่ีเล่มเล่าถึงเหตกุารณ์ของพระชนม์ชีพและการปฏิบัตศิาสนกิจบนแผ่นดนิโลกของ
พระผู้ช่วยให้รอดท่ามกลางชาวยิว พระกิตตคิณุทัง้ส่ีเล่มเป็นพยานวา่พระเยซูครสิตท์รง
เป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของโลก (ด ูคูม่ือพระคมัภีร ์“พระ
กิตตคิณุส่ีเล่ม”)

ท่านอาจตอ้งการแจกสําเนาแผนภูมิฉบับย่อของ “พระชนม์ชีพมรรตยัของพระเยซูครสิต์
โดยสังเขป” ในท้ายบทเรยีนน้ี แผนภูมิฉบับเต็มอยู่ ใน ภาคผนวก ของคูม่ือน้ี เชือ้เชิญให้
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นักเรยีนใช้แผนภูมิเพื่อระบุเหตกุารณ์หลักสองสามเหตกุารณ์ขณะที่พระผู้ช่วยให้รอด
ทรงปฏิบัตศิาสนกิจในความเป็นมรรตยั

• ตามที่ระบุในแผนภูมิ การปฏิบัตศิาสนกิจในความเป็นมรรตยัของพระผู้ช่วยให้รอดใช้
เวลานานเท่าใด

• พระผู้ช่วยให้รอดทรงอยู่ที่ ไหนในช่วงการปฏิบัตศิาสนกิจส่วนใหญ่ของพระองค์

ให้นักเรยีนใช้แผนภูมิเพื่อเข้าใจบรบิทของพระกิตตคิณุส่ีเล่มดขีึน้ขณะที่พวกเขาศึกษา
พันธสัญญาใหม่

ขอให้นักเรยีนเปิดไปที่สารบัญของพระคมัภีร์ ไบเบิล อธิบายวา่ขณะที่พระกิตตคิณุส่ีเล่ม
เป็นเรือ่งราวของการปฏิบัตศิาสนกิจของพระผู้ช่วยให้รอด แตนั่บจากหนังสือกิจการของ
อัครทูตจนถึงววิรณ์บันทึกการปฏิบัตศิาสนกิจของอัครสาวกสมัยโบราณของพระครสิต์
หลังจากการตรงึกางเขน การฟ้ืนคนืพระชนม์ และการเสด็จขึน้สวรรคข์องพระองค ์อัคร
สาวกเหล่าน้ีเดนิทางทั่วทัง้แผ่นดนิอิสราเอลและจักรวรรดิโรมันเพื่อส่ังสอนพระกิตตคิณุ
และจัดตัง้สาขาตา่งๆ ของศาสนจักร โดยการศึกษาพฤตกิรรมและงานเขียนของอัคร
สาวกเหล่าน้ี เราสามารถเสรมิสรา้งศรทัธาของเราในพระผู้ช่วยให้รอดและเรยีนรูว้ธิีรบัพร
จากการชดใช้ของพระองค ์เราเห็นไดเ้ช่นกันวา่ศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิ-
ชนยุคสุดท้ายคล้ายคลึงกับศาสนจักรของพระเยซูครสิต์ ในสมัยโบราณมากเพียงใด

ท่านอาจตอ้งการเป็นพยานถึงความจรงิที่ท่านคน้พบจากการศึกษาพันธสัญญาใหม่ เชือ้
เชิญให้นักเรยีนมองหาความจรงิที่จะเป็นพรแก่พวกเขาเมื่อพวกเขาศึกษาพันธสัญญา
ใหม่ปีน้ี
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แสดงภาพพ่อแม่ของท่านและถามนักเรยีนวา่พวกเขาสังเกตเห็นลักษณะอะไรบ้างที่
ท่านไดร้บัมาจากพ่อแม่ ท่านอาจจะเชิญนักเรยีนสองสามคนให้นําภาพพ่อแม่ของพวก
เขามาดว้ยและขอให้ชัน้เรยีนทายวา่น่ันเป็นพ่อแม่ของใคร ขอให้นักเรยีนคยุกันถึง
ลักษณะที่พวกเขาไดร้บัมาจากพ่อแม่ของพวกเขา (เช่น สีตา สีผม หรอืความสูง)

ให้นักเรยีนศึกษา มัทธิว 1–2 เพื่อมองหาความจรงิเกี่ยวกับพระบิดาพระมารดาของพระ
ผู้ช่วยให้รอดและพระลักษณะที่พระองคท์รงไดม้าจากพระบิดาและพระมารดา กิจกรรม
น้ีควรเตรยีมนักเรยีนให้เข้าใจความจรงิวา่พระเยซูครสิตท์รงเป็นพระบุตรจากสวรรคข์อง
พระบิดาบนสวรรคแ์ละมารยี์ พระองคท์รงเป็นพระบุตรองคเ์ดยีวที่ถือกําเนิดของพระ
บิดาในเน้ือหนัง

อธิบายวา่ มัทธิว 1:1–17 ลําดบัการสืบเชือ้สายของพระผู้ช่วยให้รอด ชี ้ให้เห็นวา่ ข้อ 1 
บอกวา่พระเยซูครสิตท์รงเป็นผู้สืบตระกูลของดาวดิและอับราฮัม

อธิบายวา่คาํพยากรณ์ในพันธสัญญาเดมิประกาศวา่พระเมสสิยาห์จะเป็นผู้สืบตระกูล 
ของดาวดิ (ด ู2 ซามเูอล 7:12–13; อิสยาห์ 9:6–7; เยเรมีย์ 23:5–6) และเชือ้สายของอบัราฮัม 
จะให้พร “ประชาชาตทิัง้หมดในโลก” (ปฐมกาล 22:18; ด ูอับราฮัม 2:11ดว้ย) มัทธิว 
ตอ้งการให้ผู้อ่านทราบวา่พระเยซูทรงทําให้คาํพยากรณ์ของพันธสัญญาเดมิเกิดสัมฤทธิ
ผลเรือ่งพระเมสสิยาห์ (ด ูมัทธิว 1:22–23; 2:5, 15, 23; 26:55–56) ลําดบัการสืบเชือ้สาย
ที่มี ใน มัทธิว 1:1–17 แสดงให้เห็นวา่พระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาห์ที่สัญญาไวแ้ละเป็น
ทายาทตามสิทธิ์ ในบัลลังก์ของดาวดิ

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 1:16 ขอให้นักเรยีนที่เหลือดตูามและหาช่ือที่
มอบให้พระเยซูและรายงานส่ิงที่พวกเขาพบ

อธิบายวา่คาํวา่ พระครสิต ์เป็นคาํในภาษากรกีของคาํวา่ พระเมสสิยาห์ ในภาษา 
อาราเมอิคซ่ึงหมายถึง “ผู้ ไดร้บัการเจิม”

• ในการดาํรงอยู่ก่อนเกิด พระเยซูครสิต์ ไดร้บัการเจิมหรอืไดร้บัเลือกให้ทําอะไร 
(พระองค์ ไดร้บัการเจิมโดยพระบิดาบนสวรรค์ ให้เป็น“ศาสดาพยากรณ์, องคปุ์โรหิต, 
กษัตรยิ์, และพระผู้ปลดปล่อย”ของเรา [คูม่ือพระคมัภีร,์ “พระเมสสิยาห์,” scriptures.
lds.org])
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ชี ้ให้เห็นวา่ มัทธิว 1:16 บอกดว้ยวา่มารยี์เป็นภรรยาของโยเซฟ ตามที่กล่าวไว้ ใน มัทธิว 
1:18โยเซฟและมารยี์ ไดห้มัน้กันไว ้น่ีหมายความวา่พวกเขาไดห้มัน้หมาย และผูกพันกัน
ทางกฎหมายแตย่ังไม่ไดอ้ยู่ดว้ยกันเป็นสามีภรรยา อย่างไรก็ด ีก่อนแตง่งาน โยเซฟรูว้า่มา
รยี์ตัง้ครรภ์ เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 1:19 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยหาดู
วา่โยเซฟตัง้ใจจะทําอะไร

• โยเซฟตัง้ใจจะทําอะไรเมื่อเขาทราบวา่มารยี์ตัง้ครรภ์ (อธิบายวา่ “ถอนหมัน้เสียลับๆ” 
หมายถึงโยเซฟวางแผนยกเลิกการหมัน้หมายอย่างลับๆ โดยจะไม่บีบบังคบัให้มารยี์
ตอ้งเผชิญกับความอับอายตอ่สาธารณชนหรอือาจไดร้บัโทษจากการโดนหินขวา้ง)

• ข้อน้ีสอนอะไรเราเกี่ยวกับนิสัยของโยเซฟ

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 1:20 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยหาดวูา่เกิดอะไร
ขึน้กับโยเซฟเม่ือท่านกําลังตดัสินใจยกเลิกการหมัน้หมายกับมารยี์

• เหตใุดทูตสวรรคจ์ึงบอกโยเซฟไม่ ให้กลัวที่จะแตง่งานกับมารยี์

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจความหมายของคาํวา่ “ดว้ยเดชพระวญิญาณบรสุิทธิ์” (มัทธิว 
1:18, 20) ให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีของเอ็ลเดอรบ์รซู อาร.์  
แมคคองกีแห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง

“พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของมารยี์ฉันใด พระองคก็์ทรงเป็นพระบุตร
แท้จรงิของพระผู้เป็นเจ้าพระบิดานิรนัดรฉั์นน้ัน . . . ถ้อยคาํของมัทธิว, ‘มา
รยี์มีครรภ์แล้วดว้ยเดชพระวญิญาณบรสุิทธ์ิ,’ เม่ือแปลอย่างถูกตอ้งจะเป็น, 
‘มารยี์มีครรภ์แล้ว โดยพลังอํานาจของพระวญิญาณบรสุิทธ์ิ’ (มัทธิว 1:18) 
. . . แอลมาไดบ้รรยายการปฏิสนธิและการประสูตขิองพระเจ้าโดยพยากรณ์

วา่ พระครสิต ์‘จะประสูตจิากมารยี์, . . . นางเป็นหญิงพรหมจาร,ี เป็นภาชนะอันมีคา่และ
เลือกสรรแล้ว, ผู้ที่ อํานาจของพระวญิญาณบรสุิทธ์ิจะบังนางไวแ้ละทําให้นางตัง้ครรภ์, 
และให้กําเนิดบุตรคนหน่ึง, แท้จรงิแล้ว, แม้ พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า.’ (แอลมา 
7:10)” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:82)

• เราเรยีนรูอ้ะไรเกี่ยวกับพระบิดาและพระมารดาของพระเยซูจากคาํสอนเหล่าน้ี 
(นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แตพ่วกเขาควรระบุหลักคาํสอนตอ่ไปน้ี พระเยซูครสิต์
ทรงเป็นพระบุตรจากสวรรค์ของพระบิดาบนสวรรค์และมารย์ี ท่านอาจตอ้งการ
เสนอแนะให้นักเรยีนเขียนหลักคาํสอนน้ีตรงช่องวา่งรมิหน้าพระคมัภีรข์องพวกเขา
ใกล้กับ มัทธิว 1: 18–25)

ดภูาพพ่อแมข่องท่านและทวนลักษณะบางอย่างที่ท่านไดร้บัจากพ่อแม่ เชิญนักเรยีนคน
หน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีของเอ็ลเดอรเ์จมส์ อี. ทาลเมจแห่งโควรมัอัครสาวกสิบ
สอง ขอให้นักเรยีนฟังดวูา่เหตใุดจึงเป็นส่ิงสําคญัที่จะเข้าใจวา่พระเยซูครสิตท์รงเป็นพระ
บุตรจากสวรรคข์องพระบิดาบนสวรรคแ์ละมารยี์

“พระกุมารน้ันที่ประสูตจิากมารยี์เป็นพระบุตรที่ถือกําเนิดของเอโลฮิม พระ
บิดานิรนัดร ์. . . ในพระลักษณะของพระองคจ์ะรวมพลังอํานาจของความ
เป็นพระผู้เป็นเจ้ากับความสามารถและความเป็นไปไดข้องความเป็น
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มรรตยั . . . พระกุมารเยซูสืบทอดลักษณะพิเศษทางรา่งกาย จิตใจ และลักษณะทาง
วญิญาณ พระอุปนิสัย และเดชานุภาพที่มีอยู่ ในพระบิดาพระมารดาของพระองค—์ 
พระบิดาทรงเป็นอมตะและมีรศัมีภาพ—พระผู้เป็นเจ้า ส่วนพระมารดาเป็นมนุษย์— 
ผู้หญิง” (Jesus the Christ, 3rd ed. [1916], 81)

• พระเยซูทรงสืบทอดลักษณะอะไรจากพระบิดาของพระองค ์พระองคท์รงสืบทอด
ลักษณะอะไรจากพระมารดาของพระองค์

อธิบายวา่เน่ืองจากพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระบิดาที่เป็นอมตะและมารดาที่เป็น
มรรตยั พระองคท์รงมีความสามารถท่ีจะดาํรงพระชนม์ชีพอยู่ช่ัวนิรนัดรห์ากพระองค์
ทรงเลือก เช่นเดยีวกับความสามารถท่ีจะสิน้พระชนม์ พระลักษณะแห่งสวรรคน้ี์ทําให้
พระองคส์ามารถทนทุกข์เพื่อบาปของเรา สิน้พระชนม์บนกางเขน และฟ้ืนคนืพระชนม์

นํากล่องของขวญัสามกล่องมาแสดงที่หน้าชัน้เรยีนหรอืวาด รปู กล่องของขวญัสามกล่อง
บนกระดาน

• ใครนําของขวญัมาถวายพระผู้ช่วยให้รอดหลังจากพระองคป์ระสูติ

อธิบายวา่พระกิตตคิณุของมัทธิวเป็นพระกิตตคิณุเล่มเดยีวที่มีเรือ่งราวของนักปราชญ์ 
แจกแบบทดสอบตอ่ไปน้ีเป็น เอกสารแจก หรอืเขียนคาํถามบนกระดานก่อนชัน้เรยีน  
ให้เวลานักเรยีนสองสามนาทีอ่านคาํถามและเขียนคาํตอบของพวกเขา

 1. นักปราชญ์รู้ ไดอ้ย่างไรวา่พระเมสสิยาห์ประสูตแิล้ว

 2. ทําไมนักปราชญ์เหล่าน้ันจึงตอ้งการหาพระเมสสิยาห์

 3. พวกปุโรหิตกับพวกธรรมาจารย์รู้ ไดอ้ย่างไรวา่พระเมสสิยาห์จะประสูตทิี่ ไหน

 4. กษัตรยิ์เฮโรดตอ้งการให้นักปราชญ์ทําอะไรหลังจากพบพระเยซูแล้ว

 5. แตนั่กปราชญ์เหล่าน้ันทําอะไร

หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว ให้นักเรยีนอ่าน มัทธิว 2:1–12 ในใจ โดยมองหาคาํตอบ
ของคาํถามในแบบทดสอบ

เชิญนักเรยีนสองสามคนแบ่งปันเรือ่งใหม่ที่พวกเขารูเ้กี่ยวกับนักปราชญ์ รายละเอียดใน 
ข้อ 11 และ 16 บอกนักเรยีนวา่เป็นเวลายาวนานถึงสองปีหลังจากการประสูตขิองพระเยซู
เมื่อบรรดานักปราชญ์ ไดร้บัการนําไปที่ครอบครวัศักดิสิ์ทธิ์น้ัน (นักปราชญ์พบพระเยซู
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ในบ้าน ไม่ ใช่ ในรางหญ้า และพระองคท์รงเป็น “พระกุมาร” ไม่ ใช่ทารก) ชี ้ให้เห็นสาเหตุ
ที่กษัตรยิ์เฮโรดตอ้งการให้นักปราชญ์แจ้งวา่พวกเขาพบพระเมสสิยาห์ที่ ไหนคอืเพื่อเขา
จะไดสั้งหารพระองค ์(ด ูมัทธิว 2:13)

• นักปราชญ์รู้ ไดอ้ย่างไรวา่จะพบพระเมสสิยาห์ที่ ไหน

• เราเรยีนรูอ้ะไรไดบ้้างจากแบบอย่างของนักปราชญ์เหล่าน้ันในการหาพระผู้ช่วยให้รอด 
(ถึงแม้นักเรยีนจะใช้คาํพูดตา่งกัน แตช่่วยให้พวกเขาพบหลักธรรมตอ่ไปน้ี หากเรา
แสวงหาพระผู้ช่วยให้รอดอย่างจรงิใจและอย่างพากเพียร เราจะได้รบัการนําทาง
ไปหาพระองค์)

• เราจะพากเพียรแสวงหาพระผู้ช่วยให้รอดไดอ้ย่างไร

• นักปราชญ์ทําอะไรเมื่อพวกเขาพบพระผู้ช่วยให้รอด เพราะเหตใุด (จุดประสงคอ์ย่าง
หน่ึงของการถวายของขวญัแดพ่ระผู้ช่วยให้รอดคอืเพื่อนมัสการพระองค)์

• เราเรยีนรูอ้ะไรไดบ้้างจากแบบอย่างของนักปราชญ์ที่ถวายของขวญัแดพ่ระผู้ช่วยให้
รอด (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แตค่วรระบุความจรงิตอ่ไปน้ี เราสามารถนมัสการ
พระเจ้าโดยการถวายเครือ่งบูชาท่ีมีความหมายแด่พระองค์)

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจวา่เราจะถวายของขวญัที่มีความหมายแดพ่ระผู้ช่วยให้รอดได้
อย่างไร ขอให้เรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีของเอ็ลเดอรด์.ี ทอดด ์ 
ครสิทอฟเฟอรสั์นแห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง

“ ในสมัยโบราณเมื่อผู้คนตอ้งการนมัสการพระเจ้าและขอพรจากพระองค ์
เขามักจะนําของถวายไปดว้ย . . .

“หากในชีวติท่านมีส่ิงใดท่ี ไม่บรสุิทธ์ิหรอืไม่มีคา่ควร เมื่อท่านขจัดมันออก
ไป น่ันคอืของถวายแดพ่ระผู้ช่วยให้รอด หากชีวติท่านขาดส่ิงใดท่ีเป็นนิสัย
หรอืคณุสมบัตทิี่ด ีเม่ือท่านรบัส่ิงน้ันเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงในอุปนิสัยของ

ท่าน ท่านกําลังถวายของขวญัแดพ่ระเจ้า บางครัง้เป็นเรือ่งยากท่ีจะทํา แตข่องถวายแห่ง
การกลับใจและการเช่ือฟังของท่านจะเป็นของถวายอันมีคา่ควรหรอืหากท่านไม่ตอ้งจ่าย
ส่ิงใด (“เมื่อท่านไดห้ันกลับแล้ว,” เลียโฮนา, พ.ค. 2004, 12)

• เราจะถวายของขวญัที่มีความหมายอะไรบ้างแดพ่ระผู้ช่วยให้รอด

เชิญนักเรยีนไตรต่รองคาํกล่าวของเอ็ลเดอรค์รสิทอฟเฟอรสั์นและพิจารณาวา่ของขวญั
อะไรที่พวกเขารูสึ้กวา่พวกเขาควรถวายแดพ่ระผู้ช่วยให้รอด แจกแผ่นกระดาษให้พวก
เขาเขียนแนวคดิของพวกเขาในน้ัน เชือ้เชิญให้นักเรยีนวางแผนวา่พวกเขาจะถวายของ
ขวญัเหล่าน้ีแดพ่ระเยซูครสิต์ ไดอ้ย่างไร

อธิบายวา่ใน มัทธิว 2:13–23, กษัตรยิ์เฮโรดกริว้หลังจากที่พวกนักปราชญ์ “กลับไปยัง
เมืองของพวกตน” (มัทธิว 2:12) โดยไม่ไดบ้อกเขาวา่พระเมสสิยาห์อยู่ที่ ไหน โดยหวงั
วา่จะสังหารพระเมสสิยาห์ เขาส่ังฆ่าเด็กทัง้หมดในเบธเลเฮมและในบรเิวณใกล้เคยีงที่
มีอายุตัง้แตส่องขวบลงมา



35

อ่านออกเสียง มัทธิว 2:13–14 ขอให้นักเรยีนที่เหลือดตูาม โดยมองหาวา่โยเซฟรูอ้ย่างไร
วา่ตอ้งทําอะไรเพื่อให้ครอบครวัของเขาปลอดภัย ให้นักเรยีนรายงานส่ิงที่พบ

• โยเซฟพามารยี์และพระเยซูไปที่ ไหน

สรปุ มัทธิว 2:15–23 โดยอธิบายวา่โยเซฟ มารยี์ และพระเยซูอยู่ที่อียิปตจ์นกระทั่ง
กษัตรยิ์เฮโรดสิน้พระชนม์ พระผู้เป็นเจ้าทรงบอกโยเซฟผ่านความฝันให้นําครอบครวั
กลับไปทีอ่ิสราเอล และพวกเขาอาศัยอยู่ ในเมืองนาซาเรธ็

• ความรูสึ้กไวตอ่เรือ่งทางวญิญาณของโยเซฟเป็นพรแก่ชีวติคนอื่นอย่างไร

• เราสามารถเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรจากโยเซฟ (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แตพ่วกเขา
ควรระบุหลักธรรมตอ่ไปน้ี หากเรารูส้กึไวต่อพระวญิญาณ เราจะได้รบัการเปิดเผย
และการนําทาง)

ให้นักเรยีนไตรต่รองส่ิงที่พวกเขาทําไดเ้พื่อจะรูสึ้กไวตอ่พระวญิญาณ เชือ้เชิญให้พวกเขา
ตัง้เป้าหมายท่ีจะทําตามการกระตุน้เตอืนที่พวกเขาไดร้บั
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ขอให้ชัน้เรยีนจินตนาการวา่พวกเขาจะรูสึ้กอย่างไรหากนักเรยีนคนหน่ึงในชัน้เรยีน
จะลุกขึน้และเริม่หยิบของส่วนตวัที่เป็นของนักเรยีนคนอื่นไป จากน้ันขอให้พวกเขา
จินตนาการวา่หลังจากนําเอาของแตล่ะชิน้ไปแล้ว นักเรยีนคนที่ทําเช่นน้ันกล่าวคาํขอ
โทษแตก็่ยังคงหยิบของจากนักเรยีนคนอื่นๆ ตอ่ไป ถามวา่

• ท่านคดิอย่างไรเกี่ยวกับคาํขอโทษของนักเรยีนคนน้ี

• พฤตกิรรมของนักเรยีนคนน้ีคล้ายกับการพยายามกลับใจอย่างไม่จรงิใจอย่างไร

เชิญนักเรยีนให้ศึกษา มัทธิว 3 เพื่อมองหาความจรงิที่จะช่วยเราเข้าใจวา่เราตอ้งทําอะไร
จรงิๆ เพ่ือกลับใจ

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 3:1–4 ขอให้ชัน้เรยีนมองหาวา่มีอะไรเกิดขึน้ที่
จะช่วยเตรยีมคนสําหรบัการปฏิบัตศิาสนกิจของพระผู้ช่วยให้รอด

• ยอห์นผู้ถวายบัพตศิมาคอืใคร (เขาเป็นบุตรของเศคารยิาห์กับเอลีซาเบธ ซ่ึงเป็นญาติ
ของมารยี์ เขาถือกุญแจของฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน [ด ูคพ. 13; 84:27–28])

• ยอห์นกําลังทําอะไร

• ยอห์นแนะนําให้ผู้ฟังของเขาทําอะไร

อธิบายวา่พันธกิจของยอห์นไดร้บัการพยากรณ์ ไว้ โดยอิสยาห์ (เอซาอัส) และศาสดา
พยากรณ์ท่านอ่ืนๆ (ด ูอิสยาห์ 40:3; มาลาค ี3:1; 1 นีไฟ 10:7–10) ยอห์นจะเตรยีมทาง
สําหรบัพระเมสสิยาห์ (พระเยซูครสิต)์ โดยประกาศการกลับใจและบัพตศิมาดว้ยน้ํา

• ท่านคดิวา่การกลับใจและบัพตศิมาดว้ยน้ําช่วยเตรยีมทางของพระเจ้าอย่างไร

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 3:5–6 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยหาดวูา่คนตอบ
รบัข่าวสารของยอห์นอย่างไร

• คนตอบรบัข่าวสารของยอห์นอย่างไร (เขาสารภาพบาปของตนเองและรบับัพตศิมา 
อธิบายวา่การเต็มใจสารภาพบาปของคนๆ หน่ึงตอ่พระบิดาบนสวรรคแ์ละ เมื่อจําเป็น 
ตอ่ผู้นําฐานะปุโรหิตที่ ไดร้บัมอบหมายจําเป็นตอ่การกลับใจ [ด ูแน่วแน่ตอ่ศรทัธา:  
ศพัทานุกรมพระกิตตคิณุ (2004), 6])

si.lds.
org
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เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 3:7 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยหาดวูา่ยอห์น 
พูดกับใคร

• ตามที่กล่าวไว้ ในข้อเหล่าน้ี ยอห์นพูดกับใคร

อธิบายวา่ชาวฟารสีิเป็นกลุ่มศาสนาในหมู่ชาวยิวซ่ึงช่ือของพวกเขาบ่งบอกถึงการแยกออก
มาหรอืการแบ่งแยก พวกเขาอวดอ้างตนวา่ยึดถือกฎของโมเสสอย่างเครง่ครดัและเช่ือวา่
เงื่อนไขที่มนุษย์สรา้งขึน้เพ่ิมเตมิกฎน้ัน หรอืที่รูจ้ักวา่เป็นกฎปากเปล่า สําคญัเท่ากับกฎ
ของโมเสสเอง (ด ูคูม่ือพระคมัภีร,์ “ฟารสีิ”) ชาวสะดสีูเป็นชนกลุ่มน้อยแตเ่รอืงอํานาจ
ทางการเมืองในบรรดาชาวยิว ผู้เช่ือในการเช่ือฟังกฎท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรของโมเสส 
พวกเขาไม่เช่ือในหลักคาํสอนเรือ่งการฟ้ืนคนืชีวติหรอืชีวตินิรนัดร ์(ด ูคูม่ือพระคมัภีร,์ 
“สะดสีู”)

• ยอห์นเรยีกชาวฟารสีิและชาวสะดสีูวา่อะไร

หากเป็นไปได้ ให้แสดง ภาพ ของงูปาเลสไตน์และอธิบายวา่น่ันเป็นงูมีพิษที่พบไดท้ั่วไป
ในอิสราเอล งูพิษเป็นสัตวท์ี่ตืน่ตอนกลางคนืและโดยปกตจิะหากินโดยซ่อนตวัและคอ่ย
เข้าไปจับเหยื่อ เมื่อพวกมันรูสึ้กวา่ถูกคกุคาม งูจะขดตวั ส่งเสียงขู่ฟ่อ และฉกศัตรขูอง
มัน

• ท่านคดิวา่เหตใุดยอห์นจึงเรยีกชาวฟารสีิและชาวสะดสีูวา่เป็นชาตงิูรา้ย (ท่านอาจ
ตอ้งการชี ้ให้เห็นวา่ชาวฟารสีิและชาวสะดสีูรูสึ้กวา่ถูกยอห์นคกุคาม เพราะท่านดงึเอา
คนหลายคนไปจากอิทธิพลอันช่ัวรา้ยและคาํสอนผิดๆ ของพวกเขา)

อธิบายวา่งานแปลของโจเซฟ สมิธมีคาํที่ยอห์นพูดกับชาวฟารสีิและชาวสะดสีูเพิ่มเตมิ 
เชิญนักเรยีนเปิดไปที่ งานแปลของโจเซฟ สมิธ, มัทธิว 3:34–36 ( ในคูม่ือพระคมัภีร)์ 
(ท่านอาจตอ้งการอธิบายวา่ข้อเหล่าน้ีเป็นงานแปลของ มัทธิว 3:8–9) ขอให้นักเรยีนอ่าน
ออกเสียงข้อเหล่าน้ี

• ตามที่ยอห์นกล่าว หากชาวฟารสีิและชาวสะดสีูปฏิเสธการส่ังสอนของเขา พวกเขาจะ
ปฎิเสธใครดว้ย

• ท่านจะสรปุข่าวสารท่ียอห์นมีตอ่พวกเขาวา่อย่างไร

เขียนวลี จงเกิดผลให้สมกับการกลับใจ ไวบ้นกระดาน

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจวลีน้ี ชี ้ให้เห็นวา่ในพระคมัภีร ์บางครัง้คนถูกเปรยีบเทียบ
เป็นตน้ไม้ที่ผลิตผลดหีรอืผลเลว แสดงหรอืวาดภาพผลไม้หน่ึงลูกและอธิบายวา่น่ันเป็น
ตวัแทนของความปรารถนาและการกระทําของเรา ท่านอาจตอ้งการอธิบายวา่วลี “ ให้สม” 
หมายถึง “มีคา่ควร” 

ทบทวนความจําชัน้เรยีนถึงสถานการณ์สมมตทิี่ท่านขอให้พวกเขาจินตนาการในตอน
เริม่ชัน้เรยีน (นักเรยีนคนหน่ึงหยิบของส่วนตวัจากนักเรยีนคนอื่นแล้วยังคงทําตอ่ไป  
แม้หลังจากขอโทษแล้ว)

• นักเรยีนคนน้ันไดแ้สดงออกถึงหลักธรรมแห่งการกลับใจอย่างเหมาะสมผ่านความ
ปรารถนาและการกระทําของเขาหรอืไม่ เหตใุดจึงไม่ (นักเรยีนคนน้ันยังคงหยิบของ
จากนักเรยีนคนอ่ืนไปอีกแม้หลงัจากการขอโทษ)

• ท่านจะสรปุอย่างไรวา่ “จงเกิด . . . ผลให้สมกับการกลับใจ“ หมายความวา่อะไร (มัทธิว 
3:8) (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แตค่วรระบุความจรงิตอ่ไปน้ี เราแสดงออกถึง

© taviphoto/Shutterstock.com
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การกลับใจอย่างแท้จรงิต่อพระเจ้าเม่ือเราเปล่ียนความปรารถนาและการกระทํา
ของเรามาทําตามคําสอนของพระองค์)

• ความปรารถนาและการกระทําอะไรที่แสดงวา่ท่านกลับใจจากบาปของท่านอย่างแท้จรงิ

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจความจรงิน้ี ให้เขียนตวัอย่างตอ่ไปน้ีบนกระดาน: การโกงใน
โรงเรยีน ใจรา้ยกับพีน้่อง ไม่มีเมตตาหรอืแกล้งนักเรยีนคนอืน่ การใช้ภาษาทีห่ยาบคาย 
และ การดสืูอ่ลามก ขอให้นักเรยีนอธิบายวา่คนที่กลับใจจากบาปเหล่าน้ีแล้วจะคดิหรอื
ปฏิบัตอิย่างไร

อ่านออกเสียง มัทธิว 3:10 เชิญนักเรยีนที่เหลือให้ดตูาม โดยหาดผูลของการไม่กลับใจ
อย่างแท้จรงิ ขอให้นักเรยีนรายงานส่ิงที่พบ อธิบายวา่ “ถูกตดัและโยนทิง้ในกองไฟ” บ่ง
บอกวา่คนท่ีไม่กลับใจจะสูญเสียอิทธิพลจากพระวญิญาณของพระผู้เป็นเจ้าและในท้าย
ที่สุดไม่มีคา่ควรท่ีจะไดร้บัพรของอาณาจักรซีเลสเชียล

เชิญให้นักเรยีนไตรต่รองความปรารถนาหรอืการกระทําใดๆ ที่พวกเขาอาจตอ้ง
เปลี่ยนแปลงเพ่ือกลับใจอย่างแท้จรงิ กระตุน้ให้พวกเขาแสดงการกลับใจอย่างแท้จรงิโดย
การเปลี่ยนความปรารถนาและการกระทําใดๆ ที่ ไม่สอดคล้องกับคาํสอนของพระผู้เป็น
เจ้า

ให้นักเรยีนอ่าน มัทธิว 3:11 ในใจ โดยมองหาส่ิงที่ยอห์นบอกวา่พระผู้ช่วยให้รอดจะทรงทํา

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 11พระเยซูจะทรงทําอะไรที่ยอห์นทําไม่ได ้(พระเยซูจะบัพตศิมา 
“ดว้ยพระวญิญาณบรสุิทธิ์และดว้ยไฟ” อธิบายวา่ยอห์นหมายถึงการรบัของประทาน
แห่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ซ่ึงเป็นครึง่หลังของพันธสัญญาและศาสนพิธีบัพตศิมา  
พระวญิญาณบรสุิทธิ์จะทรงชําระและหล่อหลอมจิตวญิญาณของเราประหน่ึงดว้ยไฟ  
[ด ู2 นีไฟ 31:13–14, 17])

สรปุ ข้อ 12 โดยอธิบายวา่น่ันเป็นการบรรยายโดยใช้สัญลักษณ์ถึงส่ิงที่จะเกิดขึน้กับคน
ชอบธรรมท่ียอมรบัพระเยซูครสิต ์(ข้าว) และคนช่ัวรา้ยที่ปฏิเสธพระองค ์(แกลบ)

ขอให้นักเรยีนที่ ไดร้บับัพตศิมาแล้วนึกถึงบัพตศิมาของเขาเอง ให้นักเรยีนหลายๆ คน
แบ่งปันส่ิงที่พวกเขาจําได้

อธิบายวา่ มัทธิว 3:13–17 บรรยายถึงบัพตศิมาของพระผู้ช่วยให้รอด เชือ้เชิญให้นักเรยีน
มองหาความคล้ายคลึงกันระหวา่งบัพตศิมาของพวกเขากับของพระผู้ช่วยให้รอดเมื่อ
พวกเขาศึกษาข้อเหล่าน้ี

เขียนคาํถามตอ่ไปน้ีบน กระดาน:

โดยใคร

อย่างไร

เพราะเหตใุด

แบง่นักเรยีนออกเป็นคู่ๆ  ขอให้นักเรยีนแตล่ะคูผ่ลดักนัอา่นออกเสียงจาก มัทธวิ 3:13–17 
โดยมองหาคาํตอบของคาํถามสามข้อน้ี หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว ให้ถามวา่
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• ใครให้บัพตศิมาพระเยซู (เขียน ยอห์นผู้ถวายบัพตศิมา บนกระดานถัดจาก โดยใคร)

• เหตใุดพระเยซูครสิตจ์ึงเสด็จจากแควน้กาลิลี ไปที่แม่น้ําจอรแ์ดนเพื่อทรงรบับัพตศิมา
จากยอห์นผู้ถวายบัพตศิมา (เตอืนความจํานักเรยีนวา่ยอห์นถือกุญแจฐานะปุโรหิตแห่ง
อาโรนและเป็นผู้เดยีวในตอนน้ันที่มีอํานาจปฏิบัตศิาสนพิธีบัพตศิมา เขียน อํานาจที่
ถูกตอ้ง บนกระดานถัดจาก ยอห์นผู้ถวายบัพตศิมา)

• วลี ใดใน ข้อ 16 ที่ระบุวธิีที่พระเยซูทรงรบับัพตศิมา ( ให้แน่ใจวา่นักเรยีนเข้าใจวา่พระ
เยซูครสิต ์“เสด็จขึน้จากน้ํา” ทันทีบ่งบอกวา่พระองคท์รงรบับัพตศิมาโดยลงไปใน
น้ําทัง้ตวั—หมายความวา่พระองคท์รงลงไปในน้ําจนมิด เขียน ลงไปในน้ําทัง้ตวั บน
กระดานถดัจาก อย่างไร)

ให้นักเรยีนจินตนาการวา่พวกเขาอยู่ที่แม่น้ําจอรแ์ดนเมื่อพระเยซูเสด็จมารบับัพตศิมา

• เพราะเหตใุดยอห์นจึงลังเลที่จะถวายบัพตศิมาพระผู้ช่วยให้รอดในทีแรก (เขารูว้า่
ตาํแหน่งและอํานาจของพระเยซูน้ันย่ิงใหญ่กวา่ของเขาเอง)

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 15พระเยซูตรสัวา่เพราะเหตใุดพระองคต์อ้งรบับัพตศิมา 
(“ทําความชอบธรรมให้ครบถ้วนทุกประการ” เขียนวลีน้ีบนกระดานถัดจาก เพราะ
เหตใุด)

• ท่านคดิวา่วลีดงักล่าวหมายถึงอะไร

อธิบายวา่ “ทําความชอบธรรมให้ครบถ้วนทุกประการ” หมายถึงการทําทุกอย่างที่พระบิดา
บนสวรรคท์รงกําหนดให้เราทําเพื่อเราจะไดอ้ยู่กับพระองคอ์ีกครัง้ น่ีรวมถึงการรบัศาสน-
พิธีแห่งความรอด ซ่ึงพระผู้เป็นเจ้าทรงกําหนดให้บุตรธิดาทุกคนของพระองคท์ํา รวมถึง
พระเยซูครสิต ์โดยการรบับัพตศิมา พระเยซูครสิตท์รงวางแบบอย่างที่ดพีรอ้มเพ่ือให้เรา
ทําตาม ทรงแสดงความนอบน้อมถ่อมตน ทรงเช่ือฟังพระบัญญัตขิองพระบิดา และรบั
ศาสนพิธีที่จําเป็นเพ่ือไดร้บัชีวตินิรนัดร ์(ด ู2 นีไฟ 31:4–11)

ขอให้นักเรยีนใช้คาํตอบของคาํถามสามข้อบนกระดานมาระบุหลักคาํสอนท่ีเราสามารถ
เรยีนรูจ้าก มัทธิว 3:13–17 นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แตพ่วกเขาควรระบุหลักคาํสอน
ตอ่ไปน้ี บัพติศมาโดยการลงไปในน้ําทัง้ตัวโดยผู้มีสทิธิอํานาจท่ีจําเป็นต่อความรอด
• บัพตศิมาของท่านเปรยีบเทียบกับแบบอย่างที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงวางไว้ ให้เราอย่างไร

อธิบายวา่ มัทธิว 3:16–17 ช่วยให้เราเรยีนรูห้ลักคาํสอนเก่ียวกับพระผู้เป็นเจ้าสาม
พระองคด์ว้ย ให้นักเรยีนอ่านข้อเหล่าน้ีในใจอีกครัง้ ขณะมองหาส่ิงที่ข้อเหล่าน้ีสอนเก่ียว
กับพระบิดา พระบุตร และพระวญิญาณบรสุิทธิ์

• สมาชิกแตล่ะองค์ ในพระผู้เป็นเจ้าสามพระองคป์ระทับอยู่ที่ ใดระหวา่งการบัพตศิมา
ของพระผู้ช่วยให้รอด (พระเยซูครสิตป์ระทับอยู่ที่แม่น้ําจอรแ์ดน พระวญิญาณบรสุิทธิ์
เสด็จลงมาบนพระองคด์จุนกพิราบ และพระบิดาบนสวรรคต์รสัจากฟ้าสวรรค ์ท่าน
อาจอธิบายวา่พระวญิญาณบรสุิทธิ์ ไม่ ไดแ้ปลงกายเป็นนกพิราบจรงิๆ แตน่กพิราบเป็น
เครือ่งหมายหรอืสัญลักษณ์วา่พระวญิญาณบรสุิทธิ์เสด็จลงมาบนพระเยซู)

• ข้อเหล่าน้ีสอนอะไรเราเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค ์(นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่ง
กัน แตค่วรระบุหลักคาํสอนตอ่ไปน้ี พระบิดา พระบุตร และพระวญิญาณบรสุิทธ์ิ
เป็นพระสตัภาวะท่ีแยกกันสามพระองค์)
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ชี ้ให้เห็นวา่มีหลายคนท่ีไม่ไดม้ีความรูท้ี่ถูกตอ้งหรอืสมบูรณ์เกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าสาม
พระองค ์ย่ิงเราเข้าใจพระลักษณะที่แท้จรงิของพระผู้เป็นเจ้าสามพระองคม์ากเท่าใด เรา
ยิ่งจะรูสึ้กถึงความรกัที่เรามีตอ่ทัง้สามพระองคม์ากขึน้เท่าน้ัน และเราจะไดร้บัการเตรยีม
เพื่อสอนและเป็นพยานถึงพระองคต์อ่ผู้อื่นไดด้ขีึน้

เพื่อช่วยให้นักเรยีนไดร้บัความเข้าใจมากขึน้เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของสมาชิกแตล่ะองค์ ใน
พระผู้เป็นเจ้าสามพระองค ์แบ่งนักเรยีนออกเป็นกลุ่มๆ ละสามคนและขอให้พวกเขา
เปิดอ่าน “พระผู้เป็นเจ้า” ในคูม่ือพระคมัภีร ์ในแตล่ะกลุ่ม มอบหมายสมาชิกองคห์น่ึง
ในพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์ ให้นักเรยีนแตล่ะคนในสามคน เชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่าน
ข้อมูล โดยมองหาข้อมูลที่เกี่ยวกับสมาชิกองคท์ี่พวกเขาไดร้บัมอบหมาย หลังจากให้เวลา
พอสมควรแล้ว ขอให้นักเรยีนสอนส่ิงที่พวกเขาเรยีนรูก้ับกลุ่มของพวกเขาและอธิบายวา่
เพราะเหตใุดความจรงิเหล่าน้ันจึงสําคญัสําหรบัเราที่จะรู้

เพื่อสรปุบทเรยีน ท่านอาจตอ้งการเชิญนักเรยีนให้แบ่งปันประจักษ์พยานของพวกเขาถึง
พระบิดา พระบุตร และพระวญิญาณบรสุิทธิ์กับชัน้เรยีน
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ขออาสาสมัครคนหน่ึงออกมาท่ีหน้าชัน้เรยีน ท้าให้นักเรยีนคนน้ันจ้องดส่ิูงของอย่างหน่ึง
ในห้อง 30 วนิาที โดยไม่ละสายตา เมื่อนักเรยีนเริม่มอง พยายามดงึความสนใจของเขา
จากการมองส่ิงน้ัน ยกตวัอย่างเช่น ท่านอาจให้ดส่ิูงของที่มีสีสันสดใส ส่งเสียงดงั หรอืส่ง
อาหารให้นักเรยีนคนน้ัน หลังจาก 30 วนิาที ถามนักเรยีนวา่

• เป็นอย่างไรบ้าง ทําไมคณุจึงสามารถ หรอืไม่สามารถจดจ่ออยู่กับส่ิงน้ันได้

• คณุนึกถึงอะไรในช่วง 30 วนิาทีน้ัน

ถามชัน้เรยีนวา่

• ประสบการณ์น้ีเหมือนกับความพยายามของเราท่ีจะจดจ่ออยู่กับการเช่ือฟังพระบัญญัติ
ของพระบิดาบนสวรรคอ์ย่างไร ความพยายามที่จะดงึความสนใจของนักเรยีนส่ือถึง
อะไร (ความพยายามที่จะล่อลวงเราให้ทําบาป)

• ทําไมซาตานล่อลวงเราให้ทาํบาป (ด ู2 นีไฟ : 17–18, 27)

ขอให้นักเรยีนนึกถึงวธิีที่ซาตานล่อลวงพวกเขาให้ทําบาป ให้นักเรยีนศึกษา มัทธิว 4 เพื่อ
มองหาหลักธรรมที่พวกเขาสามารถประยุกต์ ใช้เพื่อช่วยพวกเขาตอ่ตา้นการล่อลวง

อธิบายวา่หลังจากบัพตศิมาของพระองค ์พระผู้ช่วยให้รอดทรงมีประสบการณ์ที่ช่วย
เตรยีมพระองคสํ์าหรบัการปฏิบัตศิาสนกิจบนแผ่นดนิโลก เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออก
เสียงงานแปลของโจเซฟ สมิธใน มัทธิว 4:1–2 โดยใส่ ใจความแตกตา่งในงานแปลของ
โจเซฟสมิธจากข้อความตน้ฉบับ “เวลาน้ันพระวญิญาณทรงนําพระเยซู, เข้าไปในแดน
ทุรกันดาร, เพื่อไปประทับอยู่กับพระผู้เป็นเจ้า และพระองคท์รงอดอาหารส่ีสิบวนัส่ีสิบ
คนื และไดต้ดิตอ่กับพระเจ้า ภายหลังพระองคก็์ทรงหิว, และถูกทิง้ให้มารล่อลวง” ขอให้
ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาส่ิงที่พระเยซูทรงประสบในถิ่นทุรกันดาร (ท่านอาจตอ้งอธบิาย
วา่ในข้อความน้ี คาํวา่ ตดิตอ่ หมายถึง “อยู่กับ” หรอืมีการตดิตอ่ส่ือสารทางวญิญาณอย่าง
ใกล้ชิด)

• การอดอาหารและการตดิตอ่กับพระบิดาบนสวรรค์ ไดช่้วยพระเยซูเตรยีมพรอ้มสําหรบั
การปฏิบัตศิาสนกิจบนแผ่นดนิโลกอย่างไร
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• หลังจากพระเยซูทรงใช้เวลาอดอาหารและตดิตอ่กับพระบิดาของพระองค ์ซาตามมุ่ง
หมายจะทําอะไร

แบ่งนักเรยีนออกเป็นคู่ๆ  จัดเตรยีมสําเนา แผนภูมิ ตอ่ไปน้ีให้แตล่ะคู ่หรอืขอให้พวกเขา
ลอกลงในสมุดจดหรอืสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องพวกเขา

แนะนําให้นักเรยีนอ่านข้อที่ ให้คูข่องพวกเขาและเตมิข้อมูลในแผนภูมิ ให้สมบูรณ์ ก่อน
ที่พวกเขาจะเริม่กิจกรรมน้ี อธิบายวา่งานแปลของโจเซฟ สมิธแก้ ไขข้อความใน มัทธิว 
4:5, 8 เพื่อแสดงให้เห็นวา่พระวญิญาณ ไม่ ใช่มาร ที่นําพระผู้ช่วยให้รอดไปที่ตา่งๆ ที่
บรรยายไว้ ในข้อเหล่าน้ี (ด ูงานแปลของโจเซฟ สมิธ , ลูกา 4:5 ; ลูกา 4:9 )

หลังจากนักเรยีนเตมิข้อมูลในแผนภูมิเสรจ็แล้ว เชิญหลายๆ คู่ ให้รายงานส่ิงที่พวกเขา
เขียนในแตล่ะช่อง ท่านอาจถามคาํถามตอ่ไปน้ี

• ซาตานพยายามทําเพื่อให้สมปรารถนาในส่ิงใดเมื่อเขาล่อลวงพระเยซูผู้อดพระ
กระยาหาร เพ่ือส่ังก้อนหินให้กลายเป็นขนมปัง (เขาพยายามจะให้สมปรารถนาในการ
สนองความอยากทางรา่งกาย)

• เรือ่งอะไรที่ ไม่ถูกตอ้งเกี่ยวกับข้อเสนอของซาตานท่ีจะถวายอาณาจักรของโลกน้ีแด่
พระเยซู (ซาตานสัญญาจะให้รางวลัที่ ไม่ ใช่ของเขาและเขาหาให้ ไม่ได)้

• เรือ่งราวน้ีแสดงถึงกลยุทธอะไรอีกของซาตานเพ่ือล่อลวงให้เราทําบาป (ซาตานมุ่ง
โจมตบีรเิวณที่อ่อนแอที่สุด อ่อนไหวที่สุด และล่อลวงเราซํา้แล้วซํา้เล่า)

ชี ้ให้เห็นวา่ในที่สุดพระเยซูก็สนองความหิวโหยของพระองค์ ไดแ้ละทรงเปลี่ยนแม้แต่
สสารทางโลกให้เป็นอาหาร (ด ูยอห์น 2:1–11) พระองคท์รงไดร้บัการยืนยันจากสวรรคถ์ึง
การปฏิบัตศิาสนกิจของพระองคแ์ละความช่วยเหลือดว้ย (ด ูมัทธิว 17:1–5; ลูกา 22:41–
44) และวนัหน่ึงพระองคจ์ะทรงปกครองโลก (เศคารยิาห์ 14:9; ววิรณ์ 11:15) อย่างไรก็ด ี
หากพระเยซูจะทรงไดร้บัส่ิงเหล่าน้ีเน่ืองจากซาตานล่อลวงพระองค—์แทนท่ีจะรอเวลา
ที่เหมาะสมและวธิีที่เหมาะสม—ย่อมเป็นการละเมิดอํานาจของพระผู้ช่วยให้รอดเพื่อ
เหตผุลที่เห็นแก่ตวั พระเยซูจะสถาปณาอัตลักษณ์อันสูงส่งของพระองค์ ในฐานะพระ
บุตรของพระผู้เป็นเจ้าในวธิีที่สอดคล้องกับพระประสงคข์องพระบิดาบนสวรรค ์ไม่ ใช่
ดว้ยคาํส่ังของซาตาน (ด ูเจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด,์ “The Inconvenient Messiah,” 
Ensign, ก.พ. 1984, 68–73)
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• มีอะไรที่คล้ายกันเกี่ยวกับการตอบสนองของพระผู้ช่วยให้รอดตอ่การล่อลวงแตล่ะครัง้ 
(พระเยซูทรงตอบสนองการล่อลวงของซาตานในแตล่ะครัง้ดว้ยการอ้างอิงพระคมัภีร)์

เชิญนักเรยีนทํางานเป็นคูเ่พื่อเขียนหลักธรรมที่เราเรยีนรูจ้ากแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้
รอดในการตอ่ตา้นการล่อลวงของมาร ขอให้นักเรยีนหลายๆ คนเขียนหลักธรรมที่พวกเขา
ระบุไวบ้นกระดาน เมื่อนักเรยีนแบ่งปันหลักธรรมที่พวกเขาระบุ เน้นยํา้หลักธรรมตอ่ไป
น้ี เม่ือเรานึกถึงและประยุกต์ ใช้ความจรงิท่ีสอนในพระคัมภีร ์เราสามารถต้านทาน
การล่อลวงของมารได้ หากความจรงิน้ีแสดงไม่ชัดเจนในหลักธรรมตา่งๆ ที่นักเรยีนระบุ 
ให้เพิ่มเข้าไปในข้อความบนกระดาน

ชี้ให้เห็นวา่พระผู้ช่วยให้รอดไม่เพียงนึกถึงพระคมัภีรซ่ึ์งชีชั้ดพฤตกิรรมที่เหมาะสม
สําหรบัการล่อลวงแตล่ะอย่าง แตพ่ระองคท์รงประยุกต์ ใช้ความจรงิที่สอนในพระคมัภีร์
เหล่าน้ันดว้ย

• พิจารณาหลักธรรมที่เราระบุเกี่ยวกับอํานาจของการนึกถึงและประยุกต์ ใช้ความจรงิที่
สอนในพระคมัภีร ์เหตใุดจึงตอ้งศึกษาพระคมัภีรเ์ป็นประจํา

แจกกระดาษหน่ึงแผ่นให้นักเรยีนแตล่ะคูแ่ละขอให้พวกเขาเขียนช่องส่ีช่องในกระดาษ 
แนะนําให้พวกเขาเขียนบาปสามอย่างท่ีเยาวชนรุน่เดยีวกันกับพวกเขาอาจถูกล่อลวง
ให้ทําในช่องแรก ในช่องที่สอง ขอให้พวกเขาเขียนวธิีที่ซาตานพยายามหลอกล่อให้คน
ทําบาปแตล่ะอย่างท่ีพวกเขาเขียนในช่องแรก บอกนักเรยีนให้แลกกระดาษกับอีกคูห่น่ึง 
จากน้ันแนะนําให้พวกเขาหาข้ออ้างอิงพระคมัภีรท์ี่เจาะจงหน่ึงข้อซ่ึงสอนความจรงิที่คน
สามารถนึกถึงและประยุกต์ ใช้เมื่อถูกล่อลวงให้ทําบาปแตล่ะอย่างในรายการท่ีพวกเขา
ไดร้บัมา (ท่านอาจชวนนักเรยีนให้ดขู้อความผู้เช่ียวชาญพระคมัภีร,์ เช่น ปฐมกาล 39:9; 
ยอห์น 14:15; หรอื หลักคาํสอนและพันธสัญญา 10:5.) ขอให้นักเรยีนเขียนพระคมัภีร์
อ้างอิงไว้ ในช่องที่สาม

หลังจากผ่านไปหลายนาที เชิญนักเรยีนคนหน่ึงจากแตล่ะคูม่ารายงานพระคมัภีรอ์้างอิง
ที่พวกเขาหาเจอสําหรบัหน่ึงในการล่อลวงที่อยู่ ในกระดาษของพวกเขา ขอให้พวกเขา
อธิบายวา่พระคมัภีรน้ั์นจะช่วยเราเมื่อเราประสบกับการล่อลวงน้ันอย่างไร

• ท่านเข้มแข็งขึน้และสามารถตา้นทานการล่อลวงเน่ืองจากท่านนึกถึงและประยุกต์
ใช้ความจรงิที่สอนในพระคมัภีรเ์มื่อใด (เตอืนนักเรยีนวา่พวกเขาไม่ควรแบ่งปัน
ประสบการณ์ที่เป็นเรือ่งส่วนตวัเกินไป)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนเขียนข้ออ้างอิงพระคมัภีรท์ี่พวกเขาจะนึกถึงและประยุกต์ ใช้คราว
หน้าเม่ือพวกเขาถูกล่อลวงให้ทําบาป ในสมุดจดหรอืสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีร ์
กระตุน้ให้พวกเขาท่องจําพระคมัภีรท์ี่พวกเขาเลือก

สรปุ มัทธิว 4:12–15 โดยอธิบายวา่หลังจากประสบการณ์ของพระองค์ ในถิ่นทุรกันดาร 
พระผู้ช่วยให้รอดไปที่แควน้กาลิลีและประทับอยู่ ในเมืองคาเปอรนาอุม มัทธิวระบุวา่การ
ปฏิบัตศิาสนกิจของพระผู้ช่วยให้รอดในแควน้กาลิลีทําให้คาํพยากรณ์ที่อิสยาห์กล่าวไว้
เกิดสัมฤทธิผล (ด ูอิสยาห์ 9:1–2). ให้นักเรยีนอ่าน มัทธิว 4:16 ในใจ ท่านอาจตอ้งการ
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แนะนําให้นักเรยีนทําเครือ่งหมายส่ิงที่อิสยาห์พยากรณ์วา่จะเกิดขึน้ ชี ้ให้เห็นวา่จากการ
พยากรณ์น้ีเราเรยีนรูว้า่ พระเยซูครสิต์ทรงนําความสวา่งเข้ามาสูชี่วติคนท่ีอยู่ ใน
ความมืด กระตุน้ให้นักเรยีนมองหาวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงทําส่ิงน้ีไดอ้ย่างไรตลอดทัง้
การปฏิบัตศิาสนกิจของพระองค์

สรปุ มัทธิว 4:17 โดยอธิบายวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงเริม่ส่ังสอนการกลับใจเพื่อเป็นการ
เตรยีมรบัอาณาจักรสวรรคท์ี่กําลังไดร้บัการสถาปนาในบรรดาผู้คน

แสดง ภาพ ทรงเรยีกชาวประมง (หนังสือภาพพระกิตตคิณุ [2009], หน้าที่ 37;  
ด ูLDS.org ดว้ย) ชี ้ให้เห็นวา่ชายสองคนท่ีอยู่ข้างหน้าเรอืคอืเปโตรและอันดรวู ์ 
น้องชายของเขา 

• พวกเขากําลังทําอะไรกับแห

อธิบายวา่ขณะที่คนอ่ืนอาจมองเปโตรและอันดรวูว์า่เป็นชาวประมงธรรมดา แตพ่ระเยซู
ครสิตท์อดพระเนตรเห็นศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ของพวกเขาและทรงทราบวา่พวกเขาจะเป็น
อะไรในอนาคต

• เราเป็นเหมือนเปโตรและอันดรวู์ ในทางใดบ้าง

ขณะที่นักเรยีนศึกษา มัทธิว 4 ตอ่ เชิญพวกเขาให้มองหาวา่เราตอ้งทําอะไรเพื่อจะเป็นทุก
อย่างที่พระเจ้าทรงตอ้งการให้เราเป็น

เชิญให้นักเรยีนหลายๆ คนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก มัทธิว 4:18–22 ขอให้นักเรยีนที่
เหลือดตูาม โดยมองหาปฏิสัมพันธ์ระหวา่งพระผู้ช่วยให้รอดกับชาวประมงบางคน

• พระผู้ช่วยให้รอดทรงเรยีกเปโตร อันดรวู ์ยากอบ และยอห์นให้ทําอะไร “ผู้หาคน  
[ดัง่หาปลา]” คอือะไร (ข้อ 19)

• ชายเหล่าน้ีตอ้งเสียสละอะไรเพื่อตดิตามพระผู้ช่วยให้รอดและช่วยงานของพระองค ์
เหตใุดส่ิงน้ีอาจเป็นเรือ่งยากสําหรบัพวกเขา

เชิญนักเรยีนให้ ไตรต่รองวา่พวกเขาจะตอบอย่างไรหากพวกเขาเป็นหน่ึงในชายเหล่าน้ี

• ท่านสังเกตเห็นอะไรเก่ียวกับการตอบรบัของชายเหล่าน้ี การตอบรบัพระดาํรสัเชิญของ
พระผู้ช่วยให้รอดทันทแีสดงให้เห็นอุปนิสัยอะไรของพวกเขา

• ชายเหล่าน้ีจะทําประโยชน์มากกวา่ในชีวติของพวกเขาเมื่อเป็นชาวประมงหรอื “ผู้หา
คนดัง่หาปลา” เพราะเหตใุด

• ตามที่แสดงไว้ ในเรือ่งราวน้ี จะเกิดอะไรขึน้หากเราตอบรบัพระดาํรสัเชิญของพระผู้
ช่วยให้รอดให้ตดิตามพระองคท์ันที (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แต่ ให้แน่ใจวา่พวก
เขาระบุหลักธรรมตอ่ไปน้ี หากเราตอบรบัพระดํารสัเชิญของพระผู้ช่วยให้รอดเพ่ือ
ติดตามพระองค์ทันที พระองค์จะทรงรงัสรรค์ชีวติเราได้มากกวา่ท่ีเราจะทําได้)

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีของประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน  
ขอให้ชัน้เรยีนมองหาวา่พระเจ้าจะทรงรงัสรรคชี์วติเราไดม้ากกวา่ที่เราจะทําไดอ้ย่างไร
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“ชายหญิงผู้ถวายชีวติแดพ่ระผู้เป็นเจ้าจะพบวา่พระองคท์รงสามารถ
รงัสรรคจ์ากชีวติพวกเขาไดม้ากกวา่ที่พวกเขาจะทําได ้พระองคจ์ะทรงทําให้
ปีตขิองพวกเขาลึกซึง้ย่ิงขึน้ ขยายวสัิยทัศน์ของพวกเขา ประทานความคดิ
ที่ฉับไวแก่พวกเขา ทําให้กล้ามเน้ือของพวกเขาแข็งแรง ยกระดบัวญิญาณ
ของพวกเขา ทวพีรของพวกเขา เพิ่มโอกาสของพวกเขา ปลอบโยนจิต

วญิญาณของพวกเขา เพิ่มมิตรสหาย และหล่ังรนิสันตสุิข ใครก็ตามท่ียอมเสียชีวติของ
เขาในการรบัใช้ของพระผู้เป็นเจ้าจะพบชีวตินิรนัดร”์ (“Jesus Christ—Gifts and 
Expectations,” Ensign, ธ.ค. 1988, 4)

• ท่านหรอืบางคนที่ท่านรูจ้ักไดร้บัพรที่คล้ายกันจากการละทิง้ความกังวลทางโลกเพื่อ
ตดิตามพระผู้ช่วยให้รอดเมื่อใด

• เม่ือท่านพิจารณาพรทัง้หลายท่ีเราไดร้บัโดยการตดิตามพระผู้ช่วยให้รอด เหตใุดท่าน
จึงคดิวา่เป็นส่ิงสําคญัที่จะตอบรบั ทันที ตอ่พระดาํรสัเชิญของพระผู้ช่วยให้รอดให้
ตดิตามพระองค ์

ให้นักเรยีนเขียนคาํตอบของคาํถามตอ่ไปน้ีในสมุดจดหรอืสมุดบันทึกการศึกษาพระ
คมัภีรข์องพวกเขา

• ท่านจะตอบรบัพระดาํรสัเชิญของพระผู้ช่วยให้รอดให้ตดิตามพระองค์ ไดด้ขีึน้ได้
อย่างไร

กระตุน้ให้นักเรยีนทําตามที่เขียนไว้

ให้นักเรยีนอ่าน มัทธิว 4:23–25 ในใจ โดยมองหาการกระทําของพระผู้ช่วยให้รอด ท่าน
อาจตอ้งการเสนอแนะให้นักเรยีนทําเครือ่งหมายส่ิงที่พวกเขาพบ อธิบายวา่ตวัอย่างที่
เจาะจงเก่ียวกับการสอน การส่ังสอนและการรกัษาของพระผู้ช่วยให้รอดน้ัน เราจะศึกษา
ตลอดพระกิตตคิณุทัง้สามเล่ม

สรปุโดยแสดงประจักษ์พยานถึงความจรงิที่นักเรยีนระบุในบทเรยีน
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เขียนคาํถามตอ่ไปน้ีไวบ้นกระดาน: ท่านมีความสุขหรอืไม่ มีเพราะเหตใุดหรอืไม่มีเพราะ
เหตใุด

ให้นักเรยีนไตรต่รอง (หรอืเขียนในสมุดจดหรอืสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องพวก
เขา) วา่พวกเขาจะตอบคาํถามเหล่าน้ีอย่างไร (ท่านอาจตอ้งการบอกนักเรยีนวา่พวกเขาไม่
ตอ้งแบ่งปันคาํตอบของพวกเขากับชัน้เรยีน)

เชิญนักเรยีนอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยประธานดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์แห่งฝ่าย
ประธานสูงสุด

“บ่อยครัง้เหลือเกินที่เราจมอยู่กับภาพลวงตาวา่มีบางส่ิงเกินเอือ้มท่ีจะนํา
ความสุขมาให้เรา เช่นครอบครวัมีฐานะดขีึน้ สถานะทางการเงินดขีึน้ 
หรอืการทดลองท่ีเป็นความท้าทายสิน้สุดลง

“. . . สภาวการณ์ภายนอกไม่ไดสํ้าคญัหรอืกําหนดความสุขของเราแต่
อย่างใด

“. . . เรา ตา่งหากท่ีกําหนดความสุขของเรา (“เรือ่งความเสียใจและปณิธาน,” เลียโฮนา, 
พ.ย. 2012, 23)

• ท่านคดิวา่ประโยคน้ี “เรากําหนดความสุขของเรา” หมายถึงอะไร เหตใุดการรูส่ิ้งน้ีจึง
สําคญั

อธิบายวา่เมื่อพระผู้ช่วยให้รอดทรงเริม่การปฏิบัตศิาสนกิจของพระองค ์พระองค์
ประทานคาํเทศนาใกล้ทะเลกาลิลี คาํเทศนาน้ีมักจะเรยีกวา่คาํเทศนาบนภูเขาและบันทึก
ใน มัทธิว 5–7 ในคาํเทศนาน้ีพระผู้ช่วยให้รอดทรงอธิบายวา่เราจะทําอะไรไดบ้้างเพ่ือให้มี
ความสุขที่แท้จรงิ ไม่วา่สภาวการณ์ภายนอกของเราจะเป็นอย่างไร

เชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่าน มัทธิว 5:3–11 ในใจโดยละเอียด มองหาคาํที่พูดซํา้ๆ ในช่วงเริม่
ตน้ของแตล่ะข้อ ขอให้นักเรยีนรายงานส่ิงที่พบ

อ่านคาํอธิบายตอ่ไปน้ี (จากมัทธิว 5:3, เชิงอรรถในพระคมัภีร์ ไบเบิลภาษาอังกฤษฉบับ 
LDS ) และขอให้นักเรยีนมองหาวา่คาํวา่ “ผู้เป็นสุข” แปลวา่อะไร: คาํวา่ “ผู้เป็นสุข” 
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แปลจากคาํวา่ beatus ในภาษาละตนิซ่ึงเป็นรากศัพท์ของคาํวา่ “beatitude” ซ่ึงแปลวา่  
“ที่ โชคด”ี “ที่มีความสุข” หรอื “ที่เป็นสุข”   

• คาํวา่ ผู้เป็นสุข หมายถึงอะไร

อธิบายวา่เน่ืองจาก ผู้เป็นสุข แปลจากคาํในภาษาละตนิวา่ beatus, แปลวา่ที่ โชคดหีรอืมี
ความสุข โดยปกตขิ้อเหล่าน้ีเรยีกวา่ผู้เป็นสุข

จัดเตรยีมสําเนา แผนภูมิ ตอ่ไปน้ีไว้ ให้นักเรยีนแตล่ะคน ชี ้ให้เห็นวา่นอกจากข้อที่มีคาํ
วา่ผู้เป็นสุขใน มัทธิว 5 แผนภูมิมีข้ออ้างอิงสองข้อไปที่ 3 นีไฟ ข้ออ้างอิงเหล่าน้ีเป็นส่วน
หน่ึงของคาํเทศนาท่ีพระเยซูครสิตป์ระทานระหวา่งการปฏิบัตศิาสนกิจท่ามกลางชาว 
นีไฟซ่ึงคล้ายคลึงกับคาํเทศนาบนภูเขา ข้ออ้างอิงใน 3 นีไฟ ทําให้เกิดความเข้าใจมากขึน้ 
ถึงข้อความพระคมัภีรท์ี่สอดคล้องกันใน มัทธิว 5

Webster

Webster’s Third New International Dictionary (1976) ‘meek, 1403

Mercy, Gospel Topics, lds.org/topics
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Words of Jesus: Chastity, Ensign,

แบ่งนักเรยีนออกเป็นแปดกลุ่มและมอบหมายหัวข้อผู้เป็นสุขให้กลุ่มละหน่ึงหัวข้อตาม
รายการที่อยู่ ในแผนภูมิ (หากท่านไม่มีนักเรยีนพอที่จะแบ่งเป็นแปดกลุ่ม ให้พิจารณา
มอบหมายหัวข้อผู้เป็นสุขมากกวา่หน่ึงหัวข้อให้แตล่ะกลุ่ม) ให้นักเรยีนเตรยีมการนํา 
เสนอสัน้ๆ เกีย่วกบัหวัขอ้ผูเ้ป็นสุขทีพ่วกเขาไดร้บัมอบหมาย พวกเขาควรมกีจิกรรมตอ่ไป 
น้ีในการนําเสนอของพวกเขา (ท่านอาจตอ้งการเขียนคาํส่ังเหล่าน้ีบน กระดาน หรอืทํา
เอกสารแจกที่มีข้ออ้างอิง)

 1. เชิญเพือ่นรว่มชัน้เรยีนหน่ึงคนให้อ่านออกเสียงข้อพระคมัภีรแ์ละระบุพรทีเ่ราไดร้บั
สัญญาวา่จะไดร้บัเมือ่ดาํเนินชีวติตามผู้เป็นสุขในหัวข้อน้ัน

 2. โดยใช้ข้อพระคมัภีรแ์ละข้อมูลในแผนภูมิ อธิบายวา่เราตอ้งทําอะไรเพือ่ให้ ไดร้บัพร
ทีสั่ญญาไว้

 3. ใหชั้น้เรยีนแนะนําวธิีทีเ่จาะจงทีเ่ราสามารถดาํเนินชีวติตามผู้เป็นสุขข้อน้ี

 4. อธิบายวา่การดาํเนินชีวติตามผู้เป็นสุขข้อน้ีจะนําความสุขมาให้เราไดอ้ย่างไร ท่าน
อาจตอ้งการแบ่งปันประสบการณ์ทีแ่สดงความจรงิทีท่่านสอน และประจักษ์พยาน
ของท่านถึงความจรงิน้ัน

หลังจากให้เวลาพอสมควร เชิญแตล่ะกลุ่มนําเสนอหัวข้อผู้เป็นสุขที่พวกเขาไดร้บัมอบ
หมายกับชัน้เรยีน

หลังจากนักเรยีนจบการนําเสนอ ชี ้ให้เห็นวา่ผู้เป็นสุขสอนเกี่ยวกับคณุลักษณะของพระ
เยซูครสิตแ์ละโดยการดาํเนินชีวติตามผู้เป็นสุขเหล่าน้ันเราจะเป็นเหมือนพระองค์ ได้
มากขึน้

• ตามที่ท่านเรยีนรู้ ใน มัทธิว 5 จะเกิดอะไรขึน้กับเราเม่ือเราพัฒนาคณุลักษณะเหล่าน้ี
และคณุลักษณะอื่นๆ เหมือนพระครสิต ์(ถึงแม้นักเรยีนจะใช้คาํพูดตา่งกัน แตพ่วก
เขาควรระบุหลักธรรมตอ่ไปน้ี เม่ือเราพัฒนาคุณลักษณะเหมือนพระครสิต์เราจะ
พบความสุขท่ีเพ่ิมขึน้ เขียนหลักธรรมน้ีไวบ้นกระดาน)
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ท่านอาจแบ่งปันประจักษ์พยานของท่านเกี่ยวกับหลักธรรมน้ี เตอืนความจํานักเรยีน
ถึงคาํถามเก่ียวกับความสุขของพวกเขาท่ีพวกเขาไตรต่รองเม่ือเริม่บทเรยีน เชือ้เชิญ
ให้นักเรยีนแสวงหาความสุขที่ยิ่งใหญ่มากขึน้โดยเลือกคณุลักษณะที่ระบุในรายการผู้
เป็นสุขและตัง้เป้าหมายพัฒนาคณุลักษณะน้ัน

ขอให้นักเรยีนนึกถึงคนบางคนที่พวกเขารูจ้ัก เช่นสมาชิกครอบครวัหรอืเพื่อนท่ีจะไดร้บั
พรโดยเข้าใกล้พระบิดาบนสวรรคม์ากขึน้ ขณะที่นักเรยีนศึกษา มัทธิว 5 ตอ่ เชิญพวก
เขาให้มองหาหลักธรรมที่จะนําทางพวกเขาเมื่อพยายามช่วยบุคคลคนน้ี

ให้นักเรยีนดขูวดใส่เกลือและเทลงมาในถ้วยนิดหน่อย

• เกลือมีประโยชน์ในทางใดบ้าง

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยเอ็ลเดอรค์ารล์อส เอ. เอเซย์แห่ง
สาวกเจ็ดสิบ ขอให้ชัน้เรยีนฟังประโยชน์บางอย่างของเกลือ

“[เกลือที่ด]ี . . . สะอาด บรสุิทธิ์ ไม่มีอะไรเจือปน และมีประโยชน์ ในสถานะหรอืสภาพ
น้ี เกลือจะถนอมคณุคา่ ให้รส รกัษา และทําส่ิงที่มีประโยชน์อื่นๆ” (“Salt of the Earth: 
Savor of Men and Saviors of Men,” Ensign, พ.ค. 1980, 42)

ให้นักเรยีนอ่าน มัทธิว 5:13 ในใจ โดยมองหาวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงเปรยีบใครเป็นเกลือ

• พระผู้ช่วยให้รอดทรงเปรยีบใครเป็นเกลือ (สานุศิษย์ของพระองค)์

• สานุศิษย์ของพระเยซูครสิตแ์สดงคณุลักษณะเช่นเดยีวกันกับเกลือที่ดี ในดา้นใด

• ตามที่ระบุใน ข้อ 13 เกิดอะไรขึน้เมื่อเกลือหมดรสเค็ม

อธิบายวา่คาํวา่ รส ไม่ไดห้มายถึงรสเกลือเท่าน้ันแตห่มายถึงคณุสมบัตพิิเศษสุดของ
เกลือดว้ยในการถนอมรกัษาของไม่ ให้เสีย

• อะไรเป็นสาเหตใุห้เกลือหมดรสเค็ม (เกลือหมดรสเค็มเม่ือมันผสมกับส่ิงอื่นหรอืมีส่ิง
เจือปน)

เทส่ิงอื่น เช่นดนิ ลงไปในถ้วย และผสมเกลือกับสสารอื่นรวมกัน

• เกิดอะไรขึน้กับประโยชน์ของเกลือเมื่อผสมกับส่ิงอื่นๆ 

• ในฐานะสานุศิษย์ของพระเยซูครสิต ์อะไรที่ทําให้เราสูญเสียรสของเรา หรอืคณุสมบัติ
เหมือนพระครสิตท์ี่ทําให้เราเป็นพรแก่ผู้อื่น (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แต่ ให้แน่ใจ
วา่พวกเขาระบุหลักธรรมตอ่ไปน้ี การถูกเจือปนด้วยบาปต่างๆ ของโลกจะกีดกันเรา
จากการเป็นพรแก่ผู้อ่ืน) เขียนหลักธรรมน้ีไวบ้นกระดาน)

• เราจะทําอะไรไดบ้้างเพื่อไดร้สของเรากลับมา

ให้นักเรยีนดเูทียนหน่ึงเล่ม (ไม่ตอ้งจุดเทียน) เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 
5:14–16 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงเปรยีบสานุศิษย์ของ
พระองคก์ับเทียนอย่างไร

• สานุศิษย์ของพระครสิตพ์ึงทําอะไรกับแสงสวา่งของพวกเขา

• พวกท่านจงส่องสวา่งหมายความวา่อย่างไร (ด ู3 นีไฟ 18:24)
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• งานดขีองเราจะนําคนอื่นให้ทําอะไร

อธิบายวา่นอกเหนือจากวลีอื่นๆ วลีที่วา่ “จะไดส้รรเสรญิพระบิดาของท่านผู้สถิตใน
สวรรค”์ (ข้อ 16) หมายความวา่จะสรรเสรญิและถวายเกียรตพิระผู้เป็นเจ้าผ่านทางคาํพูด
หรอืการกระทํา

• เราสามารถเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรจาก ข้อ 14–16 วา่แบบอย่างที่ชอบธรรมของเราจะเป็น
อิทธิพลตอ่คนอื่นไดอ้ย่างไร (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แต่ ให้แน่ใจวา่พวกเขาระบุ
หลักธรรมตอ่ไปน้ี แบบอย่างท่ีชอบธรรมของเราจะกระตุ้นให้คนอ่ืนเข้าใกล้พระ
บิดาบนสวรรค์มากขึน้ เขียนหลักธรรมน้ีไวบ้นกระดาน)

• เมื่อใดบ้างท่ีบางคนเป็นแบบอย่างที่ชอบธรรมแก่ท่านท่ี ไดช่้วยท่านเข้าใกล้พระบิดา
บนสวรรคม์ากขึน้

กระตุน้ให้นักเรยีนไตรต่รองส่ิงที่พวกเขาทําไดเ้พื่อเป็นแบบอย่างที่ดขีึน้ให้กับครอบครวั
และมิตรสหายของพวกเขา

ทบทวนหลักธรรมตา่งๆ ที่ระบุไวแ้ละเขียนบนกระดานในบทเรยีนน้ี เขียนบนกระดาน
วา่ เริม่ หยุด และ ทําตอ่ไป เชือ้เชิญให้นักเรยีนประเมินชีวติของพวกเขาและเลือกหน่ึง
ส่ิงที่พวกเขาเริม่ทําได ้หน่ึงส่ิงที่พวกเขาจะหยุด และหน่ึงส่ิงที่พวกเขาจะทําตอ่ไปเพ่ือ
ประยกุต์ ใช้หลักธรรมเหล่าน้ีในชีวติของพวกเขา

อธิบายวา่ตลอดทัง้ปีนักเรยีนจะมุ่งความสนใจไปที่ ข้อผู้เช่ียวชาญพระคมัภีร ์25 ข้อ รวม
ถึง มัทธิว 5:14–16 ข้อเหล่าน้ีจะช่วยพวกเขาเข้าใจและอธิบายหลักคาํสอนเบือ้งตน้ของ
พระกิตตคิณุ มีรายการข้ออ้างอิงผู้เช่ียวชาญพระคมัภีร ์25 ข้อ อยู่ ในดา้นหลังของที่คัน่
หนังสือเซมินารสํีาหรบัพันธสัญญาใหม่ อธิบายวา่ “การเช่ียวชาญ” พระคมัภีรข์้อน้ันไดแ้ก่
ความสามารถที่จะบอกไดว้า่อยู่ที่ ไหน เข้าใจ ประยุกต์ ใช้และท่องจําข้อน้ันได้

เพื่อช่วยให้นักเรยีนท่องจําข้อน้ี ให้พวกเขาท่องหลายๆ ครัง้ในใจและจากน้ันท่องดงัๆ ให้
เพื่อนรว่มชัน้เรยีนฟัง ท่านอาจตอ้งการให้ชัน้เรยีนท่องออกเสียงข้อน้ีในตอนเริม่ตน้หรอื
ตอนจบชัน้เรยีนแตล่ะครัง้ในสัปดาห์หน้า
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ก่อนชัน้เรยีน เขียนคาํถามตอ่ไปน้ีบนกระดาน พระบัญญัติ ใดทีท่่านคดิวา่คนรกัษาได้
ยากทีสุ่ด เม่ือเริม่ชัน้เรยีน ขอให้นักเรยีนตอบคาํถามน้ี เขียนคาํตอบของพวกเขาบน
กระดาน

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 5:48 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาพระ
บัญญัตทิี่ยากตอ่การรกัษา ท่านอาจตอ้งการอา่นงานแปลของโจเซฟ สมิธ ในมัทธิว 5:48 
ซ่ึงอ่านวา่ “เพราะฉะน้ันพวกท่านไดร้บับัญชาให้เป็นคนดพีรอ้ม เหมือนอย่างที่พระบิดา
ของท่านผู้สถิตในสวรรคท์รงดพีรอ้ม”  

• พระบัญชาให้ดพีรอ้มทําให้ท่านรูสึ้กอย่างไร

• ท่านคดิวา่การเป็นคนดพีรอ้มหมายความวา่อย่างไร

อธิบายวา่คาํวา่ “ดพีรอ้ม” แปลจากคาํภาษากรกีวา่ “สมบูรณ์” “เสรจ็สิน้” หรอื “พัฒนา
เต็มที่” ถามชัน้เรยีนวา่น่ีช่วยทําให้เข้าใจข้อน้ีดขีึน้ไดอ้ย่างไร   อธิบายวา่การเป็นคน
สมบูรณ์หรอืพัฒนาเต็มที่หมายถึงการเป็นเหมือนอย่างพระบิดาบนสวรรค์

ขณะที่นักเรยีนศึกษาคาํเทศนาบนภูเขาของพระผู้ช่วยให้รอดใน มัทธิว 5 ตอ่ ให้พวกเขา
มองหาหลักธรรมที่พวกเขาตอ้งทําตามเพื่อก้าวหน้าไปสู่การเป็นคนดพีรอ้มเหมือนอย่าง
พระบิดาในสวรรคข์องเรา

สรปุ มัทธิว 5:17–20 โดยอธิบายวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนวา่พระองคเ์สด็จมาเพื่อทําให้
กฎของโมเสสเกิดสัมฤทธิผล ไม่ ใช่เพื่อทําลาย หรอืขจัดความจรงินิรนัดร์ ใดๆ ในกฎของ
โมเสส พระเยซูครสิตท์รงฟ้ืนฟูความสมบูรณ์ของพระกิตตคิณุที่สูญหายไปเน่ืองจาก
ความช่ัวรา้ยและการละทิง้ความเช่ือ ทรงแก้ ไขคาํสอนท่ีผิดๆ และทําให้คาํพยากรณ์ที่
พยากรณ์ ไว้ โดยศาสดาพยากรณ์พันธสัญญาเดมิเกิดสัมฤทธิผล ในท้ายที่สุด เน่ืองจาก
เป็นส่วนของการฟ้ืนฟูของความสมบูรณ์ของพระกิตตคิณุ มีการเลิกใช้กฎของโมเสสบาง
ดา้น เช่นการเข้าสุหนัตและสัตวบูชา

อธิบายวา่ มัทธิว 5:21–48 มีคาํสอนของพระผู้ช่วยให้รอดเกี่ยวกับกฎและประเพณี
ตา่งๆ ท่ีชาวยิวไดพ้ัฒนาขึน้หรอืเพ่ิมเข้าไปในกฎของโมเสส เม่ือพระเยซูครสิตอ์ธิบาย
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ความหมายท่ีแท้จรงิของกฎ พระองคท์รงสอนวถิีที่สูงขึน้แห่งความชอบธรรม สมาชิก
อาณาจักรของพระองคต์อ้งดาํเนินชีวติตามกฎท่ีสูงขึน้น้ี กฎที่สูงขึน้น้ีให้การนําทางท่ีจะ
ช่วยสานุศิษย์ของพระเยซูครสิตห์ลีกเลี่ยงการละเมิดพระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้า

เพื่อเตรยีมนักเรยีนให้พรอ้มศึกษาคาํสอนของพระผู้ช่วยให้รอดเรือ่งความโกรธ ให้พวก
เขานึกถึงเวลาที่พวกเขาโกรธใครสักคน

• การไม่ควบคมุความโกรธของเรามีอันตรายอะไรบ้าง

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 5:21–22 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่กฎ
ของโมเสสสอนอะไรเกี่ยวกับความรนุแรงและความโกรธ ความจรงิเพิ่มเตมิใดที่พระเจ้า
ทรงสอนเกี่ยวกับความโกรธซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของกฎที่สูงขึน้

• พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนอะไรเก่ียวกับความรนุแรงและความโกรธ (อธิบายวา่คาํวา่ 
พูดเหยียดหยาม ใน ข้อ 22 หมายถึงเป็นคนดอ้ยสตปิัญญา โง่เง่า หรอืไม่มีสมอง)

• ตามที่กล่าวไว้ ในข้อเหล่าน้ี จะเกิดอะไรขึน้หากเราไม่เรยีนรูท้ี่จะควบคมุความโกรธข
องเรา

อธิบายวา่ในงานแปลของโจเซฟ สมิธ ใน มัทธิว 5:22 ไดนํ้าเอาวลี “ โดยไม่มีเหต”ุ (ฉบับ 
KJV) ออกจากข้อน้ี ทําให้ข้อความเป็นดงัน้ี “แตเ่ราบอกพวกท่านวา่ ใครโกรธพี่น้องของ
ตน คนน้ันจะตอ้งถูกพิพากษา ถ้าใครพูดกับพี่น้องอย่างเหยียดหยาม คนน้ันจะตอ้งถูก
นําไปยังศาลสูงให้พิพากษา และถ้าใครพูดวา่ อ้ายโฉด คนน้ันจะมีโทษถึงไฟนรก”  

• ทําไมจึงเป็นส่ิงสําคญัที่มีการละวลี “ โดยไม่มีเหต”ุ (ฉบับ KJV) จากข้อน้ี

• การควบคมุความโกรธของเราจะช่วยเราก้าวหน้าไปสู่การเป็นคนดพีรอ้มอย่างไร

เขียนคาํถามตอ่ไปน้ีบนกระดาน เพราะฉะน้ัน ถ้าท่านจะมาหาเรา หรอืปรารถนาจะมา
หาเรา. . .

อธิบายวา่งานแปลของโจเซฟ สมิธไดเ้พิ่มวลี “ถ้าท่านจะมาหาเรา หรอืปรารถนาจะมาหา
เรา” ในตอนตน้ของ ข้อ 23 ดงัน้ันจึงอ่านไดว้า่ “เพราะฉะน้ัน ถ้าท่านจะมาหาเรา หรอื
ปรารถนาจะมาหาเรา หรอืถ้าท่านนําเครือ่งบูชามาถึงแท่นบูชาแล้ว และระลึกขึน้ไดว้า่  
พี่น้องมีเหตขุัดเคอืงข้อใดข้อหน่ึงกับท่าน” (งานแปลของโจเซฟ สมิธ, มัทธิว 5:25)

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 5:23–24 รวมถึงวลีที่เพิ่มเข้ามาจากงานแปล
ของโจเซฟ สมิธ ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยหาดวูา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนวา่เราตอ้งทํา
อะไรกับความโกรธท่ีเรามีตอ่ผู้อื่นหากเราปรารถนาจะมาหาพระองค์

• วลีที่วา่ “จงวางเครือ่งบูชาไวท้ี่หน้าแท่นบูชา และกลับไป” หมายความวา่อย่างไร (ก่อน
ที่คนจะถวายเครือ่งบูชาแดพ่ระเจ้า พวกเขาตอ้งไปแก้ ไขสัมพันธภาพกับคนอื่นเสีย
ก่อน)

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 24 เราตอ้งทําอะไรหากเราปรารถนาจะมาหาพระครสิต ์(นักเรยีน
อาจใช้คาํพูดตา่งกัน แต่ ให้แน่ใจวา่พวกเขาระบุความจรงิตอ่ไปน้ี ถ้าเราปรารถนาจะ
มาหาพระครสิต์ เราต้องทําสว่นของเราในการคืนดีกับคนอ่ืนก่อน)

• การคนืดกีับบางคนหมายความวา่อย่างไร (การยุตขิ้อขัดแย้งหรอืฟ้ืนฟูความเป็นหน่ึง
เดยีวในสัมพันธภาพ น่ีรวมถึงคนที่มีความรูสึ้กไม่ดตีอ่เราหรอืคนที่เราอาจมีความรูสึ้ก
ไม่ดกีับเขา)

• ท่านคดิวา่เหตใุดเราตอ้งยุตขิ้อขัดแย้งกับคนอื่นเพื่อมาหาพระครสิต์
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เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 5:25–26 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่
พระผู้ช่วยให้รอดตรสัวา่เราจะทําอะไรไดเ้พื่อคนืดกีับคนอื่น

• ท่านคดิวา่การปรองดองกับปฏิปักษ์ของเราโดยเรว็หมายความวา่อย่างไร (หากนักเรยีน
ตอ้งการความช่วยเหลือ อธิบายวา่วลี “ปรองดองกับ” แปลจากภาษากรกีที่หมายความวา่ 
“มีความรูสึ้กเมตตาโดยเรว็สําหรบั, ถูกขจัดออกไปอย่างด”ี)

• การเลือกที่จะมีความรูสึ้กเมตตาตอ่คนบางคนช่วยให้เรายุตขิ้อขัดแย้งหรอืฟ้ืนฟู
สัมพันธภาพที่เสียหายกับเขาไดอ้ย่างไร

เชิญนักเรยีนให้นึกถึงเวลาที่พวกเขายุตขิ้อขัดแย้งกับอีกคนและสามารถเข้าใกล้
พระเจ้ามากขึน้เพราะเหตน้ัุน ท่านอาจตอ้งการเชิญให้นักเรยีนหน่ึงหรอืสองคนแบ่ง
ปันประสบการณ์ของพวกเขา หากประสบการณ์เหล่าน้ันไม่เป็นเรือ่งส่วนตวัมากเกิน
ไป กระตุน้ให้นักเรยีนยุตขิ้อขัดแย้งกับคนอื่นเพื่อพวกเขาจะก้าวหน้าไปสู่การเป็นคนดี
พรอ้มเหมือนพระบิดาในสวรรคข์องเรา

นําวชัพืชมาให้นักเรยีนด ู(หรอืแสดง ภาพ ของวชัพืช)

• จะเกิดอะไรขึน้หากไม่ถอนวชัพืชออกจากสวน

• วชัพืชเป็นเหมือนบาปอย่างไร

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 5:27–28 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยหาบาปอย่าง
หน่ึงที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงเตอืนเราและกฎที่สูงขึน้ที่พระองคท์รงคาดหวงัให้สานุศิษย์
ของพระองคด์าํเนินชีวติตาม

• พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนอะไรเกี่ยวกับคนที่รืน่เรงิอยู่กับความคดิหรอืความปรารถนา
ที่เต็มไปดว้ยตณัหาราคะ (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แต่ ให้แน่ใจวา่เป็นที่ชัดเจนวา่ 
หากเรารืน่เรงิอยู่กับความคิดและความปรารถนาท่ีเต็มไปด้วยตัณหาราคะ ก็เป็น
เหมือนการประพฤติล่วงประเวณีในใจเรา)

อธิบายวา่ถึงแม้เราจะไม่สามารถป้องกันความคดิที่ ไม่บรสุิทธิ์ ให้เข้ามาสู่ความคดิเราได้
ตลอดเวลา แตเ่ราสามารถป้องกันไม่ ให้มันอยู่ที่น่ัน

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 5:29–30 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาส่ิงที่
พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนเก่ียวกับการขจัดความคดิที่ ไม่บรสุิทธิ์ออกไป

• พระผู้ช่วยให้รอดตรสัวา่เราตอ้งทําอะไรเพื่อขจัดความคดิที่ ไม่บรสุิทธิ์ออกไป

• ท่านคดิวา่การควกัดวงตาออกไปและตดัมือของคนๆ หน่ึงออกทิง้เสียในข้อเหล่าน้ี
หมายความวา่อย่างไร

อธิบายวา่งานแปลของโจเซฟ สมิธ ในมทัธิว 5:30 เพิ่มประโยค “และบัดน้ีเราจะกล่าว 
อุปมาเรือ่งบาปของท่าน ดงัน้ัน จงตดัทิง้เสียจากท่าน เพื่อท่านจะไม่ถูกตดัและทิง้เข้าไป
ในกองไฟ” เข้าไปในท้ายของข้อน้ี ขอให้ชัน้เรยีนมองหาวา่งานแปลของโจเซฟ สมิธช่วย
ให้เราเข้าใจวา่การควกัดวงตาหรอืตดัมือของคนๆ หน่ึงทิง้เสียในข้อเหล่าน้ีหมายความวา่
อย่างไร เชิญนักเรยีนให้รายงานส่ิงที่พบ

• ตามที่พระเจ้าทรงสอนใน มัทธิว 5:29–30 อาจจะเกิดอะไรขึน้ถ้าเราไม่ขจัดบาปออกไป
จากชีวติเรา (หลังจากนักเรยีนตอบ ให้เขียนหลักธรรมตอ่ไปน้ีบนกระดาน: ถ้าเราเลือก
ท่ีจะไม่ขจัดบาปออกไปจากชีวติเรา มันจะทําลายเราทางวญิญาณ)
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• เราจะทําอะไรไดบ้้างเพื่อขจัดบาปออกไปจากชีวติเรา

• เราตอ้งทําอะไรเพื่อขจัดบาปออกไปจากชีวติเราและให้แน่ใจวา่เราจะไม่ทําบาปเหล่า
น้ันอีก

กระตุน้ให้นักเรยีนคดิเกี่ยวกับบาปที่พวกเขาตอ้งการขจัดออกจากชีวติของพวกเขา และ
จากน้ันให้ตัง้เป้าหมายท่ีจะทําเช่นน้ันโดยการกลับใจและแทนที่บาปดว้ยการกระทําที่
ชอบธรรม

สรปุ มัทธิว 5:31–37 โดยอธิบายวา่พระเจ้าทรงสอนเกี่ยวกับการหย่ารา้ง การแตง่งาน และ
การกล่าวคาํสาบาน

ให้นักเรยีนจินตนาการวา่เพื่อนคนหน่ึงที่ โรงเรยีนพูดจาก้าวรา้วและให้รา้ยพวกเขา ถาม
นักเรยีนวา่พวกเขาจะตอบสนองอย่างไร

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 5:38 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่กฎ
ของโมเสสสอนอะไรเกี่ยวกับการลงโทษบุคคลที่ทําบาปหรอืกระทําความผิด ขอให้พวก
เขารายงานส่ิงที่พบ อธิบายวา่วลี “ตาแทนตาและฟันแทนฟัน” หมายความวา่ภายใตก้ฎ
ของโมเสส การลงโทษตอ้งสาสมกับความรา้ยแรงของความผิดน้ัน

แบ่งนักเรยีนออกเป็นคู่ๆ  เชิญคนหน่ึงในคูอ่่าน มัทธิว 5:39–42 และคนที่สองอ่าน มัทธิว 
5:43–47 ขอให้พวกเขามองหากฎที่สูงขึน้ หลังจากให้เวลาพอสมควร ขอให้นักเรยีน
สนทนาถึงคาํถามตอ่ไปน้ีกับคู ่(ท่านอาจตอ้งการเขียนคาํถามเหล่าน้ีบน กระดาน หรอืทํา
เป็นเอกสารแจก)

ตามทีพ่ระผู้ ให้รอดทรงสอน กฎทีสู่งขึน้คอือะไร

กฎทีสู่งขึน้สอนเราเกีย่วกับวธิีทีเ่ราควรตอบสนองตอ่คนทีท่ําให้เราขุ่นเคอืงอย่างไร

หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว เชิญนักเรยีนสองสามคนแบ่งปันคาํตอบของพวกเขากับ
ชัน้เรยีน

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 5:45 อีกครัง้ ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
วา่จะเกิดอะไรขึน้หากเรารกัศัตรขูองเราและทําดกีับคนที่เกลียดเรา

• จะเกิดอะไรขึน้หากเรารกัศัตรขูองเราและทําดกีับคนที่เกลียดเรา

• โดยที่รูว้า่เราทุกคนเป็นบุตรธิดาทางวญิญาณของพระผู้เป็นเจ้า ท่านคดิวา่การเป็นบุตร
ธิดาของพระบิดาในสวรรค์ ในข้อน้ีหมายความวา่อย่างไร (หมายความวา่เป็นเหมือน
พระองคแ์ละกลายเป็นทายาทของอาณาจักรของพระองค)์

• พระผู้ช่วยให้รอดทรงแสดงแบบอย่างของการรกัศัตรขูองพระองคแ์ละการทําดกีับคน
อื่นระหวา่งพระชนม์ชีพของพระองคอ์ย่างไร

ให้นักเรยีนไตรต่รองถึงส่ิงที่พวกเขาเรยีนรู้ ใน มัทธิว 5 เกี่ยวกับส่ิงที่เราตอ้งทําเพื่อเป็น
คนดพีรอ้มเหมือนพระบิดาบนสวรรค์

• เราตอ้งทําอะไรบ้างเพื่อจะดพีรอ้มเหมือนพระบิดาบนสวรรคข์องเรา (นักเรยีนอาจใช้
คาํพูดตา่งกัน แตพ่วกเขาควรระบุหลักธรรมคล้ายกับหลักธรรมตอ่ไปน้ี เม่ือเราทํา
ตามคําสอนและพระบัญญัติของพระผู้ช่วยให้รอด เราจะดีพรอ้มเหมือนพระบิดา
ในสวรรค์ของเรา)
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ทบทวนกับนักเรยีนวา่โดยผ่านพระเยซูครสิตแ์ละโดยพระคณุของพระองคเ์ท่าน้ันที่เรา
จะดพีรอ้มได ้(ด ูโมโรไน 10:32)

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจขัน้ตอนของการเป็นคนดพีรอ้ม เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออก
เสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีของเอ็ลเดอรร์สัเซลล์ เอ็ม. เนลสันแห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง

“เราตอ้งไม่ท้อใจหากความพยายามอย่างจรงิใจของเราในการไปสู่ความดพีรอ้มตอนน้ีดู
เหมือนลําบาก [ยากเข็ญ] และไม่สิน้สุด ความดพีรอ้มอยู่ระหวา่งดาํเนินการ ส่ิงน้ีจะเกิด
ขึน้อย่างสมบูรณ์หลังจากการฟ้ืนคนืชีวติและผ่านทางพระเจ้าเท่าน้ัน ความดพีรอ้มรอ
ทุกคนที่รกัพระองคแ์ละรกัษาพระบัญญัตขิองพระองค”์ (“Perfection Pending,” Ensign, 
พ.ย. 1995, 88)

• ตามที่เอ็ลเดอรเ์นลสันกล่าว เมื่อใดเราจึงจะบรรลุถึงความดพีรอ้ม

• ข้อความน้ีจะช่วยคนบางคนที่รูสึ้กหนักใจและท้อแท้จากความไม่ดพีรอ้มของเขา
อย่างไร

กระตุน้ให้นักเรยีนเช่ือฟังพระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้าตอ่ไปเพื่อวา่พวกเขาจะเป็น
เหมือนพระบิดาบนสวรรคข์องเราในท้ายที่สุด
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นําของรางวลัเล็กๆ มาที่ชัน้เรยีน (เช่น ลูกอม) เมื่อนักเรยีนมาถึงและท่านเห็นพวก
เขาทําบางส่ิงที่ด ี(เช่นนําเอาพระคมัภีรอ์อกมา ทักทายบางคนอย่างมีน้ําใจ หรอืช่วย
วางแผนการให้ข้อคดิทางวญิญาณ) ให้รางวลัเขาและประกาศการทําดขีองเขากับชัน้เรยีน 
นักเรยีนบางคนอาจทําดเีหมือนที่เพื่อนเขาทําเพื่อไดร้บัรางวลัของเขา มอบรางวลัให้
นักเรยีนตอ่ไปจนถึงเวลาเริม่ชัน้เรยีน

เพื่อเริม่ชัน้เรยีน ถามนักเรยีนวา่ทําไมพวกเขาทําความดน้ัีนที่ท่านมอบรางวลัให้เขา 
อธิบายวา่ตามท่ีบันทึกใน มัทธิว 6 พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนคาํเทศนาบนภูเขาตอ่
และสอนเก่ียวกับแรงจูงใจที่แตกตา่งกันของแตล่ะคนในการทําส่ิงที่ชอบธรรม ขณะที่
นักเรยีนศึกษา มทัธิว 6 ให้พวกเขามองหาหลักธรรมที่จะช่วยพวกเขาทําส่ิงชอบธรรมเพื่อ
เหตผุลที่ถูกตอ้ง

ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 6:1–2 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่พระ
ผู้ช่วยให้รอดตรสัวา่แรงจูงใจาที่ ไม่เหมาะสมในการกระทําที่ชอบธรรมคอือะไร (ชี ้ให้เห็น
วา่การให้ทานเป็นการกระทําของการอุทิศตนทางศาสนา เช่นการให้คนยากไร ้)

• ตามที่กล่าวไว้ ในข้อเหล่าน้ี เหตใุดบางคนจึงให้ทาน

• พระผู้ช่วยให้รอดทรงเรยีกคนเหล่าน้ีวา่อะไร (ท่านอาจตอ้งการชี ้ให้เห็นวา่คาํในภาษา
กรกีที่แปลวา่ “คนหน้าซ่ือใจคด” หมายถึงคนที่เสแสรง้)  

• ท่านคดิวา่ข้อความ “เขาไดร้บับําเหน็จของพวกเขาแล้ว” หมายความวา่อย่างไร

ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 6:3–4 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่พระ
ผู้ช่วยให้รอดทรงสอนวา่เหล่าสานุศิษย์ของพระองคค์วรทําส่ิงที่ชอบธรรมอย่างไร

• ท่านคดิวา่เหตใุดพระเจ้าทรงตอ้งการให้เหล่าสานุศิษย์ของพระองคร์บัใช้ “ ในที่ลีล้ับ”

• การกระทําที่ชอบธรรมแบบลับๆ บอกอะไรเกี่ยวกับแรงจูงใจของบุคคลในการทําส่ิง
เหล่าน้ัน (เขาตอ้งการให้พระบิดาบนสวรรคพ์อพระทัยและรบัใช้ผู้อื่นแทนท่ีจะ
แสวงหาความสนใจจากคนอ่ืน)

• พระผู้ช่วยให้รอดทรงสัญญาอะไรกับคนที่ทําส่ิงชอบธรรมเพื่อเหตผุลที่ถูกตอ้ง
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• เราเรยีนรู ้หลักธรรม อะไรจากคาํสอนของพระผู้ช่วยให้รอดเกี่ยวกับการกระทําแห่ง
การอุทิศตน (ช่วยให้นักเรยีนระบุหลักธรรมตอ่ไปน้ี หากการกระทําของเราเป็นการ
กระทําแห่งการอุทิศตนเพ่ือให้พระผู้เป็นเจ้าพอพระทัยแทนท่ีจะแสวงหาความ
สนใจจากผู้อ่ืน พระบิดาบนสวรรค์จึงจะประทานพรให้เราอย่างเปิดเผย เขียนหลัก
ธรรมน้ีไวบ้นกระดาน)

• การที่พระบิดาบนสวรรคจ์ะประทานพรให้เราอยา่งเปิดเผยมีความหมายตอ่ท่านอย่างไร

มอบหมายให้นักเรยีนทํางานเป็นคู ่ให้นักศึกษาคนหน่ึงในแตล่ะคูอ่่าน มัทธิว 6:5–6 และ
อีกคนหน่ึงอ่าน มัทธิว 6:16–18 เชือ้เชิญให้นักเรยีนแตล่ะคนมองหาแบบอย่างที่พระ
ผู้ช่วยให้รอดทรงใช้เพื่อแสดงแบบอย่างของการทําส่ิงที่ชอบธรรมเพื่อให้พระบิดาบน
สวรรคพ์อพระทัย เชือ้เชิญให้พวกเขาแบ่งปันกันถึงส่ิงที่พบ จากน้ันให้ถามชัน้เรยีนวา่

• ในข้อความทัง้สองน้ี การปฏิบัตทิางศาสนาแบบใดท่ีพระเยซูทรงเน้นวา่ควรทําลับๆ 

ให้แน่ใจวา่นักเรยีนเข้าใจวา่การสวดอ้อนวอนในที่สาธารณะไม่ผิดเพียงเพราะวา่ไม่ไดท้ํา
ในที่ลับ การสวดอ้อนวอนและการปฏิบัตทิางศาสนาสามารถทําในที่สาธารณะไดห้ากทํา
ดว้ยความจรงิใจและการอุทิศตน

• ตามที่กล่าวไว้ ในข้อเหล่าน้ีที่ท่านศึกษา เหตใุดคนหน้าซ่ือใจคดสวดอ้อนวอนและอด
อาหาร

ท่านอาจตอ้งการอธิบายวา่วลี “ทําหน้าเศรา้หมอง” และ “ทําหน้าให้มอมแมม” ใน ข้อ 16 
หมายถึงบุคคลที่แสดงออกภายนอกถึงการอดอาหารของพวกเขาเพื่อดงึความสนใจมาสู่
พวกเขาเอง

พูดถึงหลักธรรมที่เขียนไวบ้นกระดานอีกครัง้ ให้นักเรยีนนึกถึงเวลาที่พวกเขาทําส่ิงท่ี
เป็นการกระทําแห่งการอุทิศตน—เช่นการสวดอ้อนวอนและอดอาหาร—เพื่อทําให้พระ
บิดาบนสวรรคพ์อพระทัย ขอให้พวกเขาไตรต่รองวธิีทีพ่วกเขารูสึ้กวา่ไดร้บัพรเพราะการ
นมัสการที่จรงิใจของพวกเขา เชิญนักเรยีนสองสามคนแบ่งปันพรที่พวกเขาไดร้บั หาก
พวกเขาสบายใจท่ีจะทําเช่นน้ัน

สรปุ มัทธิว 6:7–15 โดยอธิบายวา่พระผู้ช่วยให้รอดประทานคาํแนะนําและรปูแบบสําหรบั
วธิีการสวดอ้อนวอนท่ีถูกตอ้ง แบบอย่างของคาํสวดอ้อนวอนของพระองคเ์องเป็นที่รูจ้ักวา่
เป็นคาํสวดอ้อนวอนของพระเจ้า เชิญนักเรยีนให้ทบทวนข้อเหล่าน้ีสัน้ๆ โดยมองหาส่ิงที่
เราสามารถเรยีนรูเ้กี่ยวกับคาํสวดอ้อนวอนจากแบบอย่างของพระเจ้า ให้นักเรยีนรายงาน
ส่ิงที่พบ ( ในส่วนหน่ึงของการสนทนาน้ี ท่านอาจตอ้งการอธิบายพระดาํรสัเตอืนของ
พระเจ้าไม่ ให้ “พูดพล่อยซํา้ซาก” น้ัน ไม่จําตอ้งเป็นการห้ามใช้คาํซํา้ๆ หรอืคาํที่คล้าย
กันในแตล่ะครัง้ที่เราสวดอ้อนวอน พระเจ้าทรงเตอืนเช่นกันวา่ไม่ ให้สวดอ้อนวอนอย่าง
ไม่มีชีวติจิตใจ ผิวเผิน หรอืวา่งเปล่าไรค้วามหมาย คาํสวดอ้อนวอนของเราควรมีความ
นอบน้อม มาจากใจจรงิ และแสดงออกดว้ยศรทัธา)

แสดง ภาพ หีบสมบัต ิอธิบายวา่ทรพัย์สมบัตเิป็นอะไรก็ตามที่เราประเมินคา่สูง

• อะไรคอืบางส่ิงที่ท่านคดิวา่เป็นทรพัย์สมบัติ
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เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 6:19–21 ขอให้นักเรยีนท่ีเหลือดตูาม โดยมอง
หาส่ิงที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนเก่ียวกับทรพัย์สมบัติ

• พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนให้เหล่าสานุศิษย์ของพระองคแ์สวงหาทรพัย์สมบัติ
ประเภทใด

• พระผู้ช่วยให้รอดตรสัวา่อะไรคอืความแตกตา่งระหวา่งทรพัย์สมบัตทิี่สะสมไวบ้นแผ่น
ดนิโลกและทรพัย์สมบัตทิี่สะสมไว้ ในสวรรค์

เขียนส่ิงตอ่ไปน้ีบน กระดาน

เชิญนักเรยีนให้ออกมาที่กระดานและเขียนตวัอย่างของทรพัย์สมบัตบินแผ่นดนิโลกและ
ทรพัย์สมบัติ ในสวรรค์

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่าน มัทธิว 6:22–24 ขอให้ชัน้เรยีนมองหาส่ิงที่พระผู้ช่วยให้รอด
ทรงสอนที่จะช่วยให้เราสะสมทรพัย์สมบัติ ในสวรรค์

• พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนอะไรใน ข้อ 22–23 ที่จะช่วยให้เราสะสมทรพัย์สมบัติ ใน
สวรรค ์(ชี ้ให้เห็นวา่งานแปลของโจเซฟ สมิธ ข้อ 22 อ่านวา่ “ เพราะฉะน้ันถ้าตาของ
ท่านเห็นแก่รศัมีภาพของพระผู้เป็นเจ้าอย่างเดยีว” ท่านอาจตอ้งการทบทวนกับ
นักเรยีนวา่งานและรศัมีภาพของพระผู้เป็นเจ้าคอื “ทําให้เกิดความเป็นอมตะและชีวติ
นิรนัดรข์องมนุษย์” [ โมเสส 1:39])

• เราจะทําอะไรไดบ้้างเพ่ือยังคงให้ดวงตาของเราเห็นแก่รศัมีภาพของพระผู้เป็นเจ้าอย่าง
เดยีว

• พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนความจรงิอะไรในท้าย ข้อ 24 ทีจ่ะช่วยให้เราจดจําวา่ตอ้ง
สะสมทรพัย์สมบัติ ในสวรรค ์(นักเรยีนควรระบุความจรงิตอ่ไปน้ี เราไม่สามารถรบั
ใช้พระผู้เป็นเจ้าและเงินทองพรอ้มกันได้ อธิบายวา่คาํวา่ เงินทอง หมายถึงความ
รํา่รวย)

• ท่านคดิวา่การ “รบัใช้” เงินทองหมายความวา่อย่างไร (การให้หัวใจของเราหมกมุ่นอยู่
กับส่ิงทางโลกในวธิีที่นําเราออกจากพระผู้เป็นเจ้า)

เพื่อแสดงความจรงิที่นักเรยีนระบุใน มัทธิว 6:24 ใช้เทปพันหลอดน้ําสองหลอดไวด้ว้ยกัน
ใกล้กับส่วนปลายของหลอด นําแก้วน้ําที่มีน้ําครึง่แก้ว และใส่หลอดไว้ โดยให้หลอดข้าง
หน่ึงอยู่ ในน้ําและอีกข้างอยู่นอกแก้ว เชิญนักเรยีนให้พยายามดืม่น้ําโดยใช้หลอดทัง้สอง 
( ให้แน่ใจวา่นักเรยีนดดูพรอ้มกันจากทัง้สองหลอดเพื่อให้บทเรยีนท่ี ใช้ส่ือการสอนเกิด
ขึน้ได)้ จากน้ันให้ถามนักเรยีนวา่

• ทําไมท่านจึงไม่สามารถดืม่น้ําไดอ้ย่างมีประสิทธิผล

ถามชัน้เรยีนวา่

• หากหลอดหมายถึงตวัเรา น้ําจะเป็นตวัแทนของส่ิงใด (ความพยายามของเราในการรบั
ใช้พระผู้เป็นเจ้า)

• เหตใุดท่านจึงคดิวา่เราไม่สามารถรบัใช้พระผู้เป็นเจ้าและความรํา่รวยไปพรอ้มๆ กันได ้
(ด ูยากอบ 1:8)



62

• เราตอ้งทําอะไรกับหลอดเพื่อดืม่น้ําได ้ส่ิงน้ีเกี่ยวข้องกันอย่างไรกับความพยายามของ
เราในการรบัใช้พระผู้เป็นเจ้า

ให้นักเรยีนไตรต่รองคาํตอบของพวกเขาสําหรบัคาํถามตอ่ไปน้ี ท่านอาจเชิญนักเรยีนให้
เขียนคาํตอบของพวกเขาลงในสมุดจดหรอืสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีร์

• ในชีวติของท่าน มีตวัอย่างอะไรบ้างที่ทําให้ ใจของทา่นอยู่กับส่ิงทางโลกจนดงึความ
สนใจของท่านออกจากการรบัใช้พระผู้เป็นเจ้าและการสะสมทรพัย์สมบัติ ในสวรรค์

สรปุ มัทธิว 6:25–34โดยอธิบายวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงส่ังสอนเหล่าสานุศิษย์ของ
พระองค์ ไม่ ให้กังวลจนเกินไปเกี่ยวกับการสนองความตอ้งการพืน้ฐานของตน งานแปล
ของโจเซฟ สมิธใน มัทธิว 6:25–27 ช่วยให้เราเข้าใจวา่พระผู้ช่วยให้รอดตรสักับคนที่ออก
ไปส่ังสอนพระกิตตคิณุของพระองค์ โดยเฉพาะ

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 6:31–34 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่
พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนเหล่าสานุศิษย์ของพระองค์ ให้แสวงหาอะไรก่อนในชีวติของ
พวกเขา (ชี ้ให้เห็นคาํจากงานแปลของโจเซฟ สมิธ ใน ข้อ 33 ซ่ึงแทนส่วนแรกของข้อ
ดว้ยประโยค “ดเูถิด, อย่าแสวงหาส่ิงของของโลกน้ีแตพ่วกท่านจงแสวงหาเพื่อสรา้ง
อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า,และเพื่อสถาปนาความชอบธรรมของพระองคก์่อน”)

• พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนเหล่าสานุศิษย์ของพระองค์ ให้แสวงหาอะไรก่อนในชีวติของ
พวกเขา

• พระเยซูครสิตท์รงสัญญาอะไรกับคนที่กําลังแสวงหาเพื่อสรา้งอาณาจักรของพระผู้เป็น
เจ้า (หรอืศาสนจักรของพระองค)์ แทนที่จะแสวงหาเพื่อให้ ไดม้าซ่ึงส่ิงของทางโลก 
(หลังจากนักเรยีนตอบแล้ว ให้เขียนหลักธรรมตอ่ไปน้ีบนกระดาน ถ้าเราแสวงหาเพ่ือ
สรา้งอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าก่อน จากน้ันพระองค์จะประทานพรเราด้วยสิง่
ท่ีพระองค์ทรงทราบวา่เราต้องการ)

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจหลักธรรมน้ี เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดย
ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน

“เราควรให้พระผู้เป็นเจ้าอยู่หน้าคนอื่นทัง้หมดในชีวติเรา . . .

“เมื่อเราให้พระผู้เป็นเจ้ามาเป็นอันดบัแรก เรือ่งอ่ืนทัง้หมดจะลงตวัหรอื
ออกไปจากชีวติเรา ความรกัท่ีเรามีตอ่พระเจ้าจะควบคมุการเรยีกรอ้งทาง
อารมณ์ของเรา การเรยีกรอ้งเวลาของเรา ความสนใจท่ีเราเสาะแสวงหา และ
การจัดลําดบัความสําคญัของเรา�“เราควรให้พระผู้เป็นเจ้ามาก่อน คนอืน่ 

ในชีวติเรา” (“The Great Commandment—Love the Lord,” Ensign, พ.ค. 1988, 4)

• ท่านไดร้บัพรจากพระบิดาบนสวรรคเ์มื่อท่านมุ่งหมายให้พระองคม์าเป็นอันดบัแรกใน
ชีวติท่านเมื่อใด
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แบ่งปันประจักษ์พยานของท่านเกี่ยวกับพรที่มาจากการให้พระบิดาบนสวรรคม์าก่อนใน
ชีวติของท่าน

เชิญนักเรยีนพิจารณาพอสังเขปวา่พวกเขาอาจถูกล่อลวงให้ ใจของพวกเขาอยู่กับส่ิงทาง
โลกอย่างไร กระตุน้ให้นักเรยีนตัง้เป้าหมายเพื่อเอาชนะการล่อลวงน้ีโดยการเขียนหน่ึงวธิี
ที่พวกเขาจะมุ่งหมายให้พระบิดาบนสวรรคม์าก่อนในชีวติพวกเขาลงในสมุดจดหรอืสมุด
บันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องพวกเขา
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คาํเทศนาบนภูเขา  
National 

History Museum Frederiksborg Castle
Hillerød Denmark

ก่อนเริม่ชัน้เรยีน ให้เขียนคาํถามตอ่ไปน้ีบนกระดาน เราควรหรอืไม่ควรตดัสินผู้อืน่ เมื่อ
ชัน้เรยีนเริม่ เชือ้เชิญให้นักเรยีนตอบคาํถามน้ี

แสดง ภาพ คาํเทศนาบนภูเขา (หนังสือภาพพระกิตตคิณุ [2009], หน้า 39; ด ูLDS.org 
ดว้ย) อธิบายวา่เมื่อพระเยซูทรงสอนคาํเทศนาบนภูเขาตอ่ไป พระองคท์รงสอนเหล่า
สานุศิษย์ของพระองคเ์ก่ียวกับการพิพากษา

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 7:1 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาส่ิงที่พระ
ผู้ช่วยให้รอดทรงสอนเก่ียวกับการพิพากษา ชี ้ให้เห็นวา่ ข้อ 1 มักเป็นที่เข้าใจผิดวา่เรา
ไม่ควรตดัสินเลย เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงงานแปลของโจเซฟ สมิธ มัทธิว 
7:1–2, “บัดน้ี น่ีคอืพระวจนะซ่ึงพระเยซูทรงสอนสานุศิษย์ของพระองค์ ให้พวกเขาพึง
กล่าวแก่ผู้คน อย่าตดัสินอย่างไม่ชอบธรรม, เพื่อเจ้าจะไม่ถูกตดัสิน; แตจ่งตดัสินดว้ยการ
ตดัสินที่ชอบธรรม”

• พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนอะไรเกี่ยวกับการตดัสิน

• ท่านคดิวา่การตดัสินที่ชอบธรรมหมายความวา่อย่างไร

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 7:2 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยหาดวูา่จะเกิด
อะไรขึน้กับเราโดยดจูากวธิีที่เราตดัสินคนอื่น ขอให้นักเรยีนรายงานส่ิงที่พวกเขาพบ

• จะเกิดอะไรขึน้ถ้าเราตดัสินคนอื่นอย่างชอบธรรม (หลังจากนักเรยีนตอบ ช่วยให้พวก
เขาระบุหลักธรรมตอ่ไปน้ี ถ้าเราตัดสนิคนอ่ืนอย่างชอบธรรม พระผู้เป็นเจ้าจะทรง
ย่ืนความเมตตาและความยุติธรรมเดียวกันน้ันให้เรา)

หากเป็นไปได ้แจกสําเนา ข้อความ จาก แนวแน่ตอ่ศรทัธา ให้นักเรยีนแตล่ะคน เชิญ
นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ขอให้ชัน้เรยีนครึง่ห้องดตูาม โดยมองหาชนิดของการ
ตดัสินที่เราควรทําและไม่ควรทํา ขอให้ชัน้เรยีนอีกครึง่ห้องมองหาวา่เราจะตดัสินอย่าง
ชอบธรรมไดอ้ย่างไร
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“บางครัง้ผู้คนรูสึ้กวา่ไม่ถูกตอ้งที่จะตดัสินผู้อื่นไม่วา่จะดา้นใดก็ตาม แม้วา่จะเป็นความ
จรงิที่วา่ท่านไม่ควรลงความเห็นหรอืตดัสินผู้อื่นอย่างไม่ชอบธรรม แตท่่านจะตอ้งตดัสิน
แนวความคดิ สถานการณ์ และผู้คนตลอดชีวติของท่าน . . .

“การตดัสินเป็นการใช้สิทธิ์เสรคีรัง้สําคญัและตอ้งระวงัมาก โดยเฉพาะเมื่อท่านตดัสินผู้
อื่น การตดัสินทุกครัง้ของท่านตอ้งไดร้บัการนําทางจากมาตรฐานท่ีชอบธรรม พึงระลึกวา่ 
เฉพาะพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงรูจ้ักจิตใจแตล่ะคนเท่าน้ันที่จะทรงตดัสินขัน้สุดท้ายได ้ 
(ด ูววิรณ์ 20:12; 3 นีไฟ 27:14; คพ. 137:9) . . .

“. . . อย่าตดัสินตวัเขาแตจ่งตดัสินสถานการณ์ของผู้คนเท่าที่ท่านจะทําได ้หากเป็นไป
ได ้จงระงับการตดัสินจนกวา่ท่านจะรูข้้อเท็จจรงิมากพอ ขอให้ความรูสึ้กของท่านไวเสมอ
ตอ่พระวญิญาณศักดิสิ์ทธิ์ผู้จะทรงนําทางการตดัสินใจของท่าน” (แน่วแน่ตอ่ศรทัธา: 
ศพัทานุกรมพระกิตตคิณุ [2004], 23–25)

• การตดัสินชนิดใดที่เราควรทํา

• เราจะตดัสินอย่างชอบธรรมไดอ้ย่างไร

นําเอาซีกไม้ชิน้เล็กๆ กับไม้ชิน้ใหญ่และยาวมาสาธิต อธิบายวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอน
สานุศิษย์ของพระองคเ์กี่ยวกับการตดัสิน พระองคต์รสัวา่ซีกไม้เป็นเหมือน ผง ไม้ชิน้
ใหญ่เป็น ไม้ทัง้ท่อน เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 7:3 ขอให้ชัน้เรยีนมองหา
วา่พระผู้ ให้รอดทรงสอนอะไรเกี่ยวกับการตดัสินคนอื่น

• ผงและไม้ทัง้ท่อนจะแทนอะไรในคาํเปรยีบเทียบของพระผู้ช่วยให้รอด

• ท่านจะพูดอีกครัง้ถึงคาํสอนของพระผู้ช่วยให้รอดใน ข้อ 3  วา่อย่างไร

เชิญนักเรยีนสองคนออกมาที่หน้าชัน้เรยีน บอกนักเรยีนคนหน่ึงให้ถือท่อนไม้ ไวเ้หนือ
ดวงตาของเขา ถามนักเรยีนคนที่สองวา่

• ท่านจะให้เพื่อนรว่มชัน้เรยีนของท่านที่มีท่อนไม้เขี่ยเศษไม้ออกจากตาท่านหรอืไม่ 
ทําไมถึงไม่

ถามนักเรยีนที่มีท่อนไม้วา่

• ท่านจําเป็นตอ้งทําอะไรเพื่อให้เห็นไดชั้ดพอที่จะเอาเศษไม้ออกจากตาของเพื่อนรว่ม
ชัน้เรยีนของท่าน

เชิญนักเรยีนที่มีท่อนไม้อ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยประธานดเีทอร ์เอฟ.  
อุคท์ดอรฟ์แห่งฝ่ายประธานสูงสุด

“เรือ่งท่อนไม้และผงน้ีดเูหมือนจะเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดถึงความสามารถในการ
มองเห็นตวัเราเองอย่างไม่ชัดเจน ข้าพเจ้าไม่แน่ใจวา่เหตใุดเราจึงสามารถวนิิจฉัยและ
แนะนําวธิีรกัษาความเจ็บป่วยของคนอื่นไดด้มีาก ขณะท่ีเรามักจะเห็นความเจ็บป่วยของ
ตนเองไดย้าก” (“องคพ์ระผู้เป็นเจ้า คอืข้าพระองคห์รอื?” เลียโฮนา, พ.ย. 2014, 56)

เชิญนักเรยีนทัง้สองคนให้น่ังลง ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 7:4–5 และ
ให้ชัน้เรยีนมองหาวา่พระผู้ช่วยให้รอดตรสัวา่เราควรกังวลเกี่ยวกับความผิดของใคร
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• ความกังวลและการแก้ ไขของเราควรมุ่งไปที่ความผิดของคนอื่นหรอืความผิดของเรา
เอง เพราะเหตใุด

• เราจะเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรจากข้อเหล่าน้ีที่จะช่วยเราหลีกเลี่ยงการตดัสินคนอื่นอย่าง
ไม่ชอบธรรม (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แตค่วรระบุหลักธรรมตอ่ไปน้ี หากเรามุ่ง
สนใจขจัดบาปและความอ่อนแอของเราเอง เราจะมีแนวโน้มในการตัดสนิคน
อ่ืนอย่างไม่ชอบธรรมน้อยลง)

• หลักธรรมน้ีจะช่วยเราไดอ้ย่างไรเมื่อเราเห็นข้อบกพรอ่งของคนอ่ืน

ท่านสามารถแจกเศษไม้กับนักเรยีนคนละชิน้เพื่อเตอืนเขาเกี่ยวกับหลักธรรมน้ี ให้
นักเรยีนไตรต่รองถึงบาปและความอ่อนแอที่พวกเขาสามารถขจัดออกจากชีวติของเขา
เองได ้กระตุน้ให้พวกเขาทูลขอพระเจ้าให้ช่วยพวกเขาขจัดข้อบกพรอ่งของตนเองแทนที่
จะตดัสินคนอ่ืนอย่างไม่ชอบธรรม

สรปุ มัทธิว 7:6 โดยอธิบายวา่งานแปลของโจเซฟ สมิธในข้อน้ีช่วยให้เราเข้าใจวา่พระเยซู
ครสิตท์รงเรยีกสานุศิษย์ของพระองค์ ให้ออกไปส่ังสอนในโลก พวกเขาจะสอนการกลับใจ
แตเ่ก็บความลีล้ับของอาณาจักรไวก้ับตนเอง พูดอีกอย่างคอื พวกเขาจะไม่สนทนาเรือ่ง
ศักดิสิ์ทธิ์กับคนที่ ไม่พรอ้มรบั (ด ูงานแปลของโจเซฟ สมิธ, มัทธิว 7:9–11 [ ในคูม่ือพระ
คมัภีร]์)

อธิบายวา่ตามที่กล่าวไว้ ในงานแปลของโจเซฟ สมิธ, มัทธิว 7:7 เริม่ที่วลี “กล่าวกับพวก
เขา, ทูลถามพระผู้เป็นเจ้า” เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ข้อ 7 ขอให้ชัน้เรยีนดู
ตาม โดยมองหาวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงบอกสานุศิษย์ของพระองค์ ให้สอนอะไร

• พระองคท์รงบอกสานุศิษย์ ให้พูดกับคนที่ตอ้งการไดร้บัความรูจ้ากพระผู้เป็นเจ้าวา่
อะไร

• เราเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรจาก ข้อ 7 เกี่ยวกับวธิีที่เราจะสามารถเข้าใจความรูอ้ันศักดิสิ์ทธิ์
จากพระผู้เป็นเจ้า (หลังจากที่นักเรยีนตอบ ช่วยให้พวกเขาระบุหลักธรรมตอ่ไปน้ี เม่ือ
เราขอ หา และเคาะในการค้นหาความจรงิ พระบิดาบนสวรรค์จะทรงตอบและ
ประทานพรเราด้วยการเปิดเผยสว่นตัว)

• คาํวา่ ขอ หา และ เคาะ ระบุวา่เราตอ้งทําอะไรเพื่อไดร้บัการเปิดเผยส่วนตวั

เชิญนักเรยีนสองสามคนแบ่งปันช่วงเวลาที่การขอ การหา และการเคาะของพวกเขาเชือ้
เชิญการเปิดเผยส่วนตวั

สรปุ มัทธิว 7:9–11 โดยอธิบายวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนวา่บิดาที่รกับุตรจะไม่ ให้งูหรอื
ก้อนหินเมื่อบุตรขอขนมปังหรอืปลาฉันใด พระบิดาบนสวรรคจ์ะไม่ปฏิเสธของประทาน
ของการเปิดเผยส่วนตวัแก่บุตรธิดาของพระองคท์ี่ทูลขอฉันน้ัน

กระตุน้ให้นักเรยีนใช้ศรทัธาโดยการขอ หา และเคาะเพื่อเชือ้เชิญการเปิดเผยส่วนตวัและ
ความเข้าใจพระกิตตคิณุ เป็นพยานวา่เมื่อพวกเขาทําส่ิงน้ีดว้ยศรทัธาและความอดทน 
พระบิดาบนสวรรคจ์ะทรงตอบ
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เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 7:12–14 ขอให้นักเรยีนดตูาม โดยมองหาความ
จรงิเพิ่มเตมิที่พระผู้ช่วยให้รอดตรสับอกให้สานุศิษย์ของพระองคส์อน ให้นักเรยีน
รายงานส่ิงที่พวกเขาพบ

ขอให้นักเรยีนเขียนรายการบนกระดานโดยลําดบัแนวคดิซ่ึงเป็นที่ยอมรบัโดยทั่วไปจาก
โลกแตต่รงกันข้ามกับแผนของพระบิดาบนสวรรค์

• เหตใุดจึงสําคญัที่จะแยกแยะไดว้า่บุคคลหรอืกลุ่มคนกําลังสนับสนุนแนวคดิที่ตรงกัน
ข้ามกับแผนของพระบิดาบนสวรรคห์รอืไม่

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 7:15 จากน้ันให้ถามวา่

• พระเจ้าทรงเตอืนสานุศิษย์เรือ่งอะไร พระองคต์รสัวา่ผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จเหล่าน้ี
จะปลอมตวัอย่างไร

อธิบายวา่เอ็ลเดอรเ์อ็ม. รสัเซลล์ บัลลารด์แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองเตอืน
เกี่ยวกับผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จในสมัยของเราท่ีรวมถึง “ทัง้ชายและหญิง 
ผู้ที่แตง่ตัง้ตนเองเป็นผู้ประกาศหลักคาํสอนของศาสนจักร” รวมถึง “คนท่ี
พูดและตพีิมพ์ส่ิงตรงข้ามกับศาสดาพยากรณ์ที่แท้จรงิของพระผู้เป็นเจ้า
และผู้ส่ังสอนคนอ่ืนอย่างแข็งขันโดยไม่คาํนึงถึงความผาสุกนิรนัดรข์องคน

ที่เขาล่อลวงไป” (“Beware of False Prophets and False Teachers,” Ensign, พ.ย. 
1999, 63)

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 7:16–20 ขอให้นักเรยีนดตูามโดยมองหาวธิี
หน่ึงที่เราจะแยกแยะวา่บางคนจะเป็นศาสดาพยากรณ์ปลอมหรอืผู้สอนปลอมหรอืไม่

• วธิีหน่ึงที่เราจะแยกแยะวา่บางคนเป็นศาสดาพยากรณ์ปลอมหรอืผู้สอนปลอมคอื
อะไร (หลังจากนักเรยีนตอบแล้ว ให้เขียน ความจรงิ ตอ่ไปน้ีบนกระดาน เราสามารถ
แยกแยะศาสดาพยากรณ์ปลอมโดยผลของพวกเขา)

นําผลไม้สองอย่างมาให้นักเรยีนด ูถามนักเรยีนวา่ผลไม้แตล่ะลูกเป็นผลของตน้ไม้ชนิด
ใด อธิบายวา่เช่นเดยีวกับการระบุพืชพรรณไม้จากผลของมัน เราสามารถบอกไดว้า่ใครคอื
ศาสดาพยากรณ์ปลอมหรอืผู้สอนปลอมโดยคาํสอน การกระทํา และแนวคดิของพวกเขา

• ตามความจรงิน้ี เราจะรูจ้ักบุคคลหรอืกลุ่มคนที่เราควรระวงัไดอ้ย่างไร

• รายการแนวคดิบนกระดานเกี่ยวข้องกับความจรงิน้ีอย่างไร

สรปุ มัทธิว 7:21–23 โดยอธิบายวา่ไม่ ใช่ทุกคนที่ประกาศความเช่ือในพระเยซูครสิตจ์ะ
เข้าสู่อาณาจักรของพระองค ์แตค่นที่ทําตามพระประสงคข์องพระบิดาบนสวรรคแ์ละมา
รูจ้ักพระองคจ์ะเข้าสู่อาณาจักรแห่งสวรรค์

นําก้อนหินและถาดใส่ทรายมาให้นักเรยีนด ูถามนักเรยีนวา่พวกเขาอยากสรา้งบ้านของ
พวกเขาบนหินหรอืบนทราย ให้พวกเขาอธิบายวา่เพราะเหตใุด

ขอให้นักศึกษาหน่ึงคนอ่านออกเสียง มัทธิว 7:24–27 
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• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 24 พฤตกิรรมใดที่พระผู้ช่วยให้รอดตรสัวา่จะทําให้คนเป็นเหมือน
คนผู้มีสตปิัญญาที่สรา้งบ้านของตนไวบ้นศิลา

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 26 พฤตกิรรมใดที่พระผู้ช่วยให้รอดตรสัวา่จะทําให้คนเป็นเหมือน
คนโง่เขลาที่สรา้งบ้านของตนไวบ้นทราย

• ทา่นคดิวา่ฝนตก น้ําไหลเช่ียว และลมพดัในคาํเปรยีบเทยีบน้ีแทนความหมายของส่ิงใด 
(ด ูข้อ 27; ด ูฮีลามัน 5:12ดว้ย)

• หลักธรรมอะไรเกี่ยวกับพฤตกิรรมในคาํสอนของพระเจ้าที่เราเรยีนรู้ ไดจ้ากคาํเปรยีบ
เทียบน้ี (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แตค่วรระบุหลักธรรมตอ่ไปน้ี ถ้าเราฟังและ
ปฏิบัติตามคําสอนของพระเจ้า พระองค์จะทรงเสรมิสรา้งความเข้มแข็งให้เรา
อดทนต่อการทดลองของเรา) ถ้าเราฟังคําสอนของพระเจ้าแต่ไม่ได้ทําตาม เรา
จะไม่ได้รบัการสนับสนุนท่ีเราต้องการเม่ือการทดลองเกิดขึน้กับเรา

เชือ้เชิญให้นักเรยีนพิจารณาส่ิงที่พระเจ้าทรงสอนในคาํเทศนาบนภูเขา (ด ูมัทธิว 5–7) 
เชือ้เชิญพวกเขาให้เป็นเหมือนผู้มีสตปิัญญาโดยตดัสินใจทําตามหลักธรรมที่พระผู้ช่วย
ให้รอดทรงสอน ท่านอาจตอ้งการให้เวลานักเรยีนเขียนวา่พวกเขาจะประยุกต์ ใช้หลัก
ธรรมหน่ึงข้อหรอืมากกวา่น้ันจากบทเรยีนน้ีหรอืสามบทท่ีผ่านมาอย่างไร
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เมื่อเริม่ชัน้เรยีน ขอให้นักเรยีนตอบคาํถามตอ่ไปน้ี

• หากท่านรูว้า่พระผู้ช่วยให้รอดจะทรงมาเยือนเมืองของท่านในวนัน้ี ท่านจะนําใครไปให้
พระองคร์กัษา เพราะเหตใุด

ลอกข้ออ้างอิงพระคมัภีรต์อ่ไปน้ีบนกระดาน มัทธิว 8:1–4; มัทธิว 8:5–13; มัทธิว 
8:14–15; มัทธิว 8:23–27; มัทธิว 8:28–32; มัทธิว 9:1–8; มัทธิว 9:18–19, 23–26; มัทธิว 
9:20–22; มัทธิว 9:27–31; และ มัทธิว 9:32–33 มอบหมายข้ออ้างอิงพระคมัภีร์ ให้
นักเรยีนคนละหน่ึงข้อ (หากชัน้เรยีนท่านเล็ก นักเรยีนบางคนอาจตอ้งอ่านพระคมัภีร์
มากกวา่หน่ึงข้อ)

ให้นักเรยีนอ่านข้อพระคมัภีรท์ี่มอบหมายและมองหาปาฏิหารยิ์ที่พระเยซูทรงทํา หลัง
จากให้เวลาพอสมควรแล้ว ขอให้นักเรยีนรายงานส่ิงที่เรยีนรูสั้น้ๆ (หมายเหต:ุ นักเรยีนจะ 
ศึกษา ปาฏิหารยิ์เหล่าน้ีอย่างลึกซึง้มากขึน้ใน มาระโก 1–5)

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 8:16–17 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาคาํ
พยากรณ์ที่พระเยซูครสิตท์รงทําให้เกิดสัมฤทธิ์ผลเมื่อพระองคท์รงกระทําปาฏิหารยิ์
เหล่าน้ี ให้นักเรยีนรายงานส่ิงที่พวกเขาพบ

• ความจรงิอะไรเกี่ยวกับพระเยซูครสิตท์ี่เราสามารถเรยีนรูจ้ากเรือ่งราวปาฏิหารยิ์เหล่าน้ี 
(นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แต่ ให้แน่ใจวา่พวกเขาระบุความจรงิตอ่ไปน้ี พระเยซู
ครสิต์ทรงสามารถรกัษาเราจากความทุพพลภาพและความเจ็บป่วยของเรา) ท่าน
อาจตอ้งการอธิบายวา่ ความทุพพลภาพ เป็นความเจ็บป่วย อ่อนแรง หรอือ่อนแอ)

• พระผู้ช่วยให้รอดจะทรงรกัษาเราหรอืทรงเสรมิสรา้งความเข้มแข็งให้เราในยามอ่อนแอ
ไดอ้ย่างไรหากพระองคท์รงดาํเนินอยู่ท่ามกลางเราในทุกวนัน้ี (ผ่านการชดใช้ของ
พระองค ์ด ูแอลมา 7:11–13)

 

 
 

 
 



70

แสดงภาพหน่ึงภาพหรอืหลายๆ ภาพของอัครสาวกสิบสองของศาสนจักรในปัจจุบัน รวม
ถึงฝ่ายประธานสูงสุด (สามารถหาภาพเช่นน้ันไดท้ี่ LDS.org [ด ูพบศาสดาพยากรณ์และ
อัครสาวกในปัจจุบัน] และในฉบับการประชุมใหญ่ของ เลียโฮนา)

• อะไรที่ทําให้บุคคลเหล่าน้ีเป็นบุคคลพิเศษในบรรดาคนทัง้ปวงบนแผ่นดนิโลกใน
ปัจจุบัน

เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาความจรงิเมื่อพวกเขาศึกษา มัทธิว 9–10 เกี่ยวกับบทบาทของ
อัครสาวกและพรท่ีพวกท่านสามารถนํามาสู่ชีวติเรา

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 9:35 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่พระ
เยซูครสิตท์รงทําอะไรนอกเหนือจากรกัษาผู้อื่น

• นอกเหนือจากการรกัษาผู้อื่น พระเยซูทรงทําอะไรระหวา่งการปฏิบัตศิาสนกิจของ
พระองค์

อธิบายวา่เมื่อพระเยซูทรงส่ังสอนพระกิตตคิณุและทําปาฏิหารยิ์ทั่วแควน้ยูเดยี จํานวน
คนที่ตดิตามและแสวงหาพระองคเ์พิ่มขึน้

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 9:36–38 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่
ใครท่ีพระผู้ช่วยให้รอดตรสัวา่พระองคต์อ้งช่วยปฏิบัตติอ่คนที่ตดิตามพระองค์

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 37–38 พระเยซูตรสัวา่ใครที่พระองคต์อ้งช่วยดแูลคนเหล่าน้ันที่
ตดิตามพระองค์

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 10:1–4 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่พระ
เยซูทรงทําอะไรเพื่อช่วยตอบสนองความตอ้งการของผู้คน

• พระเยซูทรงทําอะไรเพื่อช่วยฝูงชนท่ีตดิตามพระองค์

• เราเรยีนรูห้ลักคาํสอนอะไรจากข้อพระคมัภีรเ์หล่าน้ีเกี่ยวกับวธิีหน่ึงที่พระเยซูครสิต์
ทรงปฏิบัตติอ่ผู้คนบนแผ่นดนิโลก (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แต่ ให้แน่ใจวา่พวก
เขาระบุหลักคาํสอนตอ่ไปน้ี พระเยซูครสิต์ทรงเรยีกอัครสาวกและมอบสทิธิอํานาจ
ของพระองค์ ไวกั้บพวกเขา ท่านอาจตอ้งการเสนอแนะให้นักเรยีนเขียนหลักคาํสอน
น้ีข้างๆ มัทธิว 10:1–4)

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 10:5–8 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่พระ
เยซูครสิตท์รงบัญชาให้อัครสาวกของพระองคทํ์าอะไร

• พระเยซูครสิตท์รงบัญชาให้อัครสาวกของพระองคท์ําอะไร

อธิบายวา่คาํวา่ อัครสาวก มาจากคาํในภาษากรกีที่แปลวา่ “คนที่ถูกส่งออกไป” ในตอนแรก
อัครสาวกถูกส่งออกไปในบรรดาเชือ้สายแห่งอิสราเอลเท่าน้ัน ตอ่มา พระเยซูครสิตผ์ู้ฟ้ืน
คนืพระชนม์ทรงบัญชาวา่พระกิตตคิณุจะไดร้บัการส่ังสอนในบรรดาคนตา่งชาต ิหรอืคน
ที่ ไม่ ไดเ้ป็นของเชือ้สายแห่งอิสราเอลดว้ย

• งานที่พระเยซูทรงทํากับงานที่พระองคท์รงบัญชาอัครสาวกของพระองค์ ให้ทํามีความ
คล้ายคลึงกันอย่างไร
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• เราเรยีนรูค้วามจรงิอะไรจากข้อพระคมัภีรเ์หล่าน้ีเกี่ยวกับส่ิงที่พระเยซูครสิตท์รงเรยีก
อัครสาวกให้ทํา (นักเรยีนควรระบุความจรงิทํานองน้ี พระเจ้าทรงเรยีกอัครสาวกให้
สัง่สอนพระกิตติคุณของพระองค์และทํางานของพระองค์ ท่านอาจจะเขียนความ
จรงิน้ีบนกระดาน)

ให้ดรูปูภาพของอัครสาวกในปัจจุบันอีกครัง้ ขอให้นักเรยีนยกตวัอย่างวา่อัครสาวกใน
ปัจจุบันส่ังสอนและปฏิบัตดิงัที่พระเยซูครสิตจ์ะทรงทําหากพระองคป์ระทับอยู่ที่น่ี
อย่างไร

เพื่อช่วยให้นักเรยีนรูสึ้กถึง ความสําคญั ของความจรงิที่พวกเขาระบุในเบือ้งตน้ อ่านหรอื
ให้ดบูางส่วนของคาํพูดล่าสุดที่อัครสาวกในปัจจุบันให้ ไวเ้กี่ยวกับเยาวชน หลังจากอ่านคาํ
กล่าวหรอืฉายคลิปวดีทิัศน์ ให้ถามดงัน้ี

• การเข้าใจวา่พระเยซูครสิตท์รงเรยีกอัครสาวกให้ทํางานของพระองคม์ีอิทธิพลอย่างไร
ตอ่วธิีที่เราตอบรบัส่ิงที่พวกท่านสอนและแนะนําให้เราทํา

• การปฏิบัตศิาสนกิจและข่าวสารของอัครสาวกในปัจจุบันมีอิทธิพลตอ่ชีวติท่านในทาง
ใดบ้าง

เชือ้เชิญนักเรยีนให้แสวงหาโอกาสอย่างซ่ือสัตย์เพือ่ฟัง ศึกษา และประยุกต์ ใช้คาํของ
อัครสาวกที่พระจ้าทรงเลือก

สรปุ มัทธิว 10:9–16 โดยอธิบายวา่พระเจ้าทรงแนะนําอัครสาวกให้วางใจพระบิดาบน
สวรรคว์า่จะทรงจัดหาเพ่ือความตอ้งการของพวกเขาขณะที่พวกเขาเดนิทางไปส่ังสอน
พระกิตตคิณุ พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนให้พวกเขาเป็นพรแก่ผู้คนที่รบัและให้พวกเขา
อาศัยอยู่ ในบ้านดว้ย

ขอให้นักเรยีนนึกถึงเวลาที่บางคนซ่ึงไม่ไดนั้บถือศาสนาเดยีวกับพวกเขาถามคาํถามยากๆ 
เกี่ยวกับพระกิตตคิณุและถามพวกเขาบางเรือ่งซ่ึงเป็นข้อโตแ้ย้งเกี่ยวกับศาสนจักร

• ท่านม่ันใจเพียงใดในการรูว้า่ควรจะพูดอะไรในสถานการณ์น้ัน เพราะเหตใุด

เชิญนักเรยีนให้มองหาหลักธรรมจากคาํสอนของพระเยซูครสิตท์ี่ประทานแก่อัครสาวก
ในส่วนที่เหลือของ มัทธิว 10 ที่จะช่วยเราไดเ้มื่อเราตอ้งอธิบายพระกิตตคิณุหรอืแบ่งปัน
ประจักษ์พยานของเรา

เชิญนักเรยีนสองสามคนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก มทัธิว 10:16–20 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม
โดยมองหาวา่ความท้าทายแบบใดที่พระเยซูตรสัวา่อัครสาวกจะเผชิญเมื่อพวกเขาเดนิ
ทางและส่ังสอน

• ความท้าทายแบบใดที่พระเยซูตรสัวา่อัครสาวกจะเผชิญเมื่อพวกเขาออกไปส่ังสอน
พระกิตตคิณุ

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 19–20 อัครสาวกรู้ ไดอ้ย่างไรวา่จะพูดอะไรในสถานการณ์ที่ท้าทาย
เหล่าน้ี (ท่านอาจตอ้งการอธิบายวา่วลี “อย่ากังวล” หมายถึง “ ไม่วติกกังวล” )
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• เราเรยีนรูห้ลักคาํสอนอะไรจากข้อพระคมัภีรเ์หล่าน้ีเกี่ยวกับการพูดกับคนอื่นเม่ือเรา
กําลังรบัใช้พระเจ้า (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แตพ่วกเขาควรระบุหลักธรรมตอ่ไป
น้ี เม่ือเรากําลังรบัใช้พระเจ้า พระองค์จะทรงดลใจเราด้วยสิง่ท่ีจะพูดเม่ือจําเป็น)

• เม่ือใดท่ีท่านรูสึ้กวา่พระเจ้าทรงดลใจท่านให้รูว้า่จะพูดอะไรกับคนอีกคนหน่ึง (ท่านอาจ
ให้เวลานักเรยีนคดิสักครูก่่อนขอให้พวกเขาตอบคาํถามน้ี)

สรปุ มัทธิว 10:21–42 โดยอธิบายวา่พระเยซูครสิตย์ังคงประทานคาํแนะนํา คาํเตอืน
และการปลอบประโลมแก่อัครสาวกของพระองคต์อ่ไปเกี่ยวกับความท้าทายที่พวกเขาจะ
เผชิญ เพื่อช่วยให้นักเรยีนศึกษาพระคาํของพระผู้ช่วยให้รอดใน มัทธิว 10:37–39 แบ่ง
นักเรยีนออกเป็นคูห่รอืกลุ่มเล็กๆ และให้สําเนา เอกสารแจก ประกอบให้แตล่ะคูห่รอืกลุ่ม 
เชือ้เชิญให้นักเรยีนทําตามคาํแนะนําในเอกสารแจกโดยศึกษาข้อที่มอบหมายดว้ยกัน
และสนทนาคาํตอบสําหรบัคาํถามของพวกเขา

ศึกษาข้อที่ ไดร้บัมอบหมายดว้ยกันและสนทนาคาํตอบสําหรบัคาํถามของพวกท่านเป็น
คูห่รอืกลุ่ม

อ่าน มัทธิว 10:37–38 โดยมองหาการเสียสละที่พระผู้ช่วยให้รอดตรสัวา่เราตอ้งเต็มใจทํา
ในฐานะสานุศิษย์ของพระองค ์วลี “มีคา่ควรกับเรา” ในข้อเหล่าน้ีหมายถึงเป็นตวัแทนที่
มีคา่ควรของพระเจ้าและสมควรไดร้บัพรของพระองค์

• ท่านคดิวา่เหตใุดสานุศิษย์ของพระเยซูครสิตจ์ึงตอ้งรกัพระองคม์ากกวา่คนอื่นๆ —
รวมถึงสมาชิกครอบครวัของเขาเอง

กางเขน ที่กล่าวถึงใน ข้อ 38 พาดพิงถึงกางเขนจรงิๆ ที่พระเยซูครสิตท์รงแบกและ
ถูกยกขึน้บนน้ันเพื่อทําให้พระประสงคข์องพระบิดาของพระองคเ์กิดสัมฤทธ์ิผล โดย
ใช้สัญลักษณ์น้ัน พระเยซูครสิตท์รงเรยีกผู้ตดิตามพระองค์ ให้ “รบักางเขน [ของเขา] 
แบก, และตาม [พระองค]์ มา” (มัทธิว 16:24)

อ่านงานแปลของโจเซฟ สมิธ, มัทธิว 16:26 ( ในคูม่ือพระคมัภีร)์ และมองหาวา่การรบั
กางเขนของเราแบกและตามพระเยซูครสิตม์ีความหมายอะไรสําหรบัเรา

อ่าน มัทธิว 10:39 มองหาหลักธรรมท่ีพระเยซูครสิตท์รงสอนเก่ียวกับการเสียสละ งาน
แปลของโจเซฟ สมิธให้ความกระจ่างในช่วงแรกของข้อน้ีที่อ่านวา่ “ผู้ที่จะเอาชีวติของ
ตนรอด . . .” ในบรบิทน้ี วลี “เอาชีวติของตนรอด” หมายถึงการดาํเนินชีวติอย่างเห็นแก่
ตวัแทนท่ีจะแสวงหาการรบัใช้พระผู้เป็นเจ้าและบุตรธิดาของพระองค์

• ท่านคดิวา่ผู้คนที่มุ่งสนใจความตอ้งการและความปรารถนาอันเห็นแก่ตวัของตนเอง 
ในท้ายที่สุดจะ “เสีย” ชีวติของพวกเขาในดา้นใดบ้าง

จากส่ิงที่ท่านอ่าน เตมิหลักธรรมตอ่ไปน้ีให้ครบถ้วน

หากเราแสวงหาท่ีจะเอาชีวติของเราให้รอด แล้ว  .

ท่านอาจตอ้งการทําเครือ่งหมายคาํสัญญาใน ข้อ 39 ท่ีพระผู้ช่วยให้รอดประทานแก่คนที่
เสียชีวติของพวกเขาเพื่อเห็นแก่พระองค ์การเสียชีวติของเราเพ่ือเห็นแก่พระองคเ์ป็น



73

มากกวา่การเต็มใจตายเพ่ือพระองค ์ส่ิงน้ีหมายถึงความเต็มใจอุทิศตนในแตล่ะวนัเพื่อ
รบัใช้พระองคแ์ละผู้คนรอบข้างเรา

• ท่านคดิวา่การที่เราจะพบชีวติของเราเม่ือเราเสียชีวติไปแล้วเพื่อเห็นแก่พระองค์
หมายความวา่อย่างไร

จากส่ิงที่ท่านอ่าน เตมิหลักธรรมตอ่ไปน้ีให้ครบถ้วน

หากเราเสยีชีวติของเราเพ่ือเห็นแก่พระเยซูครสิต์ แล้ว  .

อ่านคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยประธานโธมัส เอส. มอนสัน และสนทนาคาํตอบสําหรบัคาํถามที่
ตามมา

“ข้าพเจ้าเช่ือวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงมีพระดาํรสักับเราวา่ จุดประสงค์ ใน
ชีวติเรามีอยู่น้อยนิด เวน้แตเ่ราจะทุ่มเทตนในการรบัใช้ผู้อื่น ผู้ที่มีชีวติอยู่
เพื่อตนเองในท่ีสุดจะเห่ียวแห้งโรยราไป เปรยีบเทียบไดว้า่เสียชีวติ ขณะผู้ที่
ไม่นึกถึงตนเองในการรบัใช้ผู้อื่นเตบิโตและเบิกบาน—และผลก็คอืมีชีวติ
รอด” (“ฉันทําอะไรให้ ใครบ้าง” เลียโฮนา, พ.ย. 2009, 103)

• ท่านรู้ ไดอ้ย่างไรวา่ใครเลือกเสียชีวติของเขาเพื่อเห็นแก่พระเยซูครสิต ์การตดัสินใจน้ีมี
ผลอะไรตอ่บุคคลคนน้ี

หลังจากนักเรยีนทําเอกสารแจกเสรจ็แล้ว ท่านอาจขอให้สองสามคนสรปุส่ิงที่เรยีนรู้ ให้
ชัน้เรยีนฟัง 

ท่านอาจตอ้งการแบ่งปันประจักษ์พยานของท่านถึงหลักธรรมที่นักเรยีนระบุเกี่ยวกับการ
เสียชีวติของเราเพื่อเห็นแก่พระเยซูครสิต ์เชือ้เชิญให้นักเรยีนเขียนในสมุดจดหรอืสมุด
บันทึกการศึกษาพระคมัภีรถ์ึงบางส่ิงที่พวกเขาจะทําวนัน้ีหรอืในอนาคตอันใกล้เพื่อเสีย
ชีวติของพวกเขาในการรบัใช้พระเยซูครสิตแ์ละผู้อื่น เชือ้เชิญให้พวกเขาตัง้เป้าหมาย
และลงมือทําตามเป้าหมายน้ัน
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ให้นักเรยีนดภูาพเจ้าหน้าที่ตาํรวจ แพทย์ และพระเยซูครสิต์

• เหตใุดจึงสําคญัที่จะรูว้า่คนเหล่าน้ีเป็นคนที่พวกเขาดเูหมือนจะเป็นจรงิๆ ท่านจะรู้ ได้
อย่างไรวา่พวกเขาเป็นคนที่พวกเขาดเูหมือนจะเป็นจรงิๆ 

อธิบายวา่ระหวา่งการปฏิบัตศิาสนกิจขณะทรงเป็นมรรตยัของพระเยซูครสิต ์มีหลายคน
พยายามจะรูว้า่พระองคท์รงเป็นบุคคลที่พระองคด์เูหมือนจะเป็นหรอืไม่ ขอให้นักเรยีน
มองหาความจรงิเมื่อพวกเขาศึกษา มัทธิว 11 ที่จะช่วยให้พวกเขาพัฒนาประจักษ์พยาน
ของพวกเขาเองวา่พระเยซูครสิตท์รงเป็นใคร

อธิบายวา่กษัตรยิ์เฮโรดจับกุมคมุขังยอห์นผู้ถวายบัพตศิมา เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออก
เสียง มัทธิว 11:2–3 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาคาํถามท่ียอห์นส่งสานุศิษย์ของเขา
ไปถามพระเยซู

• ยอห์นส่งสานุศิษย์ของเขาไปถามอะไรพระเยซู

ชี ้ให้เห็นวา่ดว้ยคาํถามน้ีใน ข้อ 3 สานุศิษย์ของยอห์นกําลังถามพระเยซูวา่พระองคท์รง
เป็นพระเมสสิยาห์หรอืไม่ เตอืนนักเรยีนวา่ยอห์นผู้ถวายบัพตศิมารูแ้ล้ววา่พระเยซูทรง
เป็นพระเมสสิยาห์ (ด ูมัทธิว 3:11, 13–14; ยอห์น 1:29–34)

• ท่านคดิวา่เหตใุดยอห์นผู้ถวายบัพตศิมาจึงส่งสานุศิษย์ของเขาไปคน้หาวา่พระเยซู
ทรงเป็นพระเมสสิยาห์หรอืไม่เมื่อยอห์นรูอ้ยู่แล้ววา่พระองคท์รงเป็น (เขาตอ้งการให้
สานุศิษย์ของเขาไดร้บัพยานของตนเองเกี่ยวกับพระเยซูครสิต)์

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 11:4–5 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยหาดวูา่พระ
เยซูทรงตอบคาํถามพวกเขาอย่างไร

• แทนที่จะยืนยันอย่างเรยีบง่ายวา่พระองคท์รงเป็นพระเมสสิยาห์ พระเยซูทรงเชิญ
สานุศิษย์ของยอห์นผู้ถวายบัพตศิมาให้ทําอะไร

ท่านอาจตอ้งการอธิบายวา่พระเยซูทรงบอกสานุศิษย์ของยอห์นไดง้่ายๆ วา่พระองคท์รง
เป็นพระเมสสิยาห์ แทนที่จะทําเช่นน้ัน พระองคท์รงเชิญให้พวกเขา “ ไดย้ินและไดเ้ห็น” 
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(ข้อ 4) หรอืพิจารณางานของพระองคแ์ละจากน้ันกลับไปหายอห์นผู้ถวายบัพตศิมาและ
เป็นพยานถึงส่ิงที่พวกเขาไดย้ินและไดเ้ห็นพระเยซูทรงทํา

• คาํตอบของพระเยซูอาจช่วยไดอ้ย่างไรที่จะให้สานุศิษย์ของยอห์นไดร้บัพยานที่มีพลัง
ยิ่งขึน้เกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอดมากกวา่ที่พระองคจ์ะทรงบอกพวกเขาเพียงวา่พระองค์
ทรงเป็นใคร

• เราสามารถเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรจากเรือ่งราวน้ีวา่เราจะเสรมิสรา้งประจักษ์พยานของ
เราในพระผู้ช่วยให้รอดไดอ้ย่างไร (แม้พวกเขาอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แตนั่กเรยีนควรระบุ
ความจรงิตอ่ไปน้ี เม่ือเราพยายามเรยีนรูเ้ก่ียวกับพระเยซูครสิต์และเม่ือเราเป็น
พยานเก่ียวกับพระองค์ประจักษ์พยานของเราเองเก่ียวกับพระองค์จะเข้มแข็ง
ขึน้)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนเขียนวา่พวกเขารูด้ว้ยตนเองไดอ้ย่างไรวา่พระเยซูครสิตท์รงเป็นพระ
บุตรของพระผู้เป็นเจ้า ท่านอาจตอ้งการเชิญนักเรยีนสองสามคนแบ่งปันส่ิงที่พวกเขา
เขียนกับชัน้เรยีน

สรปุ มัทธิว 11:7–27 โดยอธิบายวา่หลังจากสานุศิษย์สองคนจากไป พระเยซูตรสับอกฝูง
ชนวา่ยอห์นผู้ถวายบัพตศิมาเป็นศาสดาพยากรณ์ที่ถูกเลือกสรรให้เตรยีมมรรคาสําหรบั
พระเมสสิยาห์ พระเยซูทรงสาปแช่งคนท่ีปฏิเสธยอห์นผู้ถวายบัพตศิมาเช่นเดยีวกับคน
ที่เห็นหลักฐานชัดเจนถึงความสูงส่งของพระเจ้า กระน้ันยังปฏิเสธพระองค ์(หมายเหต:ุ 
คาํสอนของพระเยซูเกี่ยวกับยอห์นผู้ถวายบัพตศิมาในข้อเหล่าน้ีจะสนทนาอย่างละเอียด
มากขึน้ในบทเรยีน ลูกา 7:18–35)

จากน้ันพระเยซูทรงให้สัญญาแก่คนทัง้ปวงที่รบัพระองค์ ในฐานะพระเมสสิยาห์ เพื่อช่วย
นักเรยีนทบทวน มัทธิว 11:28–30 ซ่ึงท่านแนะนําไปในบทที่ 1 เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่าน
ข้อเหล่าน้ีและขอให้ชัน้เรยีนดตูามและมองหาวา่พระเจ้าทรงเชือ้เชิญให้เราทําอะไร

• พระเจ้าทรงเชือ้เชิญให้เราทําอะไร พระองคท์รงสัญญาอะไรกับเราเป็นการตอบแทน 
(หลังจากที่นักเรยีนแบ่งปันคาํตอบของพวกเขา ให้เขียนความจรงิตอ่ไปน้ีบนกระดาน 
ถ้าเรามาหาพระเยซูครสิต์ พระองค์จะทรงทําให้ภาระของเราเบาลงและให้เรา
หยุดพัก)

• การเข้าใจความจรงิในข้อผู้เช่ียวชาญพระคมัภีรน้ี์จะช่วยท่านอย่างไรในปีน้ี

(หมายเหต:ุ เหตกุารณ์ใน มัทธิว 12:1–21 จะสอนอย่างลึกซึง้มากขึน้ในบทเรยีน มาระโก 
2–3)

สรปุ มัทธิว 12:1–30 โดยอธิบายวา่หลังจากพระเยซูทรงรกัษาชายคนหน่ึงในวนัสะบาโต 
ชาวฟารสีิบางคนเริม่พยายามทําลายพระองค ์เมื่อพระองคท์รงรกัษาคนที่ถูกมารสิง  
พวกเขาพยายามให้รา้ยพระองคต์อ่หน้าผู้คนโดยกล่าวหาพระองคว์า่ทรงทํางานเหล่าน้ัน
โดยพลังอํานาจของมาร พระเยซูทรงทราบความคดิของพวกเขาและตรสัวา่ ในทางตรง
กันข้าม โดยการขับมารออกพระองคท์รงแสดงใหเ้ห็นวา่พระองคท์รงเป็นพระเมสสิยาห์
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และทรงกําลังสถาปนาอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า ขอให้นักเรยีนอ่าน มัทธิว 12:30 ในใจ
โดยมองหาวา่พระเยซูทรงสอนเกี่ยวกับคนที่ ไม่อยู่ฝ่ายพระองคว์า่อย่างไร ขอให้นักเรยีน
รายงานส่ิงที่พวกเขาพบ

• ตามที่กล่าวใน ข้อ 30 หากเราปรารถนาจะเป็นส่วนหน่ึงในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า 
เราตอ้งทําอย่างไร (เม่ือนักเรยีนแบ่งปันคาํตอบของพวกเขา ให้แน่ใจวา่ไดเ้น้นความ
จรงิน้ี หากเราปรารถนาจะเป็นสว่นหน่ึงในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า เราต้อง
ทุ่มเทให้พระเยซูครสิต์เต็มท่ี)

• มีวธิีอะไรบ้างที่เราจะแสดงออกถึงการทุ่มเทให้พระเยซูครสิตอ์ย่างเต็มที่

สรปุ มัทธิว 12:31–42 โดยอธิบายวา่พระเยซูทรงยืนยันอีกครัง้วา่งานดขีองพระองคเ์ป็น
หลักฐานวา่พระองคท์รงเป็นพระผู้เป็นเจ้าและไม่ ใช่มาร พระองคท์รงเตอืนชาวฟารสีิ
ดว้ยวา่พระผู้เป็นเจ้าจะทรงให้พวกเขารบัผิดชอบตอ่คาํกล่าวหาของพวกเขา จากน้ัน
พวกธรรมาจารย์และชาวฟารสีิบางคนขอหมายสําคญั พระเยซูทรงประณามพวกเขา
ที่แสวงหาหมายสําคญัและความล้มเหลวที่จะเห็นวา่พระองคท์รงยิ่งใหญ่กวา่ศาสดา
พยากรณ์หรอืกษัตรยิ์ ในอิสราเอลก่อนหน้าน้ีทุกคน

ขอให้นักเรยีนจินตนาการวา่เพื่อนของพวกเขาคนหน่ึงขอคาํแนะนําวา่จะหลีกเลี่ยงการ 

กลับไปทําบาปเดมิๆ ที่เขาพยายามทิง้ไปไดอ้ย่างไร

• ท่านจะให้คาํแนะนําอะไรแก่เพื่อนเพื่อช่วยเขาตอ่ตา้นการล่อลวงน้ี

อธิบายวา่ มัทธิว 12:43–45 มีอุปมาเกี่ยวกับผี โสโครกที่ถูกไล่ออกจากคน เชือ้เชิญให้
นักเรยีนมองหาหลักธรรมในอุปมาน้ีที่จะช่วยเพื่อนของพวกเขาเอาชนะการล่อลวง เชิญ
นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 12:43–44 และขอให้ชัน้เรยีนมองหาวา่ผี โสโครกทํา
อะไรหลังจากถูกไล่ออกจากคนๆ น้ันแล้ว

• ผี โสโครกทําอะไรหลังจากหาที่พักที่ ไหนไม่ได้

• คาํไหนท่ีบรรยายสภาพของ “บ้าน” หรอืคน เมื่อผีโสโครกน้ันกลับมา

เชิญนักเรยีนอีกคนอ่านออกเสียง มัทธิว 12:45 และขอให้ชัน้เรยีนมองหาวา่ผี โสโครกทํา
อะไรหลังจากพบวา่“บ้าน” หรอืคนน้ันวา่ง ขอให้นักเรยีนรายงานส่ิงที่พวกเขาพบ

• หลังจากท่ีเขาไดข้ับมารออกไป คนที่อยู่ ในอุปมาล้มเหลวที่จะทําอะไรจึงทําให้วญิญาณที่
ช่ัวรา้ยกลับเข้ามา (เขาไม่ไดแ้ทนที่ความคดิ ความรูสึ้ก คาํพูด และการกระทําที่ช่ัวรา้ย
ดว้ยความคดิ ความรูสึ้ก คาํพูด และการกระทําที่ชอบธรรม)

• ประสบการณ์ของคนในอุปมาน้ีหมายถึงบางคนท่ีกลับใจจากบาปและพยายามตอ่ตา้น
การล่อลวงอย่างไร

หลังจากนักเรยีนตอบ เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านคาํกล่าวตอ่ไปน้ีของประธานสเป็น
เซอร ์ดบัเบิลยู. คมิบัลล์
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“ ในการละทิง้บาป คนเราไม่เพียง หวงั เท่าน้ันวา่จะมีสภาพที่ดขีึน้ เขาตอ้ง 
ทํา ให้เกิดขึน้ . . .

“. . . ส่ิงตา่งๆ ที่ทําให้เขาหมกมุ่น ดงึดดูความคดิเพ้อฝันของเขาและครอบ
ครองความคดิของเขาหายไปแล้ว และตวัแทนที่ดกีวา่ยังไม่ไดม้าแทนที่ น่ี
จึงเป็นโอกาสของซาตาน” (The Miracle of Forgiveness [1969], 171–72; 

เพิ่มตวัเน้น)

• เราสามารถเรยีนรูอ้ะไรจากอุปมาน้ีซ่ึงช่วยให้เรารูว้ธิีขับไล่อิทธิผลช่ัวรา้ยตอ่ไปหลังจากที่
เราขจัดมันออกไปจากชีวติเรา (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แตพ่วกเขาควรระบุหลัก
ธรรมตอ่ไปน้ี เราสามารถขับไล่อิทธิพลท่ีช่ัวรา้ยหลังจากขจัดมันออกไปจากชีวติเรา
โดยการแทนท่ีด้วยความชอบธรรม)

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจความจรงิน้ี ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านคาํกล่าวตอ่ไปน้ี ขอให้
ชัน้เรยีนฟังดวูา่เหตใุดการขจัดบาปออกไปจากชีวติเราเท่าน้ันจึงไม่เพียงพอ

“การพยายามตอ่ตา้นความช่ัวรา้ยหรอืทําชีวติให้เวน้วา่งจากบาปเท่าน้ันยังไม่พอ ท่าน
ตอ้งเตมิชีวติของท่านดว้ยความชอบธรรมและมีส่วนรว่มในกิจกรรมท่ีก่อเกิดพลังทาง
วญิญาณ . . .

“การเช่ือฟังโดยครบถ้วนจะนําพลังที่สมบูรณ์ของพระกิตตคิณุเข้ามาในชีวติท่านรวมถึง
ความเข้มแข็งที่เพิ่มขึน้เพื่อเอาชนะความอ่อนแอ การเช่ือฟังเช่นน้ีรวมถึงการกระทําที่
ท่านอาจจะไม่ไดค้ดิแตแ่รกวา่เป็นส่วนหน่ึงของการกลับใจ อาทิ เข้ารว่มประชุม จ่ายส่วน
สิบ รบัใช้ และให้อภัยผู้อื่น” (แน่วแน่ตอ่ศรทัธา: ศพัทานุกรมพระกิตตคิณุ [2004], 7)

• เม่ือเรากลับใจ อะไรคอืบางส่ิงที่เราจะทําไดเ้พื่อเตมิชีวติเราดว้ยความชอบธรรมเพื่อวา่
เราจะไม่กลับไปทําบาป (ท่านอาจเชิญนักเรยีนคนหน่ึงให้เขียนคาํตอบบนกระดาน)

• การทําส่ิงเหล่าน้ีจะนําพลังทางวญิญาณที่ยิ่งใหญ่ขึน้มาสู่ชีวติเราและทําให้เราเอาชนะ
อิทธิพลช่ัวรา้ยไดอ้ย่างไร

เป็นพยานวา่การเตมิชีวติเราดว้ยความชอบธรรมจะทําให้เรามีพลังมากขึน้ในการขับไล่
ความช่ัว กระตุน้ให้นักเรยีนไตรต่รองวา่พวกเขาจะเตมิชีวติพวกเขาดว้ยความชอบธรรม
ที่มากขึน้และจะทําตามการดลใจที่พวกเขาไดร้บัอย่างไรเม่ือพวกเขาไตรต่รอง

สรปุที่เหลือของ มัทธิว 12 โดยอธิบายวา่ขณะที่พระเยซูทรงสอนอยู่น้ัน บางคนบอก
พระองคว์า่สมาชิกบางคนในครอบครวัของพระองคต์อ้งการพูดกับพระองค ์จากน้ัน
พระองคจ์ึงทรงสอนวา่ทุกคนที่ทําตามพระประสงคข์องพระบิดาจะนับอยู่ ในครอบครวั
ของพระองค์

เพื่อช่วยให้นักเรยีนท่องจํา มัทธิว 11:28–30 เชิญชัน้เรยีนให้ประดษิฐ์ท่าทางแทนคาํหรอื
ประโยคในแตล่ะข้อแล้วท่องข้อความขณะที่ทําท่า ให้นักเรยีนฝึกท่องขณะเริม่ชัน้เรยีน
เป็นเวลาหลายวนัจนพวกเขาจะท่องไดข้ึน้ใจ
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นําดนิใส่ภาชนะมาให้นักเรยีนดู

• ดนิดมีีลักษณะอะไรบ้าง แล้วลักษณะของดนิที่ ไม่ดเีล่า

อธิบายวา่ใน มัทธิว 13:1–23 เราอ่านไดว้า่พระผู้ช่วยให้รอดทรงเปรยีบเทียบดนิชนิดตา่งๆ 
กับระดบัการเปิดรบัหรอืการรบัทางวญิญาณของใจคน เชือ้เชิญนักเรยีนเมื่อพวกเขา
ศึกษาข้อเหล่าน้ีให้พิจารณาวา่ดนิชนิดใดเป็นเหมือนสภาพใจของพวกเขาในขณะน้ี

ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 13:1–3 ขอให้ชัน้เรยีนดตูามและมองหาวา่
พระเยซูทรงสอนฝูงชนในแควน้กาลิลีอย่างไร

• พระเยซูทรงสอนฝูงชนอย่างไร (เป็นอุปมา)

เชิญนักเรยีนให้อ่านในใจสองย่อหน้าใตห้ัวข้อ “อุปมา”  ในคูม่ือพระคมัภีร์

• อุปมาคอือะไร

อธิบายวา่อุปมาเป็น “เรือ่งราวเรยีบง่ายที่ ใช้อธิบายและสอนความจรงิหรอืหลักธรรมทาง
วญิญาณ อุปมาใช้หลักของการเปรยีบส่ิงที่เป็นรปูธรรมหรอืเหตกุารณ์ธรรมดาทั่วไปกับ
ความจรงิ ” (คูม่ือพระคมัภีร,์ “คาํอุปมา,” scriptures.lds.org)

• ตามที่กล่าวไว้ ใน มัทธิว 13:3 อุปมาของพระผู้ช่วยให้รอดเกี่ยวกับอะไร (อธิบายวา่ หวา่น 
หมายถึงการกระจายหรอืปลูกเมล็ดพืช)

เชิญนักเรยีนสองสามคนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก มัทธิว 13:4–9 ให้ชัน้เรยีนดตูาม โดย
มองหาดนิส่ีชนิดที่เมล็ดพืชของผู้หวา่นตกลงไป

• มีดนิชนิดใดบ้างที่เมล็ดพืชของผู้หวา่นตกลงไป

วาด ภาพ บนกระดานซ่ึงอธิบายให้เห็นดนิทัง้ส่ีชนิด และเชิญ
นักเรยีนให้วาดรปูที่คล้ายกันในสมุดจดหรอืในกระดาษที่ท่าน
แจกให้พวกเขา

อธิบายวา่หนทางเป็นทางเดนิใกล้ทุ่งนาที่ดนิแข็งเน่ืองจากคน
เดนิบนน้ัน ความแข็งของหนทางทําให้เมล็ดพืชไม่สามารถ
หยั่งรากลงไปในดนิ พืน้หินเป็นพืน้ผิวที่มีหินปกคลุมดว้ยชัน้
ดนิบางๆ แม้วา่เมล็ดพืชจะสามารถหยั่งรากตืน้ๆ ได ้แตห่ินที่
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อยู่ข้างล่างพืน้ผิวกันไม่ ให้รากหย่ังลึกลงไปกวา่น้ี พืน้ที่ซ่ึงมีตน้หนามเป็นดนิด ีแตห่นาม
ปกคลุมตน้พืชโดยแย่งเอาแสงแดด น้ําและสารอาหารที่จําเป็นไปหมด ดนิดเีป็นดนิ
สมบูรณ์ที่มีความลึกเพียงพอสําหรบัการหย่ังรากที่แข็งแรง

สรปุ มัทธิว 13:10–13 โดยอธิบายวา่สานุศิษย์ของพระผู้ช่วยให้รอดทูลถามพระองคว์า่
เหตใุดพระองคจ์ึงทรงสอนเป็นอุปมา พระผู้ช่วยให้รอดทรงอธิบายวา่อุปมาเปิดเผยความ
ลีล้ับหรอืความจรงิของอาณาจักรแห่งสวรรคแ์ก่คนที่พรอ้มจะรบั แตซ่่อนความหมายจาก
คนที่ ไม่พรอ้มทางวญิญาณ (ด ูคูม่ือนักเรยีน พันธสัญญาใหม่ [คูม่ือของระบบการศึกษา
ศาสนจักร, 2014], 45)

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 13:14–15 และขอให้ชัน้เรยีนมองหาวา่อะไรที่
กีดกัน้ผู้คนจากการเข้าใจความจรงิที่พระผู้ ให้รอดทรงสอน

• พระผู้ช่วยให้รอดตรสัวา่อะไรที่กีดกัน้ผู้คนไม่ ให้เห็น ไดย้ิน และเข้าใจความจรงิที่
พระองคท์รงสอน (อธิบายวา่วลี “ชนชาตน้ีิกลายเป็นคนมี ใจเฉ่ือยชา” หมายความวา่ใจ
ของคนน้ันแข็งและดา้นชา)

บนกระดานข้างๆ ภาพวาดดนิบนหนทาง เขียนข้อความที่ ไม่ครบถ้วนตอ่ไปน้ี หากใจของ
เราแข็งกระดา้ง แล้ว . . .

• ตามท่ีกล่าวไว้ ใน ข้อ 15 พรอะไรที่เราจะสูญเสียหากใจเราแข็งกระดา้ง (หลังจาก
นักเรยีนตอบแล้ว ให้เตมิข้อความบนกระดานให้ครบถ้วนเพื่อแสดงถึงหลักธรรมตอ่ไป
น้ี หากใจของเราแข็งกระด้าง เราจะไม่เข้าใจพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า เปล่ียน
ใจมาสูพ่ระผู้ช่วยให้รอด และได้รบัการรกัษาจากพระองค์)

• การเปลี่ยนใจเลื่อมใสมาสู่พระผู้ช่วยให้รอดและไดร้บัการรกัษาหมายความวา่อย่างไร 
(การเปล่ียนและการชําระให้บรสุิทธิ์ผ่านการชดใช้ของพระองคเ์พื่อวา่ความเช่ือ ใจ 
และชีวติของเราจะสอดคล้องกับพระประสงคข์องพระบิดาบนสวรรคแ์ละเราจะไดร้บั
อิสระจากภาระของบาป)

สรปุ มัทธิว 13:16–17 โดยอธิบายวา่พระเยซูตรสับอกสานุศิษย์ของพระองคว์า่พวกเขาได้
รบัพรเน่ืองจากพวกเขามีตาที่จะมองเห็นและหูที่จะไดย้ิน

กลับไปดภูาพวาดดนิบนหนทางบนกระดานอีกครัง้ เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 
มัทธิว 13:18–19 ให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงเปรยีบเทียบอะไร
กับเมล็ดพืช หนทาง และนกที่กล่าวถึงใน มัทธิว 13:4

• เมล็ดพืชหมายถึงส่ิงใด (เขียนกํากับรปูวาดของเมล็ดพืชวา่ พระวจนะของพระผู้
เป็นเจ้า)

• หนทางหมายถึงใจชนิดใด (เขียนกํากับภาพวาดของพืน้ตามหนทางวา่ การไม่เข้าใจ
ความจรงิ [ ใจทีแ่ข็งกระดา้ง])

• นกหมายถึงส่ิงใด ใครคอื “มารรา้ย” (เขียนกํากับภาพวาดของนกวา่ ซาตานและ
ผู้รบัใช้ของเขา)
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• คาํสอนของพระผู้ช่วยให้รอดเกี่ยวกับหนทางช่วยให้เราเข้าใจหลักธรรมมากขึน้วา่หาก
ใจเราแข็งกระดา้ง เราจะไม่เข้าใจพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า เปลี่ยนใจเลื่อมใสมาสู่
พระผู้ช่วยให้รอด และไดร้บัการรกัษาจากพระองคอ์ย่างไร

พูดถึงภาพวาดของพืน้หินบนกระดาน

เชิญนักเรยีนสองสามคนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก มัทธิว 13:20–21 และ ลูกา 8:13 ให้
ชัน้เรยีนดตูามโดยมองหาการตคีวามของพระผู้ช่วยให้รอดเกี่ยวกับพืน้หิน

• พชืที่ โตขึน้ในพืน้หินหมายถึงส่ิงใด (เขียนกํากับภาพวาดพืชในพืน้หินวา่ ประจักษ์
พยานที่ ไม่หย่ังรากลึก)

• แสงแดดจากดวงอาทิตย์หมายถึงส่ิงใด (เหนือภาพวาดของพืชที่หยั่งรากไม่ลึกให้เขียน
วา่ ความยากลําบาก การข่มเหง และการล่อลวง)

เขียนข้อความท่ี ไม่ครบถ้วนตอ่ไปน้ีบนกระดานข้างภาพวาดของพืน้หินวา่ นอกเสียจาก
วา่เราจะทําให้ประจักษ์พยานของเราหยั่งรากลกึยิ่งขึน้ . . .

• จากส่ิงที่ท่านเรยีนรู้ ใน มัทธิว 13:20–21 และ ลูกา 8:13 ท่านจะเตมิข้อความน้ีให้ครบ
ถ้วนไดอ้ย่างไร (หลังจากนักเรยีนตอบแล้ว เตมิข้อความบนกระดานให้สมบูรณ์เพื่อ
ส่ือถึงหลักธรรมตอ่ไปน้ี นอกเสยีจากวา่เราจะพยายามทําให้ประจักษ์พยานของเรา
หย่ังรากลึกมากขึน้ เราอาจขาดความเข้มแข็งท่ีจําเป็นต่อการอดทนความยาก
ลําบาก การข่มเหง และการล่อลวง

พูดถึงภาพวาดพืน้หนามบนกระดาน ให้นักเรยีนอ่าน มัทธิว 13:22 ในใจ โดยมองหาวา่
หนามหมายถึงส่ิงใด

• หนามหมายถึงส่ิงใด (เขียนกํากับภาพวาดของหนามวา่ ความกังวลของโลก)

• อะไรคอืตวัอย่างบางประการของ “ความกังวลของโลก” (ส่ิงที่เป็นของโลก ความละโมบ 
หรอืความลุ่มหลงทางโลกที่ดงึเราออกจากพระผู้เป็นเจ้า)

• เราสามารถเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรจากข้อพระคมัภีรเ์หล่าน้ีวา่ความกังวลของโลกจะส่ง
ผลอย่างไรตอ่ศรทัธาและประจักษ์พยานของเรา (หลังจากนักเรยีนตอบ เขียนหลัก
ธรรมตอ่ไปน้ีบนกระดานข้างภาพวาดของพืน้หนาม ความกังวลของโลกจะทําให้เรา
เขว ทําให้เราเลิกสนใจพระเจ้า ยับยัง้ศรทัธาและประจักษ์พยานของเราจากพระ
วจนะของพระผู้เป็นเจ้า)

พูดถึงภาพวาดดนิดบีนกระดาน เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 13:23 และ
อธิบายวา่งานแปลของโจเซฟ สมิธสําหรบัข้อน้ีระบุวา่ “เข้าใจ” หมายถึง “เข้าใจและ
อดทน” ซ่ึงถูกตอ้งกวา่ เชิญนักเรยีนให้ดตูามโดยมองหาวา่ดนิดหีมายถึงส่ิงใด

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจความสําคญัของคาํวา่ อดทน ในงานแปลของโจเซฟ สมิธ, 
มัทธิว 13:23 ชี ้ให้เห็นวา่พืชในดนิดีไดร้บัแสงแดด (หมายถึง ความยากลําบาก การ
ข่มเหง และการล่อลวง) เช่นเดยีวกันกับพืชที่เหี่ยวเฉาในพืน้หิน

• ท่านจะสรปุอย่างไรวา่ดนิดหีมายถึงอะไร (เขียนกํากับภาพวาดของดนิดวีา่ คนที่ ไดย้ิน
และเข้าใจพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าและอดทนตอ่ความยากลําบาก การข่มเหง และ
การล่อลวง)

• ตามท่ีเราไดเ้รยีนรู้ ใน มัทธิว 13:15 ผลที่พูดถึงใน ข้อ 23 หมายถึงอะไร (การเปลี่ยนใจ
เลื่อมใสมาสู่พระเยซูครสิต)์
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• เราเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรจากคาํสอนของพระผู้ช่วยให้รอดเกี่ยวกับดนิด ี(ขณะที่
นักเรยีนตอบ ให้เขียนหลักธรรมตอ่ไปน้ีบนกระดานข้างภาพวาดดนิด ีเม่ือเราได้รบั
พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า เข้าใจ และอดทนต่อความยากลําบาก การข่มเหง 
และการล่อลวง เราจะเปล่ียนใจเล่ือมใสมาสูพ่ระผู้ช่วยให้รอด)

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจหลักธรรมที่พวกเขาระบุมากขึน้ เชิญนักเรยีนส่ีคนโดยให้แตล่ะ
คนอ่านออกเสียงสถานการณ์สมมตหิน่ึงเรือ่ง ดงัน้ี หลังจากแตล่ะคนอ่านแล้ว เชิญชัน้
เรยีนอธิบายวา่สถานการณ์สมมตน้ัินหมายถึงหลักธรรมข้อใด

1. เด็กหนุ่มคนหน่ึงใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีวติไปกับการเรยีนเพื่อเขาจะเข้าเรยีนใน
มหาวทิยาลัยที่มีช่ือเสียงได ้เมื่อเขาไม่ไดเ้รยีน เขาก็ทํางานจนไม่มีเวลาวา่ง เขาบอก
ตนเองวา่เขาไม่มีเวลาอ่านพระคมัภีร ์สวดอ้อนวอนหรอืไปโบสถ์

2. เด็กสาวคนหน่ึงเคยไปโบสถ์ทุกวนัอาทิตย์ อย่างไรก็ด ีขณะที่เธอโตขึน้เพื่อนบางคน
เริม่ล้อเธอเพราะมาตรฐานของเธอ เธอเริม่ละเมิดพระบัญญัต ิเธอจึงรูสึ้กไม่สบายใจ
เมื่ออยู่ โบสถ์และไม่อยากไปโบสถ์อีกตอ่ไป

3. เด็กหนุ่มคนหน่ึงไปโบสถ์เป็นประจํา แตเ่ขาแทบไม่มีส่วนรว่มและไม่เปิดใจให้กับ
อิทธิพลของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ เขาอ่านข้อมูลออนไลน์ที่ตัง้คาํถามเกี่ยวกับหลักคาํ
สอนสําคญัของศาสนจักร และเขาสงสัยวา่เขายังเช่ือในความจรงิของพระกิตตคิณุอยู่
หรอืไม่

 4. เด็กสาวคนหน่ึงเข้ารว่มการประชุมที่ โบสถ์และสวดอ้อนวอนเงียบๆ เพื่อให้เธอ
สามารถรบัการกระตุน้เตอืนของพระวญิญาณบรสุิทธ์ิ เมื่อเธอไดร้บัการกระตุน้เตอืน 
เธอปฏิบัตติาม เธอรูสึ้กใกล้ชิดกับพระเจ้าและสํานึกคณุสําหรบัวธิีที่เธอไดร้บัการดลใจ
ให้เอาชนะการล่อลวง

อธิบายให้นักเรยีนฟังวา่ใจสามารถเปลี่ยนและพัฒนาไดเ้ช่นเดยีวกับดนิ เขียนคาํถามตอ่
ไปน้ีไวบ้น กระดาน หรอืทําเป็นเอกสารแจกให้นักเรยีน เชิญนักเรยีนอ่านและสนทนา
คาํถามกับคู่

เราจะทําอะไรไดบ้้างเพือ่เปลีย่นหรอืรกัษาสภาพดนิแตล่ะชนิดให้เป็นดนิดเีพือ่ให้
บรเิวณน้ันเหมาะสมตอ่การปลูกพืชทีแ่ข็งแรงและให้ผลดี

เราจะเปรยีบเทียบการพัฒนาดนิแตล่ะชนิดกับส่ิงทีเ่ราทําไดเ้พือ่จะรบัพระวจนะของ
พระผู้เป็นเจ้าไดด้ขีึน้ไดอ้ย่างไร

หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว ให้เชิญนักเรยีนสองสามคนรายงานคาํตอบของพวกเขา
กับชัน้เรยีน

• การแสวงหาเพื่อให้ ไดร้บัและเข้าใจพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าช่วยท่านเปลี่ยนใจ
เลื่อมใสมาสู่พระผู้ช่วยให้รอดอย่างลึกซึง้มากขึน้ไดอ้ย่างไร

ให้นักเรยีนไตรต่รองวา่ดนิชนิดใดแทนสภาพใจของพวกเขาไดด้ทีี่สุดในเวลาน้ี เชือ้เชิญ
ให้นักเรยีนตัง้เป้าหมายวา่พวกเขาจะทําอะไรเพื่อให้รบัและเข้าใจพระวจนะของพระ
ผู้เป็นเจ้าไดด้ขีึน้ อดทนตอ่ความยากลําบาก การข่มเหง และการล่อลวง หากเวลาเอือ้
อํานวย ให้นักเรยีน เขียนเป้าหมายของพวกเขาลงในสมุดจดหรอืสมุดบันทึกการศึกษา
พระคมัภีร์
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ก่อนชัน้เรยีน ให้เขียนคาํถามตอ่ไปน้ีบน กระดาน

ท่านเคยไม่พอใจหรอืรอ้นใจเน่ืองจากมีความช่ัวรา้ยมากมายในโลกน้ีหรอืไม่

เหตใุดพระเจ้าจึงไม่ทรงขจัดความช่ัวรา้ยทีอ่ยู่รอบข้างเรา

เหตใุดฉันจึงควรเลือกเป็นคนชอบธรรมเมือ่คนรอบข้างฉันดเูหมือนจะไม่ไดร้บัผล
รา้ยจากการเลือกที่ ไม่ชอบธรรมของพวกเขาเลย

ตอนเริม่บทเรยีน ขอให้นักเรยีนไตรต่รองคาํถามบนกระดาน จากน้ันเชิญพวกเขาแบ่ง
ปันความคดิของพวกเขากับชัน้เรยีน ขณะที่นักเรยีนศึกษา มัทธิว 13:24–30, 36–43 ให้
พวกเขามองหาความจรงิที่จะช่วยพวกเขาพบการปลอบประโลมขณะพยายามดาํเนิน
ชีวติอย่างชอบธรรมในโลกที่ช่ัวรา้ย

แสดง ภาพ ประกอบของข้าวสาลีและ
ข้าวละมานหรอืวาดภาพบนกระดาน 
อธิบายวา่ข้าวละมานเป็นวชัพืชมีพิษ
ชนิดหน่ึง ข้าวสาลีและข้าละมานหน้าตา
เกือบเหมือนกนัเมื่อเริม่งอก แตเ่มื่อโต
เต็มที่จะสามารถแยกออกได้

อธิบายวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอน
อุปมาเกี่ยวกับข้าวสาลีและข้าวละมาน 
เชิญนักเรยีนสองสามคนให้ผลัดกัน
อ่านออกเสียงจากมัทธิว 13:24–30 และ
จากบางส่วนในงานแปลของโจเซฟ สมิธ, มัทธิว 13:29 ซ่ึงเปลี่ยนบางส่วนของข้อ 29 
เป็น“จงเก็บข้าวสาลี ไว้ ในยุ้งฉางของเราก่อน; และมัดข้าวละมานเป็นฟ่อนเผาไฟเสีย”  
ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่เกิดอะไรขึน้กับข้าวสาลีและข้าวละมาน

• เกิด อะไร ขึน้กับข้าวสาลีและข้าวละมาน (มีผู้หวา่น [ปลูก] และปล่อยให้เตบิโตไป
ดว้ยกัน จากน้ันพวกเขาเก็บข้าวสาลี ไว้ ในยุ้งฉาง ส่วนข้าวละมานถูกมัดเป็นฟ่อนและ
เผาไฟ)
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• เหตใุดคนท่ีหวา่นเมล็ดพืชดจีึงบอกบรรดาทาสของเขาให้ปล่อยข้าวสาลีกับข้าวละมาน 
“เตบิโตไปดว้ยกันจนถึงฤดเูก็บเกี่ยว” (ถ้าผู้เก็บเกี่ยวพยายามถอนข้าวละมานออกก่อน
ที่ข้าวสาลีและข้าวละมานโตเต็มที่ พวกเขาจะทําลายข้าวสาลีส่วนใหญ่ไปดว้ยเช่นกัน)

• ตามที่กล่าวไว้ ใน งานแปลของโจเซฟ สมิธ, มัทธิว 13:29 อะไรที่ถูกนําไปรวบรวมไวก้่อน 
—ข้าวสาลีหรอืข้าวละมาน

อธิบายวา่หลังจากพระผู้ช่วยให้รอดประทานอุปมาเรือ่งข้าวสาลีกับข้าวละมาน สานุศิษย์
ของพระองคข์อให้พระองคอ์ธิบายความหมายของอุปมา เชิญนักเรยีนสองสามคนผลัด
กันอ่านออกเสียงจาก มัทธิว 13:36–43 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาคาํอธิบายของ
พระผู้ช่วยให้รอดเก่ียวกับอุปมาน้ัน

• ใครหวา่นหรอืปลูกเมล็ดพืชด ี(พระผู้ช่วยให้รอด)

• ใครหวา่นหรอืปลูกข้าวละมาน (มาร)

• ข้าวสาลีและข้าวละมานหมายถึงส่ิงใด (คนชอบธรรมและคนช่ัวรา้ย อธิบายวา่คนช่ัว
รา้ยคอืคนท่ีเลือกไม่กลับใจ [ด ูหลักคาํสอนและพันธสัญญา 29:17])

อธิบายวา่งานแปลของโจเซฟ สมิธชีแ้จงวา่ “ฤดเูกี่ยว” หรอื “เวลาสิน้ยุค” ดงัที่กล่าวใน 
ข้อ 39 หมายถึงการทําลายล้างคนช่ัวรา้ยในการเสด็จมาครัง้ที่สองของพระผู้ช่วยให้รอด 
งานแปลของโจเซฟ สมิธช่วยให้เราเข้าใจวา่ในวนัเวลาสุดท้ายพระเจ้าจะส่งทูตสวรรคแ์ละ
ผู้ส่งสารมาช่วยแยกคนชอบธรรมออกจากคนช่ัวรา้ย (ด ูงานแปลของโจเซฟ สมิธ, มัทธิว 
13:39–44 [ ใน Bible Dictionary ของพระคมัภีร์ ไบเบิลภาษาอังกฤษฉบับ LDS ])

• ตามที่กล่าวไว้ ในอุปมา จะเกิดอะไรขึน้กับคนชอบธรรมและคนช่ัวรา้ยในวนัเวลาสุดท้าย 
(นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แต่ ให้แน่ใจวา่พวกเขาระบุความจรงิตอ่ไปน้ี พระเจ้าจะ
ทรงรวมคนชอบธรรมระหวา่งวนัเวลาสุดท้ายและจากน้ันจะทรงทําลายคนท่ีช่ัว
รา้ยในการเสด็จมาของพระองค์ โดยใช้คาํพูดของนักเรยีน ให้เขียนความจรงิน้ีบน
กระดาน)

• ความจรงิน้ีนําการปลอบประโลมมาสู่เราอย่างไรขณะที่เราอาศัยอยู่ ในโลกที่ช่ัวรา้ย 
(พระเจ้าจะขจัดความช่ัวรา้ยออกไปจากโลกในท้ายที่สุดและประทานรางวลัแก่คนท่ี
ซ่ือสัตย์)

อธิบายกับนักเรยีนวา่เน่ืองจากสิทธิ์เสรขีองเรา เรากําหนดโดยการเลือกของเราวา่เราจะถูก
รวมอยู่กับคนชอบธรรมหรอืทนทุกข์กับคนช่ัวรา้ย

• เราตอ้งทําอะไรจึงจะถูกรวมอยู่กับคนชอบธรรม

เพื่อช่วยให้นักศึกษาเข้าใจวา่เราตอ้งทําอะไรเพื่อให้พระเจ้าทรงรวมเราไวด้ว้ยกัน เชิญ
นักศึกษาคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีของเอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ. เบดนารแ์ห่ง 
โควรมัอัครสาวกสิบสอง

“พระเจ้าทรงรวมผู้คนของพระองคเ์ม่ือพวกเขายอมรบัพระองคแ์ละรกัษา
พระบัญญัตขิองพระองค ์. . .

“. . . พระเจ้าทรงรวมผู้คนของพระองคม์านมัสการ มาสรา้งศาสนจักร เพื่อ
ปกป้อง และเพื่อรบัคาํแนะนําและการสอน . . .

“ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธประกาศวา่ในทุกยุคจุดประสงคอ์ันสูงส่งของการรวมคอื
เพื่อสรา้งพระวหิารเพื่อวา่บุตรธิดาของพระเจ้าจะไดร้บัศาสนพิธีอันสูงสุดและดงัน้ันจึง



87

ไดร้บัชีวตินิรนัดร ์[ด ูคาํสอนของประธานศาสนาจักร: โจเซฟ สมิธ [2007], 416–17]” 
(“The Spirit and Purposes of Gathering” [Brigham Young University–Idaho 
devotional, Oct. 31, 2006], byui.edu)

• ตามที่เอ็ลเดอรเ์บดนารก์ล่าว เราตอ้งทําอะไรพระเจ้าจึงจะทรงรวมเรา

• พรใดเกิดขึน้ในชีวติท่านเมื่อพระเจ้าทรงรวมท่าน

แสดง ภาพ ผู้สอนศาสนา: เอ็ลเดอร;์ ผู้สอนศาสนา: ซิสเตอร;์ และ พระวหิารซอลท์เลค 
(หนังสือภาพพระกิตตคิณุ [2009], หมายเลข 109, 110, 119; ด ูLDS.org ดว้ย)

• ท่านจะทําอะไรไดบ้้างเพื่อช่วยพระผู้ช่วยให้รอดในการรวมบุตรธิดาของพระบิดาบน
สวรรค์

• ท่านไดร้บัพรใดบ้างเมื่อท่านช่วยพระเจ้ารวมคนท่ีชอบธรรมผ่านงานเผยแผ่ศาสนา
และงานพระวหิาร

ให้ความม่ันใจกับนักเรยีนวา่เน่ืองจากเราทุกคนล้วนทําผิดพลาด พระผู้ช่วยให้รอดทรง
เชือ้เชิญให้เรากลับใจเพื่อวา่พระองคจ์ะทรงรวมเราอยู่กับคนชอบธรรม เชิญให้นักเรยีน
ไตรต่รองส่ิงที่พวกเขาทําไดเ้พื่อรวมตนเอง ครอบครวัของพวกเขา และคนอื่นๆ มาสู่พระ
ผู้ช่วยให้รอดและศาสนจักรของพระองค ์เชือ้เชิญนักเรยีนให้ทําตามการกระตุน้เตอืนที่
พวกเขาไดร้บั

แสดง ภาพ ของส่ิงตอ่ไปน้ีหรอืวาดภาพบนกระดาน:เมล็ดมัสตารด์ เชือ้ขนมปัง (หรอื
ขนมปัง—อธิบายวา่เชือ้ขนมปังใช้ ในการทําอาหารและใช้ผสมแป้งขนมปังเพื่อให้ฟูก่อน
อบ) ไข่มุก กล่องเล็กๆ สําหรบัใส่ของมีคา่ และอวน

อธิบายวา่ในอุปมาตา่งๆ พระผู้ช่วยให้รอดทรงเปรยีบเทียบส่ิงตอ่ไปน้ีกับแผ่นดนิสวรรค ์
เตอืนนักเรยีนวา่แผ่นดนิสวรรคห์มายถึงศาสนจกัรและพระกิตตคิณุของพระผู้ช่วยให้
รอด เขียนข้ออ้างอิงตอ่ไปน้ีบนกระดาน: มัทธิว 13:31–32; มัทธิว 13:33; มัทธิว 13:44; 
มัทธิว 13:45–46; มัทธิว 13:47–50. แบ่งนักเรยีนออกเป็นคู่ๆ  หรอืเป็นกลุ่มเล็กๆ และ
มอบหมายข้อพระคมัภีรท์ี่เขียนไวบ้น กระดาน คูล่ะหน่ึงชุดหรอืกลุ่มละหน่ึงชุด เชิญ
แตล่ะคูห่รอืแตล่ะกลุ่มทํากิจกรรมตอ่ไปน้ีให้เสรจ็สมบูรณ์ (ท่านอาจตอ้งทํารายช่ือ
กิจกรรมเป็นเอกสารแจก)
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 1. อ่านข้อที่ ไดร้บัมอบหมายดว้ยกัน

 2. สนทนาวา่ วตัถุใดทีพ่ระผู้ช่วยให้รอดเปรยีบวา่เป็นศาสนจักรของพระองคแ์ละพระ
กิตตคิณุของพระองค์

 3. สนทนาวา่ความจรงิใดทีท่่านคดิวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงกําลังสอนในอุปมาเกีย่วกับ
ศาสนจักรของพระองคแ์ละพระกิตตคิณุของพระองค ์ให้เขียนความจรงิน้ันลงใน
สมุดจดหรอืสมุดบันทึกการศกึษาพระคมัภีรข์องท่าน

หลังจากให้เวลาพอสมควร เชิญนักเรยีนคนหน่ึงที่ ไดร้บัมอบหมายอุปมาเรือ่งเชือ้ขนมปัง
และนักเรยีนคนหน่ึงที่ ไดร้บัมอบหมายอุปมาเรือ่งเมล็ดมัสตารด์อ่านออกเสียงอุปมาของ
พวกเขาให้ชัน้เรยีนฟัง

เชิญนักเรยีนสองสามคนอ่านความจรงิที่พวกเขาเขียนไวก้ับชัน้เรยีน (นักเรยีนอาจใช้คาํ
พูดตา่งกัน แต่ ให้แน่ใจวา่พวกเขาระบุความจรงิทํานองน้ี ศาสนจักรท่ี ได้รบัการฟ้ืนฟู
ของพระเยซูครสิต์จะเติบโตขึน้จากการเริม่ต้นเล็กๆ จนเติมเต็มทัง้โลก เขียนความ
จรงิน้ีไวบ้นกระดาน)

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านคาํกล่าวตอ่ไปน้ีจากประธานโจเซฟ เอฟ. สมิธ ผู้ที่สอนวา่ผู้
ตดิตามของพระเยซูครสิตเ์ปรยีบเหมือนเชือ้ขนมปังอย่างไร

“อาจมีการกล่าว และประเมินไดว้า่เป็นความจรงิ วา่เรามีจํานวนเพียงน้อยนิดเมื่อเทียบ
กับเพื่อนพ่ีน้องของเราในโลก แตเ่ราอาจเทียบไดก้ับเชือ้ขนมปังท่ีพระผู้ช่วยให้รอดตรสั
ไว ้ในที่สุดเชือ้ขนมปังน้ันจะส่งเสรมิโลกทัง้โลกให้ดขีึน้” (Gospel Doctrine, 5th ed. 
[1939], 74)

• เราจะทําอะไรไดบ้้างในฐานะวสุิทธิชนยุคสุดท้ายเพื่อช่วยให้ศาสนจักรของพระผู้ช่วยให้
รอดเตบิโต

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงที่ ไดร้บัมอบหมายอุปมาเรือ่งขุมทรพัย์ ในทุ่งนา นักเรยีนคนหน่ึงที่
ไดร้บัมอบหมายอุปมาเรือ่งไข่มุกอันลํา้คา่ และนักเรยีนคนหน่ึงที่ ไดร้บัมอบหมายอุปมา
เรือ่งอวนให้อ่านออกเสียงอุปมาของพวกเขากับชัน้เรยีน เชิญนักเรยีนสองสามคนอ่าน
ความจรงิที่พวกเขาเขียนไวก้ับชัน้เรยีน (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แต่ ให้แน่ใจวา่พวก
เขาควรระบุหลักธรรมทํานองน้ี เน่ืองจากพรของพระกิตติคุณมีค่านิรนัดร ์จึงคุ้มค่า
แก่การเสยีสละทุกสิง่ โดยใช้คาํพดูของนักเรยีน ให้เขียนความจรงิน้ีบนกระดาน)

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจหลักธรรมน้ี เขียนหัวข้อตอ่ไปน้ีบน กระดาน

ขอให้นักเรยีนเขียนรายการพรบางอย่างของพระกิตตคิณุ (ตวัอย่างอาจรวมถึงความรูจ้าก
พระคมัภีร ์การนําทางจากศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวติอยู่ ศาสนพิธีแห่งความรอด และการ
แตง่งานนิรนัดร)์ สําหรบัพรแตล่ะอย่างในรายการ ขอให้นักเรยีนอธิบายวา่การเสียสละ
อะไรที่พวกเขาตอ้งทําเพื่อไดร้บัพรน้ัน เขียนคาํตอบของนักเรยีนไวบ้นกระดาน

ขอให้นักเรยีนเลือกพรหน่ึงบนกระดานและอธิบายวา่ทําไมการไดพ้รน้ันจึงคุม้คา่แก่การ
เสียสละ

• มีช่วงเวลาใดท่ีท่านหรอืคนที่ท่านรูจ้ักเสียสละบางส่ิงเพื่อไดร้บัพรของพระกิตตคิณุ
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เขียนคาํถามตอ่ไปน้ีบนกระดาน และเชือ้เชิญให้นักเรยีนเขียนคาํตอบของคาํถามเหล่าน้ี
ลงในสมุดจดหรอืสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องพวกเขา

พรใดของพระกิตตคิณุทีท่่านปรารถนาจะไดร้บั

เหตใุดท่านจึงปรารถนาพรน้ัน

ท่านอาจตอ้งเสียสละอะไรเพือ่ไดร้บัพรน้ัน

สรปุ มัทธิว 13:53–58 โดยอธิบายวา่ชาวนาซาเรธ็ปฏิเสธพระผู้ช่วยให้รอดและคาํสอนของ
พระองค ์เน่ืองจากความไม่เช่ือของพวกเขา พระผู้ช่วยให้รอดไม่ทรงทําปาฏิหารยิ์หลาย
อย่างท่ามกลางพวกเขา (ด ูโมโรไน 7:37 ดว้ย)
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ขอให้นักเรยีนนึกถึงเวลาที่พวกเขามีความเศรา้โศกอย่างมาก ให้พวกเขาไตรต่รองถึงส่ิงที่
พวกเขาทําเพื่ออดทนและเอาชนะความเศรา้โศกของพวกเขา

• มีวธิีอะไรบ้างที่คนพยายามอดทนและเอาชนะความเสียใจ

ให้นักเรยีนศึกษา มัทธิว 14 เพื่อมองหาวธิีที่พวกเขาจะอดทนและเอาชนะความเศรา้โศก 
การทดลอง และความสงสัยตา่งๆ 

สรปุ มัทธิว 14:1–11 โดยอธิบายวา่เน่ืองจากการรบเรา้ของชายาใหม่ของเขา (นางเฮโร-
เดยีส) เฮโรดจึงจับยอห์นผู้ถวายบัพตศิมาขังคกุอย่างไม่เป็นธรรม หลงัจากบุตร ี(นางสะ
โลเม) ของชายาเขามาเตน้ราํตอ่หน้าเขา เฮโรดปฏิญาณตอ่หน้าสาธารณชนวา่ “เธอจะ
ขอส่ิงใดๆ ก็จะให้ส่ิงน้ัน” (มัทธิว 14:7) บุตรปีรกึษากับมารดาของเธอและขอศีรษะของ
ยอห์นผู้ถวายบัพตศิมา และดว้ยเหตน้ัุน เฮโรดก็ ใช้คนไปตดัศีรษะยอห์น

เตอืนนักเรยีนวา่ยอห์นผู้ถวายบัพตศิมาเป็นเพื่อนและญาตขิองพระเยซูครสิต ์และพระ
ผู้เป็นเจ้าทรงเลือกท่านเป็นศาสดาพยากรณ์ผู้ที่จะเตรยีมมรรคาให้พระเมสสิยาห์

• จินตนาการวา่ท่านเป็นเพื่อนสนิทของยอห์นผู้ถวายบัพตศิมา ท่านจะตอบสนอง
อย่างไรเมื่อไดย้ินถึงข่าวการตายอย่างไม่ยุตธิรรมของเขา

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 14:12–13 และขอให้ชัน้เรยีนมองหาวา่พระ
เยซูทรงทําอะไรเมื่อทรงไดย้ินข่าวการสิน้ชีวติของยอห์น

• พระเยซูทรงทําอะไรเมื่อทรงไดย้ินข่าวการสิน้ชีวติของยอห์น (ท่านอาจตอ้งการอธิบาย
วา่ “ที่สงบตามลําพัง” หมายถึงสถานท่ีเงียบสงัด)  

• เกิดอะไรขึน้เมื่อพระเยซูทรงพยายามอยู่ตามลําพัง

• ท่านจะรูสึ้กอย่างไรถ้าท่านเศรา้และอยากอยู่ตามลําพังแตค่นอื่นอยากให้ท่านสนใจ

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 14:14 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยหาดวูา่พระ
เยซูทรงตอบสนองอย่างไรเม่ือพระองคท์อดพระเนตรเห็นมหาชนตดิตามพระองค์

• พระเยซูทรงเป็นแบบอย่างอะไร ให้เราทําตามเมื่อเราเผชิญความเสียใจ (นักเรยีนอาจ
ใช้คาํพูดตา่งกัน แต่ ให้แน่ใจวา่พวกเขาระบุความจรงิตอ่ไปน้ี โดยการแสดงความ
เห็นใจคนอ่ืนเม่ือเราเผชิญความเสยีใจ เราทําตามแบบอย่างของพระเยซูครสิต์)

 

•••
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• เหตใุดจึงเป็นเรือ่งยากท่ีจะแสดงความเห็นใจคนอื่นเม่ือเรากําลังทนทุกข์

• การแสดงความเห็นใจคนอื่นช่วยเราเมื่อตวัเราเองกําลังทนทุกข์อย่างไร

• ท่านหรอืคนที่ท่านรูจ้ักเผชิญกับความเสียใจอันใหญ่หลวงและยังคงแสดงความเห็นใจ
คนอื่นเมื่อใด การรบัใช้คนอื่นช่วยในวธิี ใดบ้าง

เชิญนักเรยีนหลายๆ คนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก มัทธิว 14:15–21 ขอให้ชัน้เรยีนดู
ตาม โดยมองหาวา่พระเยซูทรงทรงแสดงความสงสารตอ่ฝูงชนตอ่ไปอย่างไร (หมายเหต:ุ 
ปาฏิหารยิ์ที่บันทึกใน มัทธิว 14:15–21 จะมีการสอนอย่างลึกซึง้มากขึน้ในบทเรยีนท่ีพูด
ถึง มาระโก 6:35–44)

• พระเยซูทรงแสดงความสงสารคนท่ีตดิตามพระองคต์อ่ไปอย่างไร

เพื่อช่วยให้นักเรยีนพิจารณาสภาวการณ์ซ่ึงพวกเขาอาจประสบกับความสงสัยและกลัว
เมื่อพวกเขาตดิตามพระเยซูครสิต ์ขอให้นักเรยีนสองคนอ่านออกเสียงสถานการณ์
สมมตติอ่ไปน้ี

 1. เด็กผู้หญิงคนหน่ึงรูสึ้กสิน้หวงัเมื่อเธอมองดมูารดาของเธอทุกข์ทรมานจากโรครา้ย 
เธอเริม่สงสัยวา่พระบิดาบนสวรรคท์รงทราบถึงความเจ็บปวดของครอบครวัเธอหรอืไม่ 
เธออยากเช่ือในพระผู้เป็นเจ้าเป็นอย่างย่ิง แตค่วามสงสัยของเธอกําลังครอบงําเธอ

 2. เด็กผู้ชายคนหน่ึงพึ่งเข้ารว่มกับศาสนจักร เพื่อนเก่าของเขาหลายคนวจิารณ์การ
ตดัสินใจเข้ารว่มศาสนจักรของเขาอย่างเปิดเผย เขาเริม่สงสัยวา่เขาควรจะเป็นสมาชิก
ที่แข็งขันและซ่ือสัตย์ของศาสนาจักรตอ่ไปหรอืไม่

• มีทางอื่นใดอีกที่คนอาจประสบกับความสงสัยหรอืความกลัวเมื่อพวกเขาพยายาม
ตดิตามพระเยซูครสิต์

ขอให้นักเรยีนมองหาความจรงิขณะพวกเขาศึกษาส่วนที่เหลือของ มัทธิว 14 ที่จะช่วยให้
พวกเขาเอาชนะความกลัว ความสงสัยและความท้อแท้

สรปุ มัทธิว 14:22 โดยอธิบายวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงส่ังสานุศิษย์ของพระองค์ ให้เดนิทาง
โดยเรอืไปอีกฟากหน่ึงของทะเลกาลิลีขณะที่พระองคท์รงส่งฝูงชนกลับ เชิญนักเรยีนคน
หน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 14:23 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่พระเยซูเสด็จไปที่ ใด
หลังจากพระองคท์รงส่งฝูงชนกลับไปแล้ว ให้นักเรยีนรายงานส่ิงที่พวกเขาพบ

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 14:24–25 และขอให้ชัน้เรยีนมองหาวา่เกิด
อะไรขึน้ขณะท่ีบรรดาสานุศิษย์กําลังข้ามทะเลกาลิลี

• เกิดอะไรขึน้กับสานุศิษย์ขณะที่พวกเขากําลังข้ามทะเลกาลิลี

• “ทวนลมอยู่” หมายความวา่อย่างไร (ข้อ 24) (ลมพัดไปในทิศทางตรงกันข้ามกับที่
หมายของพวกเขา)

ตามที่กล่าวใน ข้อ 23 เป็นเวลาเย็นเมื่อพระเยซูประทับเพียงลําพังบนภูเขาและ
สานุศิษย์ก็กําลังข้ามทะเลกาลิลี ระยะทางที่จะข้ามทะเลประมาณห้าไมล์ (ประมาณแปด
กิโลเมตร) และควรจะข้ามได้ โดยใช้เวลาสองถึงสามช่ัวโมงในสภาพอากาศดี
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• ตามที่กล่าวใน ข้อ 25 พระผู้ช่วยให้รอดเสด็จมาหาสานุศิษย์ ในทะเลเม่ือใด (เวลาใกล้
รุง่เช้าเป็นเวลาระหวา่ง 3.00 น. ถึง 6.00 น.)

• สานุศิษย์น่าจะตอ่สู้กับลมเพื่อข้ามทะเลเป็นเวลานานเท่าใดแล้ว (น่าจะประมาณ 9 ถึง 
12 ช่ัวโมง)

ให้นักเรยีนอ่าน มาระโก 6:47–48 ในใจโดยมองหารายละเอียดเพิ่มเตมิเกี่ยวกับเหตกุารณ์
น้ี ขอให้นักเรยีนรายงานส่ิงที่พวกเขาพบ

• พระเยซูสามารถช่วยสานุศิษย์จากการดิน้รนของพวกเขาไดเ้รว็กวา่น้ีหรอืไม่ อะไรอาจ
เป็นจุดประสงค์ ในการปล่อยให้สานุศิษย์ดิน้รนสักพักก่อนท่ีพวกเขาจะไดร้บัการปลด
ปล่อย

• เราสามารถเรยีนรูค้วามจรงิอะไรเกี่ยวกับการดิน้รนของเราเองจากเรือ่งราวของสานุศิษย์
ที่พยายามจะข้ามทะเล (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกันแตค่วรระบุความจรงิตอ่ไปน้ี 
แม้วา่พระผู้เป็นเจ้าจะทรงช่วยเราจากการต่อสูดิ้น้รนของเราทุกครัง้ แต่พระองค์
ทรงทราบวา่เรากําลังเผชิญอะไรและจะทรงมาช่วยเราในเวลาของพระองค์เอง)

• มีผลดอีะไรบ้างจากการดิน้รนของเราสักพักแทนท่ีจะไดร้บัความช่วยเหลือจากพระเจ้า
เพื่อบรรเทาความเดอืดรอ้นของเราทันที

• การที่รูว้า่พระเจ้าทรงทราบถึงการดิน้รนของเราเสรมิสรา้งศรทัธาของเราในพระองค์
อย่างไรเมื่อพระองค์ ไม่ทรงปลดปล่อยเราในทันที

ขอให้นักเรยีน นึกภาพการอยู่บนเรอืกลางดกึ ตอ่สู้ดิน้รนกับลมและคลื่นแรงหลายช่ัวโมง 
แล้วเห็นคนกําลังเดนิอยู่บนน้ําทะเล

• ท่านจะคดิหรอืรูสึ้กอย่างไรหากท่านอยู่ ในสถานการณ์น้ี

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 14:26–27 ขอให้ชัน้เรยีนมองหาวา่เหล่า
สานุศิษย์มีปฏิกิรยิาอย่างไรเม่ือพวกเขาเห็นพระเยซู

• เหล่าสานุศิษย์มีปฏิกิรยิาอย่างไรเม่ือพวกเขาเห็นพระเยซู

• พระเยซูทรงตอบสนองตอ่ความกลัวของพวกเขาอย่างไร

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 14:28 ขอให้ชัน้เรยีนมองหาวา่เปโตรปรารถนา
จะทําอะไรเมื่อเขาไดย้ินสุรเสียงของพระเจ้า

• เปโตรปรารถนาจะทําอะไรเมื่อเขาไดย้ินสุรเสียงของพระเจ้า

ชูภาพพระเยซูหน้าชัน้เรยีน และขอให้ชัน้เรยีนจินตนาการวา่พวกเขาเป็นเปโตรในเรอื 
ขอให้นักเรยีนสองคนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก มัทธิว 14:29–30 หลังจากอ่านแตล่ะข้อ
แล้ว ให้ถามนักเรยีนวา่พวกเขาจะคดิหรอืรูสึ้กอย่างไรหากพวกเขาเป็นเปโตร

• เหตใุดเปโตรจึงเริม่จมลง

• ลมและคลื่นในเรือ่งราวน้ีแทนส่ิงใดในชีวติเราที่จะนําเราไปประสบกับความกลัวและ
สงสัย

• เราสามารถเรยีนรูอ้ะไรจากประสบการณ์ของเปโตรเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงไม่ ให้ความ
กลัวและความสงสัยครอบงําเรา (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แต่ ให้แน่ใจวา่เป็น
ที่ชัดเจนวา่ หากเราจับตาแน่วแน่ท่ีพระเยซูครสิต์และรกัษาศรทัธาของเราใน
พระองค์ เราจะไม่ถูกครอบงําจากความกลัวและความสงสยัของเรา)

ขขขขข
แ
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เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านคาํกล่าวตอ่ไปน้ีของประธานฮาเวริด์ ดบัเบิลยู. ฮันเตอรแ์ละขอ
ให้ชัน้เรยีนฟังอันตรายของความล้มเหลวที่จะรกัษาศรทัธาของเราในพระเจ้า

“ข้าพเจ้ามีความเช่ือมั่นวา่ถ้าเราแตล่ะคน ครอบครวั ชุมชน และประเทศ
ชาตจิะจับตาแน่วแน่ที่พระเยซูเช่นเดยีวกับเปโตร เราจะเดนิอย่างมีชัยข้าม 
‘คลื่นที่ โหมซัดสาดของความไม่เช่ือ’ และยังอยู่ ‘ท่ามกลางลมกรรโชกของ
ความสงสัยโดยไม่หวาดกลัว’ แตถ่้าเราละสายตาจากพระองคผ์ู้ที่เราตอ้งเช่ือ 
เราทําเช่นน้ันง่ายมากและโลกถูกล่อลวงมากให้ทําเช่นน้ัน ถ้าเรามองดพูลัง

และความรนุแรงของส่ิงตา่งๆ ที่น่ากลัวและเป็นอันตรายรอบข้างเราแทนที่จะมองดู
พระองคผ์ู้ทรงสามารถช่วยเหลือและช่วยเราให้รอดได ้เม่ือน้ันเราจะจมลงในทะเลแห่ง
ความขัดแย้ง โทมนัส และความผิดหวงัอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได”้ (“The Beacon in the 
Harbor of Peace,” Ensign, พ.ย. 1992, 19)

• ท่านคดิวา่เราจะสามารถ “จับตาแน่วแน่” ที่พระเยซูครสิตอ์ย่างที่เปโตรทําในตอนแรก
ไดอ้ย่างไร

• เม่ือใดบ้างที่ท่านเห็นศรทัธาที่คนคนหน่ึงมีตอ่พระเยซูครสิตแ์ละทําให้เขาสามารถ
หลีกเลี่ยงการถูกครอบงําจากความกลัวหรอืความสงสัย

เป็นพยานวา่เมื่อเรา “จับตาแน่วแน่” ที่พระเยซูครสิตแ์ละรกัษาศรทัธาของเราใน
พระองค ์เราจะพบความหวงัและความกล้าหาญในการเผชิญความท้าทายของเรา ให้
นักเรยีนไตรต่รองการเปลี่ยนแปลงท่ีพวกเขาทําในชีวติเพื่อมุ่งรกัษาศรทัธาที่พวกเขามี
ตอ่พระเยซูครสิตแ์ละตัง้เป้าหมายเพื่อทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงน้ัน

อธิบายวา่ดงัเช่นเปโตร บางครัง้เราอาจล้มเหลวในการรกัษาศรทัธาที่เรามีตอ่พระเยซู
ครสิตแ์ละอาจยอมจํานนตอ่ความกลัว ความสงสัย และความท้อแท้

แสดง ภาพ พระเยซูครสิตท์รงดาํเนินบนทะเล (ด ูหนังสือภาพพระกิตตคิณุ [2009], 
ภาพที่ 43; ด ูLDS. org ดว้ย) เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 14:30–32 

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 30 เปโตรทําอะไรเมื่อเขารูต้วัวา่กําลังจม

• เราเรยีนรูอ้ะไรไดบ้้างจากเรือ่งราวน้ีเกี่ยวกับส่ิงที่พระเจ้าจะทรงทําหากเราแสวงหาความ
ช่วยเหลือจากพระองคเ์มื่อศรทัธาของเราถดถอย (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แต่
พวกเขาควรระบุหลักธรรมตอ่ไปน้ี หากเราแสวงหาความช่วยเหลือจากพระผู้เป็น
เจ้าเม่ือศรทัธาของเราถดถอย พระองค์จะทรงยกเราขึน้จากความกลัวและความ
สงสยั)

• พระผู้เป็นเจ้าทรงยกเราขึน้จากความกลัวและความสงสัยในดา้นใดบ้าง

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่าน มัทธิว 14:33 และขอให้ชัน้เรยีนมองหาวา่สานุศิษย์บนเรอืตอบ
สนองอย่างไรหลังจากพระเยซูและเปโตรเข้าไปในเรอื

สรปุ มัทธิว 14:33–36 โดยอธิบายหลังจากเหตกุารณ์น้ี พระเยซูและสานุศิษย์ของ
พระองคเ์ดนิทางตอ่ไปและไปถึงอีกฝ่ังของกาลิลี เมื่อผู้คนรูว้า่พระเยซูประทับอยู่ที่น่ัน 
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พวกเขานําคนท่ีทนทุกข์ทรมานจากโรครา้ยมาหาพระองค ์หลายคนหายจากโรคเพียง
เพราะจับชายฉลองพระองคข์องพระองค์

สรปุโดยกระตุน้ให้นักเรยีนประยุกต์ ใช้ส่ิงที่ ไดเ้รยีนรู้ ในบทน้ีโดยทําตามการกระตุน้
เตอืนท่ีพวกเขาไดร้บั

LDS.org
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เชิญนักเรยีนสามคนอ่านออกเสียงสถานการณ์สมมตติอ่ไปน้ี ขอให้ชัน้เรยีนฟังวา่
สถานการณ์สมมตติอ่ไปน้ีมีอะไรคล้ายกัน

 1. เด็กผู้หญิงคนหน่ึงไดร้บัการกระตุน้จากเพ่ือนของเธอให้ ใส่ชุดท่ี ไม่เหมาะสมไปท่ี
งานเตน้ราํของโรงเรยีน เด็กสาวคนน้ันทราบวา่ชุดน้ันไม่อยู่ ในมาตรฐานความสุภาพ
เรยีบรอ้ยของพระเจ้า แม้วา่จะเป็นที่ยอมรบัในวฒันธรรมของเธอท่ีจะใส่ชุดแบบน้ัน

 2. เด็กผู้ชายคนหน่ึงที่อยู่ ในครอบครวัวสุิทธิชนยุคสุดท้ายที่รกัการแข่งขันกีฬา เมื่อมี
เกมการแข่งขันกีฬาที่มีช่ือเสียงในโทรทัศน์ ครอบครวัมักจะหยุดการสวดอ้อนวอน
เป็นครอบครวั การศึกษาพระคมัภีร ์การสังสรรค์ ในครอบครวัและการไปรว่มประชุม
วนัอาทิตย์ ไวก้่อนเพื่อดกูารแข่งขัน

 3. คูร่กัคูห่น่ึงกําลังเตรยีมตวัแตง่งาน พวกเขาอยู่ ในที่ซ่ึงยอมรบัอย่างกวา้งขวางในการมี
ความสัมพันธ์ทางเพศก่อนแตง่งาน บางคนบอกคูน้ี่วา่พวกเขาหัวโบราณและแปลก
เพราะพวกเขารอแตง่งานก่อนจะมีความสัมพันธ์ทางเพศ

• สถานการณ์สมมตเิหล่าน้ีมีอะไรเหมือนกัน (แตล่ะสถานการณ์แสดงความขัดแย้ง
ระหวา่งการเช่ือฟังพระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้ากับการทําตามขนบธรรมเนียม
ประเพณี)

อธิบายวา่ขนบธรรมเนียมประเพณีไดแ้ก่ความเช่ือและการปฏิบัตติามวฒันธรรม ชุมชน 
ครอบครวั หรอืกลุ่มเพื่อน

ขอให้นักเรยีนบอกขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างหน่ึงที่จะกีดกันเราไม่ ให้เช่ือฟังพระ
บัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้า ให้นักเรยีนมองหาความจรงิใน มัทธิว 15 ที่จะช่วยพวกเขา
เมื่อตอ้งเลือกระหวา่งการเช่ือฟังพระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้ากับการมีส่วนรว่มใน
ขนบธรรมเนียมประเพณี

ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 15:1–2 ขอให้ชัน้เรยีนดตูามโดยมองหา
ประเพณีที่พวกธรรมาจารย์และพวกฟารสีิถามพระเยซูเกี่ยวกับ

• ประเพณีใดที่สานุศิษย์ของพระเยซูไม่ไดป้ฏิบัตติาม
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อธิบายวา่การล้างมือที่พวกธรรมาจารย์และพวกฟารสีิกล่าวถึงน้ันหมายถึงพิธีการชําระ
ล้างเพ่ือพิธีกรรมความบรสุิทธิ์ ไม่ ใช่การล้างเพ่ือสุขอนามัย

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 15:3 และขอให้ชัน้เรยีนมองหาคาํตอบของ
พระเยซูตอ่คาํถามของพวกธรรมาจารย์และพวกฟารสีิ

• พระผู้ช่วยให้รอดตรสัวา่พวกธรรมาจารย์และพวกฟารสีิกําลังทําอะไรโดยการมีส่วนรว่ม
ในประเพณีของพวกเขา

สรปุ มัทธิว 15:4–6 โดยอธิบายวา่พระเยซูทรงระบุตวัอย่างที่พวกธรรมาจารย์และฟารสีิ
ละเมิดพระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้าโดยมีส่วนรว่มในประเพณีของพวกเขาอย่างไร พวก
เขาสอนวา่คน “ ไม่ตอ้ง” (ข้อ 6) มีหน้าที่ดแูลพ่อแม่ที่แก่ชราของเขาโดยประกาศวา่เงิน
ของพวกเขาถกูเก็บไวเ้ป็นของถวายแดพ่ระผูเ้ป็นเจา้ หรอื โกระบาน (ด ูมาระโก 7:10–12) 
อย่างไรก็ด ีพระเยซูทรงสอนวา่ในการทําเช่นน้ัน พวกเขาละเมิดพระบัญญัตทิี่ตอ้งให้
เกียรตบิิดามารดาของตน

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 15:7–9 และขอให้ชัน้เรยีนมองหาส่ิงที่พวกธร
รมาจารย์และพวกฟารสีิชักจูงให้คนทําโดยใช้ประเพณีของพวกเขาเป็นข้ออ้างไม่ ให้เช่ือ
ฟังพระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้า

• พวกธรรมาจารย์และพวกฟารสีิชักจูงให้คนทําอะไร

• เราเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรจากข้อพระคมัภีรเ์หล่าน้ีเกี่ยวกับส่ิงที่เราตอ้งทําหากเรา
ปรารถนาจะเข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้ามากขึน้ (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกันแตค่วรระบุ
หลักธรรมทํานองน้ี ถ้าเราปรารถนาจะเข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้า เราต้องให้พระบัญญัติ
ของพระองค์อยู่เหนือขนบธรรมเนียมประเพณีใดๆ ท่ีเราอาจมี)

ให้นักเรยีนอ่านสถานการณ์สมมตจิากช่วงแรกของบทเรยีนอีกครัง้ หลังจากอ่านแตล่ะ
สถานการณ์ ให้ถามวา่

• บุคคลคนหน่ึงหรอืหลายคนในสถานการณ์น้ีจะทําอะไรไดบ้้างเพ่ือเช่ือฟังพระบัญญัติ
ของพระผู้เป็นเจ้า

• การทําเช่นน้ีช่วยบุคคลคนหน่ึงหรอืหลายคนให้เข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้ามากขึน้ไดอ้ย่างไร

หลังจากท่านไดพู้ดถึงแตล่ะสถานการณ์แล้ว ถามชัน้เรยีนวา่

• ท่านเลือกที่จะเช่ือฟังพระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้าแทนท่ีจะมีส่วนรว่มใน
ขนบธรรมเนียมประเพณีหรอืวฒันธรรมซ่ึงเป็นที่ยอมรบัโดยทั่วไปเมื่อใด ส่ิงน้ีช่วยให้
ท่านเข้าใกล้พระบิดาบนสวรรคม์ากขึน้อย่างไร (ท่านอาจตอ้งการแบ่งปันประสบการณ์
ของท่านเองเช่นกัน)

เชิญนักเรยีนให้พิจารณาขนบธรรมเนียมประเพณีที่พวกเขาบอกก่อนหน้าน้ี กระตุน้
ให้พวกเขาเลือกเช่ือฟังพระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้าแทนท่ีจะทําตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีหรอืวฒันธรรมเหล่าน้ีเพื่อพวกเขาจะเข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้ามากขึน้

เตอืนนักเรยีนวา่พวกธรรมาจารย์และพวกฟารสีิเช่ือวา่การรบัประทานอาหารดว้ยมือท่ี
ไม่ล้างจะทําให้คนเป็นมลทิน หรอืทําให้คนน้ันไม่สะอาดทางวญิญาณ เชิญนักเรยีนคน
หน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 15:10–11 ขอให้ชัน้เรยีนมองหาวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนวา่
แท้จรงิแล้วอะไรที่ทําให้เราเป็นมลทิน

• พระผู้ช่วยให้รอดตรสัวา่อะไรที่ทําให้เราเป็นมลทิน
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ชี ้ให้เห็นวา่พระผู้ช่วยให้รอดตรสัวา่ “ส่ิงที่ออกมาจากปาก . . . ทําให้มนุษย์เป็นมลทิน” 
(ข้อ 11) หลังจากบอกสานุศิษย์ ไม่ ให้ ใส่ ใจพวกฟารสีิที่ ไม่พอใจพระคาํของพระองค ์ 
(ด ูมัทธิว 15:12–16) พระองคท์รงอธิบายเพ่ิมเตมิวา่อะไรที่ทําให้เราเป็นมลทินจรงิๆ

เชิญนักเรยีนสองสามคนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก มัทธิว 15:17–20 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม 
โดยมองหาวา่พระผู้ช่วยให้รอดหมายความวา่อย่างไรเมื่อพระองคต์รสัวา่ “ส่ิงที่ออกมาจาก
ปาก . . . ทําให้มนุษย์เป็นมลทิน” (ข้อ 11)

• พระผู้ช่วยให้รอดหมายความวา่อย่างไรเม่ือพระองคต์รสัวา่ “ส่ิงที่ออกมาจากปาก . . . 
ทําให้มนุษย์เป็นมลทิน”

ชี ้ให้เห็นวา่ในพระคมัภีร ์ใจมักเป็นสัญลักษณ์ของความคดิและความปรารถนาของ
เรา เขียนคาํพูดตอ่ไปน้ีบนกระดาน ถ้าเราเลือกเพลิดเพลินอยู่กับความคดิและความ
ปรารถนาทีช่ั่วรา้ย เมือ่น้ัน . . .

• ท่านจะเตมิหลักธรรมน้ีให้สมบูรณ์โดยใช้คาํสอนของพระผู้ช่วยให้รอดที่บันทึกใน 
ข้อ 19–20 วา่อย่างไร ( ใช้คาํพูดของนักเรยีนเพ่ือเตมิหลักธรรมให้สมบูรณ์เพื่อวา่จะ
ถ่ายทอดความจรงิตอ่ไปน้ี ถ้าเราเลือกท่ีจะหมกมุ่นกับความคิดและความปรารถนา
ท่ีช่ัวรา้ยหรอืไม่เหมาะสม เม่ือน้ันความคิดและความปรารถนาเหล่าน้ันจะทําให้
เราเป็นมลทิน)

• เราจะเป็นมลทินหรอืไม่สะอาดทางวญิญาณถ้าเราเลือกที่จะเพลิดเพลินอยู่กับความคดิ
และความปรารถนาที่ช่ัวรา้ยหรอืไม่เหมาะสมในทางใดบ้าง

• คาํพูดที่ออกมาจากปากของเรา เช่นเดยีวกันกับการกระทําของเราสะท้อนความคดิและ
ความปรารถนาของใจเราในวธิี ใด

ท่านอาจตอ้งการเป็นพยานถึงหลักธรรมน้ีและเชิญนักเรยีนให้เลือกรกัษาความคดิและ
ความปรารถนาให้บรสุิทธิ์

เชิญนักเรยีนให้ออกมาที่กระดานและเขียนความปรารถนาที่ชอบธรรมหน่ึงอย่างหรอื
มากกวา่น้ัน

เชิญนักเรยีนให้มองหาหลักธรรมใน มัทธิว 15 ท่ีจะช่วยพวกเขาเข้าใจส่ิงที่พวกเขาตอ้งทํา
เพื่อไดร้บัความปรารถนาที่ชอบธรรม

ขอให้นักเรยีนกลับไปดแูผนที่และภาพถ่ายในพระคมัภีร์ ไบเบิล แผนที่ 11 “แผ่นดนิ
บรสุิทธิ์ ในสมัยพันธสัญญาใหม่” ขอให้พวกเขาหาที่ตัง้ของเมืองไทระและไซดอนใน
แผนที่ อธิบายวา่พระเยซูเสด็จจากแควน้กาลิลี ไปที่ชายฝ่ังของไทระและไซดอน พระองค์
จึงพบหญิงชาวคานาอัน เช่นเดยีวกันกับคนอื่นๆ ในแถบน้ัน หญิงคนน้ีเป็นคนตา่ง
ชาต—ิหมายความวา่เธอไม่ไดเ้ป็นชาวยิว ในเวลาน้ัน พระเยซูและสานุศิษย์ของพระองค์
ประกาศพระกติตคิณุใหช้าวยวิเทา่น้ันและยังไมป่ระกาศตอ่คนตา่งชาต ิ(ด ูมัทธวิ 10:5–6) 
ประตจูะเปิดทีหลังสําหรบัคนตา่งชาตเิพื่อรบัข่าวสารแห่งความรอด (ด ูกิจการ 10)

ให้นักเรยีนหลายๆ คนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก มัทธิว 15:21–27 กับคู ่ขอให้พวกเขา
มองหาคาํตอบสําหรบัคาํถามตอ่ไปน้ี (ท่านอาจตอ้งการเขียนคาํถามเหล่าน้ีบนกระดาน)
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• หญิงชาวคานาอันมีความปรารถนาที่ชอบธรรมอะไร

• หญิงคนน้ันทําและพูดอะไรเพื่อแสดงให้เห็นศรทัธาของเธอในพระเยซูครสิต์

ขอให้นักเรยีนรายงานคาํตอบของพวกเขา

• การตอบรบัการเปรยีบเทียบของหญิงคนน้ีแสดงให้เห็นศรทัธาของเธอในพระเยซู
ครสิตย์ิ่งขึน้อย่างไร

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 15:28 ขอให้ชัน้เรยีนดตูามและมองหาวา่พระ
ผู้ ให้รอดทรงทําอะไรให้หญิงคนน้ี

• พระผู้ช่วยให้รอดทรงทําอะไรให้หญิงคนน้ี เพราะเหตใุด

• เราสามารถเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรจากเรือ่งราวน้ีเกี่ยวกับส่ิงที่จะเกิดขึน้เม่ือเราใช้ศรทัธา
ของเราในพระเยซูครสิต ์(นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกันแตค่วรระบุหลักธรรมทํานอง
น้ี เม่ือเราใช้ศรทัธาในพระเยซูครสิต์ เราจะได้รบัพรเน่ืองจากความปรารถนาอัน
ชอบธรรมของเรา)

• นอกจากการทูลขอพระเจ้าอย่างซ่ือสัตย์ ให้พระองคป์ระทานพรเราตามความปรารถนา
อันชอบธรรมของเรา มี อะไร อื่นอีกท่ีเราทําไดเ้พื่อใช้ศรทัธาในพระเยซูครสิต์

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจมากขึน้วา่พวกเขาสามารถทําอะไรเพื่อใช้ศรทัธาในพระเยซู
ครสิต ์ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงข้อความตอ่ไปน้ีโดยเอ็ลเดอรด์ลัลิน เอช. 
โอ๊คส์แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง

“เมื่อเรามีศรทัธาในพระเจ้าพระเยซูครสิต ์เราตอ้งมีความไวว้างใจใน
พระองค ์เราตอ้งวางใจพระองคเ์พียงพอจนเราพรอ้มยอมรบัพระประสงค์
ของพระองค ์โดยท่ีรูว้า่พระองคท์รงทราบวา่อะไรดทีี่สุดสําหรบัเรา . . .

“. . . ศรทัธา ไม่วา่จะมากเพียงใด ไม่สามารถให้ผลตรงข้ามกับพระประสงค์
ของพระองคผ์ู้ทรงเป็นเจ้าของพลังน้ัน . . . เราจะมีศรทัธาท่ีแท้จรงิใน

พระเจ้าไม่ไดห้ากปราศจากการมีความวางใจอันสมบูรณ์ในพระประสงคข์องพระเจ้าและ
ในเวลาของพระเจ้า” (“Faith in the Lord Jesus Christ,” Ensign, พ.ค. 1994, 99, 100)

• คาํอธิบายของเอ็ลเดอร์ โอ๊คส์ถึงความหมายของการใช้ศรทัธาในพระเยซูครสิตข์ณะท่ี
พระเจ้าไม่ประทานพรแก่เราตามความปรารถนาที่ชอบธรรมของเราในทันทีช่วยเราได้
อย่างไร

ให้นักเรยีนทบทวนรายการความปรารถนาอันชอบธรรมบนกระดานและอธิบายวา่พวก
เขาจะทําอะไรเพื่อใช้ศรทัธาในพระเยซูครสิตข์ณะที่พวกเขาแสวงหาเพื่อให้สมความ
ปรารถนาเหล่าน้ัน

• ท่าน (หรอืคนที่ท่านรูจ้ัก) ไดร้บัความปรารถนาอันชอบธรรม (ตามพระประสงคแ์ละใน
เวลาของพระเจ้า) เมื่อท่านใช้ศรทัธาในพระเยซูครสิตเ์มื่อใด

ให้นักเรยีนเขียนในสมุดจดหรอืสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องพวกเขาวา่พวกเขา
จะทําอะไรเพื่อใช้ศรทัธาในพระเยซูครสิตเ์มื่อพวกเขาแสวงหาเพื่อให้สมความปรารถนา
อันชอบธรรมจากพระองค ์กระตุน้ให้นักเรยีนทําตามที่เขียนไว้

•

เ
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สรปุ มัทธิว 15:29–39 โดยอธิบายวา่พระเยซูเสด็จกลับไปที่แควน้กาลิลี ขณะที่พระองค์
ประทับอยู่ที่น่ัน มีคนมากกวา่ส่ีพันคนพรอ้มใจกันมาหาพระองค ์โดยนําคนที่ทนทุกข์
ทรมานจากความเจ็บป่วยทางรา่งกายและความทุพพลภาพตา่งๆ นานามากับพวก
เขา พระผู้ช่วยให้รอดทรงรกัษาพวกเขา และหลังจากผู้คนใช้เวลาสามวนักับพระองค ์
พระองคท์รงทําปาฏิหารยิ์อีกโดยการเลีย้งพวกเขาทัง้หมดดว้ยขนมปังแคเ่จ็ดก้อนและ
ปลาตวัเล็กๆ สองสามตวั (หมายเหต:ุปาฏิหารยิ์ของการเลีย้งคนส่ีพันคนจะมีรายละเอียด
มากขึน้ในบทเรยีน มัทธิว 8)

ท่านอาจตอ้งการสรปุบทเรยีนโดยแสดงประจักษ์พยานของท่านเกี่ยวกับความจรงิและ
หลักธรรมที่นักเรยีนระบุใน มัทธิว 15
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ก่อนชัน้เรยีน ให้เขียนวลีตอ่ไปน้ีบน กระดาน

ผ่านการมาปรากฏของทูตสวรรค์

ผ่านพระวญิญาณบรสุิทธ์ิ

ผ่านการเชือ่คาํพูดของเพือ่นหรอืสมาชิกครอบครวั

ผ่านการเห็นปาฏิหารยิ์

เพื่อเริม่บทเรยีน ขอให้นักเรยีนเลือกวลีบนกระดานที่บอกวธิีที่พวกเขาอยากไดร้บั
ประจักษ์พยานถึงพระกิตตคิณุมากที่สุด เชิญนักเรยีนสองสามคนรายงานวา่พวกเขา
เลือกวลี ไหนและเหตผุลที่เลือก

ให้นักเรยีนศึกษา มัทธิว 16 เพื่อมองหาความจรงิเกี่ยวกับวธิีที่พระเจ้าทรงช่วยเราให้ ไดร้บั
และเสรมิสรา้งประจักษ์พยานของเราเกี่ยวกับพระกิตตคิณุ

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 16:1 ขอให้นักเรยีนดตูาม โดยมองหาส่ิงที่พวก
ฟารสีิและพวกสะดสีูตอ้งการจากพระเยซู

• พวกฟารสีิและพวกสะดสีูตอ้งการอะไรจากพระเยซู

• ท่านคดิวา่การที่พวกฟารสีิและพวกสะดสีู “ทดลอง” พระเยซูเมื่อพวกเขาขอหมาย
สําคญัหมายความวา่อย่างไร (ความหมายหน่ึงของคาํกรยิา ทดลอง คอืการลองหรอื
ทดสอบ)

เชิญนักเรยีนหลายๆ คนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก มัทธิว 16:2–4 ขอให้นักเรยีนท่ีเหลือดู
ตามโดยมองหาคาํตอบของพระผู้ช่วยให้รอดที่ ให้แก่พวกฟารสีิและพวกสะดสีู

• หมายสําคญัอะไรที่พระเจ้าตรสัวา่พระองคจ์ะประทาน

อธิบายวา่พระเยซูตรสัถึงศาสดาพยากรณ์โยนาห์ ในพันธสัญญาเดมิ คนที่ถูก “ปลา
มหึมา” กลืน ( โยนาห์ 1:17) โยนาห์ “อยู่” ในท้องปลาและออกมาหลังจากสามวนัผ่านไป
ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ของการสิน้พระชนม์ การฝัง และการฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระเยซู
ครสิตจ์ากอุโมงคฝ์ังศพในวนัที่สาม

• พระผู้ช่วยใหร้อดทรงทาํอะไรหลงัจากท่ีพระองคท์รงประณามพวกฟารสีิและพวกสะดสีู
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• เราจะเรยีนรูอ้ะไรไดบ้้างจากประสบการณ์น้ีเกี่ยวกับวธิีที่ ไม่เหมาะสมในการแสวงหา
ความจรงิทางวญิญาณ (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แต่ ให้แน่ใจวา่พวกเขาระบุความ
จรงิตอ่ไปน้ี เราจะไม่ได้รบัความจรงิทางวญิญาณโดยการแสวงหาหมายสาํคัญ)

สรปุ มัทธิว 16:5–12 โดยอธิบายวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงเตอืนสานุศิษย์ถึงคาํสอนผิดๆ 
ของพวกฟารสีิและพวกสะดสีู (หมายเหต:ุ เหตกุารณ์น้ีจะบรรยายรายละเอียดมากขึน้ใน
บทเรยีน มาระโก 8 )

อธิบายวา่หลังจากพระเยซูทรงประณามพวกฟารสีิและพวกสะดสีูที่แสวงหาหมายสําคญั 
พระองคท์รงสอนสานุศิษย์ถึงวธิี ไดร้บัประจักษ์พยานเกี่ยวกับความจรงิ เชิญนักเรยีนคน
หน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 16:13–14 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาคาํถามที่พระเยซู
ทรงถามและคาํตอบที่สานุศิษย์ของพระองคต์อบ

• พระผู้ช่วยให้รอดทรงถามอะไรสานุศิษย์ของพระองค ์พวกเขาตอบอย่างไร (ท่านอาจ
ตอ้งการอธิบายวา่เอลีอัสและเยเรมีย์เป็นศาสดาพยากรณ์เอลียาห์และเยเรมีย์ ใน 
พันธสัญญาเดมิ)

• คาํตอบของพวกเขาสามารถบอกอะไรเราวา่คนเข้าใจดเีพียงใดวา่พระเยซูทรงเป็นใคร
ในช่วงน้ีของการปฏิบัตศิาสนกิจของพระองค์

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 16:15–17 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
คาํถามที่สองที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงถาม

• คาํถามที่สองที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงถามคอือะไร เปโตรตอบอย่างไร

• ตามที่กล่าวใน ข้อ 17 เปโตรรู้ ไดอ้ย่างไรวา่พระเยซูครสิตท์รงเป็นพระบุตรของพระ
ผู้เป็นเจ้า (ชี ้ให้เห็นวา่พระบิดาบนสวรรคท์รงเปิดเผยความจรงิน้ีแก่เขาผ่านพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์)

• เราสามารถเรยีนรูค้วามจรงิอะไรจากข้อเหล่าน้ีเกี่ยวกับวธิีที่เราจะไดป้ระจักษ์พยานถึง
พระเยซูครสิต ์(คาํตอบของนักเรยีนควรสะท้อนความจรงิวา่ เราได้รบัประจักษ์พยาน
ถึงพระเยซูครสิต์ผ่านการเปิดเผยจากพระวญิญาณบรสุิทธ์ิ)

• ท่านคดิวา่เหตใุดจึงสําคญัที่เราจะไดร้บัประจักษ์พยานโดยผ่านการเปิดเผยจากพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์แทนที่จะไดร้บัดว้ยวธิีอื่น

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจบทบาทของพระวญิญาณบรสุิทธิ์มากขึน้ในการช่วยให้เราได้
รบัประจักษ์พยานถึงพระผู้ช่วยให้รอด เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดย
ประธานโจเซฟ ฟิลดงิก์ สมิธ

 “พระวญิญาณของพระผู้เป็นเจ้าที่ตรสักับวญิญาณของมนุษย์มีพลังในการ
ประทานความจรงิดว้ยความเข้าใจและอิทธิพลมากกวา่ความจรงิที่มาจาก
การสัมผัสส่วนตวัแม้แตก่ับสัตภาวะแห่งสวรรค ์โดยผ่านพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ความจรงิถูกถักทอเข้าในเส้นใยและไขกระดกูของรา่งกายจนไม่อาจ
ลืมเลือน” (ด ูคาํสอนของประธานศาสนจักร: โจเซฟ ฟิลดงิก์ สมิธ [2013], 
183–84)
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• เราจะทําส่ิงใดไดบ้้างเพ่ือเตรยีมตวัเราเองให้พรอ้มรบัการเปิดเผยผ่านพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์

• ท่านรู้ ไดอ้ย่างไรวา่พระเยซูครสิตท์รงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้
รอดของท่าน ท่านทําส่ิงใดเพื่อเตรยีมรบัพยานน้ันจากพระวญิญาณบรสุิทธิ์

ให้นักเรยีนไตรต่รองประจักษ์พยานของพวกเขาเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอด กระตุน้ให้
พวกเขาเขียนบันทึกลงในสมุดจดหรอืสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องพวกเขาถึงวธิี
ที่พวกเขาอาจเสรมิสรา้งประจักษ์พยานของตนเองหรอืส่ิงที่ตอ้งทําเพื่อไดร้บัประจักษ์
พยานโดยผ่านพระวญิญาณบรสุิทธิ์

เชิญนักเรยีนสองคนออกมาหน้าชัน้เรยีนและแสดงบทบาทสมมต ิมอบหมายให้นักเรยีน
คนหน่ึงเป็นตวัเขาเองและอีกคนหน่ึงเป็นเพื่อนที่ ไม่ ใช่สมาชิกศาสนจักร ให้กระดาษที่
มีคาํถามสองคาํถามอยู่ดา้นล่างกับนักเรยีนท่ีเป็นเพื่อนซ่ึงไม่ ใช่สมาชิก เชิญนักเรยีนคน
น้ันอ่านออกเสียงทีละข้อและขอให้นักเรยีนอีกคนตอบ (ท่านอาจตอ้งการกระตุน้ให้ชัน้
เรยีนแนะนําคาํตอบท่ีเป็นไปไดซ่ึ้งนักเรยีนคนที่ตอบคาํถามสามารถตอบได)้

 1. ฉันไดย้ินวา่ศาสนจักรของคณุอ้างวา่เป็นศาสนจักรที่แท้จรงิแห่งเดยีวของพระเยซู
ครสิต ์น่ันเป็นส่ิงที่คณุเช่ือหรอืเปล่า

 2. ศาสนจักรของฉันเช่ือในพระเยซูครสิตเ์ช่นกัน แล้วทําไมคณุจึงคดิวา่ศาสนจักรของ
คณุเป็นศาสนจักรท่ีแท้จรงิแห่งเดยีว

ขอบคณุนักเรยีนท่ีมีส่วนรว่ม และเชิญพวกเขากลับไปน่ัง

ให้นักเรยีนศึกษา มัทธิว 16 ตอ่เพื่อมองหาความจรงิที่ช่วยให้เราเข้าใจและอธิบายกับ
คนอ่ืนถึงส่ิงที่จําแนกความแตกตา่งของศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุค
สุดท้ายในฐานะศาสนจักรของพระเจ้าบนแผ่นดนิโลก

เตอืนนักเรยีนวา่เมื่อพระเยซูทรงถามคาํถามสานุศิษย์ของพระองคเ์กี่ยวกับพระอัต-
ลักษณ์ของพระองค ์พวกเขาอยู่ ในเขตที่เรยีกวา่ซีซารยีา ฟิลิปปี (ด ูมัทธิว 16:13) หาก
เป็นไปได ้ให้ด ูภาพ ซีซารยีา ฟิลิปปี (ด ูBible Photographs, หน้าที่ 26, “Caesarea 
Philippi”) ขอให้นักเรยีนระบุวา่อะไรอยู่หลังแม่น้ําและตน้ไม้ ในภาพน้ี อธิบายวา่ศิลาใหญ่
ที่ซีซารยีา ฟิลิปปีน้ันให้ฉากหลังที่มีความหมายขณะพระผู้ช่วยให้รอดทรงสนทนากับ
สานุศิษย์ของพระองคต์อ่ไป

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 16:18–20 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่
พระผู้ช่วยให้รอดทรงใช้แนวคดิเรือ่งศิลามาบรรยายรากฐานของศาสนจักรของพระองค์
อย่างไร

• ท่านคดิวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงหมายความวา่อย่างไรเม่ือพระองคต์รสัวา่พระองคจ์ะ
ทรงสรา้งศาสนจักรของพระองค ์“บนศิลาน้ี” (ข้อ 18)

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจประโยคน้ี เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านคาํกล่าวตอ่ไปน้ีของศาสดา
พยากรณ์โจเซฟ สมิธ

“พระเยซูตรสัในคาํสอนพระองคว์า่ ‘บนศิลาน้ีเราจะสรา้งครสิตจักรของ
เรา . . .’ [มัทธิว 16:18] ศิลาอะไรหรอื การเปิดเผยน่ันเอง (ด ูคาํสอนของ
ประธานศาสนาจักร: โจเซฟ สมิธ [2007], 209)
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“ศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้ายมีรากฐานอยู่บนการเปิดเผย
โดยตรง ดงัเช่นศาสนจักรที่แท้จรงิของพระผู้เป็นเจ้าเคยเป็นมา ตามที่พระคมัภีรก์ล่าว
ไว ้(อาโมส 3:7, และ กิจการ 1:2)” (ด ูคาํสอนของประธานศาสนาจักร: โจเซฟ สมิธ, 209)

• ท่านจะสรปุคาํสอนของพระผู้ช่วยให้รอดเกี่ยวกับศาสนจักรของพระองคด์งัที่บันทึก
ใน ข้อ 18  วา่อย่างไร (นักเรยีนควรระบุบางส่ิงทํานองเดยีวกันกับหลักธรรมตอ่ไปน้ี 
ศาสนจักรของพระเยซูครสิต์สรา้งบนการเปิดเผยจากพระผู้เป็นเจ้า เขียนความ
จรงิน้ีไวบ้นกระดาน)

• การรูว้า่ศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้ายสรา้งบนการเปิดเผยจาก
พระผู้เป็นเจ้าเสรมิสรา้งประจักษ์พยานของท่านเกี่ยวกับพระกิตตคิณุอย่างไร

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 19 พระผู้ช่วยให้รอดทรงสัญญาจะประทานอะไรแก่เปโตร

• เราเรยีนรูห้ลักคาํสอนอะไรจากคาํสัญญาที่พระผู้ช่วยให้รอดประทานแก่เปโตร ( ให้
แน่ใจวา่นักเรยีนควรระบุความจรงิตอ่ไปน้ี พระเยซูครสิต์ทรงมอบกุญแจต่างๆ ของ
แผ่นดินสวรรค์ ให้ศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกท่ีพระองค์ทรงเลือก)

• กุญแจตา่งๆของงแผ่นดนิสวรรคค์อือะไร (พลังอํานาจ สิทธิ และสิทธิอํานาจในการ
กํากับดแูลที่จําเป็นตอ่การควบคมุดแูลอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดนิโลก 
หรอืศาสนจักรของพระเยซูครสิต)์

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจวา่กุญแจทัง้หลายของฐานะปุโรหิตคอือะไร เชิญนักเรยีนคน
หน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีของเอ็ลเดอรด์ลัลิน เอช. โอ๊คส์แห่งโควรมัอัครสาวก
สิบสอง

“‘กุญแจฐานะปุโรหิตคอืสิทธิอํานาจท่ีพระผู้เป็นเจ้า ประทานแก่ [ผู้ดาํรง] 
ฐานะปุโรหิตเพื่อกํากับดแูล ควบคมุ และ ปกครองการใช้ฐานะปุโรหิตของ
พระองคบ์นแผ่นดนิโลก’ [คูม่ือเล่ม 2: การบรหิารงานศาสนจักร [2001], 
2.1.1] การกระทําหรอืศาสนพิธีทุกอย่างที่ประกอบในศาสนจักรล้วนทําภาย
ใตสิ้ทธิอํานาจโดยตรงหรอืโดยอ้อมของผู้ถือกุญแจสําหรบัหน้าที่น้ัน” 

(“กุญแจและสิทธิอํานาจของฐานะปุโรหิต,” เลียโฮนา, พ.ค. 2014, 49)

• พระเยซูตรสัวา่เปโตรจะสามารถทําอะไรเน่ืองจากกุญแจตา่งๆ ที่เขาจะไดร้บั

อธิบายวา่ในบรรดากุญแจที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงสัญญาจะประทานแก่เปโตรเป็นกุญแจ
แห่งอํานาจการผนึก อํานาจน้ีทําให้ศาสนพิธีที่ทําภายใตสิ้ทธิอํานาจของผู้นําศาสนจักรมี
ผลในสวรรค ์และอํานาจน้ีใช้เพื่อผูกมัดครอบครวัเข้าดว้ยกันช่ัวนิรนัดรด์ว้ย ในสมัยของ
เรา อํานาจการผนึกถือไว้ โดยฝ่ายประธานสูงสุดและโควรมัอัครสาวกสิบสอง

• ท่านจะสรปุสาเหตทุี่พระเจ้าทรงมอบกุญแจฐานะปุโรหิตให้ศาสดาพยากรณ์และอัคร
สาวกของพระองคอ์ย่างไร (นักเรยีนควรระบุความจรงิทํานองน้ี กุญแจทัง้หลายของ
ฐานะปุโรหิตจําเป็นสาํหรบัการบรหิารงานศาสนจักรของพระเจ้าบนแผ่นดิน
โลก)

ขอให้นักเรยีนอ่านออกเสียงคาํถามจากบทบาทสมมต ิให้นักเรยีนอธิบายวา่พวกเขาจะ
ตอบคาํถามเหล่าน้ีโดยใช้ความจรงิที่พวกเขาระบุใน มัทธิว 16:18–19 อย่างไร ท่านอาจ
ตอ้งการเชิญให้นักเรยีนแบ่งปันประจักษ์พยานของพวกเขาเกี่ยวกับความจรงิเหล่าน้ี
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ท่านอาจแสดงภาพของฝ่ายประธานสูงสุดและโควรมัอัครสาวกสิบสองในปัจจุบัน (ด ู
LDS.org [ตวัอย่างเช่น, พบกับศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกในปัจจุบัน ] และฉบับการ
ประชุมใหญ่ของ เลียโฮนา) เป็นพยานวา่กุญแจเดยีวกันที่มอบให้เปโตรและอัครสาวก
ในสมัยโบราณมีการถือและใช้ ในวนัน้ีโดยศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกที่มีชีวติอยู่ของ
พระเจ้า

สรปุ มัทธิว 16:21–28 โดยอธิบายวา่พระเยซูตรสัถึงการพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้
ของพระองค ์พระองคท์รงสอนสานุศิษย์ของพระองคด์ว้ยวา่พวกเขาตอ้งเต็มใจทิง้ความ
เป็นมนุษย์ปุถุชน (ด ูโมไซยาห์ 3:19) เช่ือฟังและเสียสละเพื่อจะตามพระองคด์ว้ยความ
ยินดี

กระตุน้ให้นักเรยีนแบ่งปันส่ิงที่พวกเขาเรยีนรูจ้าก มัทธิว 16 กับครอบครวั ท่านอาจ
เลือกใช้บางส่วนของ มัทธิว 16:15–19 เพื่อท่องจําในชัน้เรยีนระหวา่งวนัที่จะมาถึง ท่าน
สามารถดแูนวคดิสําหรบัการท่องจําในภาคผนวกของคูม่ือน้ี
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ชูใบขับขี่ หรอืเชิญนักเรยีนคนหน่ึงที่มี ใบขับขี่แสดงให้ชัน้เรยีนดู

• การเป็นเจ้าของใบขับขี่ทําให้คนๆ น้ันทําอะไรได้

แสดงหรอืให้ดภูาพกุญแจรถ

• เหตใุดจึงสําคญัที่จะตอ้งมีกุญแจรถนอกจากจะมี ใบขับขี่แล้ว

• การมี ใบขับขี่และกุญแจเพ่ือขับรถจะเปรยีบเทียบกับอํานาจหน้าที่และกุญแจฐานะ
ปุโรหิตซ่ึงจําเป็นตอ่การกํากับดแูลงานของพระผู้เป็นเจ้าอย่างไร (เช่นเดยีวกันกับ
คนที่มี ใบขับขี่ ไดร้บัอนุญาตให้ขับรถ มีชายหลายคนท่ีดาํรงอํานาจหน้าที่ของฐานะ
ปุโรหิต แตเ่หมือนกับที่กุญแจทําให้คนขับรถคนหน่ึงขับรถบางคนัได ้กุญแจฐานะ
ปุโรหิตก็ ให้อํานาจบุคคลคนหน่ึงให้ทําหรอืกํากับดแูลงานของพระผู้เป็นเจ้าในบาง
ขอบเขต ประธานศาสนจักรถือและใช้กุญแจฐานะปุโรหิตเพื่อควบคมุและกํากับดแูล
งานทัง้หมดของพระเจ้าบนแผ่นดนิโลก)

เตอืนนักเรยีนวา่ใน มัทธิว 16:19 เราอ่านวา่พระเจ้าทรงสัญญาจะมอบกุญแจตา่งๆ แห่ง
แผ่นดนิสวรรค์ ให้เปโตร หรอืสิทธิอํานาจในการกํากับดแูลงานของพระผู้เป็นเจ้าบน
แผ่นดนิโลก ในเวลาน้ัน เปโตรและอัครสาวกอื่นๆ แตล่ะคนไดร้บัสิทธิอํานาจฐานะ
ปุโรหิตแล้ว แตพ่วกเขายังไม่ไดร้บักุญแจทัง้หลายของอาณาจักร

ขณะที่นักเรยีนศึกษาพระคมัภีรว์นัน้ี ให้พวกเขามองหาวา่เปโตรไดร้บักุญแจทัง้หลาย
ของอาณาจักรไดอ้ย่างไรและกุญแจเดยีวกันน้ีประสาทบนโจเซฟ สมิธและคนอื่นๆใน
สมัยของเราอย่างไร

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 17:1–2 ขอให้ชัน้เรยีนดตูามและระบุวา่พระ
ผู้ช่วยให้รอดทรงนําเปโตร ยากอบ และยอห์นไปที่ ไหนเพ่ือเตรยีมพวกเขาให้รบักุญแจ
ฐานะปุโรหิต ท่านอาจตอ้งการชี ้ให้เห็นวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงเลือกเปโตร ยากอบ และ
ยอห์นให้ ไปกับพระองคเ์พราะพวกเขาจะรบัใช้เป็นฝ่ายประธานสูงสุดของศาสนจักรหลัง
จากการฟ้ืนคนืพระชนม์และการเสด็จขึน้สู่ฟ้าสวรรคข์องพระผู้ช่วยให้รอด (ด ูโจเซฟ  
ฟิลดงิก์ สมิธ, Doctrines of Salvation, comp. บรซู อาร.์ แมคคองกี , เล่ม 3 [1954–56], 
3:152) 
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• พระผู้ช่วยให้รอดทรงนําเปโตร ยากอบ และยอห์นไปที่ ไหน

• เกิดอะไรขึน้กับพระผู้ช่วยให้รอดบนภูเขา

• การเปลี่ยนสภาพหมายความวา่อย่างไร

ช่วยให้นักเรยีนเข้าใจวา่ การเปลีย่นสภาพ หมายถึง “สภาพของบุคคลที่ ไดร้บัการเปลี่ยน
ลักษณะภายนอกและธรรมชาตช่ัิวคราว—กล่าวคอื ไดร้บัการยกขึน้สู่ระดบัทางวญิญาณที่
สูงกวา่—ทัง้น้ีเพื่อพวกเขาจะทนตอ่การปรากฏและรศัมีภาพของสัตภาวะจากสวรรค์ ได”้ 
(คูม่ือพระคมัภีร ์“เปลี่ยนสภาพ (การ)” scriptures.lds.org) เปโตร ยากอบ และยอห์น
เปลี่ยนสภาพดว้ยในตอนน้ี (ด ูคพ. 67:11–12)

เขียนหัวข้อตอ่ไปน้ีบนกระดาน คนทีอ่ยู่บนภูเขาแห่งการเปลีย่นสภาพ ใตห้ัวข้อน้ีให้
เขียน พระเยซูครสิต ์เปโตร ยากอบ และ ยอห์น

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 17:3 และขอให้ชัน้เรยีนมองหาวา่ใครปรากฏ
ตอ่พระเยซูและอัครสาวกบนภูเขา

• ใครปรากฏบนภูเขา (อธิบายวา่ เอลีอัส หมายถึงเอลียาห์ ศาสดาพยากรณ์พันธสัญญา
เดมิ [ด ูมัทธิว 17:3 ])

เพิ่ม โมเสส และ เอลียาห์ เข้าไปในรายการบนกระดาน

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจวา่เหตใุดโมเสสและเอลียาห์จึงมาปรากฏบนภูเขา ให้นักเรยีน
อ่านคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ

“พระผู้ช่วยให้รอด โมเสส และเอลีอัส [เอลียาห์] มอบกุญแจให้เปโตร ยากอบ และยอห์
นบนภูเขาเมื่อพวกท่านเปลี่ยนสภาพตอ่พระพักตรพ์ระองค”์ (ดคูาํสอนของประธาน
ศาสนาจักร: โจเซฟ สมิธ [2007], 112)

• ตามคาํกล่าวของโจเซฟ สมิธ เหตใุดเอลียาห์และโมเสสจึงมาปรากฏบนภูเขา (เพื่อ
มอบกุญแจฐานะปุโรหิตให้เปโตร ยากอบ และยอห์น ท่านอาจตอ้งการอธิบายดว้ยวา่
โมเสสและเอลียาห์ปรากฏในพระวหิารเคริท์แลนด์ ในวนัที่ 3 เมษายน ปี 1836 เพื่อ
ฟ้ืนฟูกุญแจฐานะปุโรหิต กล่าวคอื โมเสสฟ้ืนฟูกุญแจแห่งการรวมอิศราเอล [ด ูคพ. 
110:11], และเอลียาห์ฟ้ืนฟูกุญแจที่เกี่ยวข้องกับอํานาจการผนึก [ด ูคพ. 110:13–16] 
การปรากฏเหล่าน้ีในพระวหิารเคริท์แลนด์ ให้รปูแบบของความเข้าใจส่ิงที่เกิดขึน้บน
ภูเขาแห่งการเปลี่ยนสภาพ

อธิบายวา่งานแปลพระคมัภีร์ ไบเบิลของโจเซฟ สมิธชีแ้จงวา่ยอห์นผู้ถวายบัพตศิมา— 
ผู้ที่เฮโรดสังหาร—มาปรากฏที่ภูเขาดว้ย (ด ูงานแปลของโจเซฟ สมิธ มาระโก 9:3 [ ใน 
คูม่ือพระคมัภีร ์]; ด ูคูม่ือพระคมัภีร ์“เอลีอัส” ดว้ย) เพิ่ม ยอห์นผู้ถวายบัพตศิมาไว้ ใน
รายการบนกระดาน

เชิญนักเรยีนหลายๆ คนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก มัทธิว 17:4–9 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม 
โดยมองหาวา่มี ใครอีกที่อยู่บนภูเขาแห่งการเปลี่ยนสภาพ

• มี ใครอีกที่อยู่บนภูเขาแห่งการเปลี่ยนสภาพ (เพ่ิม พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาไว้ ในรายการ
บนกระดาน)

เตอืนนักเรยีนสัน้ๆ วา่สมัยการประทานพระกิตตคิณุเป็นช่วงเวลาที่พระบิดาบนสวรรค์
ประทานสิทธิอํานาจฐานะปุโรหิต ศาสนพิธี และความรูถ้ึงแผนแห่งความรอดของ
พระองคแ์ก่ผู้คนบนแผ่นดนิโลกผ่านผู้รบัใช้ที่ ไดร้บัมอบอํานาจของพระองค ์เชิญ
นักเรยีนออกมาท่ีกระดานและใส่รปูดาวไวข้้างๆ บุคคลในรายการบนกระดานที่ปรากฏตอ่
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ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธในสมัยการประทานของเรา (นักเรยีนควรใส่รปูดาวข้างๆ ทุก
คนที่อยู่ ในรายการบนกระดาน)

ขอให้ชัน้เรยีนอธิบายวา่การมาเยือนแตล่ะครัง้น้ีเกิดขึน้เม่ือใดและจุดประสงค์ ในการมา
เยือนของพวกท่าน (ขณะที่นักเรยีนอธิบาย ท่านอาจตอ้งการแสดงภาพตอ่ไปน้ี: นิมิต
แรก; ยอห์นผู้ถวายบัพตศิมาประสาทฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน; การฟ้ืนฟูฐานะปุโรหิตแห่ง
เมลคเีซเดค; และ เอลียาห์ปรากฏในพระวหิารเคริท์แลนด ์[ด ูหนังสือภาพพระกิตตคิณุ 
(2009), ภาพที่ 90, 93, 94, 95; ด ูLDS.org ดว้ย])

• เราสามารถเรยีนรูค้วามจรงิอะไรจากเหตกุารณ์เหล่าน้ีเกี่ยวกับการประสาทกุญแจฐานะ
ปุโรหิตในแตล่ะสมัยการประทาน (นักเรยีนอาจใช้คาํที่ตา่งกัน แตช่่วยให้พวกเขาระบุ
ความจรงิตอ่ไปน้ี ในแต่ละสมัยการประทาน พระผู้เป็นเจ้าทรงประสาทกุญแจ
ฐานะปุโรหิตแก่ผู้รบัใช้ท่ีพระองค์ทรงเลือกสรรเพ่ือพวกเขาจะกํากับดูแลงาน
ของพระองค์บนแผ่นดินโลก)

• เหตใุดจึงสําคญัที่จะรูว้า่รปูแบบเดยีวกันในการประสาทกุญแจฐานะปุโรหิตที่เกิดขึน้ใน
สมัยของพระเยซูครสิต์ ไดเ้กิดขึน้อีกในสมัยของเรากับศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ

• ศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกในปัจจุบันถือกุญแจเดยีวกันกับที่ โจเซฟ สมิธไดร้บัใช่
หรอืไม่ ( ใช่) พวกเขาไดร้บักุญแจเหล่าน้ีอย่างไร (กุญแจทัง้หลายถูกส่งผ่านจากโจเซฟ 
สมิธ สู่บรคิมั ยังก์ และศาสดาพยากรณ์คนตอ่ๆ มา)

ท่านอาจเชิญนักเรยีนมาแบ่งปันความรูสึ้กเกี่ยวกับสิทธิอํานาจฐานะปุโรหิตและพรของ
การมีกุญแจที่ประสาทไว้ ในสมัยการประทานของเราเช่นเดยีวกับในสมัยการปฏิบัต ิ
ศาสนกิจขณะพระเยซูครสิตท์รงเป็นมรรตยั

สรปุ มัทธิว 17:14–23 โดยอธิบายวา่บิดาคนหน่ึงนําลูกชายของเขามาให้พระผู้ช่วยให้
รอดทรงรกัษา หลังจากพระเยซูทรงรกัษาเด็กคนน้ัน พระองคท์รงสอนสานุศิษย์ของ
พระองคว์า่พรบางอย่างจะรบัได้ โดยผ่านการสวดอ้อนวอนและอดอาหารเท่าน้ัน พระองค์
ทรงพยากรณ์ถึงการสิน้พระชนม์และการฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระองคด์ว้ย (หมายเหต:ุ 
เหตกุารณ์น้ีจะสนทนาอย่างลึกซึง้มากขึน้ในการสอนแนวคดิสําหรบั มาระโก 9:14–29 )

ขณะที่นักเรยีนศึกษา มัทธิว 17:24–27 ให้พวกเขามองหาความจรงิที่จะช่วยเราเข้าใจวา่
แบบอย่างของเราจะเป็นอิทธิพลตอ่คนอื่นอย่างไร

เพือ่ช่วยใหนั้กเรยีนเขา้ใจบรบิทของขอ้น้ี อธบิายวา่ภายใตก้ฎของโมเสสชายชาวอิสราเอล
ทกุคนทีม่อีาย ุ20 ขึน้ไปตอ้งจา่ยภาษีพระวหิารประจาํปีทีเ่รยีกวา่ คา่บาํรงุ (ด ูอพยพ 
30:13–16) เงินน้ีใช้เพือ่สนับสนุนคา่ใช้จา่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนินงานพระวหิาร 
ปุโรหติและอาจารยบ์างคนเป็นบคุคลที่ ไดร้บัยกเวน้จากสภาปกครองโดยไมต่อ้งจา่ยภาษีน้ี

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 17:24–26 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
คาํถามที่ผู้เก็บคา่บํารงุและพระเยซูถามเปโตร
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• ผู้เก็บคา่บํารงุถามอะไรเปโตร คาํตอบของเปโตรคอือะไร

• พระเยซูทรงถามอะไรเปโตร คาํตอบของเปโตรคอือะไร

อธิบายวา่คาํวา่ คนอืน่ ในข้อน้ีหมายถึงทุกคนในอาณาจักรที่ ไม่ ไดเ้ป็นโอรสหรอืธิดาของ
กษัตรยิ์ “คนอ่ืน” ตอ้งจ่ายภาษี ขณะที่ โอรสและธิดาของกษัตรยิ์ ไดร้บัยกเวน้ พระเยซู
ทรงสอนเปโตรวา่เน่ืองจากพระองคท์รงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าและพระวหิาร
เป็นพระนิเวศน์ของพระบิดาของพระองค ์(ด ูมัทธิว 17:25–26; ยอห์น 2:16) พระองค์
ไม่จําเป็นตอ้งจ่ายภาษีและทรงเลือกที่จะไม่จ่ายก็ ได ้อย่างไรก็ดผีู้เก็บคา่บํารงุคาดหวงัให้
พระเยซูจ่ายภาษีเน่ืองจากพวกเขาไม่เข้าใจวา่พระองคเ์ป็นใคร

ให้นักเรยีนอ่าน มัทธิว 17:27 ในใจ โดยมองหาวา่พระเยซูทรงส่ังให้เปโตรทําอะไรตอ่ไป

• พระผู้ช่วยให้รอดทรงส่ังให้เปโตรทําอะไร

• เหตใุดพระเยซูจึงตรสัวา่พระองคจ์ะทรงจ่ายภาษี

เขียนคาํวา่ สะดดุ บนกระดานและอธิบายวา่ในบรบิทน้ี วลี “แตเ่พื่อไม่ ให้พวกเขาสะดดุ” 
น่าจะหมายถึงข้อเท็จจรงิที่วา่พระผู้ช่วยให้รอดไม่ทรงปรารถนาจะทําอะไรที่ทําให้คนอื่น
สะดดุทางวญิญาณ (ถ้าพระองค์ ไม่จ่ายภาษี ชาวยิวบางคนอาจไม่พอใจพระองคแ์ละผู้
ตดิตามของพระองคแ์ละจะไม่คอ่ยยอมรบัข่าวสารพระกิตตคิณุ)

• เราสามารถเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรจากแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอด (แม้นักเรยีนอาจ
ใช้คาํพูดตา่งกัน แตพ่วกเขาควรระบุหลักธรรมตอ่ไปน้ี เราสามารถทําตามแบบอย่าง
ของพระผู้ช่วยให้รอดได้ โดยการหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีจะทําให้คนอ่ืนสะดุดทาง
วญิญาณ เขียนหลักธรรมน้ีไวบ้นกระดาน)

• มีสถานการณ์อื่นใดอีกที่หลักธรรมน้ีจะนําทางเราให้เลือกอย่างถูกตอ้ง

• ท่านไดร้บัพร อย่างไร เมื่อพยายามทําตามแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอดและหลีก
เลี่ยงพฤตกิรรมที่จะทําให้คนอื่นสะดดุทางวญิญาณ

สรปุบทเรยีนโดยเชือ้เชิญให้นักเรยีนเขียนบางส่ิงที่พวกเขาจะทําเพื่อดาํเนินชีวติตาม
หลักธรรมที่พวกเขาระบุไวข้้างตน้ไดด้ขีึน้ในสมุดจดหรอืสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีร์
ของพวกเขา

เมื่อนักเรยีนสามารถหาข้อผู้เช่ียวชาญพระคมัภีร์ ไดง้่ายขึน้ พวกเขาจะสามารถศึกษา
พระกิตตคิณุ ประยุกต์ ใช้หลักธรรมพระกิตตคิณุในชีวติของพวกเขา และสอนจากพระ
คมัภีรอ์ย่างมั่นใจขึน้ 

กิจกรรมการทบทวนผู้เช่ียวชาญพระคมัภีรม์ีอยู่ตลอดคูม่ือเล่มน้ีเพื่อแนะนําวธิีตา่ง ๆ ใน
การช่วยนักเรยีนทบทวนข้อผู้เช่ียวชาญพระคมัภีรเ์ป็นประจํา ท่านสามารถดกูิจกรรมการ
ทบทวนเพิ่มเตมิได้ ในภาคผนวกของคูม่ือน้ี

แบบทดสอบสามารถช่วยให้นักเรยีนจดจําวา่พวกเขาเรยีนอะไรไปบ้างและประเมินการ
เรยีนรูข้องพวกเขา เชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่านข้อผู้เช่ียวชาญพระคมัภีรท์ี่แนะนําไปแล้วใน
คูม่ือน้ี ท่านอาจจะรวมสองสามข้อใหม่ไดด้ว้ย (ท่านอาจตอ้งการเสนอแนะให้นักเรยีนทํา
เครือ่งหมายข้อเหลา่น้ีในพระคมัภีรข์องพวกเขา) หลังจากนักเรยีนไดอ้่านแล้ว ทดสอบ
พวกเขาโดยให้คาํสําคญัจากข้อพระคมัภีรห์รอืโดยอ่านข้อความหน่ึงจากที่คัน่หนังสือ 
เซมินาร ีจากน้ันขอให้นักเรยีนหาวา่พระคมัภีรข์้อน้ันอยู่ที่ ไหนในพระคมัภีรข์องพวกเขา

••••
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เขียนส่ิงที่ทําให้ขุ่นเคอืงใจตอ่ไปน้ีบนกระดาน ถูกหลอก; โดนขโมยของ; ถูกเพือ่นหัก
หลัง ขอให้นักเรยีนใส่อันดบัความขุ่นเคอืงในใจโดยมีระดบัจาก 1 ถึง 10 โดย 1 หมายถึง
ให้อภัยง่ายท่ีสุด และ 10 ยากที่สุด เชิญนักเรยีนสองสามคนท่ีเต็มใจรายงานวา่พวกเขาจัด
อันดบัแตล่ะความขุ่นเคอืงอย่างไร

ให้นักเรยีนไตรต่รองวา่เหตใุดเราควรให้อภัยผู้อื่นแม้เป็นการยากที่จะทําเช่นน้ัน

ให้นักเรยีนศึกษา มัทธิว 18 เพื่อมองหาความจรงิที่จะช่วยพวกเขาเข้าใจวา่เหตใุดเราจึง
ตอ้งให้อภัยผู้อื่น

สรปุ มัทธิว 18:1–14 โดยอธิบายวา่พระเยซูทรงบัญชาสานุศิษย์ของพระองค์ ให้นอบน้อม
ถ่อมตนและเป็นเหมือนเด็กเล็กๆ พระองคท์รงอธิบายดว้ยวา่คนที่่ “ทําผิด” ตอ่เด็ก
เล็กๆ โดยทําให้พวกเขาหลงผิดไปหรอืทําให้พวกเขาสะดดุในศรทัธาจะตกอยู่ภายใตค้วาม
ยุตธิรรมของพระผู้เป็นเจ้า (ด ูข้อ 6–7 ) จากน้ันพระผู้ช่วยให้รอดทรงแนะนําสานุศิษย์
ของพระองค์ ให้ขจัดส่ิงที่ทําให้พวกเขาขุ่นเคอืงหรอืทําให้สะดดุออกไปจากชีวติพวกเขา 
(ด ูข้อ 9) (หมายเหต:ุ คาํสอนของพระผู้ช่วยให้รอดใน มัทธิว 18:1–14 จะสนทนาอย่างลึก
ซึง้มากขึน้ในบทเรยีน มาระโก 9 และ ลูกา 15)

อธิบายวา่หลังจากพระผู้ช่วยให้รอดทรงแนะนําสานุศิษย์ ให้ขจัดส่ิงที่จะทําให้พวกเขา
สะดดุออกไปจากชีวติพวกเขาแล้ว พระองคท์รงบอกวา่บุคคลควรทําอะไรหากมีบางคน
ทําความผิด หรอืทําบาปตอ่เขา พระองคท์รงสอนอัครสาวกถึงหลักธรรมอันเป็นวนัิยของ
ศาสนจักรดว้ย

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 18:15 และขอให้ชัน้เรยีนมองหาวา่พระเยซู
ทรงบอกให้สานุศิษย์ของพระองคท์ําอะไรหากมีบางคนทําความผิดตอ่พวกเขา

• เราเรยีนรูอ้ะไรจากข้อน้ีเกี่ยวกับส่ิงที่เราควรทําหากมีคนล่วงเกินเรา

สรปุ มัทธิว 18:16–17 โดยอธิบายวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงบอกอัครสาวกของพระองคว์า่
หากคนหน่ึงปฏิเสธที่จะยอมรบัความผิดของเขาและปฏิเสธที่จะสารภาพบาปของเขา 
และมีพยานสองคนหรอืมากกวา่น้ันให้การถึงเขา คนน้ันจะถูกตดัขาดจากศาสนจักร 
ท่านอาจตอ้งการอธิบายวา่ ปัจจุบันคนที่ควบคมุดแูลสภาวนัิยศาสนจักรซ่ึงตดัสินใจเรือ่ง
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เช่นน้ันมักจะแสวงหาพระประสงคข์องพระเจ้าวา่บุคคลน้ันควรถูกตดัขาดจากศาสนจักร
หรอืรบัปัพพาชนียกรรมหรอืไม่

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 18:18–20 ขอให้นักเรยีนดตูาม โดยมองหาวา่
สิทธิอํานาจใดท่ีอัครสาวกไดร้บั

• สิทธิอํานาจใดท่ีอัครสาวกไดร้บั (อธิบายวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงมอบกุญแจฐานะ
ปุโรหิตให้อัครสาวก ซ่ึงให้สิทธิอํานาจแก่พวกเขา ภายใตก้ารกํากับดแูลของเปโตร เพื่อ
ปฏิบัตศิาสนพิธีผนึกและตดัสินใจเรือ่งการผูกมัดที่เกี่ยวข้องกับศาสนจักร รวมถึงคน
บาปจะยังคงเป็นสมาชิกตอ่ไปไดห้รอืไม่ [ด ูมัทธิว 16:19])

• พระเจ้าทรงสัญญาอะไรกับอัครสาวกใน ข้อ 19–20 (ท่านอาจตอ้งการเสนอแนะให้
นักเรยีนทําเครือ่งหมายคาํสัญญาใน ข้อ 20)

เชิญนักเรยีนอ่านออกเสียงเรือ่งเล่าตอ่ไปน้ีจากประธานโธมัส เอส. มอนสัน เกี่ยวกับ
ครอบครวัที่ลูกอายุสองเดอืนของพวกเขาตาย

“พ่อ [คนหน่ึง] เป็นช่างทําตู ้และทําหีบศพสวยงามใส่รา่งลูกน้อยสุดท่ีรกั
ของเขา วนัจัดพิธีศพสภาพอากาศหม่นมัว สะท้อนถึงความรูสึ้กเสียใจที่มี
ตอ่การสูญเสียของพวกเขา ขณะท่ีครอบครวัเดนิไปโบสถ์ โดยพ่อเป็นผู้แบก
หีบศพเล็กจ๋ิว มีเพื่อนไม่กี่คนรวมกันอยู่ที่น่ันแล้ว แตป่ระตโูบสถ์ปิดใส่
กุญแจ อธิการผู้มีงานยุ่งลืมงานศพ ความพยายามที่จะตดิตอ่เขาไรผ้ล ผู้เป็น

พ่อไม่ทราบจะทําอย่างไรดจีึงกอดหีบศพไว้ ใตว้งแขน มีครอบครวัอยู่ข้างกาย เดนิกราํฝน
อุ้มหีบศพกลับบ้าน” (“ลิ่มท่ีซอนอยู่,” เลียโฮนา, พ.ค. 2002, 19)

• หากท่านเป็นสมาชิกของครอบครวัน้ัน ท่านจะรูสึ้กอย่างไรถ้าอธิการไม่มาที่งานศพ

• เหตใุดจึงเป็นเรือ่งยากท่ีจะให้อภัยอธิการ

อธิบายวา่หลังจากพระผู้ช่วยให้รอดทรงส่ังสอนอัครสาวก เปโตรถามพระองคเ์กี่ยวกับการ
ให้อภัย เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 18:21 และขอให้ชัน้เรยีนมองหาคาํ
ถามของเปโตร

• เปโตรถามอะไรพระผู้ช่วยให้รอด

อธิบายวา่ผู้นําศาสนาบางคนในสมัยของเปโตรสอนวา่บุคคลหน่ึงไม่จําเป็นตอ้งให้อภัยอีก
คนหน่ึงเกินกวา่สามครัง้ ในการถามพระเจ้าวา่เขาควรให้อภัยคนบางคนเจ็ดครัง้หรอืไม่ 
เปโตรอาจคดิวา่เขาเป็นคนใจกวา้ง (ด ูบรซู อาร.์ แมคคองกี, The Mortal Messiah, เล่ม 
4 [1979–81], 3:91) ให้นักเรยีนอ่าน มัทธิว 18:22 ในใจ โดยมองหาคาํตอบของพระผู้ช่วย
ให้รอดที่ประทานแก่เปโตร

• พระผู้ช่วยให้รอดตรสัวา่เราควรให้อภัยคนที่ทําให้เราขุ่นเคอืงหรอืทําบาปตอ่เรากี่ครัง้ 
(อธิบายวา่ “เจ็ดสิบครัง้คณูเจ็ด” เป็นวธิีที่จะบอกวา่เราไม่ควรจํากัดจํานวนครัง้ที่เราควร
ให้อภัยผู้อื่น)
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• เราเรยีนรูค้วามจรงิอะไรจากพระผู้ช่วยให้รอดเกี่ยวกับการให้อภัยผู้อื่น (นักเรยีนอาจใช้
คาํพูดตา่งกัน แต่ ให้แน่ใจวา่พวกเขาระบุความจรงิตอ่ไปน้ี พระเจ้าทรงบัญชาเราให้
อภัยคนท่ีทําให้เราขุ่นเคืองหรอืทําบาปต่อเรา)

• การให้อภัยผู้อื่นหมายความวา่อย่างไร (อธิบายวา่การให้อภัยผู้อื่นคอืการปฏิบัตติอ่คนที่
ทําให้เราขุ่นเคอืงดว้ยความรกัและไม่มีความรูสึ้กที่ ไม่ดตีอ่เขา [ด ูคูม่ือพระคมัภีร,์ “ ให้
อภัย,” scriptures.lds.org; คพ. 64:9–11] การให้อภัยไม่ไดห้มายความวา่เราจะยังคง
ปล่อยให้คนอื่นทํารา้ยเราหรอืผู้ที่ทําความขุ่นเคอืงจะไม่ตอ้งรบัผิดชอบการกระทําของ
เขา ไม่วา่จะทางกฎหมายหรอืทางอื่น)

อธิบายวา่หลังจากตอบคาํถามของเปโตรแล้ว พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนอุปมาตอ่
สานุศิษย์ที่จะช่วยให้เราเข้าใจวา่ทําไมเราตอ้งให้อภัยผู้อื่น

จับกลุ่มนักเรยีนเป็นคูแ่ละให้แตล่ะคูอ่่าน มัทธิว 18:23–35 ดว้ยกันโดยมองหาวา่เหตใุด
เราควรให้อภัยผู้อื่น หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว เชือ้เชิญให้นักเรยีนรายงานส่ิงที่พบ

แทนที่จะให้นักเรยีนอ่าน มัทธิว 18:23–35 ท่านอาจฉายวดีทิัศน์ “Forgive Every 
One Their Trespasses: The Parable of the Unmerciful Servant” ( ให้อภัยทุกคนท่ีทํา
ผิดตอ่ท่าน: อุปมาเรือ่งผู้รบัใช้ที่ ไม่ยอมให้อภัย) [6:06] ขณะท่ีนักเรยีนดวูดีทิัศน์ ให้พวก
เขาดวูา่เหตใุดเราควรให้อภัยผู้อื่น หลังจากดวูดีทิัศน์แล้ว ให้นักเรยีนรายงานส่ิงท่ีพบ  
วดีทิัศน์เรือ่งน้ีมี ใน LDS.org

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจอุปมาน้ีลึกซึง้มากขึน้ ให้เขียนคาํตอ่ไปน้ีบน กระดาน

 

• ทาสเป็นหน้ีเจ้าอยู่เท่าไร (เขียนวา่ เป็นหน้ีเจ้า 10,000 ตะลันต ์ใต ้ทาส)

อธิบายวา่ในสมัยของพระเยซู “10,000 ตะลันตเ์ท่ากับ 100,000,000 เดนารอิัน [คา่เงิน
โรมัน] หน่ึงเดนารอิันเท่ากับคา่จ้างแรงงานหน่ึงวนั” (เจย์ เอ. แพรยี์ และโดนัลด ์ดบัเบิล
ยู. แพรยี์, Understanding the Parables of Jesus Christ [2006], 95) ขอให้นักเรยีน
คาํนวณวา่จะตอ้งใช้เวลากี่ปีทาสคนน้ีจึงจะสามารถจ่ายหน้ีหมดโดยหาร 100,000,000 
ดว้ย 365 วนั (100,000,000/365 = 273,973) เขียน 273,973 ปี บนกระดานใต ้เป็นหน้ีเจ้า 
10,000 ตะลันต์

• เพื่อนทาสเป็นหน้ีทาสเท่าไหร ่(เขียน เป็นหน้ีทาส 100 เดนารอิัน ใต ้เพือ่นทาส)

อธิบายวา่ 100 เพนส์เท่ากับ 100 เดนารอิัน ดงัน้ันเพื่อนทาสจึงเป็นหน้ีทาสแคก่ารทํางาน 
100 วนัหรอืเท่ากับหน่ึงในสามของรายไดต้อ่ปี เขียน 100 วนั บนกระดานใต ้เป็นหน้ีทาส 
100 เดนารอิัน

• ท่านคดิวา่เหตใุดเจ้าจึงบอกทาสวา่เขาช่ัวช้าที่ ไม่ยกหน้ีให้เพื่อนทาสของเขา

ถามนักเรยีนวา่พวกเขาคดิวา่แตล่ะคนในสามคนน้ีจากอุปมาหมายถึงใคร หลังจาก
นักเรยีนตอบแล้ว ให้เขียนบนกระดานวา่ตวัแทนตอ่ไปน้ีเป็นใคร เจ้า = พระบิดาบน
สวรรค ์ทาส = เรา เพือ่นทาส = คนทีท่ําให้เราขุ่นเคอืง
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• หลักธรรมใดที่ท่านคดิวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนสานุศิษย์ของพระองคเ์กี่ยวกับ
สาเหตทุี่เราควรให้อภัยผู้อื่น (นักเรยีนควรระบุหลักธรรมทํานองน้ี ถ้าเราต้องการให้
พระผู้เป็นเจ้าให้อภัยเรา เม่ือน้ันเราต้องเต็มใจให้อภัยผู้อ่ืน เขียนหลักธรรมน้ีไว้
บนกระดาน)

• บุคคลจะทําอะไรไดบ้้างหากเขาลําบากใจที่จะให้อภัยคนบางคน

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจวา่เราจะทําอะไรไดบ้้างเพื่อจะเต็มใจให้อภัยผู้อื่นมากขึน้ เชิญ
นักเรยีนคนหน่ึงอ่านคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยประธานเจมส์ อี. เฟาสท์แห่งฝ่ายประธานสูงสุด 
หากเป็นไปได ้ทําเป็นเอกสารแจกให้นักเรยีนแตล่ะคน

“เราตอ้งรูจ้ักและรบัรูอ้ารมณ์โกรธ ตอ้งอาศัยความอ่อนน้อมถ่อมตน แตถ่้า
เราคกุเข่าทูลขอพระบิดาบนสวรรคเ์พื่อให้รูสึ้กถึงการให้อภัย พระองคจ์ะ
ทรงช่วยเรา พระเจ้าทรงเรยีกรอ้งให้เรา ‘ ให้อภัยคนทัง้ปวง’ [คพ. 64:10] 
เพื่อประโยชน์ของเราเอง ‘ความเกลียดขัดขวางการเจรญิเตบิโตทาง
วญิญาณ’ [ออรสั์น เอฟ. วทินีย์, Gospel Themes (1914), 144] ขอให้เรา

ละทิง้ความเกลียดและความขมขื่นเท่าน้ันพระเจ้าจะทรงนําเอาความสบายใจมาไว้ ในใจ
เรา . . .

“. . . เมื่อมีความเศรา้โศกเกิดขึน้ เราไม่ควรตอบสนองโดยหาทางแก้แคน้ส่วนตวั แต่
ควรปล่อยให้ความยุตธิรรมทําหน้าที่ของมันแล้วปล่อยวาง ไม่ง่ายเลยที่จะปล่อยวางและ
ทําให้ ใจวา่งเปล่าจากความเคยีดแคน้ซ่ึงจะทําให้เลวรา้ยลงไปอีก พระผู้ช่วยให้รอดทรง
เสนอสันตสุิขที่มีคา่ให้เราทุกคนผ่านการชดใช้ของพระองค ์แตส่ิ่งน้ีเกิดขึน้ไดก็้ตอ่
เมื่อเราเต็มใจละทิง้ความรูสึ้กดา้นลบของอารมณ์โกรธ ชิงชัง หรอืการแก้แคน้ สําหรบั
ทุกคนท่ี ให้อภัย ‘ผู้ที่ละเมิดเรา’ [งานแปลของโจเซฟ สมิธ, มัทธิว 6:13] แม้คนที่ก่อ
อาชญากรรมรา้ยแรง การชดใช้จะนํามาซ่ึงสันตสุิขและการปลอบโยน” (เจมส์ อี. เฟาส์, 
“อํานาจเยียวยาของการให้อภัย,” เลียโฮนา, พ.ค. 2007, 86)

• ประธานเฟาส์บอกให้เราทําอะไรที่ช่วยเราให้อภัยผู้อื่น

• ตามที่ประธานเฟาสท์กล่าว เกิดอะไรขึน้เม่ือเราให้อภัยผู้อื่น

เตอืนนักเรยีนถึงเรือ่งของประธานมอนสันที่แบ่งปันก่อนหน้าน้ีในชัน้เรยีนและขอให้
นักเรยีนอ่านบทสรปุของเรือ่งน้ี

“ถ้าหนักแน่นน้อยกวา่น้ี พวกเขาคงโทษอธิการและผูกใจเจ็บ ครัน้อธิการทราบเรือ่งสลด
ใจดงักล่าว เขาจึงไปเยี่ยมครอบครวัน้ีและขอโทษ พ่อซ่ึงยังฝังใจกับเรือ่งท่ีเกิดขึน้ยอมรบั
คาํขอโทษดว้ยน้ําตาคลอหน่วย สองคนโอบกอดกันดว้ยวญิญาณของความเข้าใจ” (“ลิ่ม
ที่ซ่อนอยู่,” เลียโฮนา, พ.ค. 2002, 19)

• พระเจ้าทรงช่วยท่านให้อภัยคนที่ทําบาปตอ่ท่านหรอืทําให้ท่านขุ่นเคอืงอย่างไร

• อะไรช่วยให้ท่านให้อภัยผู้อื่น (ท่านอาจเชือ้เชิญให้นักเรยีนตอบคาํถามตอ่ไปน้ีลงใน
สมุดจดหรอืสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องเขา)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนไตรต่รองวา่มี ใครที่พวกเขายังไม่ได้ ให้อภัย ให้พวกเขาสวดอ้อนวอน
ขอความปรารถนาท่ีจะให้อภัยและความสามารถที่จะปล่อยวางความเจ็บปวดและความ
โกรธเพื่อวา่พระเยซูครสิตจ์ะช่วยให้พวกเขารูสึ้กถึงสันตสุิขและความสบายใจผ่านการ
ชดใช้ของพระองค์

เเ
ข
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แสดง ภาพ คูแ่ตง่งานที่มีความสุขซ่ึงผนึกในพระวหิาร ชี ้ให้เห็นวา่หลักคาํสอนของ
พระเจ้าเกี่ยวกับการแตง่งานและการหย่ารา้งแตกตา่งจากความเช่ือของโลกมากมาย

• ความเช่ือของโลกเกี่ยวกับการแตง่งานและการหย่ารา้งมีอะไรบ้าง (คาํเตอืน: หลีกเลี่ยง
การใช้เวลามากเกินไปในประเด็นบางเรือ่งเช่นการแตง่งานเพศเดยีวกัน ซ่ึงจะดงึเวลา
จากหลักธรรมสําคญัอื่นๆ ในบทเรยีนวนัน้ี)

ให้นักเรยีนศึกษา มัทธิว 19:1–12 มองหาคาํสอนของพระเจ้าเกี่ยวกับ การแตง่งาน และ
การหย่ารา้ง พิจารณาความสําคญัของคาํสอนเหล่าน้ีสําหรบัพวกเขา

ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 19:1–3 ให้ชัน้เรยีนดตูามโดยมองหาคาํถามท่ี
พวกฟารสีิถามพระเยซู ขอให้นักเรยีนรายงานส่ิงที่พบ

อธิบายวา่วลี “หย่ารา้งภรรยาของเขาไม่วา่จะดว้ยเหตผุลอะไรก็ตาม” (มัทธิว 19:3) หมาย
ถึงผู้ชายท่ีหย่ารา้งภรรยาของตนดว้ยเหตผุลอะไรก็ตามแต ่ไม่วา่จะเป็นเรือ่งเล็กน้อยหรอื
เห็นแก่ตวั

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 19:4–6 ขอให้ชัน้เรยีนมองหาส่ิงที่พระผู้ช่วยให้
รอดสอนเกี่ยวกับการแตง่งานและการหย่ารา้ง

• เราเรยีนรูค้วามจรงิอะไรจากคาํตอบที่พระผู้ช่วยให้รอดประทานแก่พวกฟารสีิ 
(นักเรยีนอาจระบุความจรงิหลากหลาย แต่ ให้แน่ใจวา่ไดเ้น้นวา่ การแต่งงานระหวา่ง
ชายกับหญิงเป็นสมัพันธภาพอันศกัด์ิสทิธ์ิท่ีพระผู้เป็นเจ้าทรงออกแบบและจัด
ตัง้)

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 19:7 ขอให้ชัน้เรยีนมองหาคาํถามอีกข้อหน่ึงที่
พวกฟารสีิถามพระผู้ช่วยให้รอด

• พวกฟารสีิถามอะไรพระผู้ช่วยให้รอด

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 19:8–9 ขอให้ชัน้เรยีนมองหาคาํตอบของพระ
ผู้ช่วยให้รอด

• ตามที่พระผู้ช่วยให้รอดตรสั เหตใุดโมเสสยอมให้มีการหย่ารา้งในบรรดาชาวอิสราเอล 
(เน่ืองจากใจที่แข็งกระดา้งของผู้คน)
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เพื่อช่วยให้นักศึกษาเข้าใจวา่คาํสอนน้ีเกี่ยวข้องกับสมัยของเรา เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่าน
ออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยเอ็ลเดอรด์ลัลิน เอช. โอ๊คส์แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง

“การแตง่งานในแบบที่ทําเพื่อความสูงส่ง—เป็นนิรนัดร์ ในระยะเวลาและ
เป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้าในคณุภาพ—จะไม่คดิเรือ่งการหย่ารา้ง ในพระ
วหิารของพระเจ้าคูช่ายหญิงแตง่งานเพื่อนิรนัดร แตชี่วติสมรสของบางคน
ไม่ก้าวไปสู่อุดมการณ์เช่นน้ัน เพราะ ‘ความแข็งกระดา้งของใจ [เรา]’ 
[มัทธิว 19:8] ปัจจุบันพระเจ้าจึงไม่ทรงใช้ผลลัพธ์ของมาตรฐานซีเลสเชียล 

พระองคท์รงยอมใหบุ้คคลที่ถูกหย่าแตง่งานใหม่โดยปราศจากความมัวหมองของการผิด
ศีลธรรมดงัระบุไว้ ในกฎท่ีสูงกวา่” (ด“ูการหย่ารา้ง,” เลียโฮนา, พ.ค. 2007, 88)

ท่านอาจเชิญนักเรยีนมาแบ่งปันประจักษ์พยานของพวกเขาวา่พระผู้เป็นเจ้าทรง
ออกแบบและจัดตัง้การแตง่งานให้เป็นสัมพันธภาพอันศักดิสิ์ทธิ์ระหวา่งชายกับหญิง

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงออกมาหน้าชัน้เรยีน บอกนักเรยีนวา่หากเขาสามารถวดิพืน้ได ้10 
ครัง้ เขาจะไดร้บัของรางวลัเล็กๆ (เช่นลูกอมเล็กๆ 10 ลูก) หลังจากนักเรยีนวดิพืน้สิบครัง้
แล้ว ให้รางวลัและขออาสาสมัครอีกคนออกมา ขอให้นักเรยีนคนที่สองวดิพืน้หน่ึงครัง้ 
แล้วถามชัน้เรยีนวา่รางวลัอะไรที่นักเรยีนคนน้ีควรไดร้บัและเพราะเหตใุด เชิญนักเรยีน
ทัง้สองให้กลับไปน่ัง บอกชัน้เรยีนวา่ในช่วงตอ่ไปในบทเรยีนนักเรยีนคนที่สองจะไดร้บั
รางวลัตามส่ิงที่ชัน้เรยีนเรยีนรู้ ในพระคมัภีร์

สรปุ มัทธิว 19:13–27 โดยอธิบายวา่พระเยซูทรงกระตุน้ให้ผู้ตดิตามพระองคแ์สวงหา
ชีวตินิรนัดรแ์ทนความรํา่รวยทางโลก เปโตรถามวา่สานุศิษย์จะไดร้บัอะไรเน่ืองจากพวก
เขาไดท้ิง้ส่ิงของทางโลกเพื่อตดิตามพระผู้ช่วยให้รอด (หมายเหต:ุ เหตกุารณ์ที่สนทนาใน
ข้อเหล่าน้ีจะสอนรายละเอียดในบทเรยีน มาระโก 10)

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 19:28–30 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาคาํ
ตอบที่พระผู้ช่วยให้รอดตอบเปโตร

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 29 คนที่ทิง้ทุกอย่างเพ่ือตดิตามพระผู้ช่วยให้รอดจะไดร้บัอะไร

อธิบายวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนสานุศิษย์ของพระองคเ์กี่ยวกับอุปมาเพื่อช่วยพวกเขา
ให้เข้าใจความปรารถนาของพระบิดาบนสวรรคท์ี่จะประทานโอกาสให้บุตรธิดาทุกคนของ
พระองค์ ไดร้บัชีวตินิรนัดร ์ในอุปมาน้ี ชายคนหน่ึงจ้างคนงานให้ทํางานในสวนองุ่นของ
เขาในช่วงเวลาที่ตา่งกันตลอดทัง้วนั เวลาทํางานปกติ ในสมัยพันธสัญญาใหม่น่าจะเป็น
จาก 6.00 น. ถึง 18.00 น. โดยอาจใช้เวลานานตา่งกันไปตามฤดกูาลที่แตกตา่งของปี

ลอกแผนภูมิตอ่ไปน้ีบน กระดาน หรอืทําเป็นเอกสารแจก
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ให้นักเรยีนทํางานเป็นกลุ่มเล็กๆ ให้พวกเขาอ่าน มัทธิว 20:1–7 ในกลุ่มโดยมองหาวา่คน
งานแตล่ะกลุ่มทํางานนานเท่าใดและคา่จ้างที่พวกเขาตกลง (“หน่ึงเพนนี” คอืหน่ึง 

เดนารอิัน ซ่ึงเป็นเงินเหรยีญโรมันมีคา่เท่าคา่จ้างทํางานหน่ึงวนั)

หลังจากให้เวลามากพอแล้ว เชิญนักศึกษาสองสามคนออกมาหน้าชัน้และเขียนข้อมูลลง
ในสองช่องแรกของแผนภูมิ (หรอืให้พวกเขาเขียนในเอกสารแจก)

• ท่านคดิวา่ใครควรไดร้บัคา่จ้างมากที่สุด

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 20:8–10 ให้ชัน้เรยีนมองหาคา่จ้างที่คนงาน
แตล่ะกลุ่มไดร้บั

• คนงานแตล่ะกลุ่มไดร้บัคา่จ้างเท่าไร (หลังจากนักเรยีนตอบ ให้เขียน 1 เดนารอิัน ใน
แตล่ะช่องส่ีเหลี่ยมในช่องที่เขียนวา่ “จํานวนเงินที่จ่าย”)

• หากท่านเป็นหน่ึงในคนงานท่ีทํางานทัง้วนั ท่านจะคดิหรอืรูสึ้กอย่างไรที่ท่านไดร้บัคา่
ตอบแทนเดยีวกันกับคนที่ทํางานแคช่ั่วโมงเดยีว

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 20:11–14 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่
คนงานที่ทํางานทัง้วนัพูดอะไรกับเจ้าของสวนองุ่นและเจ้าของสวนองุ่นตอบพวกเขาวา่
อย่างไร

• คนที่ทํางานทัง้วนัไม่พอใจอะไร

• เจ้าของสวนองุ่นตอบวา่อะไร

• เจ้าของสวนองุ่นยุตธิรรม (หรอืเป็นธรรม) กับคนที่ทํางานทัง้วนัอย่างไร

เพื่อช่วยให้นักเรยีนระบุความจรงิจากอุปมาน้ี อธิบายวา่คา่จ้างหน่ึงเดนารอิันหมายถึงชีวติ
อันเป็นนิจหรอืชีวตินิรนัดร ์ตามที่กล่าวไว้ ใน มัทธิว 19:29 เขียนข้อความที่ ไม่ครบถ้วน
ตอ่ไปน้ีบนกระดาน พระผู้เป็นเจ้าประทานชีวตินิรนัดรแ์ก่ทุกคนที ่. . .

• หากคา่ตอบแทนในอุปมาน้ีหมายถึงชีวตินิรนัดร ์การทํางานจะหมายถึงอะไร (นักเรยีน
อาจให้คาํตอบหลากหลาย แต่ ให้แน่ใจวา่ไดเ้น้นวา่การทํางานในอุปมาน้ีหมายถึงการทํา
และรกัษาพันธสัญญาศักดิสิ์ทธิ์กับพระผู้เป็นเจ้า) หลังจากนักเรยีนตอบแล้ว ให้เขียน
ความจรงิบนกระดานให้ครบถ้วนดงัน้ี พระผู้เป็นเจ้าประทานชีวตินิรนัดรแ์ก่ทุกคน
ท่ีเลือกทําและรกัษาพันธสญัญาศกัด์ิสทิธ์ิกับพระองค์

ชี ้ให้เห็นวา่ความจรงิน้ีช่วยให้เราเข้าใจพระเมตตาของพระบิดาบนสวรรคท์ี่มีตอ่คนที่ ไม่
ไดท้ําหรอืรกัษาพันธสัญญาในช่วงแรกของชีวติและคนที่ ไม่มี โอกาสจะทําเช่นน้ันจนหลัง
จากพวกเขาตาย (ด ูคพ. 137:7–8)
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• เหตใุดจึงเป็นส่ิงสําคญัสําหรบัเราที่จะรูว้า่พระผู้เป็นเจ้าประทานชีวตินิรนัดรแ์ก่ทุกคน
ที่เลือกทําและรกัษาพันธสัญญากับพระองค ์ไม่วา่จะเกิดขึน้เม่ือใด

เตอืนนักเรยีนถึงนักเรยีนคนที่สองท่ีวดิพืน้แคห่น่ึงครัง้ และถามวา่

• ท่านคดิวา่นักเรยีนคนน้ีควรไดร้บัรางวลัอะไรสําหรบัการวดิพืน้หน่ึงครัง้ ( ให้รางวลั
เดยีวกันกับที่ท่านให้นักเรยีนท่ีวดิพืน้ 10 ครัง้)

ขอให้นักศึกษาคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 20:15–16 ให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่
เจ้าของสวนองุ่นตอบคนที่ ไม่พอใจเกี่ยวกับน้ําพระทัยของพระองคท์ี่มีตอ่คนงานอ่ืนๆ 
อย่างไร

• ท่านคดิวา่เจ้าของสวนองุ่นหมายความวา่อย่างไรเม่ือเขาถามวา่ “ทําไมท่านอิจฉาเมื่อ
เห็นเราใจด?ี” (ข้อ 15)

อธิบายวา่วา่เอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนดแ์ห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองไดถ้อดความ
คาํถามดงักล่าวไวด้งัน้ี “ทําไม ท่าน อิจฉาเพราะ เรา เลือกที่จะใจด?ี” (“คนงานในสวน
องุ่น,” เลียโฮนา, พ.ค. 2012, 31)

•  “หลายคน [ถูก] เรยีก, แตน้่อยคนถูกเลือก” ใน ข้อ 16 (ไบเบิลฉบับ KJV)หมายความ
วา่อย่างไร (ถูก เรยีก หมายถึงไดร้บัเชิญให้มีส่วนรว่มในงานของพระบิดาบนสวรรค ์ถูก 
เลือก หมายถึงไดร้บัพรของพระองค—์รวมถึงพรของชีวตินิรนัดร)์

• เราสามารถเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรจากข้อ 16 (นักเรยีนอาจระบุหลักธรรมหลายข้อรวม
ถึงข้อตอ่ไปน้ี ถ้าเราเลือกอิจฉาพรของพระบิดาบนสวรรค์ท่ีประทานแก่คนอ่ืน เรา
อาจสูญเสยีพรท่ีพระองค์ต้องการประทานแก่เรา)

อ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยเอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด ์และให้นักเรยีน
ไตรต่รองวา่พวกเขาอาจถูกล่อลวงให้อิจฉาพรที่พระบิดาบนสวรรคป์ระทานแก่คนอื่น
อย่างไร

“จะมีช่วงเวลาในชีวติเราเม่ือคนอ่ืนไดพ้รอย่างไม่คาดฝันหรอืไดร้บัยกย่อง
เป็นพิเศษ ข้าพเจ้าขอให้เราไม่ตอ้งน้อยใจ—และแน่นอนวา่ไม่ตอ้งรูสึ้ก
อิจฉา—เม่ือโชคดมีาถึงผู้อื่น เราไม่ไดถู้กลดคณุคา่ลงเมื่อคนอ่ืนไดร้บัเพ่ิม
เตมิ เราไม่ไดแ้ข่งขันกันเพื่อให้รูว้า่ใครรํา่รวยท่ีสุด หรอืมีพรสวรรคม์ากที่สุด 
หรอืสวยงามท่ีสุด หรอืแม้แต่ไดร้บัพรมากที่สุด แต ่ทีจ่รงิแล้ว เรากําลัง

แข่งขันกับบาป . . .

“. . . ความโลภ อาการ บูดบึง้ หรอืการจ้องทํารา้ยผู้อื่น ไม่ได ้ยก สถานะ ของ ท่าน การดู
หมิ่นผู้อื่นมิไดท้ําให้ภาพลักษณ์ในตวัตนของท่านดขีึน้เช่นกัน ดงัน้ันจงมีเมตตาและ
ขอบพระทัยที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมีพระเมตตา น่ีคอืวถิีชีวติท่ีเป็นสุข” (“คนงานในสวน
องุ่น,” 31, 32)

แบ่งปันประจักษ์พยานของท่านถึงความจรงิที่นักเรยีนระบุเมื่อพวกเขาศึกษาอุปมาเรือ่ง
คนงานในสวนองุ่น

เขียนข้อความตอ่ไปน้ีบนกระดาน ให้เวลานักเรยีนเตมิข้อความให้ครบถ้วนในสมุดจด
หรอืสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องพวกเขาดงัน้ี ตามทีฉั่นไดเ้รยีนรูจ้ากอุปมาน้ี  
ฉันจะ . . .
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หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว ให้เชิญนักเรยีนสองสามคนท่ีรูสึ้กสบายใจในการทําดงัน้ี
มาแบ่งปันส่ิงที่พวกเขาเขียนกับชัน้เรยีน

สรปุ มัทธิว 20:17–34 โดยอธิบายวา่พระผู้ช่วยให้รอดตรสัล่วงหน้าวา่พระองคจ์ะถูกทรยศ
และตอ้งโทษถึงตายเมื่อกลับไปเยรซูาเล็ม พระองคท์รงสอนสานุศิษย์ของพระองคว์า่
แทนที่จะแสวงหาตาํแหน่งและอํานาจ พวกเขาควรทําตามแบบอย่างของพระองคแ์ละรบั
ใช้ผู้อื่น
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หมายเหต:ุ ในท้ายบทเรยีนน้ีมีภาพหน่ึงหน้าที่ช่ือวา่ “สัปดาห์สุดท้ายของพระเยซูครสิต ์
การชดใช้ และการฟ้ืนคนืพระชนม์” การทบทวนพอสังเขปถึงสัปดาห์สุดท้ายของ
พระชนม์ชีพมรรตยัของพระผู้ช่วยให้รอดจะช่วยให้ท่านและนักเรยีนของท่านเข้าใจ
เหตกุารณ์ที่จะนําไปสู่การสิน้พระชนม์และการฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระเยซูครสิต ์ท่าน
อาจตอ้งการใช้การทบทวนน้ีในมาระโก ลูกา และยอห์นเช่นกัน

นําอาหารบางอย่างมาให้ดหูรอืเขียนช่ืออาหารบนกระดาน ขอให้นักเรยีนระบุวา่พวกเขา
เคยชิมอาหารน้ีหรอืยังและจะแนะนําอาหารน้ีให้คนอื่นหรอืไม่ เชิญนักเรยีนคนที่จะ
แนะนําอาหารน้ันให้คนอื่นออกมาท่ีหน้าชัน้เรยีน ขอให้เขาจินตนาการวา่ไม่มี ใครอื่นเลย
ที่เคยรบัประทานอาหารน้ี บอกนักเรยีนให้แสดงตวัอย่างวา่เขาจะพูดหรอืทําอะไรเพื่อช่วย
ให้บางคนอยากชิมอาหารชนิดน้ี เชิญนักเรยีนกลับไปน่ังเม่ือพูดเสรจ็แล้ว จากน้ันให้ถาม
ชัน้เรยีนวา่

• หากท่านไม่เคยชิมอาหารน้ีมาก่อน ท่านจะอยากชิมแค่ไหนในตอนน้ี เพราะเหตใุด

แสดง ภาพ พระผู้ช่วยให้รอด อธิบายวา่มีหลายคนที่มีความรูเ้พียงเล็กน้อยเกี่ยวกับพระ
เยซูครสิตแ์ละพระกิตตคิณุของพระองค ์เรามีความรบัผิดชอบที่จะช่วยให้คนอื่นเรยีนรู้
เกี่ยวกับพระองค์

ขอให้นักเรยีนไตรต่รองวา่พวกเขาจะทําอะไรเพื่อช่วยให้บางคนตอ้งการจะรูม้ากขึน้เกี่ยว
กับพระเยซูครสิต ์ให้พวกเขามองหาหลักธรรมขณะศึกษา มัทธิว 21:1–11 ซ่ึงจะช่วย
พวกเขาขณะกระตุน้คนอื่นให้เรยีนรูม้ากขึน้เกี่ยวกับพระเยซูครสิต์

อธิบายวา่ มัทธิว 21 บันทึกเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ห้าวนัก่อนการตรงึกางเขนของพระผู้ช่วย
ให้รอด เตอืนนักเรยีนวา่ฝูงชนตดิตามพระเยซูและอัครสาวกของพระองคเ์มื่อเดนิทาง
จากเยรีโคไปเยรซูาเล็ม (ด ูมัทธิว 20:17–18, 29)

ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 21:1–5 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่
พระเยซูทรงบัญชาให้อัครสาวกสองคนของพระองคท์ําอะไร

• พระเยซูทรงบัญชาให้อัครสาวกเหล่าน้ีทําอะไร

อธิบายวา่คาํพยากรณ์ที่อ้างอิงใน มัทธิว 21:4–5 มีอยู่ ใน เศคารยิาห์ 9:9–10 ( ให้นักเรยีน
พิจารณาเขียนข้ออ้างอิงน้ีไวข้้าง ข้อ 5) คาํพยากรณ์น้ีเกี่ยวกับพระเมสสิยาห์ที่สัญญาไว ้
หรอื “ศาสดาพยากรณ์ผู้ ไดร้บัการเจิม องคปุ์โรหิต กษัตรยิ์ และพระผู้ปลดปล่อยซ่ึงชาว



121

ยิวเฝ้ารอการเสด็จมาของพระองคอ์ย่างใจจดใจจ่อ” (คูม่ือพระคมัภีร,์ “พระเมสสิยาห์,” 
scriptures.lds.org) ชี ้ให้เห็นวา่ในสมัยพระคมัภีร์ ไบเบิล ลา “เป็นสัญลักษณ์ของราชวงศ์
ยิว . . . การประทับบนลา . . . แสดงวา่พระเยซูครสิตม์าในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดโดย
สันตแิละ ‘ตํา่ตอ้ย’ ไม่ ใช่ผู้พิชิตบนอาชาศึก” (คูม่ือนักเรยีน พันธสัญญาใหม่ [คูม่ือของ
ระบบการศึกษาศาสนจักร, 2014], 64)

• มีการกระทาํอะไรบ้างในวฒันธรรมตา่งๆ ที่แสดงการรบัรูด้ว้ยความเคารพบุคคลที่มีเชือ้
สายกษัตรยิ์

ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 21:6–8 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่ 
“ฝูงชน” (ข้อ 8) ทําอะไรเมื่อพระเยซูเสด็จเข้าสู่เยรซูาเล็ม (ท่านอาจชี ้ให้นักเรยีนเห็นวา่
งานแปลของโจเซฟ สมิธ มัทธิว 21:5 [  ] อธิบายวา่มีสัตวต์วัเดยีวท่ีนํามาขี่)

• ฝูงชนทําอะไรเพื่อแสดงการรบัรูด้ว้ยความเคารพวา่พระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาห์ 
(ท่านอาจชี ้ให้เห็นวา่พระกิตตคิณุของยอห์นชีเ้ฉพาะวา่ฝูงชนใช้ “ทางอินทผลัม” 
[ยอห์น 12:13] ทางอินทผลัมเป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะที่มีตอ่ศัตรขูองชาวยิว การทํา
ทางเดนิพรม แบบเดยีวกันกับที่ฝูงชนสรา้งโดยใช้กิ่งไม้และเสือ้ผ้า เป็นการแสดงออก
ที่ ให้เกียรตริาชวงศ์หรอืผู้พิชิต โดยการทําส่ิงน้ี ฝูงชนรบัรูแ้ละตอ้นรบัพระเยซูในฐานะ
พระผู้ปลดปล่อยและกษัตรยิ์)

ให้ดภูาพ การเสด็จเข้ากรงุอย่างผู้ชนะ (หนังสือภาพพระกิตตคิณุ [2009], ภาพที่ 50; ด ู
LDS.org ดว้ย) ขอให้นักเรยีนจินตนาการวา่พวกเขาเป็นคนหน่ึงที่อยู่ ในภาพน้ี อ่านออก
เสียงส่วนแรกของ มัทธิว 21:9 เชิญชัน้เรยีนให้อ่านออกเสียงเสียงโห่รอ้งของฝูงชนพรอ้ม
กันในส่วนที่สองของข้อน้ีเสมือนวา่พวกเขาเป็นส่วนหน่ึงของฝูงชน

• ฝูงชนกล่าวซํา้คาํวา่อะไร (โฮซันนา)

อธิบายวา่ โฮซันนา แปลวา่ “ โปรดช่วยเราให้รอดเถิด” (Bible Dictionary, “Hosanna”) 
ขอให้นักเรยีน เขียน นิยามน้ีในพระคมัภีรข์องพวกเขาข้างข้อ 9

อธิบายวา่ในส่วนท่ีฝูงชนพากันโห่รอ้งน้ันทําให้คาํพยากรณ์ถึงพระเมสสิยาห์ ใน สดดุ ี
118:25–26 เกิดสัมฤทธิผล ท่านอาจตอ้งการเสนอแนะให้นักเรยีนเขียนข้ออ้างอิงน้ีข้า
งมัทธิว 21:9 อธิบายวา่ช่ือราชวงศ์และการเกี่ยวข้องกับพระเมสสิยาห์คอื “บุตรของ 
ดาวดิ” (ข้อ 9) สงวนไวสํ้าหรบัผู้สืบทอดบัลลังก์ของดาวดิ

• โดยการโห่รอ้งน้ี ผู้คนประกาศวา่พระเยซูเป็นใคร

• ถ้าท่านไดอ้ยู่ ในเยรซูาเล็มเวลาน้ี ท่านจะมีความคดิหรอืความรูสึ้กอย่างไรที่ท่านไดเ้ป็น
พยานถึงการเสด็จเข้ากรงุอย่างผู้พิชิตของพระผู้ช่วยให้รอด

ชี้ให้เห็นวา่คนอีกหลายพันคนในเยรซูาเล็มช่วงน้ันกําลังจะเฉลิมฉลองปัสกา เชิญ
นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 21:10–11 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาผลจาก
พฤตกิรรมของฝูงชนท่ีมีตอ่คนอ่ืนๆ ในเยรซูาเล็ม

• คนอื่นๆ ถามคาํถามอะไรเพราะพฤตกิรรมของฝูงชน

• ตามที่แสดงในเรือ่งราวน้ี จะเกิดอะไรขึน้หากเรารบัรูแ้ละพูดถึงพระเยซูครสิตอ์ย่างเปิด
เผย (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แตค่วรระบุหลักธรรมตอ่ไปน้ี เม่ือเรารบัรูแ้ละพูด
ถึงพระเยซูครสิต์อย่างเปิดเผย เราสามารถช่วยคนอ่ืนพัฒนาความปรารถนาท่ีจะ
รูเ้ก่ียวกับพระองค์มากขึน้ ท่านอาจตอ้งการเขียนหลักธรรมน้ีบนกระดาน)
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• มีสถานการณ์ใดนอกการประชุมของศาสนจักรที่เราจะสามารถแสดงการรบัรูแ้ละพูด
เกี่ยวกับพระเยซูครสิต์ ไดอ้ย่างเปิดเผย (ช่วยให้นักเรยีนเข้าใจวา่ เมื่อเหมาะสม เรา
สามารถทําแบบน้ีในที่ซ่ึงเป็นทางการ ผ่านส่ือสาธารณะ และระหวา่งการสนทนากับ
เพื่อน สมาชิกครอบครวั และเพื่อนบ้าน)

• เราจะแสดงการรบัรูแ้ละพูดเกี่ยวกับพระเยซูครสิต์ ไดอ้ย่างเปิดเผยในแบบท่ีจะช่วย
คนอื่นให้ตอ้งการรูเ้กี่ยวกับพระองคม์ากขึน้ไดอ้ย่างไร

• ท่านจะตอบอย่างไรถ้ามีคนถามวา่พระเยซูครสิตค์อืใคร

เขียนคาํถามตอ่ไปน้ีบน กระดาน และเชิญนักเรยีนให้เขียนคาํตอบของคาํถามข้อหน่ึงลง
ในสมุดจดหรอืสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีร์

ความพยายามของคนอืน่ทีพ่ยายามแสดงการรบัรูแ้ละพูดเกีย่วกับพระเยซูครสิตอ์ย่าง
เปิดเผยทําให้ท่านอยากรูม้ากขึน้เกีย่วกับพระองคเ์มือ่ใด

ท่านหรอื (คนทีท่่านรูจ้ัก) ช่วยบางคนให้ตอ้งการรูเ้กีย่วกับพระเยซูครสิตม์ากขึน้
เน่ืองจากท่านแสดงการรบัรูแ้ละพูดถึงพระองคอ์ย่างเปิดเผยเมือ่ใด

หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว เชิญนักเรยีนหลายคนท่ีเต็มใจมาแบ่งปันส่ิงที่เขียน

กระตุน้ให้นักเรยีนหาโอกาสแสดงการรบัรูแ้ละพูดเกี่ยวกับพระเยซูครสิต์

แสดงภาพพระวหิารวสุิทธิชนยุคสุดท้ายที่ตัง้อยู่ ใกล้บรเิวณที่ท่านอยู่ ให้นักเรยีน
ไตรต่รองและบรรยายความคดิความรูสึ้กที่พวกเขามีครัง้สุดท้ายที่ ไปพระวหิาร หาก
นักเรยีนไม่เคยไปพระวหิาร ขอให้พวกเขาบรรยายวา่พวกเขาจะคดิและรูสึ้กอย่างไรข้างใน
พระวหิาร

• อะไรที่เกิดขึน้ในพระวหิารที่ทําให้เราประสบกับความรูสึ้กเหล่าน้ีได้

แสดงภาพ พระนิเวศน์ของพระบิดาเรา (หนังสือภาพพระกิตตคิณุ [2009], หน้าที่ 52; 
ด ูLDS.org ดว้ย) อธิบายวา่หลังจากพระเยซูครสิตเ์สด็จเข้าเยรซูาเล็ม พระองคเ์สด็จไป
ที่บรเิวณพระวหิาร เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 21:12–13 ขอให้ชัน้เรยีนดู
ตาม โดยมองหาวา่บางคนกําลังทําอะไรที่ทําให้พระบิดาบนสวรรคแ์ละพระเยซูครสิต์ ไม่
พอพระทยั

• บางคนปฏิบัตกิับพระนิเวศน์ของพระผู้เป็นเจ้าอย่างไร

อธิบายวา่ผู้มาเยือนเยรซูาเล็มเพื่อเฉลิมฉลองปัสกาจําตอ้งซือ้สัตวม์าเป็นเครือ่งพลีบูชา
ในพระวหิารซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการนมัสการของพวกเขา คนรบัแลกเงินแลกเปลี่ยน
เงินโรมันกับเงินสกุลอื่นๆ เป็นเงินพระวหิารเพื่อจะไดซื้อ้สัตว ์และพ่อคา้คนอื่นๆ ขาย
สัตว์

• เรือ่งอะไรที่ ไม่ถูกตอ้งเกี่ยวกับการทําธุรกิจแบบน้ีในบรเิวณพระวหิาร

ท่านอาจตอ้งการชี ้ให้เห็นวา่แม้ธุรกิจน้ีจะจําเป็นและมีเจตนาด ีสถานท่ีประกอบการและ
วธิีที่บรรดาพ่อคา้เหล่าน้ีทําถือเป็นการไม่ ให้เกียรตแิละไม่คารวะ ข้อ 13 แนะนําวา่คนรบั
แลกเงินและบรรดาพ่อคา้สนใจการหากําไรมากกวา่การนมัสการพระผู้เป็นเจ้าและช่วย
คนอ่ืนให้ทําเช่นน้ัน
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• ความจรงิอะไรเกี่ยวกับพระวหิารที่เราเรยีนรูจ้ากพระดาํรสัและการกระทําของพระผู้
ช่วยให้รอด (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แต่ ให้แน่ใจวา่พวกเขาระบุความจรงิตอ่ไปน้ี 
พระนิเวศน์ของพระเจ้าเป็นสถานท่ีศกัด์ิสทิธ์ิ และพระองค์ทรงปรารถนาให้เรา
ปฏิบัติด้วยความคารวะ)

• เราจะแสดงความคารวะตอ่พระนิเวศน์ของพระเจ้าไดอ้ย่างไร

• เราจะเข้าพระวหิารอย่างมีคา่ควรเพื่อแสดงความคารวะตอ่พระวหิารไดอ้ย่างไร

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 21:14 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่พระ
ผู้ช่วยให้รอดทรงทําอะไรในพระวหิารหลังจากชําระพระวหิาร

• พระผู้ช่วยให้รอดทรงทําอะไรให้คนตาบอดและคนง่อยที่มาหาพระองค์ ในพระวหิาร

• เราเรยีนรูอ้ะไรไดบ้้างจากเรือ่งราวน้ีเกี่ยวกับส่ิงที่พระเจ้าจะทรงทําให้เราเมื่อเราเข้าพระ
วหิาร ( ให้แน่ใจวา่นักเรยีนระบุความจรงิตอ่ไปน้ี เม่ือเราเข้าพระวหิาร พระเจ้าจะทรง
รกัษาเรา)

• นอกเหนือจากความเจ็บป่วยทางรา่งกาย มีความเจ็บป่วยหรอืความท้าทายอื่นใดที่
พระเจ้าจะรกัษาเมื่อเราเข้าพระวหิาร

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยประธานเจมส์ อี. เฟาสท์แห่งฝ่าย
ประธานสูงสุด ขอให้นักเรยีนฟังประจักษ์พยานของประธานเฟาสท์ถึงความจรงิที่พวก
เขาระบุ

“พระเจ้าทรงจัดหาหลายสถานที่ซ่ึงเราอาจไดร้บัอิทธิพลแห่งการรกัษา [ของ
พระองค]์ ข้าพเจ้าสํานึกคณุที่พระเจ้าไดฟ้ื้นฟูงานพระวหิารตอ่แผ่นดนิโลก 
น่ีเป็นส่วนสําคญัของงานแห่งความรอดสําหรบัทัง้คนเป็นและคนตาย พระ
วหิารของเราเป็นสถานศักดิสิ์ทธิ์ที่เราจะไปและปล่อยวางความกังวลมากมาย
ของโลกไวก้่อน พระวหิารของเราเป็นสถานที่แห่งสันตสุิขและความสงบสุข 

ในสถานศักดิสิ์ทธิ์เหล่าน้ีพระผู้เป็นเจ้าทรง ‘รกัษาคนที่ ใจแตกสลายและทรงพันแผลให้
เขา’ (สดดุ ี147:3)” (“Spiritual Healing,” Ensign, พ.ค. 1992, 7)

• เหตใุดการนมัสการในพระนิเวศน์ของพระเจ้าจึงช่วยให้เราพบกับอิทธิพลแห่งการ
รกัษาของพระองค์

อธิบายวา่การรกัษาที่เราประสบเมื่อเรานมัสการในพระวหิารสามารถเป็นไปไดท้ันที เช่น
เดยีวกับที่เกิดกับคนตาบอดและคนง่อยซ่ึงบรรยายไว้ ในเรือ่งน้ี หรอืการรกัษาอาจให้เวลา
สักระยะ

• ท่านหรอืคนรูจ้ักเคยประสบอิทธิพลของการรกัษาจากพระเจ้าโดยการนมัสการในพระ
วหิารเม่ือใด (ท่านอาจตอ้งการแบ่งปันประสบการณ์ของท่านเอง)

สรปุ มัทธิว 21:15–16 โดยอธิบายวา่พวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกธรรมาจารย์ ไม่พอใจส่ิง
ที่พระเยซูทรงทําในพระวหิารและกับคนที่ โห่รอ้ง “ โฮซันนา”ให้พระองคท์ี่น่ัน พระเยซู
ชี ้ให้เห็นวา่การที่ผู้คนยอมรบัพระองค์ ในที่สาธารณะน้ันทําให้คาํพยากรณ์เกิดสัมฤทธิผล 
(ด ูสดดุ ี8:2)

สรปุโดยแบ่งปันประจักษ์พยานของท่านถึงความจรงิที่สนทนาในบทน้ี
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ก่อนชัน้เรยีน เขียนคาํถามตอ่ไปน้ีบนกระดาน มีตอนใดบ้างทีท่่านคน้พบวา่บางอย่างไม่
ไดด้อีย่างทีเ่ห็น

เพื่อเริม่บทเรยีน เชิญนักเรยีนให้แบ่งปันคาํตอบของคาํถามที่เขียนไวบ้นกระดาน

อธิบายวา่ มัทธิว 21 นําเสนอเรือ่งราวเมื่อพระเยซูครสิตท์รงพบบางอย่างที่ ไม่ดอีย่างที่
เห็น ให้นักเรยีนมองหาความจรงิใน มัทธิว 21 ที่จะช่วยนําทางให้เราไม่เพียงดชูอบธรรม
สําหรบัคนอื่นเท่าน้ันแตด่าํเนินชีวติชอบธรรมอย่างแท้จรงิดว้ย

เพื่อบอกบรบิทสําหรบั มัทธิว 21 อธิบายวา่หลังจากพระเยซูเสด็จเข้าเยรซูาเล็มอย่างผู้
พิชิตและชําระพระวหิารแล้ว พระองคป์ระทับอยู่ที่เบธานี หมู่บ้านเล็กๆ ใกล้เยรซูาเล็ม 
เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 21:18–22 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่
พระผู้ช่วยให้รอดทรงทําอะไรในวนัรุง่ขึน้เมื่อพระองคเ์สด็จจากเบธานีกลับไปที่พระวหิาร
ในเยรซูาเล็ม

• พระผู้ช่วยให้รอดทรงทําอะไรกับตน้มะเดือ่

แสดง ภาพ ตน้มะเดือ่ที่มี ใบ อธิบายวา่ใบที่อยู่บนตน้มะเดือ่มักจะบอกวา่ตน้น้ันมีลูก ใน
ช่วงฤดใูบไม้ผลิ (เมื่อพระเยซูทรงพบกับตน้มะเดือ่ที่ ไม่มีลูก) ตน้มะเดือ่มักออกผล
มะเดือ่ก่อน หากมันไม่ออกผล มักหมายความวา่มันไม่มีผลเลยในปีน้ัน ตน้ไม้ที่บรรยาย
ในเรือ่งราวน้ีมีลักษณะเหมือนตน้ไม้ที่ออกผลแตม่ันไม่ออกผลเลย เหตผุลหน่ึงที่พระผู้
ให้รอดทรงสาปตน้มะเดือ่คอืเพ่ือสอนสานุศิษย์ของพระองคเ์กี่ยวกับผู้นําศาสนาท่ีฉ้อฉล
ของชาวยิว

• ตามที่ท่านไดเ้รยีนรูเ้กี่ยวกับผู้นําศาสนาชาวยิวในสมัยพระผู้ช่วยให้รอด พวกเขาหลาย
คนเป็นเหมือนตน้มะเดือ่ที่บรรยายในเรือ่งน้ีอย่างไร (พวกเขามีลักษณะเหมือนจะ
ตามพระผู้เป็นเจ้าแต่ไม่ออกผลหรอืงานแห่งความชอบธรรมจรงิๆ)

สรปุ มัทธิว 21:23–27 โดยอธิบายวา่ผู้นําชาวยิวเหล่าน้ีมาหาพระผู้ช่วยให้รอดในพระวหิาร
และสอบถามพระองคถ์ึงสิทธอิํานาจซ่ึงพระองค์ ใช้เสด็จเข้าเยรซูาเล็มอย่างผู้พิชิตและ
ชําระพระวหิาร พระผู้ช่วยให้รอดทรงตอบโดยถามพวกเขาวา่บัพตศิมา (หรอืการปฏิบัติ
ศาสนกิจ) ของยอห์นผู้ถวายบัพตศิมาไดร้บัมอบหมายจากพระผู้เป็นเจ้าหรอืมนุษย์ ผู้นํา

© Jose Ramiro Laguna/Shutterstock.com
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เหล่าน้ีไม่กล้าตอบคาํถามของพระผู้ช่วยให้รอดเพราะกลัววา่จะสาปแช่งตนเองหรอืทําให้
คนที่ยอมรบัวา่ยอห์นเป็นศาสดาพยากรณ์ ไม่พอใจ พระผู้ช่วยให้รอดตรสัวา่พระองคจ์ะ
ไม่ตอบคาํถามของพวกเขาเช่นกันและจากน้ันทรงเช่ือมโยงอุปมาสามเรือ่งที่แสดงให้
เห็นการปฏิบัตอิันฉ้อฉลของผู้นําชาวยิว อุปมาเรือ่งแรกบรรยายวธิีตา่งๆ ซ่ึงบุตรชายสอง
คนตอบบิดาของเขา

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 21:28–30 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
บุตรคนที่เป็นเหมือนผู้นําชาวยิวมากกวา่

• บุตรคนไหนเป็นเหมือนผู้นําชาวยิวมากกวา่ ในดา้นใด

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 21:31–32 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาส่ิง
ที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนผู้นําชาวยิวที่ฉ้อฉลผ่านอุปมาน้ี (ท่านอาจตอ้งการอธิบายวา่
มคีนเก็บภาษีและหญิงโสเภณี ผู้นําชาวยิวดถููกคนทัง้สองกลุ่มน้ี โดยมองวา่พวกเขาเป็น
คนบาป)

• คนเก็บภาษีและหญิงโสเภณีเป็นเหมือนบุตรคนแรกอย่างไร

• เราเรยีนรูค้วามจรงิอะไรจากคาํสอนของพระผู้ช่วยให้รอดเกี่ยวกับคนที่จะเข้าสู่
อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกันแตค่วรระบุความจรงิ
ทํานองน้ี เพ่ือเข้าสูอ่าณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า เราต้องเช่ือฟังพระบิดาบน
สวรรค์และกลับใจจากบาปของเราแทนท่ีจะเพียงกล่าวหรอืเสแสรง้วา่เราเช่ือฟัง
พระองค์)

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจความสําคญัของความจรงิน้ี เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง
สถานการณ์สมมตติอ่ไปน้ี

เด็กหนุ่มคนหน่ึงโทรหาพ่อแม่ของเขาบ่อยๆ วา่เขาไปเข้ารว่มกิจกรรมศาสนจักรเมือ่ใน
ความเป็นจรงิเขาไปบ้านเพ่ือนแทน เม่ือเขาอยู่ ใกล้ๆ ผู้นําศาสนจักรและครสูอน เขาพูด
และทําเหมือนกับวา่เขารกัษาพระบัญญัตขิองพระบิดาบนสวรรค ์แตน่อกสถานที่เหล่า
น้ันเขาทําผิดพระบัญญัตทิัง้ๆ ที่รู้

• การเลือกของเด็กหนุ่มคนน้ีกีดกัน้เขาไม่ ให้เข้าอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าอย่างไร

• หากท่านเป็นเพ่ือนของเด็กหนุ่มคนน้ี ทา่นจะพูดอะไรกับเขาเพื่อช่วยให้เขาเปลี่ยน
พฤตกิรรม

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านสถานการณ์สมมตติอ่ไปน้ี

เด็กสาวคนหน่ึงนินทาเด็กสาวหลายคนกับเพื่อนของเธอที่ โรงเรยีนแตแ่สรง้เป็นมิตรกับ
เด็กสาวเหล่าน้ีเมื่อพวกเขาอยู่ ใกล้ เธอไปที่ โบสถ์เสมอและรบัส่วนศีลระลึก แตร่ะหวา่ง
การประชุมเธอมักจะส่งข้อความหาเพื่อนเธอโดยวพิากษ์วจิารณ์คนที่อยู่รอบข้างเธอ

• เด็กสาวคนน้ีอาจกําลังแสรง้ทําเหมือนเธอรกัษาพระบัญญัตขิองพระผู้ช่วยให้รอดใน
ทางใดบ้าง

• นอกจากตวัอย่างในสถานการณ์สมมตเิหล่าน้ี มีทางอื่นใดอีกที่เราอาจถูกล่อลวงให้แสรง้
เช่ือฟังพระบิดาบนสวรรคแ์ทนที่จะเช่ือฟังพระองคจ์รงิๆ

ให้นักเรยีนศึกษา มัทธิว 21 ตอ่เพื่อมองหาวา่พวกเขาจะทําอะไรไดบ้้างเพ่ือหลกีเลี่ยงการ
เป็นเหมือนตน้มะเดือ่ที่ ไม่ออกผล
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แบ่งนักเรยีนออกเป็นคู่ๆ  หากเป็นไปได ้จัดเตรยีมสําเนา แผนภูมิ ตอ่ไปน้ีไว้ ให้นักเรยีน
แตล่ะคู ่ให้นักเรยีนอ่านออกเสียง มัทธิว 21:33–41 ดว้ยกันกับคูแ่ละเตมิแผนภูมิ ให้ครบ
ถ้วนโดยเขียนวา่พวกเขาคดิวา่สัญลักษณ์สามอย่างสุดท้ายหมายความวา่อะไร

หลังจากที่นักเรยีนเตมิข้อมูลในแผนภูมิครบถ้วนแล้ว เชิญหลายๆ คู่ ให้รายงานส่ิงที่พวก
เขาเขียน เม่ือจําเป็น อธิบายวา่คนเช่าสวนหมายถึงผู้นําชาวอิสราเอลที่ฉ้อฉล ทาสหมาย
ถึงศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้า และบุตรของเจ้าของสวนหมายถึงพระเยซูครสิต์

• พระเยซูครสิตท์รงแสดงตวัอย่างอะไรผ่านอุปมาน้ี (ตลอดหลายสตวรรษที่ผ่านมาผู้นํา
บางคนของอิสราเอลปฏิเสธศาสดาพยากรณ์พันธสัญญาเดมิ และแสดงให้เห็นวา่ผู้นํา
ชาวยิวเจตนาจะสังหารพระองค ์[ด ูคูม่ือนักเรยีน พันธสัญญาใหม่ (คูม่ือของระบบการ
ศึกษาของศาสนจักร, 2014), 65])

ให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 21:43 ขอให้ชัน้เรยีนดตูามโดยมองหาวา่ใคร
จะไดร้บัแผ่นดนิของพระเจ้า (หมายถึงศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ละพรของพระ
กิตตคิณุ) หลังจากผู้นําชาวยิวปฏิเสธ

• ใครจะไดร้บัแผ่นดนิของพระเจ้า

อธิบายวา่ งานแปลของโจเซฟ สมิธ มัทธิว 21:53ระบุวา่คนตา่งชาตเิป็นชาตทิี่จะไดร้บั
แผ่นดนิของพระเจ้า ท่านอาจตอ้งการอธิบายวา่ คาํวา่ คนตา่งชาต ิหมายถึง “คนท่ีไม่ ใช่
เชือ้สายชาวอิสราเอล . . . [หรอื] ไม่ ใช่เชือ้สายชาวยิว” (คูม่ือพระคมัภีร,์ “คนตา่งชาต”ิ 
scriptures.lds.org) หรอืประชาชาตทิี่ ไม่มีความสมบูรณ์ของอํานาจหน้าที่ ศาสนพิธี กฎ 
และคาํสอนของพระเจ้า การส่งมอบอาณาจักรแก่คนตา่งชาตเิริม่เม่ืออัครสาวกนําพระ
กิตตคิณุไปสู่คนตา่งชาตคิรัง้แรกหลังจากการฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระผู้ช่วยให้รอด (ด ู
กิจการของอัครทูต 10–11; ด ูมัทธิว 20:16ดว้ย) จากน้ันดาํเนินตอ่มาในยุคสุดท้ายกับการ
ฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุผ่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ ซ่ึงอาศัยอยู่ ในประเทศของคนตา่ง
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ชาต ิในฐานะสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูครสิต ์เราอยู่ ในบรรดาคนที่พระผู้เป็นเจ้า
ประทานอาณาจักรของพระองค์

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 43 เรามีความรบัผิดชอบที่จะทําอะไรในฐานะสมาชิกศาสนจักร
ของพระเยซูครสิต ์( ให้แน่ใจวา่นักเรยีนควรระบุความจรงิทํานองน้ี ในฐานะสมาชิก
ศาสนจักรของพระเยซูครสิต์ เรามีความรบัผิดชอบในการนําผลแห่งความชอบ
ธรรมออกมา โดยใช้คาํพูดของนักเรยีน ให้เขียนหลักธรรมน้ีบนกระดาน)

เชิญนักเรยีนให้ออกมาท่ีกระดานและวาดภาพผลบนตน้มะเดือ่ ขอให้เขาเขียนกํากับผล
ดว้ยคาํบรรยายส่ิงที่ชอบธรรมซ่ึงเราควรทําในฐานะสมาชิกศาสนจักรของพระครสิต ์ให้
นักเรยีนอธิบายส่ิงที่พวกเขาเขียนโดยถามวา่

• ท่านคดิวา่เหตใุดจึงสําคญัสําหรบัเราที่จะนําผลน้ันออกมา

• ท่านไดร้บัพรอย่างไร เมื่อท่านพยายามนําหน่ึงในผลแห่งความชอบธรรมเหล่าน้ีออกมา

สรปุ มัทธิว 21:45–46 โดยอธิบายวา่หัวหน้าปุโรหิตและพวกฟารสีิโกรธเมื่อพวกเขารูว้า่
คนเช่าสวนท่ีช่ัวรา้ยในอุปมาน้ันหมายถึงพวกเขา อย่างไรก็ด ีพวกเขายับยัง้ไม่แตะตอ้ง
พระผู้ช่วยให้รอดเพราะกลัวปฏิกิรยิาของผู้คนหากทําเช่นน้ัน

อธิบายวา่ใน มัทธิว 22:1–10 เราอ่านวา่พระเยซูครสิตท์รงโยงอุปมาซ่ึงพระองคเ์ปรยีบ
เทียบพรของพระกิตตคิณุกับงานเลีย้งอภิเษกสมรสที่กษัตรยิ์มอบให้ โอรส คนแรกที่รบั
เชิญมางานเลีย้ง (ซ่ึงหมายถึงชาวยิวทัง้หลาย รวมถึงผู้นํา) ปฏิเสธที่จะมา คนที่รบัเชิญ
คนตอ่มา (ซ่ึงหมายถึงคนตา่งชาต)ิ เลือกที่จะมาและมีความสุขในงานเลีย้ง

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 22:11–14 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่
เกิดอะไรขึน้ที่งานเลีย้งอภิเษกสมรส

• เหตใุดแขกคนน้ีจึงถูกโยนออกไปจากงานเลีย้ง

อธิบายวา่กษัตรยิ์ ไดท้ําตามขนบธรรมเนียมโบราณโดยให้เสือ้ผ้าที่สะอาดและเหมาะสม
กับแขกของพระองคเ์พื่อให้ ใส่ไปงานอภิเษก อย่างไรก็ด ีชายคนน้ีเลือกไม่ ใส่เสือ้ผ้าท่ี
กษัตรยิ์จัดไว้ ให้

• ในอุปมาน้ี ชุดที่ ใส่ไปงานอภิเษกหมายถึงอะไร (ทา่นอาจตอ้งการอธิบายวา่ในพระ
คมัภีร ์ชุดและเสือ้คลุมที่สะอาดมักเป็นสัญลักษณ์ของความชอบธรรมและความ
บรสุิทธิ์ของคนท่ีไดร้บัการชําระให้สะอาดผ่านการชดใช้ของพระเยซูครสิต ์[ด ูคูม่ือ
นักเรยีน พันธสัญญาใหม่ (คูม่ือของระบบการศึกษาของศาสนจักร, 2014), 66;  
ด ู3 นีไฟ 27:19])

(ชี ้ให้เห็นวา่งานแปลของโจเซฟ สมิธ มัทธิว 22:14 เพิ่มเตมิวา่ไม่ ใช่ทกุคนที่งานเลีย้งจะ
ใส่ชุดไปงานอภิเษก)   กล่าวอีกนัยหน่ึงคอื ใช่วา่ทุกคนที่รูจ้ักพระผู้ช่วยให้รอด ไดร้บัการ
เรยีก และรบัเชิญให้เป็นส่วนหน่ึงของอาณาจักรจะพรอ้มและมีคา่ควรแก่การพํานักอยู่
กับพระองคแ์ละพระบิดาบนสวรรคช่ั์วนิรนัดร ์บางคนจะทําให้ตนเองขาดคณุสมบัตจิาก
พรอันย่ิงใหญ่เน่ืองจากพวกเขาไม่สวมชุดแห่งความชอบธรรม

• อปุมาเรือ่งน้ีแสดงตวัอย่างของหลักธรรมที่เขียนบนกระดานมากขึน้ไดอ้ย่างไร

เป็นพยานถึงความสําคญัของพรนิรนัดรท์ี่เราไดร้บัการเชือ้เชิญให้รบั ให้เวลานักเรยีน
ไตรต่รองสักครูว่า่เวลาน้ีพวกเขากําลังทําอะไรอยู่เพื่อรบัพระดาํรสัเชิญของพระบิดาบน
สวรรค์ ในการรบัพรแห่งกระกิตตคิณุทัง้ปวง กระตุน้ให้พวกเขาประยกุต์ ใช้ส่ิงที่ ไดเ้รยีนรู้
โดยเตรยีมตวัรบัพรเหล่าน้ี

••••

ส
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• มีกฎหมายสําคญัอะไรบ้างท่ีรฐับาลกําหนดไว้ ในสังคมเรา ท่านคดิวา่เหตใุดกฎหมาย
เหล่าน้ีจึงสําคญั

ขอให้นักเรยีนพิจารณาในใจวา่มีกฎหมายอื่นที่พวกเขาไม่ไดเ้ช่ือฟังอย่างที่ควรจะเช่ือฟัง
หรอืไม่ ขณะนักเรยีนศึกษา มัทธิว 22:15–22 ให้พวกเขามองหาวา่พระเยซูครสิตท์รง
สอนอะไรเกี่ยวกับการเช่ือฟังกฎหมายบ้านเมือง

เตอืนนักเรยีนวา่ระหวา่งสัปดาห์สุดท้ายของพระชนม์ชีพของพระผู้ช่วยให้รอด พระองค์
ทรงสอนที่พระวหิารในเยรซูาเล็มทุกวนั (ด ูลูกา 19:47; 22:53) เชือ้เชิญให้นักเรยีนคน
หน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 22:15 ให้ชัน้เรยีนดตูามและมองหาวา่พวกฟารสีิพยายามทํา
อะไรกับพระผู้ช่วยให้รอด

• วลี “ตดิกับดกัดว้ยคาํพูด” หมายความวา่อย่างไร

ให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 22:16–17 และขอให้ชัน้เรยีนมองหาวา่พวกฟา
รสีิพยายามหลอกล่อพระผู้ช่วยให้รอดอย่างไร อธิบายคาํวา่ ส่วย ใน ข้อ 17 หมายถึงภาษี 
และซีซารเ์ป็นจักรพรรดขิองจักรวรรดิโรมันซ่ึงปกครองอิสราเอลในสมัยน้ัน

• คาํถามที่พวกเขาถามพระเยซูครสิตเ์ป็นกับดกัอย่างไร (ถ้าพระผู้ช่วยให้รอดตรสัวา่เป็น
ส่ิงที่ถูกตอ้งที่จะจ่ายภาษี ให้จักรวรรดิโรมัน ชาวยิวจะคดิวา่พระองคส์นับสนุนชาวโรมัน
และไม่ภักดตีอ่คนของพระองคเ์อง ถ้าพระผู้ช่วยให้รอดตรสับอกเขาวา่เป็นการผิดกฎ
ที่จะจ่ายภาษี พวกฟารสีิจะกล่าวหาพระเยซูวา่เป็นกบฏและแจ้งเจ้าหน้าที่ชาวโรมันให้
จับพระองค)์

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 22:18–21 และขอให้ชัน้เรยีนมองหา
วา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงตอบคาํถามพวกฟารสีิวา่อย่างไร อธิบายวา่วลี “ของของซีซารจ์ง
ถวายแดซี่ซาร”์ ใน ข้อ 21 หมายถึงหน้าที่ของเราในการเช่ือฟังกฎหมายบ้านเมือง เช่น
กฎหมายให้จ่ายภาษี ชูเหรยีญขึน้และถามวา่

• เหตใุดคาํตอบของพระผู้ช่วยให้รอดจึงเป็นคาํตอบท่ีสมบูรณ์แบบสําหรบัคาํถามของ
พวกฟารสีิ
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• เราเรยีนรูค้วามจรงิอะไรจากคาํสอนของพระผู้ช่วยให้รอดวา่ “ของของซีซารจ์งถวาย
แดซี่ซาร”์ (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แต่ ให้แน่ใจวา่พวกเขาระบุความจรงิตอ่ไปน้ี 
พระเจ้าทรงคาดหวงัให้เราเป็นพลเมืองดีและเช่ือฟังกฎหมายบ้านเมือง [ด ูหลัก
แห่งความเช่ือ 1:12])

• ท่านคดิวา่เหตใุดจึงสําคญัสําหรบัเราในฐานะสานุศิษย์ของพระเยซูครสิตท์ี่จะเป็น
พลเมืองดแีละเช่ือฟังกฎหมายบ้านเมือง (ด ูค.พ. 58:21)

ให้นักเรยีนอ่าน มัทธิว 22:22 ในใจ โดยมองหาวา่พวกฟารสีิมีปฏิกิรยิาอย่างไรตอ่คาํตอบ
ของพระผู้ช่วยให้รอด ขอให้นักเรยีนรายงานส่ิงที่พบ

อธิบายวา่นอกจากพวกฟารสีิ พวกสะดสีูก็พยายามทําให้พระผู้ช่วยให้รอดตดิกับดกัใน
พระคาํของพระองคเ์มื่อพระองคท์รงสอนในพระวหิารดว้ย เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจ
ความเช่ือของพวกสะดสีู ให้นักเรยีนอ่านหัวข้อ “สะดสีู” ในคูม่ือพระคมัภีร์ ในใจ ขอให้
นักเรยีนหาดวูา่พวกสะดสีูเช่ือและไม่เช่ือเรือ่งอะไร

• ความเช่ือเรือ่งอะไรที่พวกสะดสีูปฏิเสธ

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 22:23–28 และขอให้ชัน้เรยีนมองหาวา่พวก 
สะดสีูพยายามทําให้พระผู้ช่วยให้รอดตดิกับดกัอย่างไร

• ท่านจะสรปุคาํถามที่พวกสะดสีูถามพระผู้ช่วยให้รอดอย่างไร

อธิบายวา่พวกสะดสีูนําขนมธรรมเนียมของพันธสัญญาเดมิที่ออกแบบมาให้เลีย้งดหูญิง
ม่ายมาใช้อย่างไม่ถูกตอ้ง (ด ูเฉลยธรรมบัญญัต ิ25:5–6; Bible Dictionary, “Levirate 
marriage”) พวกเขาพยายามพูดเกินจรงิเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมเพื่อจะทําให้หลักคาํ
สอนเรือ่งการฟ้ืนคนืชีวติเส่ือมเสีย

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 22:29–30 และขอให้ชัน้เรยีนมองหาคาํตอบ
ของพระผู้ช่วยให้รอดตอ่คาํถามของพวกสะดสีู

• พระเยซูทรงตอบคาํถามน้ันอย่างไร

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจคาํตอบของพระผู้ช่วยให้รอด เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออก
เสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยเอ็ลเดอรบ์รซู อาร.์ แมคคองกี แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง

“[พระเยซูครสิต]์ ไม่ไดท้รงปฏิเสธ แตท่รง จํากัด แนวความคดิท่ัวไปที่วา่จะ
มีการแตง่งานและการยกให้แตง่งานในสวรรค ์พระองคต์รสัวา่ตราบที่
เกี่ยวข้องกับ ‘พวกเขา’ (พวกสะดสีู) กังวล ตราบเท่าที่เก่ียวข้อง ‘พวกเขา’ 
(‘คนยุคน้ี’) หน่วยครอบครวัไม่และจะไม่ดาํเนินตอ่ไปในการฟ้ืนคนื
ชีวติ . . .

“‘ฉะน้ัน เมื่อพวกเขา [คนทีจ่ะไม่ ไม่ยอม และไม่สามารถดาํเนินชีวติตามกฎการ
แตง่งานนิรนัดร]์ ไปจากโลกพวกเขาจึงไม่แตง่งานทัง้ไม่มี ใครยกให้แตง่งาน’ [คพ. 
132:16]
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“ซ่ึงคอื จะไม่มีการแตง่งานหรอืการยกให้แตง่งานสําหรบัคนที่พระเยซูตรสัถึง สําหรบั
คนที่ ไม่แม้แตจ่ะเช่ือในการฟ้ืนคนืชีวติ และแน่นอนไม่เช่ือในความจรงิเรือ่งความรอด
อื่นๆ” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:606)

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจสารของพระผู้ช่วยให้รอดใน มัทธิว 22:29–30 อธิบายวา่พระเจ้า
ทรงเปิดเผยความจรงิที่สําคญัหลายประการเกี่ยวกับการแตง่งานนิรนัดรแ์ก่ศาสดา
พยากรณ์โจเซฟ สมิธ เชือ้เชิญให้นักศึกษาคนหน่ึงอ่านออกเสียง หลักคาํสอนและพันธ
สัญญา 132:15–17 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่พระเจ้าทรงเปิดเผยอะไรตอ่โจเซฟ 
สมิธเกี่ยวกับการแตง่งาน

• พระเจ้าตรสัวา่ใครจะไม่ “แตง่งานทัง้ไม่มี [ ใคร] ยกให้แตง่งาน” (ข้อ 16) ในการฟ้ืน
คนืชีวติ

• ความจรงิใดที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนใน มัทธิว 22:30 และ หลักคาํสอนและพันธ
สัญญา 132:15–17 เกี่ยวกับการแตง่งานและชีวติหลังความตาย (นักเรยีนอาจใช้คาํพูด
ตา่งกัน แต่ ให้แน่ใจวา่พวกเขาระบุความจรงิตอ่ไปน้ี คนท่ี ไม่ได้รบัการผนึกกับคู่ของ
เขาโดยสทิธิอํานาจฐานะปุโรหิตในชีวติมรรตัยหรอืผ่านศาสนพิธีแทนคนตายใน
พระวหิารจะไม่แต่งงานในโลกท่ีจะมาถึง)

ให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 22:31–33 และขอให้ชัน้เรยีนมองหาวา่พระผู้
ช่วยให้รอดทรงสอนความจรงิอะไรอีกแก่พวกสะดสีูเกี่ยวกับการฟ้ืนคนืชีวติ

• พระผู้ช่วยให้รอดตรสัอะไร ข้อ 32 ที่บอกวา่การฟ้ืนคนืชีวติมีจรงิ

• ผู้คนตอบสนองอย่างไรเมื่อพวกเขาไดย้ินพระผู้ช่วยให้รอดสอนหลักคาํสอนเหล่าน้ี

เชือ้เชิญให้นักเรยีนเขียนพระบัญญัตทิี่เขานึกออกลงในสมุดจดหรอืสมุดบันทึกการศึกษา
พระคมัภีรข์องพวกเขาให้มากที่สุดในหน่ึงนาที ขอให้นักเรยีนรายงานวา่พวกเขาเขียน
พระบัญญัติไดก้ี่ข้อ

อธิบายวา่ศาสนายิวสอนวา่กฎของโมเสสมีพระบัญญัต ิ613 ข้อ เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่าน
ออกเสียง มัทธิว 22:35–36 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาคาํถามท่ีหน่ึงในพวกฟารสีิ
ถามพระผู้ช่วยให้รอดเกี่ยวกับพระบัญญัตเิหล่าน้ี

• ชาวฟารสีิคนน้ันถามอะไรพระผู้ช่วยให้รอด

ก่อนที่นักเรยีนจะดคูาํตอบของพระผู้ช่วยให้รอด ให้พวกเขาวงกลมพระบัญญัติ ในรายการ
ของพวกเขาท่ีพวกเขาคดิวา่เป็นพระบัญญัตทิี่ “ยิ่งใหญ่” หรอืสําคญัที่สุด ขอให้นักเรยีน
สองสามคนรายงานวา่พวกเขาเลือกวงกลมพระบัญญตัขิ้อไหนและอธิบายเหตผุลที่
วงกลมข้อน้ัน

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 22:37–40 ขอให้นักเรยีนท่ีเหลือดตูามโดยดวูา่
พระผู้ช่วยให้รอดทรงตอบคาํถามของชาวฟารสีิอย่างไร

• พระบัญญัตทิี่สําคญัที่สุดคอืข้อใด พระบัญญัตทิี่สําคญัที่สุดอันดบัสองคอืข้อใด (อธิบาย
วา่พระบัญญัตสิองข้อน้ีพบในกฎของโมเสส [ด ูเฉลยธรรมบัญญัต ิ6:5; เลวนิีต ิ19:18] 
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อธิบายดว้ยวา่พระบัญชาของพระเจ้าให้ “รกัเพื่อนบ้าน” หมายถึงวธิีที่เราปฏิบัตติอ่ผู้
อื่น)

• ท่านคดิวา่เหตใุดพระบัญญัตสิองข้อน้ีจึงถือเป็นพระบัญญัตสิองข้อที่ยิ่งใหญ่

• “ธรรมบัญญัตแิละคาํของผู้เผยพระวจนะทัง้หมด ก็ขึน้อยู่กับพระบัญญัตสิองข้อน้ี” ใน 
ข้อ 40 หมายความวา่อย่างไร (ช่วยให้นักเรยีนเข้าใจวา่พระบัญญัตทิุกข้อที่พระผู้เป็น
เจ้าทรงเปิดเผยในกฎของโมเสสและที่ทรงเปิดเผยผ่านศาสดาพยากรณ์พันธสัญญา
เดมิไดร้บัการกําหนดมาเพื่อช่วยให้คนแสดงความรกัของพวกเขาตอ่พระผู้เป็นเจ้า
และตอ่เพ่ือนบ้านของพวกเขา)

• ถ้าพระบัญญัตทิุกข้อไดร้บัการกําหนดมาเพื่อช่วยให้เรารกัษาพระบัญญัตทิี่สําคญัยิ่ง
สองข้อน้ี เราเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรจาก ข้อ 40 เกี่ยวกับความสําคญัของการรกัษาพระ
บัญญัตทิัง้หมดของพระผู้เป็นเจ้า (หลังจากนักเรยีนตอบแล้ว ให้เขียนหลักธรรมตอ่ไป
น้ีบนกระดาน ถ้าเรารกัพระผู้เป็นเจ้าและรกัเพ่ือนบ้านของเราเหมือนรกัตัวเราเอง
จรงิๆ เราจะพยายามรกัษาพระบัญญัติทัง้หมดของพระผู้เป็นเจ้า)

เพื่อแสดงตวัอย่างของหลักธรรมข้อน้ี เชือ้เชิญให้นักเรยีนดพูระบัญญัตทิี่พวกเขาเขียน
ในสมุดจดหรอืสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีร ์ขอให้พวกเขาใส่เครือ่งหมายดาวข้าง
พระบัญญัตทิี่แสดงความรกัตอ่พระผู้เป็นเจ้าและเครือ่งหมายส่ีเหลี่ยมข้างพระบัญญัติ
ที่แสดงความรกัตอ่เพื่อนบ้านของเรา (พระบัญญัตบิางข้ออาจใส่เครือ่งหมายไดท้ัง้ดาว
และส่ีเหลี่ยม) ขอให้นักเรยีนเลือกพระบัญญัตหิน่ึงข้อในรายการของพวกเขาและอธิบาย
วา่การเช่ือฟังพระบัญญัตขิ้อน้ันจะทําให้เราแสดงความรกัตอ่พระผู้เป็นเจ้า ความรกัตอ่
เพื่อนบ้านของเรา หรอืทัง้สอง

• ท่านมีความรูสึ้กอย่างไรเม่ือท่านเลือกเช่ือฟังพระบัญญัตขิ้อใดข้อหน่ึงโดยเฉพาะเพ่ือ
แสดงความรกัที่ท่านมีตอ่พระผู้เป็นเจ้าหรอืผู้อื่น

แสดงประจักษ์พยานของท่านถึงหลักธรรมน้ีวา่หากเรารกัพระผู้เป็นเจ้าและรกัเพื่อนบ้าน
ของเราเหมือนรกัตนเองจรงิๆ เราจะรกัษาพระบัญญัตทิุกข้อของพระผู้เป็นเจ้า เชือ้เชิญ
ให้นักเรยีนนึกถึงพระบัญญัตทิี่พวกเขาจะเช่ือฟังอย่างช่ือสัตย์มากขึน้เพื่อแสดงความรกั
ตอ่พระบิดาบนสวรรคแ์ละตอ่คนอื่น กระตุน้ให้พวกเขาตัง้เป้าหมายทีจ่ะทําเช่นน้ัน เชือ้
เชิญให้นักเรยีนเขียนเป้าหมายน้ีในสมุดจดหรอืสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องพวก
เขา

อธิบายวา่หลังจากท่ีพระผู้ช่วยให้รอดทรงตอบคาํถามของพวกฟารสีิและสะดสีูสําเรจ็ 
พระองคท์รงถามคาํถามบางข้อกับพวกเขา

ให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 22:41–42 และขอให้ชัน้เรยีนมองหาวา่พระผู้
ช่วยให้รอดทรงถามพวกฟารสีิวา่อะไร

• พระผู้ช่วยให้รอดตรสัถามอะไรพวกฟารสีิ

• พวกฟารสีิตอบวา่อย่างไร
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อธิบายวา่ชาวยิวส่วนใหญ่รูว้า่พระครสิต ์หรอืพระเมสสิยาห์จะเป็นผู้สืบสกุลของกษัตรยิ์
ของดาวดิ พวกฟารสีิเช่ือวา่พระเมสสิยาห์จะไดร้บัราชาภิเษกเป็นกษัตรยิ์ของอิสราเอล
และช่วยพวกเขาเอาชนะศัตรตูา่งชาต ิ(เช่นโรม) และไดร้บัอิสระภาพ เช่นกษัตรยิ์เดวดิ
ทรงทําก่อนหน้าน้ี สรปุ มัทธิว 22:43–46 โดยอธิบายวา่พระเยซูทรงสอนพวกฟารสีิวา่ตาม
ที่กล่าวไว้ ในพระคมัภีรข์องพวกเขาเอง พระครสิตท์รงเป็น มากกวา่แค ่บุตรของดาวดิ
—พระองคท์รงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าดว้ย หรอืดงัที่ ไดเ้ปิดเผยแก่ยอห์นผู้ถวาย
บัพตศิมาทีหลังวา่พระครสิตท์รงเป็น “รากเหง้าและเชือ้สายของดาวดิ” (ววิรณ์ 22:16); 
พระองคท์รงเป็นทัง้พระเจ้าของดาวดิและผู้สืบสกุลดว้ย

ให้นักเรยีนไตรต่รองวา่พวกเขาจะตอบคาํถาม “ท่านคดิอย่างไรเกี่ยวกับเรือ่งพระครสิต”์ 
อย่างไร สรปุโดยแบ่งปันประจักษ์พยานของท่านเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอด

ให้เวลานักเรยีนเขียนคาํจาก มัทธิว 22:36–39 ในการด์จดบันทึกหรอืในแผ่นกระดาษ
เล็กๆ เชือ้เชิญให้นักเรยีนถือแผ่นกระดาษไปกับเขาและดเูป็นครัง้คราวตลอดทัง้วนัเพื่อ
ช่วยให้จําไดว้า่ตอ้งรกัษาพระบัญญัตขิ้อแรกและข้อสอง
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เชือ้เชิญให้นักเรยีนแสดงชุดพระคมัภีร์ ให้กันดแูละตดัสินวา่ใครมีชุดที่ ใหญ่ที่สุด

• ท่านจะตอบอย่างไรถ้ามีบางคนอ้างวา่คนท่ีมีชุดพระคมัภีร์ ใหญ่ที่สุดเป็นคนที่ชอบ
ธรรมที่สุด

• เหตใุดวธิีน้ีจึงเป็นวธิีที่ ไม่มีประสิทธิภาพในการตดัสินความชอบธรรมของบุคคล

• จะเกิดอะไรขึน้ถ้าเราตดัสินความชอบธรรมของคนอ่ืนโดยดจูากรปูลักษณ์ภายนอก 
(นอกจากปัญหาอ่ืนๆ แล้ว น่ีอาจนําไปสู่การทําให้บางคนแสดงออกอย่างหน้าซ่ือใจคด)

• หน้าซ่ือใจคดคอือะไร (“ โดยปกตคิาํน้ีหมายถึงคนที่เสแสรง้เป็นคนเครง่ศาสนาทัง้ที่
ไม่ ใช่” [Bible Dictionary, “Hypocrite”] อาจหมายถึงคนที่เสแสรง้เป็นคนไม่เครง่
ศาสนาทัง้ๆ ท่ีเครง่ดว้ย)

อธิบายวา่ในส่วนหน่ึงของข่าวสารสุดท้ายตอ่สาธารณชนที่พระผู้ช่วยให้รอดประทานที่
พระวหิารในเยรซูาเล็มระหวา่งการปฏิบัตศิาสนกิจขณะทรงเป็นมรรตยั พระองคท์รง
ประณามความหน้าซ่ือใจคดของพวกธรรมาจารย์และพวกฟารสีิ

เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาความจรงิใน มัทธิว 23 ที่จะช่วยให้พวกเขารูว้า่จะตอบสนอง
อย่างไรเมื่อพวกเขาเห็นคนอ่ืนหน้าซ่ือใจคดและส่ิงที่พวกเขาจะทําไดเ้พื่อเอาชนะความ
หน้าซ่ือใจคดในชีวติของพวกเขา

เชือ้เชิญให้นักเรยีนหลายๆ คนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก มัทธิว 23:1–7 ขอให้ชัน้เรยีน
ดตูามโดยมองหาวา่พระผู้ช่วยให้รอดตรสัอะไรเกี่ยวกับวธิีที่พวกธรรมาจารย์และพวกฟา
รสีิหน้าซ่ือใจคด อธิบายวา่วลี “น่ังบนท่ีน่ังของโมเสส” (ข้อ 2) หมายความวา่พวกธรรมา
จารย์และพวกฟารสีิยึดตาํแหน่งอํานาจหน้าที่ ในการสอนหลักคาํสอนรวมทัง้การแปลและ
ปฏิบัตกิฎ วลีน้ีอาจหมายความถึงที่น่ังจรงิๆ ที่พบในธรรมศาลาโบราณซ่ึงสงวนไว้ ให้คนที่
ถือวา่ตนเองมีคา่ควรมากกวา่คนอื่นในธรรมศาลา

• พวกธรรมาจารย์และพวกฟารสีิหน้าซ่ือใจคดในทางใดบ้าง

หากอยู่ ในวสัิยที่ทําได ้ให้แสดง ภาพ ของคนท่ี ใส่กลักพระธรรมท่ีเรยีกวา่ เทฟิลลิน ดว้ย 
อธิบายวา่เป็นประเพณีของชาวยิวที่จะใส่กลักพระธรรมซ่ึงเป็นกล่องหนังคาดที่ศีรษะ
หรอืแขน ในกลักพระธรรมคอืม้วนหนังเล็กๆ ที่มีข้อความตดัตอนมาจากพระคมัภีรฮี์บร ู
ชาวยิวใส่กลักพระธรรมเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่ลืมทําตามพระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้า  
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(ด ูเฉลยธรรมบัญญัต ิ6:4–9; 11:13–21; อพยพ 13:5–10, 14–16) พระเจ้าไม่ไดป้ระณาม
คนที่ ใส่กลักพระธรรม แตพ่ระองคท์รงประณามคนที่ ใช้อย่างหน้าซ่ือใจคดหรอืขยาย
กลักให้ ใหญ่ขึน้เพ่ือให้คนอื่นมองเห็นหรอืให้ดสํูาคญัมากขึน้

• ตามที่กล่าวไว้ ใน มัทธิว 23:5เหตใุดพวกธรรมมาจารย์จึงทํากลักพระธรรมของตนให้
ใหญ่ขึน้และใส่ “เสือ้ที่มีพู่ห้อยยาว”?

• พวกเขาหมายมั่นจะ “อวดคนอื่น” (ข้อ 5) หรอืไดร้บัคาํสรรเสรญิทางโลก

• ตามพระดาํรสัแนะนําของพระเจ้าที่ประทานแก่สานุศิษย์ของพระองค์ ใน มัทธิว 23:3 
เราทําอะไรไดบ้้างเมื่อเห็นผู้อื่นเป็นคนหน้าซ่ือใจคด หรอืแสรง้เป็นคนชอบธรรมเมื่อ
เขาไม่ไดเ้ป็น (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกันแตค่วรระบุความจรงิทํานองน้ี เราสามารถ
เลือกเช่ือฟังกฎของพระผู้เป็นเจ้าแม้เราเห็นผู้อ่ืนเป็นคนหน้าซ่ือใจคด)

• เหตใุดความจรงิน้ีจึงสําคญัสําหรบัเราที่จะทําตามในสมัยของเรา

เชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่านออกเสียง มัทธิว 23:8 และขอให้ชัน้เรยีนมองหาวา่พระเจ้าทรง
แนะนําผู้คนไม่ ให้ทําอะไร เชิญนักเรยีนมารายงานส่ิงที่พวกเขาพบ

ชี้ให้เห็นวลี “ท่านทุกคนเป็นพี่น้องกัน” (ข้อ 8) และอธิบายวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอน
คนไม่ให้ถือวา่ตนเหนือกวา่คนอื่น เน่ืองจากพวกเขาล้วนเป็นบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้า 
เท่าเทียมกันในสายพระเนตรของพระองค์

สรปุ มัทธิว 23:9–10 โดยอธิบายวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงเป็นพยานวา่พระบิดาบนสวรรค์
ทรงเป็นพระผู้สรา้งของเราและพระบิดาทรงส่งพระองค ์พระเยซูครสิตม์าเป็นพระ
อาจารย์ผู้ประทานชีวติที่แท้จรงิของเรา (ดงูานแปลของโจเซฟ สมิธ, มัทธิว 23:6    )

อธิบายวา่พวกธรรมาจารย์และพวกฟารสีิคดิวา่ตาํแหน่งและฐานะจะทําให้พวกเขายิ่งใหญ่ 
เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 23:11–12 และขอให้ชัน้เรยีนมองหาวา่ใครที่
พระผู้ช่วยให้รอดทรงถือวา่เป็นใหญ่ ในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 11 ใครจะไดร้บัพิจารณาวา่เป็นใหญ่ ในอาณาจักรของพระผู้เป็น
เจ้า

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 12 จะเกิดอะไรขึน้หากเราพยายามที่จะ “ยกตวัขึน้” (หรอืยก) ตวั
เราเองเหนือคนอ่ืนๆ เหมือนกับพวกฟารสีิ (ถึงแม้นักเรยีนจะใช้คาํพูดตา่งกัน ให้แน่ใจ
วา่พวกเขาเข้าใจหลักธรรมตอ่ไปน้ี หากเราพยายามยกตัวเหนือคนอ่ืน เราจะถูกกด
ให้ต่ําลง อธิบายวา่ ถูกกดให้ตํ่าลง หมายถึงถูกทําให้ตํา่ลงหรอือับอายหรอืไดร้บัความ
เคารพน้อยลง)

• ตามที่กลา่วไว้ ใน ข้อ 11–12 จะเกิดอะไรขึน้หากเรานอบน้อมถ่อมตนและรบัใช้ผู้อื่น 
(นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แตค่วรระบุหลักธรรมตอ่ไปน้ี หากเรานอบน้อมถ่อม
ตนและรบัใช้ผู้อ่ืน พระเจ้าจะทรงยกเราขึน้)

อธิบายวา่วลี “จะไดร้บัการยกขึน้” (ข้อ 12) หมายถึงวา่พระเจ้าจะยกเราขึน้และช่วยให้เรา
เป็นเหมือนพระองคม์ากขึน้

ตามที่เราไดเ้รยีนรู้ ใน มัทธิว 23 นอบน้อมถ่อมตนหมายถึงอะไร

วาดแผนภาพ ความตอ่เน่ือง ตอ่ไปน้ีกระดาน เชือ้เชิญให้นักเรยีนพิจารณางานดขีอง
พวกเขาท่ี โรงเรยีน บ้าน และโบสถ์ ขอให้พวกเขาพิจารณาวา่พวกเขาอยู่ตรงไหนในความ
ตอ่เน่ืองน้ีหากดตูามแรงบันดาลใจในการทํางานดแีละความพยายามของพวกเขาในการ
นอบน้อมถ่อมตน
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กระตุน้ให้นักเรยีนไม่ลืมวา่เราทุกคนล้วนเป็นบุตรธิดาของพระบิดาบนสวรรค ์ท่านอาจ
กระตุน้ให้พวกเขาตัง้เป้าหมายที่จะรบัใช้ผู้อื่นทุกวนัในเดอืนหน้าดว้ย ท่านอาจเชิญให้
พวกเขาเขียนประสบการณ์ของตนเองในสมุดบันทึกส่วนตวั

ก่อนเริม่ชัน้เรยีน เตรยีมแก้วทึบสามใบ นําโคลนหรอืน้ํามันมาลูบดา้นนอกของแก้วใบ
แรกและลูบดา้นในแก้วใบที่สอง ปล่อยใบท่ีสามไว้ ให้สะอาด ให้นักเรยีนดแูก้วทัง้สามใบ 
และถามชัน้เรยีนวา่แก้วไหนที่พวกเขาอยากจะใช้ดืม่ เชือ้เชิญให้นักเรยีนสํารวจดา้นใน
ของแก้วและอธิบายวา่แก้วไหนท่ีเขาอยากใช้ดืม่และเพราะเหตใุด

• แก้วที่สกปรกเป็นตวัแทนของคนหน้าซ่ือใจคดในดา้นใดบ้าง

สรปุ มัทธิว 23:13–36 โดยอธิบายวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงประณามพวกธรรมาจารย์และ
พวกฟารสีิวา่เป็นคนหน้าซ่ือใจคด เชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่านข้อเหล่าน้ีโดยละเอียด โดย
มองหาพระคาํที่พระผู้ช่วยให้รอดตรสัซํา้ๆ ในตอนเริม่ตน้ของหลายข้อ ขอให้พวกเขา
รายงานส่ิงที่พบ ท่านอาจตอ้งการเสนอแนะให้นักศึกษาทําเครือ่งหมายคาํวา่ วบิัต ิในข้อ
เหล่าน้ี อธิบายวา่ วบิัต ิหมายถึงความทุกข์ ความเจ็บปวด ความโศกเศรา้

เขียนพระคมัภีรอ์้างอิงและคาํถามตอ่ไปน้ีไวบ้นกระดาน

มัทธิว 23:23–24  

มัทธิว 23:25–26

มัทธิว 23:27–28

มัทธิว 23:29–36  

พวกธรรมาจารย์และพวกฟารสีิเป็นคนหน้าซือ่ใจคดอย่างไร

มีตวัอย่างอะไรบ้างเกีย่วกับความหน้าซือ่ใจคดแบบน้ีทีเ่ราเห็นในสมัยของเรา

แบ่งนักเรยีนออกเป็นคู่ๆ  ให้แตล่ะคูอ่่านออกเสียงข้ออ้างอิงแตล่ะข้อบนกระดานและ
สนทนา คาํถาม บนกระดานหลังจากอ่านแตล่ะข้อ (Encourage students to read the 
Joseph Smith Translation excerpts in the footnotes for their assigned passages.)

หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว ขอให้นักเรยีนรายงานคาํตอบของพวกเขา

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 23:26 และขอให้ชัน้เรยีนมองหาวา่พระ
ผู้ ให้รอดทรงบอกพวกฟารสีิ ให้ทําอะไรเพื่อเอาชนะการเป็นคนหน้าซ่ือใจคด

• พระผู้ช่วยให้รอดทรงบอกให้พวกฟารสีิทําอะไร

• ตามที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนพวกฟารสีิ จะเกิดอะไรขึน้กับเราเม่ือเราพยายาม
สะอาดทางวญิญาณจากภายใน (หลังจากนักเรยีนตอบ ให้แน่ใจวา่พวกเขาเข้าใจหลัก
ธรรมตอ่ไปน้ี เม่ือเราพยายามสะอาดทรงวญิญาณจากภายใน สิง่น้ีจะสะท้อนออก
มาท่ีการเลือกภายนอกของเรา)

• เราตอ้งทําอะไรเพื่อสะอาดทางวญิญาณภายใน
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• ความชอบธรรมจากภายในของเราจะสะท้อนออกมาท่ีการเลือกภายนอกของเราอย่างไร

เชิญให้นักเรยีนไตรต่รองวา่แก้วไหนที่เป็นตวัแทนของสภาพทางวญิญาณของพวกเขาใน
เวลาน้ี เป็นพยานถึงหลักธรรมก่อนหน้าน้ี และกระตุน้ให้นักเรยีนตัง้เป้าหมายที่จะช่วย
พวกเขาให้สะอาดทางวญิญาณ

แสดงหรอืวาด ภาพ แม่ไก่กําลังปกป้องลูกไก่

• ทําไมแม่ไก่ถึงกกลูกไก่อยู่ ใตปี้กของมัน (เพื่อปกป้องพวกมันจากอันตราย ชี ้ให้เห็นวา่
แม่ไก่อาจสละชีวติเพื่อปกป้องลูกของมัน)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 23:37–39 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมอง
หาวา่พระผู้ช่วยให้รอดตรสัวา่พระองคท์รงเป็นเหมือนแม่ไก่อย่างไร

• พระผู้ช่วยให้รอดทรงเป็นเหมือนแม่ไก่ที่รวมลูกของมันอย่างไร

• การที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงรวมเราหมายความวา่อย่างไร

ชี ้ให้เห็นวลี “นิเวศของเจ้าจะถูกทอดทิง้ให้รา้งเปล่า” (ข้อ 38) และอธิบายวา่ รา้งเปล่า 
หมายถึงวา่งหรอืถูกละทิง้ไป เน่ืองจากผู้คนไม่เต็มใจให้พระผู้ช่วยให้รอดทรงรวมพวก
เขา พวกเขาจึงถูกทิง้ไว้ โดยไม่มี ใครปกป้อง วลีน้ีสามารถหมายถึงสภาพทางวญิญาณของ
ผู้คนช่วงสมัยพระเยซูเช่นเดยีวกันกับในอนาคตเมื่อเยรซูาเล็มถูกทําลาย

• ตามที่พระเยซูทรงสอนเกี่ยวกับแม่ไก่และลูก เราจะไดร้บัอะไรถ้าเราเต็มใจให้พระผู้
ช่วยให้รอดทรงรวมเรา (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แตค่วรระบุหลักธรรมตอ่ไปน้ี 
หากเราเต็มใจให้พระผู้ช่วยให้รอดทรงรวมเรา เม่ือน้ันเราจะได้รบัการดูแลและ
การปกป้องจากพระองค์)

• เราแสดงให้พระผู้ช่วยให้รอดเห็นไดอ้ย่างไรวา่เราเต็มใจให้พระองคท์รงรวมเรา (เขียน
คาํตอบของนักเรยีนไวบ้นกระดาน)

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจวธิีหน่ึงที่พระผู้ช่วยให้รอดจะรวมเรา เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่าน
ออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีจากประธานเฮนรยี์ บี. อายรงิก์แห่งฝ่ายประธานสูงสุด

“ [พระผู้ช่วยให้รอด] ตรสัมากกวา่หน่ึงครัง้วา่พระองคจ์ะรวมเราดงัแม่ไก่
รวมลูกไก่ไว้ ใตปี้กของมัน พระองคต์รสัวา่เราตอ้งเลือกมาหาพระองค ์. . .

“วธิีหน่ึงท่ีจะทําส่ิงน้ันคอืการประชุมรว่มกับวสุิทธิชนในศาสนจักรของ
พระองค ์จงไปการประชุมของท่านถึงแม้ดเูหมือนวา่ยาก ถ้าท่านมุ่งม่ัน 
พระองคจ์ะทรงช่วยท่านให้มกีําลังท่ีจะทําส่ิงน้ี” (ด ู“ดว้ยกําลังจากพระเจ้า,” 

เลียโฮนา, พ.ค. 2004, 21)

• ประธานอายรงิก์กล่าววา่เราสามารถทําส่ิงใดเพื่อจะแสดงถึงความเต็มใจของเราเพื่อให้
พระผู้ช่วยให้รอดทรงรวมเรา

ขอให้นักเรยีนดรูายการที่เขียนไวบ้นกระดานเกี่ยวกับวธิีที่เราจะแสดงความเต็มใจของ
เราเพื่อให้พระครสิตท์รงรวมเรา เชือ้เชิญให้พวกเขาแบ่งปันวา่พวกเขาไดร้บัการดแูลและ
การปกป้องอย่างไรโดยการรวมสู่พระผู้ช่วยให้รอดจากหน่ึงในวธิีเหล่าน้ัน

เชือ้เชิญให้นักเรยีนตดัสินใจวา่พวกเขาจะทําอะไรเพื่อรวมสู่พระผู้ช่วยให้รอด ทัง้น้ีเพื่อวา่
พวกเขาจะยังคงไดร้บัการดแูลและการปกป้องตอ่ไป
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ให้ดภูาพ การเสด็จมาครัง้ที่สอง (หนังสือภาพพระกิตตคิณุ [2009], ภาพที่ 66;  
ด ูLDS.org ดว้ย) ขอให้นักเรยีนไตรต่รองคาํถามท่ีพวกเขามีเกี่ยวกับการเสด็จมาครัง้ที่
สองของพระเยซูครสิตแ์ละให้เขียนคาํถามลงในสมุดจดหรอืสมุดบันทึกการศึกษาพระ
คมัภีรข์องพวกเขา อย่าพยายามตอบคาํถามเหล่าน้ีในตอนน้ี ให้นักเรยีนมองหามองหาคาํ
ตอบเมื่อพวกเขาศึกษา โจเซฟ สมิธ—มัทธิว

ชี ้ให้เห็นวา่ โจเซฟ สมิธ—มัทธิว เป็นงานแปลของโจเซฟ สมิธใน มัทธิว 23:39 และ 
มัทธิว 24 สรปุ โจเซฟ สมิธ—มัทธิว 1:1–3 โดยอธิบายวา่พระเยซูครสิตท์รงสอนท่ีพระ
วหิารในเยรซูาเล็ม สานุศิษย์ของพระองคเ์ข้าใจวา่พระองคจ์ะเสด็จกลับไปที่ โลก จากน้ัน
พระเยซูเสด็จออกจากพระวหิาร และสานุศิษย์ของพระองคม์าหาพระองค ์โดยตอ้งการ
รูม้ากขึน้วา่พระวหิารจะถูกทําลายเมื่อใด

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง โจเซฟ สมิธ—มัทธิว 1:4 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดย
มองหาคาํถามสองข้อที่สานุศิษย์ทูลถามพระเยซูที่ภูเขามะกอกเทศ เชือ้เชิญนักเรยีนให้
รายงานส่ิงที่พวกเขาพบ และเขียน คาํถาม ตอ่ไปน้ีบนกระดาน

 1. เยรซูาเล็มและพระวหิารจะถูกทําลายเมือ่ใด

 2. อะไรคอืเครือ่งหมายของการเสด็จมาครัง้ทีส่องของพระเยซูครสิตแ์ละความพินาศ
ของคนช่ัวรา้ย

อธิบายวา่พระเยซูครสิตท์รงตอบคาํถามแรกใน ข้อ 5–21 และตอบคาํถามท่ีสองใน ข้อ 
21–55 แบ่งนักเรยีนออกเป็นคู ่ให้พวกเขาอ่านออกเสียง โจเซฟ สมิธ—มัทธิว 1:5–12 
กับคู ่โดยมองหาเครือ่งหมายที่เกี่ยวข้องกับการทําลายเยรซูาเล็มและพระวหิาร ขอให้
นักเรยีนรายงานส่ิงที่พบ

• แม้พระเยซูตรสัวา่สานุศิษย์ของพระองคจ์ะทนทุกข์ ในช่วงน้ี พระองคต์รสัอะไรเกี่ยว
กับคนที่ “ยังแน่วแน่และ[ไม่] แพ้” (ข้อ 11)

• เราสามารถเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรจาก ข้อ 11 (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แตค่วรระบุ
หลักธรรมตอ่ไปน้ี ถ้าเรายังแน่วแน่และไม่แพ้ เม่ือน้ันเราจะรอด โดยใช้คาํพูดของ
นักเรยีน ให้เขียนหลักธรรมน้ีบนกระดาน)
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• แน่วแน่และไม่แพ้หมายความวา่อย่างไร (แน่วแน่ บอกถึงการไม่หวัน่ไหว เข้มแข็ง ไม่
โอนเอน และไม่ยอมแพ้)

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจความหมายของคาํวา่ รอด ใน ข้อ 11 อธิบายวา่เมื่อเราแน่วแน่ 
เราอาจไม่รอดจากความยากลําบากแตเ่ราจะรอดในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าในที่สุด

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงย่อหน้าตอ่ไปน้ี ขอให้ชัน้เรยีนฟังวา่คนที่ยังคง
แน่วแน่ในการเช่ือฟังคาํแนะนําของพระผู้ช่วยใช้รอดจะรอดจากความพินาศไดอ้ย่างไร 

ใน โจเซฟ สมิธ—มัทธิว 1:13–18 เราเรยีนรูว้า่พระเยซูทรงเตอืนสานุศิษย์ของพระองค์
ให้เตรยีมหนีไปที่ภูเขาและไม่กลับมาที่บ้านเน่ืองจากเยรซูาเล็มจะถูกโจมตแีละถูก
ทําลาย พระองคท์รงพยากรณ์วา่ความยากลําบากในวนัเวลาเหล่าน้ันจะเลวรา้ยที่สุดเท่า
ที่อิสราเอลเคยเจอ ใน ค.ศ.70 ประมาณ 40 ปีหลังจากพระเยซูทรงมีพระดาํรสัเหล่าน้ี 
โรมันยึดเยรซูาเล็มและฆ่าชาวยิวไปมากกวา่หน่ึงล้านคน พระวหิารถูกทําลาย ไม่มีหิน
สักก้อนถูกทิง้ไว้ ให้ซ้อนทับกันอยู่—ดงัที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงพยากรณ์ (ด ูมัทธิว 24:2) 
อย่างไรก็ดคีนที่ฟังพระสุรเสียงเตอืนของพระเยซูครสิตห์นีไปที่เพล์ลา เมืองที่อยู่ห่างไป
ประมาณ 80 กิโลเมตรทางตะวนัออกเฉียงเหนือของเยรซูาเล็มอย่างปลอดภัย (ด ูBible 
Dictionary ใน พระคมัภีร์ ไบเบิลภาษาอังกฤษฉบับ LDS, “Pella”)

• ประสบการณ์ของชาวยิวแสดงให้เห็นความสําคญัของการดาํรงความแน่วแน่ในการเช่ือ
ฟังพระคาํของพระผู้ช่วยให้รอดอย่างไร

• ท่านไดร้บัพรจากการแน่วแน่ในการเช่ือฟังพระบัญญัตเิมื่อใด

สรปุ โจเซฟ สมิธ—มัทธิว 1:19–20 โดยอธิบายวา่พระเยซูทรงพยากรณ์วา่แม้ชาวยิวจะ
ทนทุกข์กับความเดอืดรอ้นอย่างใหญ่หลวง แตพ่วกเขาจะไดร้บัการรกัษาไวเ้น่ืองจากพันธ
สัญญาของพระผู้เป็นเจ้ากับพวกเขา

อธิบายวา่นอกจากการอธิบายเครือ่งหมายท่ีจะเตอืนถึงความพินาศของเยรซูาเล็ม พระผู้
ช่วยให้รอดทรงตอบคาํถามที่สองของสานุศิษย์ โดยทรงพยากรณ์เครือ่งหมายเก่ียวกับการ
เสด็จมาครัง้ที่สองของพระองค์

ขอให้นักศึกษาคนหน่ึงอ่านออกเสียง โจเซฟ สมิธ—มัทธิว 1:21–23 เชือ้เชิญให้ชัน้เรยีน
ดตูาม โดยมองหาสาเหตทุี่พระเจ้าทรงเปิดเผยเครือ่งหมายการเสด็จมาครัง้ที่สองของ
พระองค์

• เหตใุดการรูเ้ครือ่งหมายท่ีเป็นสัญลักษณ์การเสด็จมาครัง้ที่สองจึงเป็นประโยชน์
สําหรบัสานุศิษย์ของพระเยซูครสิต์

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง โจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ1:24–26 ขอให้ชัน้เรยีน
ดตูาม โดยมองหาวา่พระผู้ช่วยให้รอดตรสัวา่จะทรงปรากฏพระองค์ ในการเสด็จมาครัง้ที่
สองของพระองคอ์ยา่งไร

• พระผู้ช่วยให้รอดจะทรงปรากฏพระองค์ ในการเสด็จมาครัง้ที่สองของพระองคอ์ย่างไร

• การรูเ้ช่นน้ีจะช่วยให้ผู้ที่ทรงเลือกไวห้ลีกเลี่ยงการหลอกลวงไดอ้ย่างไร
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ให้นักเรยีนอ่าน โจเซฟ สมิธ—มัทธิว 1:27–31 ในใจโดยมองหาเครือ่งหมายท่ีจะเกิดก่อน
การเสด็จมาครัง้ที่สอง

• ความยากลําบากอะไรที่คนจะเผชิญก่อนการเสด็จมาครัง้ที่สอง

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 27 และ 31 เครือ่งหมายแห่งความหวงัใดจะเกิดขึน้ก่อนการเสด็จ
มาครัง้ที่สอง (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แตค่วรระบุความจรงิตอ่ไปน้ี ก่อนการ
เสด็จมาครัง้ท่ีสองของพระเยซูครสิต์ พระเจ้าจะทรงรวบรวมผู้ท่ีพระองค์ทรง
เลือกไวแ้ละจะมีผู้สัง่สอนพระกิตติคุณไปท่ัวโลก)

• เราเห็นคาํพยากรณ์น้ีเกิดสัมฤทธิผลทางใดบ้าง

อธิบายวา่ โจเซฟ สมิธ—มัทธิว 1:32–36 อธิบายถึงเครือ่งหมายเพ่ิมเตมิที่เกี่ยวข้องกับการ
เสด็จมาครัง้ที่สอง

เตอืนนักเรยีนถึงพระดาํรสัเตอืนของพระผู้ช่วยให้รอดวา่ในยุคสุดท้ายพระครสิตป์ลอม
และศาสดาพยากรณ์ปลอมจะพยายาม “หลอกลวงแม้ผู้ที่ทรงเลือกไว”้ (ข้อ 22) เชิญ
นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง โจเซฟ สมิธ—มัทธิว 1:37 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยหาดู
วา่ผู้ที่เลือกไวจ้ะหลีกเลี่ยงไม่ ให้ถูกหลอกลวงไดอ้ย่างไร

• ผู้ที่เลือกไวจ้ะหลีกเลี่ยงไม่ ให้ถูกหลอกลวงไดอ้ย่างไร

• เราสามารถเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรจากข้อน้ี (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แตค่วรระบุ
หลักธรรมตอ่ไปน้ี ถ้าเราสะสมพระวจนะของพระเจ้า เราจะไม่ถูกหลอก เขียนหลัก
ธรรมน้ีไวบ้นกระดาน)

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจหลักธรรมน้ีลึกซึง้ย่ิงขึน้ ให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงเรือ่ง
เล่าตอ่ไปน้ีของเอ็ลเดอรเ์อ็ม. รสัเซลล์ บัลลารด์แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง

“ผู้สอนศาสนาท่ีดคีนหน่ึงที่รบัใช้กับข้าพเจ้าสมัยข้าพเจ้าเป็นประธานคณะ
เผยแผ่ ในโทรอนโต [แคนาดา] มาหาข้าพเจ้าในอีกหลายปีตอ่มา ข้าพเจ้า
ถามเขาวา่ ‘เอ็ลเดอร ์ผมจะช่วยอะไรคณุไดบ้้าง’

“‘ประธานครบั’ เขาตอบ ‘ผมคดิวา่ผมกําลังสูญเสียประจักษ์พยาน’

“ข้าพเจ้าแทบไม่เช่ือหู ข้าพเจ้าถามวา่เรือ่งแบบน้ีเกิดขึน้ไดอ้ย่างไร

“‘ครัง้แรกที่ผมอ่านงานเขียนตอ่ตา้นมอรมอน’ เขากล่าว ‘ผมมีคาํถามบางอย่าง และไม่มี
ใครตอบคาํถามของผม ผมสับสน และคดิวา่กําลังสูญเสียประจักษ์พยาน’ (“When Shall 
These Things Be?” Ensign, ธ.ค. 1996, 60)

ขอให้นักเรยีนไตรต่รองวา่พวกเขาหรอืคนที่พวกเขารูจ้ักเคยประสบส่ิงที่คล้ายกับอดตีผู้
สอนศาสนาคนน้ีประสบหรอืไม่

• ท่านจะให้คาํแนะนําอะไรแก่คนที่อยู่ ในสถานการณ์น้ี เพราะเหตใุด

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงเรือ่งราวจากเอ็ลเดอรบ์ัลลารด์ตอ่

“ข้าพเจ้าถามเขาวา่คาํถามของเขาคอือะไร และเขาบอกข้าพเจ้า คาํถามเหล่าน้ันเป็น
ประเด็นตอ่ตา้นศาสนจักรโดยทั่วๆ ไป แตข่้าพเจ้าตอ้งการเวลาเล็กน้อยเพื่อรวบรวม
เน้ือหา จะไดม้ีคาํตอบท่ีเป็นประโยชน์ ดว้ยเหตน้ีุเราจึงนัดพบกันอีก 10 วนัข้างหน้า  
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ซ่ึงข้าพเจ้าบอกเขาวา่จะตอบคาํถามทุกข้อของเขา ขณะท่ีเขากําลังจะออกไป ข้าพเจ้ารัง้
เขาไว้

“‘เอ็ลเดอร ์คณุถามคาํถามผมหลายข้อวนัน้ี’ ผมพูด ‘ตอนน้ีผมจะถามคณุสักข้อ’

“‘ ไดค้รบั ประธาน’

“‘นานเท่าไรแล้วตัง้แตค่ณุอ่านพระคมัภีรม์อรมอน’ ข้าพเจ้าถาม

“เขาหลบตา มองพืน้ครูห่น่ึง จากน้ันก็มองข้าพเจ้า ‘นานแล้วครบั ประธาน’ เขาสารภาพ

“‘ ไม่เป็นไร’ ข้าพเจ้าบอก ‘คณุมอบหมายงานให้ผมทํา เพื่อความยุตธิรรมผมก็จะให้คณุ
บ้าง ผมอยากให้คณุสัญญากับผมวา่คณุจะอ่านพระคมัภีรม์อรมอนอย่างน้อยวนัละหน่ึง
ช่ัวโมงทุกวนัระหวา่งน้ีจนถึงเวลาพบกันคราวหน้า’ เขารบัปากวา่จะทําเช่นน้ัน

“สิบวนัตอ่มาเขากลับมาที่ห้องทํางานของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าพรอ้มแล้ว ข้าพเจ้าดงึ
กระดาษออกมาเพ่ือเริม่ตอบคาํถามของเขา แตเ่ขายัง้ไว้

“‘ประธานครบั’ เขาพูด ‘น่ันไม่จําเป็นครบั’ จากน้ันเขาอธิบายวา่ ‘ผมรูว้า่พระคมัภีร ์
มอรมอนเป็นความจรงิ ผมรูว้า่โจเซฟ สมิธเป็นศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้า’

“‘น่ันเยี่ยมเลย’ ข้าพเจ้าตอบ ‘แต่ไม่วา่จะอย่างไรคณุก็ตอ้งไดค้าํตอบสําหรบัคาํถามของ
คณุ ผมคดิหาคาํตอบตัง้นาน คณุก็แคน่ั่งฟังเฉยๆ’

“ข้าพเจ้าจึงตอบคาํถามของเขาทุกข้อ แล้วถามวา่ ‘เอ็ลเดอร ์คณุเรยีนรูอ้ะไรจากส่ิงน้ี’

“ เขาบอกวา่ ‘จงให้เวลาพระเจ้าเท่ากัน’” (“When Shall These Things Be?” 60)

• ประสบการณ์น้ีแสดงหลักธรรมที่เราระบุใน ข้อ 37 วา่อย่างไร

• ท่านไดร้บัพรอย่างไรเมื่อท่านสะสมพระวจนะของพระเจ้า

อธิบายวา่โดยใช้อุปมา พระเยซูทรงแนะนําสานุศิษย์ของพระองคว์า่จะสะสมพระวจนะ
ของพระองคแ์ละเตรยีมรบัการเสด็จมาครัง้ที่สองของพระองค์ ไดอ้ย่างไร

แบ่งนักเรยีนออกเป็นคู ่มอบหมายนักเรยีนคนหน่ึงในคู่ ให้ศึกษา โจเซฟ สมิธ—มัทธิว 
1:38–46 และอีกคนศึกษา โจเซฟ สมิธ—มัทธิว 1:47–54 เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาหลัก
ธรรมและหลักคาํสอนในข้อที่ ไดร้บัมอบหมายและเขียนไว้

หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว ขอใหนั้กเรยีนสรปุอุปมาที่พวกเขาอ่านให้คูฟ่ังและ
สนทนาคาํถามตอ่ไปน้ี

• ความจรงิอะไรบ้างที่ท่านระบุ

• พระผู้ช่วยให้รอดทรงแสดงความจรงิเหล่าน้ีในข้อที่ท่านศึกษาอย่างไร

เชือ้เชิญให้นักเรยีนหลายๆ คนรายงานความจรงิที่พวกเขาระบุ ซ่ึงอาจรวมถึงความจรงิตอ่
ไปน้ี มีแต่พระบิดาบนสวรรค์เท่าน้ันท่ีทรงทราบวา่การเสด็จมาครัง้ท่ีสองของพระ
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ผู้ช่วยให้รอดจะเกิดเม่ือใด หากเราคอยดูเครือ่งหมายและเช่ือฟังพระบัญญัติของ
พระเจ้า เม่ือน้ันเราจะพรอ้มรบัการเสด็จมาครัง้ท่ีสองของพระผู้ช่วยให้รอด
ทบทวนความจรงิที่ระบุใน โจเซฟ สมิธ—มัทธิว และขอให้นักเรยีนพิจารณาวา่ความจรงิ
เหล่าน้ีจะช่วยตอบคาํถามที่พวกเขาเขียนในตอนเริม่ตน้บทเรยีนไดอ้ย่างไร เชือ้เชิญให้
พวกเขาเป็นพยานถึงความจรงิที่พวกเขาไดเ้รยีนรู้

ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยเอ็ลเดอรด์ลัลิน เอช. โอ๊คส์แห่ง
โควรมัอัครสาวกสิบสอง (หากเป็นไปได้ ให้แจกสําเนาแก่นักเรยีน)

“เราจะทําอย่างไรถ้าวนัแห่งการเสด็จมาคอืพรุง่น้ี ถ้าเรารูว้า่เราจะพบพระเจ้า
พรุง่น้ี—ผ่านการสิน้ชีวติก่อนเวลาอันควรหรอืการเสด็จมาอย่างไม่คาดฝัน
ของพระองค—์เราจะทําอะไรวนัน้ี เราจะสารภาพอะไร เราจะเลิกทําส่ิงใด 
เราจะสะสางเรือ่งใด เราจะให้อภัยใคร เราจะแสดงประจักษ์พยานเรือ่งอะไร

“ถ้าเราจะทําส่ิงเหล่าน้ันในเวลาน้ัน เหตใุดเราไม่ทําตอนน้ี?” (“การเตรยีม
พรอ้มสําหรบัการเสด็จมาครัง้ที่สอง,” เลียโฮนา, พ.ค. 2004, 9)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนเขียนคาํตอบของคาํถามตอ่ไปน้ี หากฉันรูว้า่ฉันจะพบพระผู้ช่วยให้
รอดพรุง่น้ี ฉันจะเปลี่ยนอะไรวนัน้ี กระตุน้ให้นักเรยีนทําตามที่เขียนไว้
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เชือ้เชิญให้นักศึกษาคนหน่ึงอ่านเรือ่งราวตอ่ไปน้ีของเอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด์
แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองเกี่ยวกับอดตีผู้สอนศาสนาท่ีแบ่งปันประสบการณ์ส่วนตวั
ในการประชุมแสดงประจักษ์พยาน ให้นักเรยีนจินตนาการวา่พวกเขาจะรูสึ้กอย่างไรหาก
พวกเขาเป็นเด็กหนุ่มใน เรือ่งเล่าน้ี

“เขา . . . เล่าถึงตอนท่ีกลับมาจากการออกเดทหลังจากไดร้บัแตง่ตัง้เป็น
เอ็ลเดอรเ์ม่ืออายุ 18 ปีไม่นาน มีบางอย่างเกิดขึน้ในการออกเดทครัง้น้ีที่เขา
ไม่ไดภู้มิ ใจนัก เขาไม่ไดเ้ล่ารายละเอียดแตอ่ย่างใด ทัง้ไม่ควรทําเช่นน้ันตอ่
หน้าสาธารณชน จนทุกวนัน้ีข้าพเจ้ายังไม่ทราบวา่เหตกุารณ์น้ันคอือะไร แต่
เป็นเหตกุารณ์ที่มีนัยสําคญัมากพอจะส่งผลกระทบตอ่วญิญาณและความ

ภาคภูมิ ใจในตนเองของเขา

“ขณะน่ังอยู่ ในรถของตนเองตรงทางเข้าบ้านครูห่น่ึงคดิทบทวนเรือ่งราวตา่ง ๆ และ
รูสึ้กเศรา้เสียใจอย่างแท้จรงิกับส่ิงท่ีเกิดขึน้ มารดาของเขาซ่ึงไม่ ใช่สมาชิกก็วิง่ลนลาน
ออกจากบ้านตรงมาท่ีรถ ช่ัวอึดใจเธอแจ้งวา่น้องชายของเขาเพ่ิงตกบันไดบ้าน ศีรษะ
กระแทกอย่างแรงและมีอาการชัก บิดาของเขาซ่ึงไม่ ใช่สมาชิกโทรเรยีกรถพยาบาลทันที 
แตอ่ย่างดทีี่สุดคงตอ้งใช้เวลาอยู่บ้างกวา่ความช่วยเหลือจะมา

“‘มาทําอะไรสักอย่างสิ’ เธอรอ้งบอก ‘มีบางอย่างที่ลูกทําในศาสนจักรเม่ือเกิดช่วงเวลา
แบบน้ีไม่ ใช่หรอื ลูกมีฐานะปุโรหิตของท่ีน่ันน่ีนา มาทําอะไรสักอย่างเถิด’ . . .

“. . . ในคนืน้ี เมื่อคนท่ีเขารกัมากตอ้งการศรทัธาและความเข้มแข็งจากเขา ชายหนุ่มผู้น้ี
กลับไม่สามารถตอบสนองได ้ดว้ยการที่เขาเพ่ิงตอ่สู้กับความรูสึ้กและรูต้วัวา่เพิ่งกระทํา
ส่ิงที่ลดหย่อนตอ่มาตรฐาน—ไม่วา่ส่ิงน้ันจะเป็นอะไรก็ตาม—เขาไม่สามารถนําตนเองไป
อยู่เบือ้งพระพักตรพ์ระเจ้าและทูลขอพรที่จําเป็นในเวลาน้ัน” (“ความม่ันใจในความมีคา่
ควร,” เลียโฮนา, เม.ย. 2014, 58)

• ท่านจะคดิอย่างไรหากท่านเป็นเด็กหนุ่มคนน้ีในสถานการณ์น้ี เหตใุดจึงสําคญัมากที่
ตอ้งพรอ้มเสมอ

แสดงภาพ คาํอุปมาเรือ่งหญิงพรหมจารสิีบคน (หนังสือภาพพระกิตตคิณุ [2009], ภาพ
ที่ 53; ด ูLDS.org ดว้ย) เตอืนนักเรยีนวา่ระหวา่งที่พระเยซูครสิตป์ระทับอยู่บนภูเขา
มะกอกเทศกับสานุศิษย์ของพระองค ์พระองคท์รงสอนพวกเขาเกี่ยวกับการเสด็จมาครัง้

ใ
พพพพพ
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ที่สองของพระองค ์(ด ูมัทธิว 24) จากน้ันพระองคป์ระทานอุปมาเรือ่งหญิงพรหมจารสิีบ
คนเพื่อแสดงให้เห็นวา่พวกเขาจะเตรยีมรบัการเสด็จมาครัง้ที่สองของพระองคอ์ย่างไร

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 25:1–4 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมอง
หาองคป์ระกอบหลักของอุปมา เชือ้เชิญให้พวกเขารายงานส่ิงที่พบ เขียนวลีตอ่ไปน้ีไวบ้น 
กระดาน

เจ้าบ่าว

หญิงพรหมจารีโง่และหญิงพรหมจารมีีปัญญา

ตะเกียงและน้ํามัน

อธิบายวา่ในประเพณีแตง่งานของชาวยิว เจ้าบ่าว พรอ้มกับเพื่อนสนิทจะไปเข้าพิธี
แตง่งานที่บ้านเจ้าสาวตอนกลางคนื หลังจากเสรจ็พิธี งานเลีย้งแตง่งานจะไปจัดที่บ้าน
เจ้าบ่าวเพื่อกินเลีย้ง แขกงานแตง่งานที่จะรว่มขบวนตอ้งถือตะเกียงหรอืคบเพลิงของ
ตนเองเพื่อบอกวา่พวกเขาเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มงานแตง่และเพื่อเพิ่มความสวา่งและ
ความสวยงามให้แก่งาน

เชือ้เชิญให้นักเรยีนหลายๆ คนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก มัทธิว 25:5–13 ขอให้ชัน้เรยีน
ดตูามโดยมองหาวา่หญิงพรหมจารทีี่มีปัญญาห้าคนทําอะไรและหญิงพรหมจารีโง่ห้าคน
ทําอะไร

 แทนทีจ่ะให้นักเรยีนอา่นออกเสียง มทัธวิ 25:5–13 ท่านสามารถฉายบางส่วนของวดี-ิ 
ทัศน์ “They That Are Wise (พวกเขาที่มีปัญญา)” (นาทีที่ 0:00–5:46) ซ่ึงแสดงอุปมา
เรือ่งหญิงพรหมจารสิีบคน วดีทิัศน์น้ีมีอยู่ที่ Doctrine and Covenants and Church 
History Visual Resources DVDs และท่ี LDS.org ก่อนเริม่ฉายวดีทิัศน์ ให้นักเรยีน
มองหาวา่หญิงพรหมจารทีี่มีปัญญาห้าคนทําอะไรและหญิงพรหมจารีโง่ห้าคนทําอะไร

• หญิงพรหมจารทีี่มีปัญญาห้าคนทําอะไร หญิงพรหมจารีโง่ห้าคนทําอะไร

พูดถึงองคป์ระกอบของอุปมาที่เขียนไวบ้นกระดาน ขอให้ชัน้เรยีนบอกวา่แตล่ะองค์
ประกอบอาจหมายถึงอะไร

เขียน พระเยซูครสิต ์ข้างๆ เจ้าบ่าว บนกระดาน อธิบายวา่วลี “เมื่อเจ้าบ่าวมาช้า” (ข้อ 5) 
และ “เม่ือถึงเที่ยงคนืก็มีเสียงรอ้ง” (ข้อ 6) หมายถึงการเสด็จมาครัง้ที่สองของพระเยซู
ครสิต์

• เราสามารถเรยีนรูอ้ะไรไดบ้้างเกี่ยวกับการเสด็จมาครัง้ที่สองของพระเยซูครสิตจ์ากวลี
เหล่าน้ี

อธิบายวา่ทัง้หญิงพรหมจารมีีปัญญาและหญิงพรหมจารีโง่ ที่รบัเชิญมางานเลีย้งหมายถึง
สมาชิกของศาสนจักร (ด ูดลัลิน เอช. โอ๊คส์, “การเตรยีมพรอ้มสําหรบัการเสด็จมาครัง้
ที่สอง,” เลียโฮนา, พ.ค. 2004, 9) เขียน สมาชิกของศาสนจักร ข้างๆ หญิงพรหมจารมีี
ปัญญาและหญิงพรหมจารีโง่ บนกระดาน

เชือ้เชิญให้นักเรยีนทบทวน มัทธิว 25:8–9 และไตรต่รองวา่เหตใุดหญิงพรหมจารมีี
ปัญญาจึงไม่ ให้น้ํามันแก่หญิงพรหมจารีโง่ ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านคาํกล่าวตอ่ไปน้ี
ของประธานสเป็นเซอร ์ดบัเบิลยู. คมิบัลล์ ขอให้ชัน้เรยีนฟังวา่น้ํามันหมายถึงอะไรและ
เหตใุดจึงแบ่งปันไม่ได้
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“น่ีไม่ ใช่ความเห็นแก่ตวัหรอืไม่มีเมตตา น้ํามันชนิดท่ีจําเป็นตอ่การส่อง
ทางหรอืส่องสวา่งความมืดไม่สามารถแบ่งปันได ้คนๆ หน่ึงจะสามารถแบ่ง
ปันการเช่ือฟังหลักธรรมของส่วนสิบ สันตสุิขจากการดาํเนินชีวติอย่างชอบ
ธรรม การสะสมความรู้ ไดอ้ย่างไร คนๆ หน่ึงจะแบ่งปันศรทัธาหรอืประจักษ์
พยานไดอ้ย่างไร คนๆ หน่ึงจะแบ่งปันเกี่ยวกบัเจตคตหิรอืเรือ่งความ

บรสุิทธิ์ทางเพศ หรอืประสบการณ์งานเผยแผ่ศาสนาไดอ้ย่างไร คนๆ หน่ึงจะแบ่งปัน
สิทธิพิเศษจากพระวหิารไดอ้ย่างไร คนแตล่ะคนตอ้งไดน้ํ้ามันชนิดน้ันดว้ยตนเอง . . .

“ ในอุปมา น้ํามันซือ้ไดท้ี่ตลาด ในชีวติของเราน้ํามันแห่งการเตรยีมตวัสามารถสะสมไดท้ี
ละหยดโดยการดาํเนินชีวติอย่างชอบธรรม . . . แตล่ะการกระทําแห่งการอุทิศตนและ
การเช่ือฟังเป็นแตล่ะหยดที่เราสะสมไว”้ (Faith Precedes the Miracle [1972], 255–56)

• น้ํามันในอุปมาหมายถึงอะไร (เขียนคาํตอบของนักเรยีน เช่น การเตรยีมตวัทาง
วญิญาณ ประจักษ์พยาน ศรทัธา การเปลีย่นใจเลือ่มใส และ ประสบการณ์ ข้างๆ 
ตะเกียงและน้ํามัน บนกระดาน เพื่อให้ความคดิเห็นเพิ่มเตมิแก่สัญลักษณ์ของน้ํามัน 
ท่านอาจตอ้งการเสนอแนะให้นักเรยีนอ่าน หลักคาํสอนและพันธสัญญา 45:56–57 
และเขียนข้ออ้างโยงไวก้ับ มัทธิว 25:8)

• เราเรยีนรูค้วามจรงิอะไรจากอปุมาและจากความคดิเห็นของประธานคมิบัลล์เกี่ยวกับ
การยืมการเตรยีมทางวญิญาณ (หลังจากนักเรยีนตอบแล้ว ให้เขียนความจรงิตอ่ไปน้ี
บนกระดาน เราไม่สามารถยืมการเตรยีมทางวญิญาณจากคนอ่ืน)

• ท่านเรยีนรูค้วามจรงิอะไรจากอุปมาน้ีเกี่ยวกับวธิีเตรยีมรบัการเสด็จมาครัง้ที่สอง 
(นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แต่ ให้แน่ใจวา่พวกเขาระบุความจรงิตอ่ไปน้ี เราเตรยีม
รบัการเสด็จมาครัง้ท่ีสองของพระเยซูครสิต์ โดยเพ่ิมประจักษ์พยานและการ
เปล่ียนใจเล่ือมใจของเราผ่านความชอบธรรมในแต่ละวนั เขียนความจรงิน้ีไวบ้น
กระดาน)

จัดเตรยีมสําเนาประกอบ เอกสารแจก ให้นักเรยีน ให้นักเรยีนเขียนวธิีที่พวกเขาจะได ้
“น้ํามัน” ของการเตรยีมตวัทางวญิญาณโดยเขียนลงในเอกสารแจก

เพื่อเตรยีมรบัการเสด็จมาครัง้ท่ีสอง
ของพระเจ้า ฉันจะเตมิ “น้ํามัน” ใส่ ใน 
“ตะเกียง” ของฉันโดย
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หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว ขอให้นักเรยีนสองสามคนแบ่งปันความคดิของพวกเขา
กับชัน้เรยีน

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจวธิีอื่นๆ ที่พวกเขาจะสะสมหยดน้ํามันทีละหยดผ่านการ
ดาํเนินชีวติที่ชอบธรรม ท่านอาจฉายวดีทิัศน์ที่เหลือของ “They That Are Wise (พวก
เขาที่มีปัญญา)” (นาทีที่ 5:46–8:44) เชือ้เชิญให้นักเรยีนเพิ่มแนวคดิเข้าไปในรายการ
ของพวกเขาขณะชมวดีทิัศน์

ขอให้นักศึกษาคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 25:10–12 เชือ้เชิญให้นักเรยีนท่ีเหลือให้ดู
ตาม โดยมองหาวา่เจ้าบ่าวพูดอะไรกับหญิงพรหมจารีโง่ ขอให้นักเรยีนรายงานส่ิงที่พบ

อธิบายวา่งานแปลของโจเซฟ สมิธ มัทธิว 25:11 อธิบายเพิ่มเตมิวา่เจ้าบ่าวพูดวา่ “เราไม่รู้
จักท่าน” 

• ประโยค “เราไม่รูจ้ักท่าน” บอกอะไรเราเกี่ยวกับหญิงพรหมจารีโง่ห้าคน การรูจ้ัก
พระเจ้าแตกตา่งจากการแครู่เ้ก่ียวกับพระองคอ์ย่างไร

• เราเรยีนรูอ้ะไรจากข้อพระคมัภีรน้ี์เกี่ยวกับส่ิงที่เราตอ้งทําเพื่อพรอ้มรบัการเสด็จมาของ
พระเจ้า (ช่วยนักเรยีนระบุหลักธรรมตอ่ไปน้ี เพ่ือพรอ้มรบัการเสด็จมาของพระเจ้า
และมีค่าควรท่ีจะอยู่ ในพระนิเวศของพระองค์ เราต้องรูจั้กพระองค์)

• ล่าสุดน้ี ท่านรูจ้ักพระผู้ช่วยให้รอดมากขึน้ในทางใดบ้าง

เตอืนนักเรยีนถึงเรือ่งราวในช่วงเริม่ตน้บทเรยีนเกี่ยวกับชายหนุ่มผู้ดาํรงฐานะปุโรหิตที่
ไม่พรอ้มในช่วงเวลาจําเป็น อธิบายวา่ชายหนุ่มคนน้ันรบีวิง่ไปที่บ้านชายสูงวยัคนหน่ึงใน
วอรด์ของเขาที่อยู่สุดถนน ชายสูงวยัให้พรน้องชายของเขาท่ีทําให้อาการของเขาสงบจน
กระทั่งเจ้าหน้าที่แพทย์มาถึง เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงประจักษ์พยาน
ของเด็กหนุ่มคนน้ีตามที่เอ็ลเดอรฮ์อลแลนดเ์ล่า

“‘ ใครที่ยังไม่เคยเจอส่ิงที่ผมเจอในคนืน้ันจะไม่มีทางรูว้า่ผมตอ้งแบกความ
รูสึ้กละอายใจและความเศรา้เสียใจแค่ไหนที่ ไม่รูสึ้กมีคา่ควรตอ่การใช้ฐานะ
ปุโรหิตที่ผมดาํรงอยู่ เป็นความทรงจําที่เจ็บปวดยิ่งกวา่สําหรบัผม เพราะน่ัน
คอืน้องชายของผมเองที่ตอ้งการผมและคณุพ่อคณุแม่ที่รกัของผมซ่ึงไม่ ใช่
สมาชิกและกําลังหวาดหวัน่ พวกท่านมีสิทธ์ิคาดหวงัจากผมมากกวา่น้ี แต่

ขณะที่ผมยืนอยู่ตอ่หน้าพวกคณุในวนัน้ีผมขอสัญญากับพวกคณุ’ เขากล่าว ‘ถึงผมจะไม่
ดพีรอ้ม แตนั่บจากคนืน้ันเป็นตน้มา ผมไม่เคยทําส่ิงใดท่ีจะกีดกันผมจากการอยู่ตอ่
เบือ้งพระพักตรพ์ระเจ้าดว้ยความม่ันใจและทูลขอความช่วยเหลือจากพระองค์ ในยาม
จําเป็น ความมีคา่ควรส่วนตวัเป็นการตอ่สู้อย่างหน่ึงในโลกท่ีเราอาศัยอยู่’ เขายอมรบั  
‘แต ่เป็นการตอ่สู้ที่ผมชนะ ผมเคยรูสึ้กถึงน้ิวที่ชีป้ระณามผมครัง้หน่ึงในชีวติและผมไม่
ตอ้งการจะรูสึ้กเช่นน้ันอีกถ้าผมทําอะไรไดเ้กี่ยวกับเรือ่งน้ี และแน่นอนวา่’ เขาสรปุ ‘ผม
สามารถทํา ทุกอย่างได ้เกี่ยวกับเรือ่งน้ี’” (“ความม่ันใจในความมีคา่ควร,” 59)

ขอให้นักเรยีนพิจารณาส่ิงที่พวกเขาตอ้งทําเพ่ือให้มีความพรอ้มทางวญิญาณสําหรบัรบั
การเสด็จมาของพระเจ้าและมีคา่ควรที่จะอยู่ ในที่ประทับของพระองค ์ท่านอาจกระตุน้
ให้พวกเขาวงกลมหน่ึงหรอืสองการกระทําที่พวกเขาเขียนไว้ ในเอกสารแจกและตัง้เป้า
หมายวา่จะทําในวธิีที่จะช่วยเพ่ิมความพรอ้มทางวญิญาณของพวกเขา เชิญพวกเขาให้นํา
เอกสารแจกไปที่บ้านเพ่ือเป็นการเตอืนถึงเป้าหมายของพวกเขา



150

ก่อนเริม่ชัน้เรยีน วางเหรยีญห้าเหรยีญไวอ้ีกดา้นหน่ึงของห้องและสองเหรยีญไวอ้ีกดา้น
หน่ึง ใส่เหรยีญอีกแปดเหรยีญในกระเป๋าของท่าน

เพื่อเริม่บทเรยีน เชือ้เชิญให้นักเรยีนสามคนออกมาท่ีหน้าชัน้เรยีนเพื่อช่วยท่านแสดง
อุปมาที่พระเยซูครสิตท์รงสอนสานุศิษย์ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของคาํแนะนําเกี่ยวกับการ
เสด็จมาครัง้ที่สองของพระองค์

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 25:14–18 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมอง
หาวา่บ่าวแตล่ะคนไดร้บัอะไรและเขาทําอะไรกับมัน

• นายให้อะไรแก่บ่าวของเขาแตล่ะคน (อธิบายวา่ตะลันต์ ในอุปมาน้ีเป็นเงินจํานวนหน่ึง 
นําเหรยีญแปดเหรยีญออกมาจากกระเป๋าของท่านและให้นักเรยีนคนที่หน่ึงห้าเหรยีญ 
นักเรยีนคนถัดไปสองเหรยีญ และให้นักเรยีนคนที่สามเพียงเหรยีญเดยีว)

• บ่าวแตล่ะคนทําอะไรกับเงินที่พวกเขาไดร้บั

เชือ้เชิญให้นักเรยีนที่มีห้าเหรยีญพยายามหาเหรยีญเพิ่มอีกห้าเหรยีญจากดา้นหน่ึงของ
ห้อง ขอให้นักเรยีนที่มีสองเหรยีญพยายามหาเหรยีญเพิ่มอีกสองเหรยีญจากดา้นหน่ึงของ
ห้อง เชิญนักเรยีนที่มีเหรยีญเดยีวซ่อนไวห้รอืทําท่าขุดหลุมฝังเหรยีญ

ขอให้นักเรยีนคนืเหรยีญให้ท่านและกลับไปน่ังที่ เขียนองคป์ระกอบของอุปมาตอ่ไปน้ีบน 
กระดาน ( โดยไม่ตอ้งเขียนความหมายในวงเล็บ)

นายของบ่าว (พระเจ้าพระเยซูครสิต)์

บ่าว (สานุศษิย์ของพระเจ้า)

เงินตะลันต ์(พรสวรรคแ์ละความสามารถทีพ่ระเจ้าประทานแก่สานุศษิย์ของ
พระองค)์

• องคป์ระกอบของอุปมาน่าจะหมายถึงอะไร (อธิบายวา่พรสวรรคแ์ละความสามารถ
บางอย่างที่เรามี ในความเป็นมรรตยัเราไดร้บัและพัฒนาในชีวติก่อนมรรตยัของเรา 
เราสามารถเลือกที่จะพัฒนาพรสวรรคเ์หล่าน้ันและพรสวรรคอ์ื่นตอ่ไปในความเป็น
มรรตยั)
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• ตามที่กล่าวใน มัทธิว 25:15 เหตใุดนายจึงให้เงินบ่าวแตล่ะคนในจํานวนตา่งกัน (หลัง
จากนักเรยีนตอบ ชี ้ให้เห็นวา่วลี “ตามความสามารถของแตล่ะคน” ระบุวา่พระผู้เป็น
เจ้าประทานพรสวรรคแ์ละความสามารถที่เราตอ้งการให้เราแตล่ะคนตามสภาวการณ์
ของเรา)

อ่านออกเสียงคาํถามตอ่ไปน้ี และให้นักเรยีนไตรต่รองคาํถาม

• ท่านรูสึ้กวา่ท่านเหมือนบ่าวคนไหนมากที่สุด: คนที่ ไดร้บัห้าตะลนัต ์สองตะลันต ์หรอื
หน่ึงตะลันต ์เพราะเหตใุด

ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 25:19–21 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่
นายกล่าวอะไรกับบ่าวที่ ไดร้บัห้าตะลันต์

• นายกล่าวอะไรกับบ่าวคนแรก

อธิบายวา่การ “ ให้ดแูลของจํานวนมาก” และ “[การ]รว่ม . . . ยินดกีับนายของเจ้า” (มัทธิว 
25:21) หมายถึงเราทําให้ศักยภาพแห่งสวรรคข์องเรามีสัมฤทธิผลและไดร้บัชีวตินิรนัดร์
กับพระบิดาบนสวรรค์

• เราเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรจากประสบการณ์ของบ่าวคนแรก (ตอ่ไปน้ีเป็นหลักธรรมหน่ึง
ที่นักเรยีนอาจระบุ หากเราใช้พรสวรรค์และความสามารถท่ีพระเจ้าประทานแก่เรา
อย่างซ่ือสตัย์ เราจะทําให้ศกัยภาพแห่งสวรรค์ของเรามีสมัฤทธิผลและได้รบัชีวติ
นิรนัดร)์

• มีแบบอย่างอะไรบ้างของวธิีที่เราจะใช้พรสวรรคแ์ละความสามารถที่พระเจ้าประทาน
แก่เราอย่างซ่ือสัตย์

ชี ้ให้เห็นวา่บ่าวคนที่สองอาจจะบ่นวา่เมื่อไดเ้ห็นบ่าวคนแรกไดร้บัเงินห้าตะลันตแ์ละเขา
ไดร้บัเพียงสองตะลันต ์แตเ่ขาใช้พรสวรรคท์ี่เขาไดร้บัอย่างซ่ือสัตย์

ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 25:22–23 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่
นายกลา่วอะไรกับบ่าวที่ ไดร้บัสองตะลันต์

• นายกล่าวอะไรกับบ่าวที่ ไดร้บัสองตะลันต์

• แม้วา่นายได้ ให้เงินจํานวนท่ีตา่งกันแก่บ่าวสองคนแรก ท่านคดิวา่เหตใุดพวกเขาทัง้
สองจึงไดร้บัการตอบรบัแบบเดยีวกันจากนายของพวกเขา

• เราสามารถเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรบ้างจากประสบการณ์ของชายท่ี ไดร้บัสองตะลัน
ต ์(นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แตค่วรระบุหลักธรรมตอ่ไปน้ี พระเจ้าจะประทาน
พรแก่เราหากเราใช้พรสวรรค์และความสามารถท่ีพระองค์ประทานแก่เราอย่าง
ซ่ือสตัย์ ไม่วา่เราจะมีมากเท่าใดหรอืสิง่น้ันจะเป็นอะไร โดยใช้คาํพูดของนักเรยีน 
เขียนหลักธรรมน้ีบนกระดาน)

ขอให้ชัน้เรยีนไตรต่รองวา่พวกเขาเคยรูสึ้กวา่คนอื่นมีพรสวรรคห์รอืความสามารถมากกวา่
หรอืดกีวา่ที่พวกเขามีหรอืไม่ ชี ้ไปที่หลักธรรมที่ท่านเพ่ิงเขียนบนกระดาน

• การจดจําหลักธรรมน้ีจะช่วยเราเมื่อเรารูสึ้กวา่มีคนอื่นที่ ไดร้บัพรสวรรคท์ี่มากกวา่หรอืดี
กวา่ที่เราไดร้บัอย่างไร

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีของเอ็ลเดอรเ์ควนทิน แอล.  

คกุแห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง



152

“ความเตบิโตของพรสวรรคข์องเราเองเป็นการวดัความก้าวหน้าส่วนบุคคลของเราไดด้ี
ที่สุด . . . การเปรยีบเทียบพรจะขจัดปีตอิอกไปเกือบจะแน่นอน เราไม่สามารถสํานึกคณุ
และอิจฉาในคราวเดยีวกัน หากเราตอ้งการมีพระวญิญาณของพระเจ้าและประสบปีติ
กับความสุขอย่างแท้จรงิ เราควรช่ืนชมยินดี ในพรของเราและสํานึกคณุ” (“Rejoice!” 
Ensign, พ.ย. 1996, 29, 30)

• เราจะคน้พบพรสวรรคแ์ละความสามารถที่พระเจ้าประทานแก่เราไดอ้ย่างไร

แจกกระดาษให้นักเรยีนคนละแผ่นและให้พวกเขาเขียนช่ือไวด้า้นบนของกระดาษ ให้
พวกเขาส่งกระดาษของตนเองให้นักเรยีนที่น่ังอยู่ข้างพวกเขา ขอให้นักเรยีน เขียน 
พรสวรรคห์รอืความสามารถท่ีพวกเขาเห็นในคนท่ีมีช่ืออยู่บนกระดาษ แนะนําให้พวกเขา
ส่งตอ่กระดาษไปรอบๆ ห้องพรอ้มทัง้เขียนพรสวรรคแ์ละความสามารถที่พวกเขาสังเกต
เห็น

หลังจากน้ันสองสามนาที ขอให้นักเรยีนคนืกระดาษไปที่เจ้าของ ให้เวลานักเรยีนอ่าน
เกี่ยวกับพรสวรรคแ์ละความสามารถที่คนอื่นเห็นในตวัของพวกเขา จากน้ันขอให้พวก
เขาเขียนคาํตอบของคาํถามตอ่ไปน้ีในกระดาษของพวกเขา

• วธิีหน่ึงที่ท่านสามารถใช้พรสวรรคข์องท่านเพื่อทําให้งานของพระเจ้าก้าวหน้าคอือะไร

ชี ้ให้เห็นวา่อุปมาเรือ่งเงินตะลันตป์ระกอบดว้ยคาํเตอืนเกี่ยวกับพรสวรรคแ์ละความ
สามารถท่ี ไดร้บั เชิญนักเรยีนหลายๆ คนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก มัทธิว 25:24–30 ขอ
ให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่นายกล่าวอะไรกับบ่าวที่ซ่อนเงินตะลันต์ ไว ้หลังจากอ่าน 
ข้อ 27 อธิบายวา่ ดอกเบีย้ หมายถึงกําไร (รายไดท้ี่เพิ่มขึน้มาจากการลงทุนหรอืให้ยืมเงิน)

• เหตใุดบ่าวคนสุดท้ายจึงซ่อนเงินตะลันตข์องเขาไว ้นายตอบสนองตอ่การเลือกของ
บา่วอย่างไร

• ถึงแม้วา่บ่าวไม่ไดท้ําเงินของนายหาย การกระทําของบ่าวผิดตรงไหน

• ท่านคดิวา่นายจะตอบบ่าวอย่างไรหากเขานําเงินสองตะลันตม์าคนื

• เกิดอะไรขึน้กับเงินตะลันตท์ี่นายมอบให้บ่าว (ถูกรบิไปจากเขาและให้คนอื่น)

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านคาํกล่าวตอ่ไปน้ีของเอ็ลเดอรส์เตอรล์ิงก์ ดบัเบิลยู. ซิลล์แห่ง
สาวกเจ็ดสิบ ขอให้ชัน้เรยีนฟังวา่เหตใุดเราจึงสูญเสียพรสวรรคแ์ละความสามารถหากเรา
ไม่ ใช้ทําประโยชน์

“การสูญเสีย [ของบ่าวคนที่สาม] ไม่ ใช่เพราะเขาทําอะไรผิด แตเ่ป็นเพราะ
ความกลัวกีดกัน้เขา [จาก] การทําส่ิงตา่งๆ กระน้ันน่ีเป็นกระบวนการที่พร
ส่วนใหญ่ของเราสูญเสียไป . . .

“. . . เมื่อคนไม่ได้ ใช้กล้ามเน้ือท่ีแขนของเขา เขาก็สูญเสียความแข็งแรง 
. . . เมื่อเราไม่พัฒนาความสามารถของเรา เราก็สูญเสียความสามารถ เมื่อ

คนในสมัยก่อนไม่ได้ ให้เกียรตฐิานะปุโรหิต ส่ิงน้ันก็ถูกรบิไปจากเขา . . . พรสวรรค์
ทางวญิญาณ จิตใจหรอืทางรา่งกายจะไม่พัฒนาหากเราฝังไว้ ในดนิ” (The Law of the 
Harvest [1963], 375)

• เราเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรบ้างจากบ่าวที่ซ่อนเงินตะลันต ์(แม้วา่นักเรยีนอาจแนะนํา
หลักธรรมตา่งกัน แต่ ให้แน่ใจวา่พวกเขาระบุความจรงิตอ่ไปน้ี ความกลัวจะกีดกัน้
เราจากการใช้ของประทานและความสามารถท่ีพระเจ้าประทานแก่เรา ถ้าเราไม่

แ
พพพพพ
พ



153

พัฒนาและใช้ของประทานทางวญิญาณของเราให้เกิดประโยชน์ เราจะสูญเสยี
มัน)

• ความกลัวกีดกัน้เราไม่ ให้ ใช้ของประทานและความสามารถของเราให้เกิดประโยชน์ใน
ดา้นใดบ้าง

เชือ้เชิญให้นักเรยีนเป็นพยานถึงหลักธรรมที่พวกเขาสนทนา กระตุน้ให้พวกเขาใช้ของ
ประทานและความสามารถของพวกเขาเพ่ือทําให้งานของพระเจ้าก้าวหน้า

แสดงภาพ การเสด็จมาครัง้ทีส่อง (หนังสือภาพพระกิตตคิณุ [2009], ภาพ 66; ด ูLDS.org 
ดว้ย) เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 25:31–33 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม 
โดยมองหาส่ิงที่พระเจ้าจะทรงทํากับคนบนแผ่นดนิโลกหลังจากการเสด็จมาครัง้ที่สอง
ของพระองค์

• พระเจ้าจะทรงทําอะไรกับคนบนแผ่นดนิโลกหลังจากการเสด็จมาครัง้ที่สองของ
พระองค์

• พระเจ้าทรงใช้สัตวอ์ะไรแทนคนช่ัวรา้ย คนชอบธรรม?

แบ่งนักเรยีนออกเป็นคู่ๆ  ให้ครึง่หน่ึงของทุกคูอ่่านออกเสียง มัทธิว 25:34–40 ดว้ยกัน
โดยมองหาวา่พระเจ้าทรงบอกไดอ้ย่างไรวา่ใครเป็น “แกะ” (มัทธิว 25:32–33) เชิญอีกครึง่
หน่ึงของทุกคูอ่่านออกเสียง มัทธิว 25:41–46 ดว้ยกันโดยมองหาวา่พระเจ้าทรงบอกได้
อย่างไรวา่ใครเป็น “แพะ” (มัทธิว 25:32–33)

หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว มอบหมายให้แตล่ะคูท่ํางานรว่มกับอีกคูท่ี่อ่านข้อที่ตา่งกัน 
ขอให้นักเรยีนสรปุส่ิงที่พวกเขาอ่านและสนทนาคาํถามตอ่ไปน้ีในกลุ่มของตนเอง

• พระเจ้าทรงแยกแยะระหวา่งคนที่รกัพระองค ์(แกะ) กับคนที่ ไม่รกั (แพะ) อย่างไร

• เราสามารถเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรจากข้อเหล่าน้ี

เชิญบางคนจากแตล่ะกลุ่มให้ออกมาเขียนหลักธรรมที่กลุ่มของพวกเขาระบุบนกระดาน 
นักเรยีนควรระบุหลักธรรมทํานองน้ี เม่ือเรารกัและรบัใช้ผู้อ่ืน เราแสดงความรกัของ
เราต่อพระเจ้า เม่ือเราเพิกเฉยความต้องการของผู้อ่ืน เราเพิกเฉยพระเจ้า
เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจหลักธรรมเหล่าน้ี ให้ถามคาํถามทํานองน้ี

• คนประเภทท่ีอยู่เบือ้งขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าจะปฏิบัตกิับน้องสาวตวัเล็กของเขาที่
ขอให้ช่วยทําการบ้านอย่างไร

• คนที่อยู่เบือ้งซ้ายพระหัตถ์ของพระเจ้าจะปฏิบัตกิับเพื่อนนักเรยีนที่ทําหนังสือของเขา
หล่นที่ โถงทางเดนิอย่างไร

• การเข้าใจหลักธรรมเหล่าน้ีจะช่วยให้เราพัฒนาสัมพันธภาพของเรากับผู้อื่นอย่างไร

เชือ้เชิญให้นักเรยีนไตรต่รองวา่พวกเขาปฏิบัตติอ่คนอื่นอย่างไรใน 24 ช่ัวโมงที่ผ่านมา 
เชือ้เชิญให้พวกเขาไตรต่รองวา่พวกเขาจะเลือกปฏิบัตติา่งไปหรอืไม่หากพวกเขาอยู่ ใน
สถานการณ์เดยีวกันในอนาคต กระตุน้ให้นักเรยีนนึกถึงวธิีที่พวกเขาจะรกัและรบัใช้ผู้
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อื่นไดบ้่อยขึน้ และเชิญพวกเขาทําตามแผนของพวกเขา ท่านอาจตอ้งการตดิตามผลกับ
นักเรยีนในคราวหน้าเมื่อท่านพบและขอให้พวกเขารายงานประสบการณ์ดา้นบวกบาง
เรือ่งของตนเอง

The 

Coat
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ก่อนเริม่ชัน้เรยีน เตรยีมโตะ๊ตวัหน่ึงคลุมดว้ยผ้าปูโตะ๊ วางขนมปังสองสามแผ่นและถ้วย
น้ําหน่ึงใบ หลังจากการให้ข้อคดิทางวญิญาณ อธิบายวา่ในช่วงสมัยของพระครสิต ์ของ
เหล่าน้ีจะมีวางอยู่บนโตะ๊ชาวยิวในช่วงปัสการวมกับบรรดาของอื่นๆ

• งานเลีย้งปัสกามีจุดประสงคเ์พื่ออะไร (ปัสกาตัง้ขึน้ในสมัยโมเสสเพ่ือเตอืนลูกหลาน
อิสราเอลวา่เทพผู้ทําลายไดผ้า่นบ้านของพวกเขาและสังหารเด็กที่เป็นลูกคนแรกใน
อียิปต ์[ด ูอพยพ 12:21–28; 13:14–15] ในส่วนหน่ึงของปัสกา ชาวอิสราเอลจะพลีบูชา
ลูกแกะและพรมเลือดไวท้ี่หน้าเสาประตขูองพวกเขา ลูกแกะเป็นสัญลักษณ์ของพระ
เมสสิยาห์ผู้กําลังจะเสด็จมา การพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ของพระองคจ์ะช่วย
มนุษยชาติ ให้รอดจากความตายและบาป [ด ูGuide to the Scriptures, “Passover,” 
scriptures.lds.org])

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 26:1–2 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
ส่ิงที่พระเยซูตรสัวา่จะเกิดขึน้หลังจากเทศกาลปัสกา

• พระเยซูตรสัวา่จะเกิดอะไรขึน้หลังจากเทศกาลปัสกา

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 26:3–5 ขอให้ชัน้เรยีนดตูามและระบุวา่
ใครวางแผนสังหารพระเยซูในตอนน้ี

• เหตใุดพวกธรรมาจารย์และหัวหน้าปุโรหิตจึงตดัสินใจรอจนหลังเทศกาลปัสกาจึงจะ
สังหารพระเยซู

สรปุ มัทธิว 26:6–13 โดยอธิบายวา่ขณะที่พระเยซอูยู่ ในเบธานี มีหญิงคนหน่ึงมา
หาพระองคแ์ละชโลมพระองคด์ว้ยน้ํามันหอมราคาแพงเพ่ือแสดงการรบัรูถ้ึงการ
สิน้พระชนม์และการฝังพระศพของพระองคซ่ึ์งจะเกิดขึน้ในไม่ช้า สานุศิษย์ของ
พระองคบ์างคน รวมถึงยูดาส หน่ึงในอัครสาวกสิบสองและผู้ดแูลสมบัตขิองกลุ่ม บ่นวา่
ควรขายน้ํามันหอมเพื่อช่วยคนจน อย่างไรก็ด ียูดาสไม่ไดห้่วงใยคนจนจรงิๆ แตเ่ป็นโจร
ที่ตอ้งการเงินให้ตวัเขาเอง (ด ูยอห์น 12:4–6) (หมายเหต:ุ การชโลมพระเยซูในเบธานีจะ
สนทนารายละเอียดมากขึน้ในบทเรยีน มาระโก 11–14)

ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 26:14–16 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่
ยูดาสทําอะไรหลังจากพระผู้ช่วยให้รอดตาํหนิเขาที่พรํา่บ่น

จุดประสงคค์อื
ดลใจให้แตล่ะบุคคลคดิ 
รูสึ้ก แล้วทําบางส่ิงเกีย่ว
กับการดาํเนินชีวติตาม
หลักธรรมพระกิตตคิณุ

Conference Report, 

Oct.
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• ยูดาสทําอะไร (เขาสมคบคดิกับพวกหัวหน้าปุโรหิตเพื่อช่วยชีต้วัและจับกุมพระเยซู)

• พวกหัวหน้าปุโรหิตจ่ายเงินให้ยูดาสเท่าไรในการอายัดพระเยซูให้พวกเขา

อธิบายวา่ “ตามกฎของโมเสส เงินสามสิบเหรยีญจะจ่ายชดเชยเจ้าของสําหรบัการตาย
ของทาสคนหน่ึง (ด ูอพยพ 21:32) . . . ราคาคา่ทรยศสะท้อนวา่ยูดาสและพวกหัวหน้า
ปุโรหิตตคีา่พระผู้ช่วยให้รอดตํา่แค่ไหน” (คู่มืือนักเรยีน พันธสัญญาใหม่ [คูม่ือของระบบ
การศึกษาศาสนจักร, 2014], 81) น่ีทําให้คาํพยากรณ์พันธสัญญาเดมิเกี่ยวกับการทรยศ
ของยูดาสตอ่พระผู้ช่วยให้รอดเกิดสัมฤทธิผลเช่นกัน (ด ูเศคารยิาห์ 11:12)

ให้นักเรยีนดทูี่กระจกเงาและถามวา่

• กระจกเงามีประโยชน์กับเราในดา้นใดบ้าง

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยประธานดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์
แห่งฝ่ายประธานสูงสุด

“เรามักพยายามหลีกเลี่ยงการมองลึกลงไปในจิตวญิญาณเราและเผชิญกับ
ความอ่อนแอ ข้อจํากัด และความกลัวของเรา . . .

“แตก่ารที่เราสามารถมองเห็นตนเองอย่างชัดเจนเป็นส่ิงจําเป็นตอ่การ
เตบิโตทางวญิญาณและความผาสุกของเรา . . .

“ข้าพเจ้าขอแนะนําวา่พระคมัภีรศั์กดิสิ์ทธ์ิและคาํปราศรยัในการประชุมใหญ่สามัญเป็นก
ระจกเงาที่ดทีี่เราจะถือไวส่้องดตูนเองได”้ (“องคพ์ระผู้เป็นเจ้า คอืข้าพระองคห์รอื?” 
เลียโฮนา, พ.ย. 2014, 58)

• พระคมัภีรศั์กดิสิ์ทธิ์และคาํปราศรยัในการประชุมใหญ่สามัญเป็นเหมือนกระจกเงา
อย่างไร

ขณะที่นักเรยีนศึกษา มัทธิว 26:17–25 ให้พวกเขามองหาหลักธรรมที่จะช่วยให้พวกเขา
รบัรูถ้ึงความอ่อนแอของตนเองและทํางานเพ่ือเอาชนะความอ่อนแอน้ัน

สรปุ มัทธิว 26:17–19 โดยอธิบายวา่พระเยซูทรงบอกสานุศิษย์ของพระองค์ ให้จองห้องใน
เยรซูาเล็มเพื่อเสวยปัสกา

ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 26:20–21 ขอใหชั้น้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่
พระเยซูทรงบอกอะไรแก่อัครสาวกของพระองคร์ะหวา่งรบัประทานปัสกา

• พระเยซูตรสัอะไรกับอัครสาวกของพระองค์

• หากท่านเป็นอัครสาวกคนหน่ึง ท่านจะคดิอะไรในตอนน้ี

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 26:22 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยหาดคูาํตอบ
ของอัครสาวกที่มีตอ่พระดาํรสัของพระเยซู

• อัครสาวกทูลถามอะไร

• คาํถามที่วา่ “องคพ์ระผู้เป็นเจ้า คอืข้าพระองคห์รอื?” สอนอะไรเราเกี่ยวกับอัครสาวกที่
ซ่ือสัตย์ทัง้สิบเอ็ดคน
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• ตามเรือ่งราวน้ี เราสามารถเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรเกี่ยวกับวธิีที่สานุศิษย์ของพระเยซู
ครสิตค์วรขานรบัเมื่อไดย้ินพระคาํของพระเจ้า (หลังจากที่นักศึกษาตอบ ให้เขียน
หลักธรรมตอ่ไปน้ีบนกระดาน เม่ือสานุศษิย์ของพระเยซูครสิต์ ได้รบัพระคําของ
พระเจ้า พวกเขาตรวจสอบชีวติของตนเองเพ่ือดูวา่จะประยุกต์ ใช้กับพวกเขา
อย่างไร)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยประธานอุคท์ดอรฟ์

“สานุศิษย์ ไม่ไดส้งสัยวา่ส่ิงที่ [พระเยซู] ตรสัน้ันจรงิหรอืไม่ ทัง้ไม่ไดเ้หลียวมองไปรอบๆ 
ชี ้ไปที่คนอื่นและถามวา่ ‘คอืเขาหรอื?’

“แต ่‘พวกเขาพากันเป็นทุกข์ ตา่งคนตา่งเริม่ทูลถามพระองคว์า่ องคพ์ระผู้เป็นเจ้าคอืข้า
พระองคห์รอื? ’ [มัทธิว 26:22]

“ข้าพเจ้าสงสัยวา่เราแตล่ะคนจะทําอย่างไร. . . เราจะมองไปยังคนรอบข้างและพูดในใจ
อย่างน้ีไหม ‘พระองคค์งตรสัถึงบราเดอรจ์อห์นสัน ฉันสงสัยเขามาตลอด’ หรอื ‘ฉันดี ใจ
ที่บราเดอรบ์ราวน์อยู่ที่น่ี เขาควรจะไดย้ินข่าวสารน้ี’ หรอืเราจะเป็นเหมือนสานุศิษย์สมัย
โบราณ มองที่ตนเองและถามคาําถามแทงใจวา่ ‘คอืฉันหรอื?’ (“องคพ์ระผู้เป็นเจ้า คอืข้า
พระองคห์รอื?” 56)

• มีตวัอย่างใดบ้างของวธิีที่เราอาจถูกล่อลวงไม่ ให้ ใส่ ใจพระคาํของพระเจ้าและสรปุวา่
น่ันเป็นพระคาํที่มุ่งไปให้คนอ่ืน

เชือ้เชิญให้นักเรยีนอีกคนหน่ึงอ่านคาํกล่าวตอ่ไปน้ีของประธานดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์
และขอให้ชัน้เรยีนฟังดวูา่ประธานอุคท์ดอรฟ์เชือ้เชิญให้เราทําอะไรเมื่อเราไดย้ินพระคาํ
ของพระเจ้า

“ ในคาํพูดที่เรยีบง่ายน้ี ‘องคพ์ระผู้เป็นเจ้า คอืข้าพระองคห์รอื?’ เป็นจุดเริม่ตน้ของ
ปัญญาและเส้นทางของการเปลี่ยนใจเลื่อมใสส่วนตวัตลอดจนการเปลี่ยนแปลงอัน
ถาวร . . .

เราตอ้งทิง้ความหยิ่งจองหอง มองข้ามความโอหังของเรา และทูลถามดว้ยความ
นอบน้อมวา่ ‘องคพ์ระผู้เป็นเจ้า คอืข้าพระองคห์รอื?’

“ถ้าคาํตอบของพระเจ้าคอื ‘ ใช่ บุตรของเรา [หรอืธิดาของเรา] มีส่ิงท่ีเจ้าตอ้งปรบัปรงุ 
ส่ิงที่เราจะช่วยให้เจ้าชนะ’ ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนวา่เราจะยอมรบัคาํตอบน้ี โดยน้อมรบั
บาป น้อมรบัความบกพรอ่งของเรา แล้วจากน้ันเปลี่ยนทางของเราโดยการเป็นคนดขีึน้” 
(“องคพ์ระผู้เป็นเจ้า คอืข้าพระองคห์รอื?” 56, 58)

• ท่านไดร้บัพรอย่างไรเมื่อท่านประยุกต์ ใช้พระคาํของพระเจ้าและทําการเปลี่ยนแปลง
ในชีวติท่าน

เป็นพยานถึงหลักธรรมที่นักเรยีนระบุก่อนหน้าน้ี เชือ้เชิญให้นักเรยีนสํารวจชีวติของ
ตนเองเม่ือใดก็ตามที่พวกเขาไดย้ินหรอือ่านพระคาํของพระเจ้าและปฏิบัตติามการกระ
ตุน้เตอืนที่พวกเขาไดร้บัทันที

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 26:23–25 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาคาํ
ตอบที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงตอบอัครสาวก

อธิบายวา่หลังจากพระเยซูทรงระบุวา่ยูดาสเป็นคนท่ีจะทรยศพระองค ์ยูดาสออกไปทันที 
(ด ูยอห์น 13:30)
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แสดงภาพ พระกระยาหารมือ้สุดท้าย (หนังสือภาพพระกิตตคิณุ [2009], ภาพ 54; ด ู
LDS.org ดว้ย) บอกนักเรยีนวา่เมื่อพระผู้ช่วยให้รอดเสวยปัสกากับอัครสาวก พระองค์
ทรงจัดตัง้ศาสนพิธีศีลระลึก

เชิญนักเรยีนให้เขียนคาํตอบของคาํถามตอ่ไปน้ีลงในสมุดจดหรอืสมุดบันทึกการศึกษา
พระคมัภีร ์(ท่านอาจตอ้งการเขียน คาํถามเหล่าน้ีไวบ้นกระดานก่อนชัน้เรยีน)

เมือ่ท่านรบัส่วนศลีระลึกครัง้สุดท้าย ท่านกําลังทําอะไรอยู่ ท่านกําลังคดิอะไรอยู่ ท่าน
รูสึ้กอย่างไร

ชูถ้วยน้ําและขนมปังที่วางอยู่บนโตะ๊ เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 
26:26–29 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาส่ิงที่พระเจ้าทรงทํากับขนมปังและส่ิงที่อยู่ ใน
ถ้วย

• พระเจ้าทรงทําอะไรกับขนมปังและส่ิงที่อยู่ ในถ้วย

• ตามท่ีกล่าวไว้ ในข้อเหล่าน้ี เครือ่งหมายศีลระลึกหมายถึงอะไร (นักศึกษาควรระบุหลัก
คาํสอนตอ่ไปน้ี เครือ่งหมายศลีระลึกหมายถึงพระวรกายและพระโลหิตของพระ
เยซูครสิต์ ซ่ึงพระองค์ทรงสละเพ่ือเรา)

อธิบายกับนักเรยีนวา่งานแปลของโจเซฟ สมิธบอกแนวคดิเพิ่มเตมิสําหรบัข้อเหล่าน้ี เชือ้
เชิญให้นักเรยีนอ่านบางส่วนของงานแปลของโจเซฟ สมิธ, มัทธิว 26:22 ที่อยู่ ใน คูม่ือ
พระคมัภีร ์ เชือ้เชิญให้พวกเขาอ่าน งานแปลของโจเซฟ สมิธ, มัทธิว 26:24–25 ดว้ย ( ใน
คูม่ือพระคมัภีร]์) ขอให้นักเรยีนหาดวูา่มีการเปลี่ยนแปลงที่ ไดร้บัการดลใจอะไรตอ่ข้อ
เหล่าน้ีซ่ึงจะช่วยเราเข้าใจจุดประสงคสํ์าคญัของศีลระลึก

• เหตใุดพระเยซูครสิตจ์ึงทรงจัดตัง้ศีลระลึก (หลังจากนักเรยีนตอบแล้ว ให้เขียน
ความจรงิตอ่ไปน้ีบนกระดาน พระเยซูครสิต์ทรงจัดตัง้ศลีระลึกเพ่ือให้เราระลึกถึง
พระองค์และการชดใช้ของพระองค์เพ่ือบาปของเรา)

• เราจะทําส่ิงใดไดบ้้างเพ่ือให้แน่ใจวา่ศีลระลึกช่วยเราระลึกถึงพระเยซูครสิตแ์ละการ
ชดใช้ของพระองคเ์พื่อบาปของเรา

• การพยายามระลึกถึงพระผู้ช่วยให้รอดและการชดใช้ของพระองคส่์งผลตอ่ความรูสึ้ก
และประสบการณ์ของท่านระหวา่งรบัส่วนศีลระลึกอย่างไร

เพื่อช่วยให้นักเรยีนระบุหลักธรรมน้ี ให้ถามวา่

• ตามที่กล่าวไว้ ในข้อ 27–28 การหลั่งพระโลหิตของพระครสิตท์ําให้เราไดร้บัอะไรเมื่อเรา
รบัส่วนศีลระลึก (การปลดบาปของเรา)

ชี ้ให้เห็นวา่เพียงการกินขนมปังและดืม่น้ําระหวา่งศีลระลึกไม่ไดท้ําให้เรามีคณุสมบัติ
พอท่ีจะไดร้บัการปลดบาปหรอืการให้อภัยบาปของเราอัตโนมัต ิเราตอ้งใช้ศรทัธาในพระ
เยซูครสิต ์กลับใจ และรบัส่วนศีลระลึกดว้ยเจตนาที่แท้จรงิโดยระลึกถึงพระองคต์ลอด
เวลาและพยายามรกัษาพระบัญญัตขิองพระองค ์โดยการรบัส่วนศีลระลึกอย่างมีคา่ควร 
เราตอ่พันธสัญญาบัพตศิมาของเราอีกครัง้ เขียนความจรงิตอ่ไปน้ีบนกระดาน เม่ือเรา
กลับใจและรบัสว่นศลีระลึกด้วยเจตนาท่ีแท้จรงิ เราจะได้รบัการปลดบาปของเรา
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เชือ้เชิญให้นักเรยีนเขียนในสมุดจดหรอืสมุดจดการศึกษาพระคมัภีรข์องพวกเขาวา่พวก
เขาจะประยุกต์ ใช้ความจรงิตา่งๆ เกี่ยวกับศีลระลึกที่พวกเขาระบุใน มัทธิว 26 อย่างไร 
เชือ้เชิญให้นักเรยีนสองสามคนท่ีรูสึ้กสบายใจในการทําเช่นน้ีออกมาแบ่งปันคาํตอบของ
พวกเขากับชัน้เรยีน

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 26:29 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
วา่พระผู้ช่วยให้รอดตรสัวา่พระองคจ์ะรบัส่วนศีลระลึกในครัง้ตอ่ไปเมื่อใด ขอให้นักเรยีน
รายงานส่ิงที่พบ

อธิบายวา่ “ศีลระลึกไม่ไดเ้ป็นเพียงสัญลักษณ์ของการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดเท่าน้ัน 
แตเ่ป็นการตัง้ตารอคอยเวลาที่พระองคจ์ะเสด็จกลับมายังแผ่นดนิโลกในรศัมีภาพดว้ย 
(ด ู1 โครนิธ์ 11:26)” (คูม่ือนักเรยีน พันธสัญญาใหม่, 83) หากเรารกัษาพันธสัญญาของ
เราและอดทนจนกวา่ชีวติจะหาไม่ เราจะอยู่ท่ามกลางผู้คนที่รบัส่วนศีลระลึกกับพระผู้
ช่วยให้รอดในอนาคต (ด ูคพ. 27:4–14)

สรปุโดยแบ่งปันประจักษ์พยานของท่านถึงความจรงิที่ระบุไว้ ในบทเรยีนวนัน้ี
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ขอให้นักเรยีนนึกถึงสถานการณ์สมมตติอ่ไปน้ี มีคนบอกชายหนุ่มคนหน่ึงตัง้แตว่ยัเยาว์
วา่เป็นหน้าที่ของเขาท่ีจะรบัใช้งานเผยแผ่เต็มเวลา เมื่อเป็นวยัรุน่ เขายังรูว้า่เขาควรรบัใช้
งานเผยแผ่แตก็่มีปัญหากับการให้คาํมั่นวา่จะไป เขาสนใจโอกาสอื่นๆ มากกวา่และกังวล
วา่งานเผยแผ่จะทําให้เขาไม่มีประสบการณ์เหล่าน้ัน

• มีสถานการณ์อื่นใดบ้างที่ความปรารถนาของเยาวชนชายและเยาวชนหญิงอาจจะแตก
ตา่งจากส่ิงที่พระบิดาบนสวรรคท์รงตอ้งการให้พวกเขาทํา (เขียนคาํตอบของนักเรยีน
ไวบ้นกระดาน)

• เหตใุดจึงเป็นเรือ่งยากท่ีจะทําส่ิงที่เรารูว้า่พระบิดาบนสวรรคท์รงตอ้งการให้เราทําใน
บางครัง้

เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาหลักธรรมใน มัทธิว 26:31–46 ที่จะช่วยพวกเขาเมื่อพวกเขามี
ปัญหากับการเช่ือฟังพระประสงคข์องพระบิดาบนสวรรค์

เตอืนนักเรยีนวา่ดงัที่บันทึกไว้ ใน มัทธิว 26:1–30 พระเจ้าเสวยปัสกากับสานุศิษย์ของ
พระองคแ์ละทรงจัดตัง้ศีลระลึก

เชือ้เชิญนักเรยีนหลายๆ คนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก มัทธิว 26:31–35 ขอให้ชัน้เรยีนดู
ตาม โดยมองหาส่ิงที่พระเยซูทรงพยากรณ์วา่จะเกิดขึน้กับสานุศิษย์ของพระองค์

• พระเยซูตรสัวา่จะเกิดอะไรขึน้กับสานุศิษย์ ในคนืน้ัน

อธิบายวา่ในบรบิทน้ีคาํวา่ ทิง้ หมายความวา่จะปฏิเสธหรอืทอดทิง้

• เปโตรกับอัครสาวกคนอ่ืนๆ ตอบพระดาํรสัพระผู้ช่วยให้รอดวา่อย่างไร

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 26:36–38 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมอง
หาวา่พระเยซูและอัครสาวกไปที่ ใดหลังจากงานเลีย้งปัสกา ให้นักเรยีนรายงานส่ิงที่พบ

ขอให้นักเรยีนเปิดไปที่ภาพถ่ายในพระคมัภีร์ ไบเบิล หน้าที่ 11 “ภูเขามะกอกเทศ” และ 
หน้าที่ 12, “สวนเกทเสมนี” ในพระคมัภีร์ ไบเบิล (KJV) ฉบับ LDS อธิบายวา่เกทเสมนี
เป็นสวนมะกอกที่ตัง้อยู่บนภูเขามะกอกเทศอยู่นอกกําแพงเมืองเยรซูาเล็มและวา่ช่ือ 
เกทเสมนี แปลวา่ “เครือ่งคัน้มะกอก”
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• ประโยคใดใน ข้อ 36–38 ที่บรรยายวา่พระเยซูทรงรูสึ้กอย่างไรเม่ือเสด็จเข้าไปใน 
เกทเสมนี

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 26:39 ขอให้ชัน้เรยีนมองหาวา่พระเยซูทรงทํา
อะไรหลังจาก “ดาํเนินไปอีกหน่อยหน่ึง” เข้าไปในสวน

• ท่านพบคาํหรอืประโยคใดใน ข้อ 37–39 ที่บรรยายภาระหนักที่พระเยซูทรงประสบอยู่

• พระเยซูทรงทูลขอให้พระบิดาทรงเลื่อนอะไรออกไปจากพระองค์

ชูถ้วยน้ํา อธิบายวา่ถ้วยที่พระผู้ช่วยให้รอดกล่าวถึงเป็นเครือ่งหมายของการทนทุกข์อัน
ขมขื่นที่พระองคท์รงประสบเป็นส่วนหน่ึงของการชดใช้ ใน เกทเสมนี พระเยซูเริม่รบั
บาปและความทุกข์ของคนทัง้ปวงไวก้ับพระองคอ์ันเป็นส่วนหน่ึงของการพลีพระชนม์
ชีพเพ่ือการชดใช้ที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านคาํกล่าวตอ่ไปน้ีของเอ็ลเดอรเ์จฟฟรย์ี อาร.์ ฮอลแลนด์
แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองซ่ึงอธิบายวา่พระเยซูกําลังทูลขออะไรจากพระบิดาเมื่อ
พระองคท์ูลขอให้ถ้วยน้ันเลื่อนพ้นไปจากพระองค์

“แท้ที่จรงิพระเจ้าตรสัวา่ ‘หากไม่มีทางอ่ืน ข้าพระองคจ์ะเดนิทางน้ี หากมีทางอ่ืนใด—
ทางอ่ืนใดก็ตาม—ข้าพระองคจ์ะรบัดว้ยความยินด’ี . . . แต่ ในที่สุด ถ้วยก็ ไม่เลื่อนพ้นไป” 
(“Teaching, Preaching, Healing,” Ensign, ม.ค. 2003, 41)

ท่านอาจตอ้งการเสนอแนะให้นักเรยีนทําเครือ่งหมายวลี “แตอ่ย่างไรก็ด ีอย่าให้เป็นไป
ตามใจปรารถนาของข้าพระองค ์แต่ ให้เป็นไปตามพระทัยพระองค”์ (ข้อ 39)

• ถึงแม้พระเยซูทรงทูลขอทางอื่นเพื่อบรรลุจุดประสงคข์องพระบิดา แตพ่ระองคท์รง
ทําอะไรเพื่อให้การชดใช้บรรลุผลสําเรจ็ (นักเรยีนควรระบุความจรงิทํานองน้ี พระเยซู
ครสิต์ทรงยอมให้ความปรารถนาของพระองค์เป็นไปตามพระประสงค์ของพระ
บิดาเพ่ือทําให้การชดใช้บรรลุผลสาํเรจ็)

• เราสามารถเรยีนรูอ้ะไรเกี่ยวกับพระเยซูจากความเต็มพระทัยของพระองคท์ี่ยอมให้เป็น
ไปตามพระประสงคข์องพระบิดาบนสวรรคถ์ึงแม้น่ันหมายความวา่พระองคจ์ะตอ้งทน
ทุกข์แสนสาหัสและสิน้พระชนม์ ในที่สุด

เขียนข้อความที่ ไม่ครบถ้วนตอ่ไปน้ีบนกระดาน เราทําตามแบบอย่างของพระเยซูครสิต์
เมือ่เรา . . .

• ท่านจะเตมิข้อความน้ีให้ครบถว้นตามส่ิงที่เราไดเ้รยีนรู้ ใน มัทธิว 26:39 วา่อย่างไร 
( โดยใช้คาํพูดของนักเรยีน เตมิข้อความให้ครบถ้วนเพื่อจะสะท้อนความจรงิตอ่ไปน้ี 
เราทําตามแบบอย่างของพระเยซูครสิต์เม่ือเราเลือกยอมให้ความต้องการของเรา
เป็นไปตามพระประสงค์ของพระบิดาบนสวรรค์)

เตอืนความจํานักเรยีนถึงสถานการณ์สมมตเิกี่ยวกับเด็กหนุ่มที่ลังเลในการรบัใช้งาน
เผยแผ่ เช่นเดยีวกันกับสถานการณ์อื่นๆ ที่เขียนไวบ้นกระดาน

• แบบอย่างของพระครสิตจ์ะช่วยเสรมิสรา้งความเข้มแข็งให้เราอย่างไรในสถานการณ์
เหล่าน้ี

เชือ้เชิญให้นักเรยีนนึกถึงเวลาที่แม้ความปรารถนาของพวกเขาจะแตกตา่งจากพระ
ประสงคข์องพระบิดา แตพ่วกเขาก็เลือกที่จะทําตามพระประสงคข์องพระบิดาในที่สุด 
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ขอให้นักเรยีนสองสามคนแบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขาและอธิบายวา่เหตใุดพวกเขา
จึงเลือกเช่นน้ันและพวกเขารูสึ้กอย่างไรเกี่ยวกับการเลือกน้ัน

กระตุน้ให้นักเรยีนระบุวธิีที่เจาะจงที่พวกเขาจะทําตามแบบอย่างของพระเยซูครสิต์ โดย
ยอมให้ความปรารถนาของพวกเขาเป็นไปตามพระประสงคข์องพระบิดาบนสวรรค์

ให้นักเรยีนอ่าน มัทธิว 26:37–38 โดยมองหาคาํแนะนําของพระผู้ช่วยให้รอดที่ประทาน
แก่เปโตร ยากอบ และยอห์นในเกทเสมนี

• พระเยซูประทานคาํแนะนําอะไรแก่เปโตร ยากอบ และยอห์น

• ท่านคดิวา่คาํแนะนําให้ “เฝ้าระวงักับเรา” หมายความวา่อย่างไร (ข้อ 38)

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจวา่เหตใุดสานุศิษย์จึงตอ้งการคาํแนะนําของพระผู้ช่วยให้รอด
ให้เฝ้าระวงักับพระองค ์อธิบายวา่เมื่อสานุศิษย์มาที่สวน พวกเขา “และสานุศิษย์ทัง้หลาย
เริม่กังวลใจย่ิงนัก, และหนักใจมาก, และพรํา่บ่นอยู่ ในใจ, พลางสงสัยวา่น่ีคอืพระเมสสิ- 
ยาห์หรอืไม่” (งานแปลของโจเซฟ สมิธ, มาระโก 14:36 [ ในคูม่ือพระคมัภีร]์) โดยทรง
แนะนําสานุศิษย์ของพระองค์ ให้เฝ้าระวงักับพระองค ์พระเยซูทรงเตอืนพวกเขาให้ระ
แวดระวงัเพราะวา่ศรทัธาของพวกเขาในพระองคจ์ะถูกทดสอบ

• เหตใุดสานุศิษย์จึงสงสัยวา่พระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาห์จรงิหรอืไม่ (ชาวยิวหลายคน
ไม่เข้าใจวา่พระเมสสิยาห์จะทรงทนทุกข์และสิน้พระชนม์แตค่าดหวงัวา่พระเมสสิยาห์
จะปลดปล่อยชาวยิวโดยการล้มล้างชาวโรมัน)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 26:40 และขอให้ชัน้เรยีนมองหาวา่พระ
เยซูทรงพบวา่อัครสาวกสามคนน้ีกําลังทําอะไรเมื่อพระองคท์รงสวดอ้อนวอน เชือ้เชิญ
ให้นักเรยีนรายงานส่ิงที่พบ อธิบายวา่งานแปลของโจเซฟ สมิธ ลูกา 22:45 ชี ้ให้เห็นวา่
สานุศิษย์กําลังหลับ “ดว้ยความทุกข์เศรา้โศก”

• เหตใุดอคัรสาวกจึงเป่ียมดว้ยความเศรา้โศก

• ท่านจะรูสึ้กอย่างไรหากท่านเป็นพวกเขาและตระหนักวา่ท่านไดห้ลับไปแทนที่จะเฝ้า
ระวงักับพระผู้ช่วยให้รอด

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 26:41 และขอให้ชัน้เรยีนมองหาวา่พระ
เยซูทรงบอกสานุศิษย์ของพระองค์ ให้ทําอะไร เชือ้เชิญให้นักเรยีนรายงานส่ิงที่พวกเขา
พบ

• เราเรยีนรูห้ลกัธรรมอะไรจากคาํแนะนําของพระผู้ช่วยให้รอดที่ประทานแก่อัครสาวก
เหล่าน้ี (นักเรยีนควรระบุหลักธรรมทํานองน้ี หากเราเฝ้าระวงัและสวดอ้อนวอน
อย่างต่อเน่ือง เราจะมีความเข้มแข็งเพ่ือต้านทานการล่อลวง)

• ท่านคดิวา่ข้อความน้ี “จิตวญิญาณพรอ้มแล้วก็จรงิ แตก่ายยังอ่อนกําลัง” (ข้อ 41) 
หมายถึงอะไร ส่ิงน้ีสัมพันธ์กับการตา้นทานการลอ่ลวงอย่างไร

• ทบทวนวา่ “เฝ้าระวงั” หมายถึงตืน่ ตืน่ตวั หรอืระแวดระวงั การเฝ้าระวงัทางวญิญาณ
และการสวดอ้อนวอนจะช่วยเราเอาชนะความอ่อนแอของเราและตา้นทานการล่อลวง
ไดอ้ย่างไร

เชือ้เชิญให้นักเรยีนไตรต่รองวา่พวกเขา เช่นเดยีวกับอัครสาวกในเกทเสมนี เคยยอมตอ่
การล่อลวงเพราะพวกเขาไม่ไดส้วดอ้อนวอนและเฝ้าระวงัหรอืไม่ ขอให้พวกเขาพิจารณา
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วา่การเลือกน้ันส่งผลตอ่พวกเขาอย่างไร เชือ้เชิญให้นักเรยีนไตรต่รองช่วงที่พวกเขา
ตา้นทานการล่อลวงโดยการสวดอ้อนวอนและเฝ้าระวงั

• อะไรที่ ไดช่้วยท่านมั่นคงในการเฝ้าระวงัทางวญิญาณและสวดอ้อนวอน

เป็นพยานวา่เราสามารถตา้นทานการล่อลวงเมื่อเราเฝ้าระวงัและสวดอ้อนวอนอย่างตอ่
เน่ือง เชือ้เชิญให้นักเรยีนเขียนลงในแผ่นกระดาษถึงส่ิงหน่ึงทีพ่วกเขาจะทําเพื่อให้เฝ้า
ระวงัและสวดอ้อนวอนอย่างตอ่เน่ืองไดด้ขีึน้ กระตุน้ให้พวกเขาพกกระดาษแผ่นน้ีไวก้ับ
ตวัเพ่ือเตอืนถึงเป้าหมายของพวกเขา

สรปุ มัทธิว 26:42–46 โดยอธิบายวา่พระเยซูทรงสวดอ้อนวอนสามครัง้ในสวนเกทเสมนี 
แตล่ะครัง้พระองคท์รงแสดงความเต็มพระทัยที่จะเช่ือฟังพระประสงคข์องพระบิดาของ
พระองค์

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีของเอ็ลเดอรเ์จอราลด ์เอ็น.  

ลันดผ์ู้ซ่ึงตอ่มาเป็นสมาชิกคนหน่ึงของสาวกเจ็ดสิบ

“จินตนาการวา่ [พระเยซูครสิต]์ พระสัตภาวะ ซ่ึงพระเดชานุภาพ ความ
สวา่ง พระรศัมีภาพของพระองคท์ําให้จักรวาลเป็นระเบียบ พระสัตภาวะซ่ึง
ตรสัและระบบสุรยิะ กาแลกซี และหมู่ดาวเกิดขึน้—ทรงยืนอยู่ตอ่หน้า
บรรดาชายที่ช่ัวรา้ยและทรงถูกตดัสินวา่ไม่มีคณุคา่หรอืความหมายใดเลย!” 
(“Knowest Thou the Condescension of God?” ใน Doctrines of the 

Book of Mormon: The 1991 Sperry Symposium, ed. Bruce A. Van Orden and 
Brent L. Top [1992], 86)

เขียน มัทธิว 26:47–68 บนกระดาน ขอให้นักเรยีนคน้ควา้ข้อเหล่าน้ี โดยมองหาวา่พระ
เยซูครสิตท์รงยอมตอ่พระประสงคข์องพระบิดาของพระองคต์อ่ไปไดอ้ย่างไรแม้เมื่อ
พระองคถ์ูกคนช่ัวรา้ยข่มเหงและตดัสิน ขึน้อยู่กับความตอ้งการของนักเรยีน ท่านอาจ
อ่านออกเสียงข้อเหล่าน้ีเป็นชัน้เรยีน แบ่งนักเรยีนเป็นคูเ่พื่ออ่านออกเสียงข้อเหล่าน้ี 
หรอืแนะนํานักเรยีนให้อ่านในใจ

แทนการแนะนํานักเรยีนให้อ่าน มัทธิว 26:47–68 ท่านอาจฉายวดีทิัศน์บางส่วนของ
เรือ่ง พระชนม์ชีพของพระเยซูครสิต ์วดีทิัศน์ ไบเบิล: (1) “The Savior Suffers in Geth
semane”(พระผู้ช่วยให้รอดทรงทนทุกข์ ในเกทเสมนี) (นาทีที่ 5:53–8:30), ซ่ึงเล่าถึงการ
ที่พระเยซูครสิตถ์ูกยูดาสทรยศและถูกจับกุม (2) “Jesus Is Tried by Caiaphas, Peter 
Denies Knowing Him” (พระเยซูทรงถูกคายาฟาสสอบสวน เปโตรปฏิเสธวา่ไม่รูจ้ัก
พระองค)์ (นาทีที่ 0:00–1:40) ซ่ึงเล่าถึงตอนท่ีพระเยซูถูกคายาฟาสสอบสวน ถูกทุบต ี
และถ่มน้ําลายรด วดีทิัศน์มีอยู่ที่ LDS.org.

หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว ให้ถามคาํถามตอ่ไปน้ี

• พระเยซูครสิตท์รงยอมตามพระประสงคข์องพระบิดาบนสวรรค์ ไดอ้ย่างไรแม้เมื่อ
พระองคถ์ูกคนช่ัวรา้ยข่มเหงและตดัสิน
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เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 26:53 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
วา่พระเยซูตรสัวา่พระองคจ์ะทําอะไรไดบ้้างระหวา่งเหตกุารณ์เหล่าน้ี

• พระผู้ช่วยให้รอดจะทรงทําอะไรไดบ้้าง

• แทนที่จะรอ้งขอกองพลของทูตสวรรคห์รอืพลังอํานาจจากสวรรคเ์พื่อให้ปลดปล่อย
พระองค ์พระเยซูทรงทําอะไร

• เรือ่งน้ีสอนอะไรท่านเกี่ยวกับความเต็มพระทัยของพระผู้ช่วยให้รอดที่จะทรงทําตาม 

พระประสงคข์องพระบิดาบนสวรรค์ ไม่วา่สภาวการณ์น้ันจะเป็นอย่างไร

ถึงแม้พระเยซูครสิตท์รงมีพลังอํานาจที่จะทําลายบรรดาชายที่เฆี่ยนตพีระองคแ์ละถ่ม
น้ําลายรดพระองค ์แตพ่ระองคท์รงทนรบัทุกขเวทนาและทรงอดทนดว้ยความเต็ม
พระทัย (ด ู1 นีไฟ 19:9) ผู้นําและทหารไม่ตระหนักถึงพลังอํานาจอันไม่สิน้สุดที่พระเยซู
ทรงใช้ ไดห้ากวา่น่ันเป็นพระประสงคข์องพระบิดาที่จะให้พระองคท์รงทําเช่นน้ัน

ชี้ให้เห็นวา่ตามที่บันทึกไว้ ใน ข้อ 56คาํพยากรณ์ของพระผู้ช่วยให้รอดวา่อัครสาวกจะ
ปฏิเสธพระองคเ์กิดสัมฤทธิผล อย่างไรก็ด ีการปฏิเสธพระองคน้ี์เป็นเพียงช่ัวขณะหน่ึง
เท่าน้ัน

สรปุ มัทธิว 26:69–75 โดยอธิบายวา่ขณะที่พระเยซูทรงถูกสอบสวนหลังการจับกุม
พระองค ์เปโตรปฏิเสธวา่ไม่รูจ้ักพระองคส์ามครัง้ (หมายเหต:ุ การปฏิเสธของเปโตรจะ
ครอบคลุมรายละเอียดมากกวา่น้ีในบทเรยีน ลูกา 22 )

เป็นพยานถึงความจรงิที่ระบุในบทเรยีนน้ี
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ขอให้นักเรยีนพิจารณาคาํถามตอ่ไปน้ี

• ถ้าท่านสามารถเห็นเหตกุารณ์จากพระคมัภีรเ์หตกุารณ์หน่ึง ท่านจะเลือกเหตกุารณ์ใด

เชือ้เชิญให้นักเรยีนสองสามคนแบ่งปันคาํตอบของพวกเขา อธิบายวา่ระหวา่งบทเรยีน
น้ี นักเรยีนจะศึกษาหน่ึงในเหตกุารณ์สําคญัที่สุดในประวตัศิาสตรข์องโลก เชือ้เชิญให้
นักเรยีนจินตนาการวา่ไดเ้ห็นกับตาในส่ิงที่เกิดขึน้

เขียนข้อความที่ ไม่ครบถ้วนตอ่ไปน้ีบนกระดาน วนัน้ีฉันเห็นและรูสึ้ก . . .

พูดถึงข้อความที่ ไม่ครบถ้วนบนกระดาน และอธิบายวา่นักเรยีนจะมีโอกาสเตมิข้อความ
ให้ครบถ้วนในท้ายบทเรยีนตามส่ิงที่พวกเขาประสบระหวา่งการศึกษา มัทธิว 27:1–50

เตอืนนักเรยีนวา่เมื่อพระเยซูทรงถกูจับกุม “แล้วสาวกทัง้หมดก็ละทิง้พระองค ์และพา
กันหนีไป” (มัทธิว 26:56) คายาฟาส มหาปุโรหิตและสภายิวจับกุมพระเยซูดว้ยข้อหา
หมิ่นประมาทพระเจ้า—อาชญากรรมที่มี โทษถึงตายภายใตก้ฎหมายของชาวยิว อย่างไรก็
ด ีภายใตก้ฎของโรมัน ชาวยิวไม่มีอํานาจที่จะประหารใครเน่ืองจากการหมิ่นประมาท ดงั
น้ัน ผู้นําชาวยิวพยายามหาข้อกล่าวหาภายใตก้ฎหมายโรมันเพื่อพระเยซูจะถูกลงโทษถึง
ตาย

สรปุ มัทธิว 27:1–10 โดยอธิบายวา่ผู้นําชาวยิวส่งพระเยซูไปหาปีลาตเจา้เมือง ผู้ปกครอง
ชาวโรมันของแควน้ยูเดยี เมื่อยูดาสเห็นเหตกุารณ์น้ี เขารูสึ้กเสียใจที่เลือกทรยศพระเยซู 
เขาพยายามนําเงินท่ี ไดร้บัจากผู้นําชาวยิวไปคนื และหลังจากน้ันจึงฆ่าตวัตาย เน่ืองจาก
เงินน้ันเป็น “เงินที่เป้ือนเลือด” (มัทธิว 27:6) และดงัน้ันจึงผิดพระบัญญัตทิี่จะเก็บไว้ ใน
คลัง ผู้นําชาวยิวจึงใช้เงินน้ันชือ้ทุ่งช่างหม้อ ที่สําหรบัฝังศพคนแปลกหน้า (หรอืคนตา่ง
ชาต)ิ มัทธิวกล่าววา่เหตกุารณ์น้ีทําให้คาํพยากรณ์ที่พบใน เศคารยิาห์ 11:12–13 เกิด 
สัมฤทธิผล

เชือ้เชิญให้นักเรยีนสองสามคนผลัดกัน อ่าน ออกเสียงจาก มัทธิว 27:11–14 ขอให้ชัน้
เรยีนดตูาม โดยมองหาข้อกล่าวหาที่ผู้นําชาวยิวกล่าวโทษพระเยซูตอ่หน้าปีลาต

• ตามท่ีกล่าวไว้ ใน ข้อ 11 ปีลาตถามอะไรพระเยซู

เเ
เ
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อธิบายวา่ผู้นําชาวยิวกล่าวหาวา่พระเยซูเป็นกบฏ หรอืพยายามล้มล้างรฐับาลโรมัน และ
อ้างวา่พระเยซูประกาศวา่พระองคเ์ป็นกษัตรยิ์และพยายามจัดตัง้อาณาจักรของพระองค์
เอง

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 14 เหตใุดปีลาตจึงประหลาดใจยิ่งนัก

ขอให้นักเรยีนไตรต่รองวา่พวกเขาจะพูดอะไรกับปีลาตเพื่อปกป้องพระผู้ช่วยให้รอดหาก
พวกเขามีโอกาสพูด เชือ้เชิญให้นักเรยีนสองสามคนแบ่งปันความคดิของพวกเขากบัชัน้
เรยีน

สรปุ มัทธิว 27:15–16 โดยอธิบายวา่ทุกปีระหวา่งเทศกาลปัสกา เป็นธรรมเนียมของ
ผู้ปกครองชาวโรมันที่จะให้อภัยโทษอาชญากรที่ตอ้งโทษ มีการอนุญาตให้ผู้คนเลือก
นักโทษที่จะไดร้บัการปล่อยตวั นักโทษซ่ึงเป็นท่ีรูจ้ักในช่วงที่พระเยซูถูกคมุขังเป็นชาย
คนหน่ึงช่ือบารบับัส ผู้ตอ้งโทษเป็นขโมย ก่อกบฏตอ่ตา้นอํานาจโรมัน และฆาตกร

เชิญนักเรยีนหลายๆ คนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก มัทธิว 27:17–25 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม 
โดยมองหาวา่ปีลาตถามอะไรฝูงชนที่มาประชุมกันที่ราชสํานักของผู้ปกครอง

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 17 และ 21 ปีลาตถามอะไรฝูงชน

• ปีลาตอาจมีเหตผุลอะไรที่เสนอให้ปล่อยพระเยซูแทนที่จะเป็นบารบับัส

• เหตใุดปีลาตจึงปล่อยบารบับัสและส่งพระเยซูไปตรงึกางเขนในท่ีสุด

ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 27:26 และเชือ้เชิญให้ชัน้เรยีนมองหาวา่พระ
เยซูครสิตถ์ูกกระทําอะไรบ้างก่อนจะถูกส่งไปตรงึกางเขน

• ถูกโบยตหีมายความวา่อย่างไร (ถูกเฆี่ยนซํา้ๆ )

ท่านอาจให้นักเรยีนดหูินก้อนเล็กที่มีปลายแหลมหรอืปลายหยักและอธิบายวา่เชือกที่ ใช้
สําหรบัการโบยตมีักจะมีวตัถุปลายแหลม (เช่นก้อนหิน โลหะ หรอืกระดกู) ถักใส่เกลียว
เชือก การลงโทษน้ีมักสงวนไวสํ้าหรบัคนรบัใช้ ขณะที่คนสูงศักดิห์รอืเสรชีนของโรมจะ
ถูกตดีว้ยไม้เรยีว หลายคนไม่รอดจากการโบยตเีน่ืองจากการบาดเจ็บทางรา่งกายแสน
สาหัสที่เกิดขึน้

เชือ้เชิญให้นักเรยีนหลายๆ คนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก มัทธิว 27:27–32 ขอให้ชัน้เรยีน
ดตูาม โดยมองหาวา่ทหารโรมันทําอะไรกับพระเยซู

• ทหารโรมันล้อเลียนอะไรพระเยซู

• ท่านคดิวา่เหตใุดทหารจึงหาคนแบกกางเขนให้พระเยซู (พระเยซูอาจจะอ่อนกําลัง
หลังจากประสบกับความเจ็บปวดที่เกินจะจินตนาการไดแ้ละเสียพระโลหิตเป็นจํานวน
มากในเกทเสมนีและขณะถูกโบยต)ี

• โดยที่รูว้า่พระเยซูเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลก 
ท่านจะรูสึ้กอย่างไรหากท่านถูกบังคบัให้แบกกางเขนของพระเยซู

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 27:33–34 และขอให้ชัน้เรยีนมองหาวา่
พระเยซูทรงปฏิเสธที่จะทําอะไรก่อนถูกตรงึกางเขน
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• พระเยซูทรงปฏิเสธที่จะทําอะไร (ดืม่ส่ิงที่มีคนเอามาให้)

การให้เครือ่งดืม่น้ีทําให้การพยากรณ์ที่อยู่ ใน สดดุ ี69:21 เกิดสัมฤทธิผล ท่านอาจตอ้งการ
อธิบายวา่เหล้าองุ่น “ผสมกับของขม” (มัทธิว 27:34) หรอืที่มาระโกบันทึกวา่ “เหล้าองุ่น
ผสมกับมดยอบ” (มาระโก 15:23) เป็นธรรมเนียมการให้เพื่อเป็นยาระงับความเจ็บปวด
ของคนที่กําลังจะตาย โดยการปฏิเสธที่จะดืม่ พระเยซูทรงเลือกอย่างใครค่รวญแล้ววา่
จะไม่ทาํให้ประสาทสัมผัสของพระองคเ์ฉ่ือยชา ทรงแสดงความตัง้พระทัยที่จะครองสติ
ตลอดทัง้การทนทุกข์เพื่อการชดใช้ที่เหลืออยู่

ขอให้นักเรยีนหลายๆ คนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก มัทธิว 27:35–45 ขอให้ชัน้เรยีนมอง
หาส่ิงอ่ืนที่ผู้คนทําเพื่อล้อเลียนหรอืล่อลวงพระเยซู

• ผู้คนล้อเลียนหรอืล่อลวงพระเยซูอย่างไร

• โดยท่ีรูว้า่พระเยซูทรงมีพลังอํานาจที่จะปลดปล่อยพระองค ์ท่านคดิวา่เหตใุดพระองค์
จึงไม่ลงมาจากกางเขน

เชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่าน มัทธิว 27:46 ในใจ โดยมองหาส่ิงที่พระเยซูตรสัขณะอยู่บน
กางเขน

• พระเยซูตรสัอะไร (“พระเจ้าของข้าพระองค ์พระเจ้าของข้าพระองค ์ทําไมพระองค์
ทรงทอดทิง้ข้าพระองคเ์สีย?”)

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจวา่เกิดอะไรขึน้ในช่วงเวลาน้ี เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง
คาํกล่าวตอ่ไปน้ีของเอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด ์แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง

“ดว้ยความเช่ือม่ันสุดจิตวญิญาณ ข้าพเจ้าเป็นพยานวา่ . . . พระบิดาผู้ทรงดี
พรอ้ม ไม่ ไดท้รงทอดทิง้พระบุตรของพระองค์ ในโมงน้ัน ตามจรงิแล้ว ดว้ย
ความเช่ือส่วนตวั ข้าพเจ้าเช่ือวา่ในการปฏิบัตศิาสนกิจของพระครสิตข์ณะ
ประทับอยู่บนแผ่นดนิโลก พระบิดาไม่เคยทรงอยู่ ใกล้พระบุตรของพระองค์
มากกวา่ช่วงเวลาสุดท้ายแห่งความทุกข์ทรมานอันขมข่ืนน้ี อย่างไรก็ด ี. . . 

พระบิดาทรงถอนการปลอบประโลมของพระวญิญาณออกไปช่ัวครูจ่ากพระเยซู ซ่ึงเป็น
ความช่วยเหลือจากการประทับอยู่ของพระองค”์ (“ ไม่มี ใครอยู่กับพระองค,์” เลียโฮนา, 
พ.ค. 2009, 107)

• ท่านคดิวา่เหตใุดพระบิดาบนสวรรคท์รงถอนพระวญิญาณของพระองคอ์อกจากพระ
เยซูในช่วงเวลาน้ี

เพื่อช่วยนักเรยีนระบุความจรงิจาก ข้อ 46 อ่านคาํกล่าวท่ีเหลือจากเอ็ลเดอรฮ์อลแลนด์

“แตน่ี่เป็นข้อกําหนด โดยแท้แล้วน่ีเป็นส่วนสําคญัของการชดใช้วา่พระบุตรผู้ทรงดี
พรอ้มพระองคน้ี์ ผู้ ไม่เคยรบัส่ังวาจาหยาบหรอืทรงทําส่ิงผิด หรอืทรงสัมผัสส่ิงไม่สะอาด 
ตอ้งทรงรูว้า่มนุษยชาต—ิเราทุกคน—รูสึ้กอย่างไรเม่ือเราทําบาปเช่นน้ัน เพื่อให้การ
ชดใช้ของพระองค์ ไม่มีขอบเขตและเป็นนิรนัดร ์พระองคต์อ้งทรงรูสึ้กวา่จะเป็นเช่นไร
ที่ตอ้งสิน้พระชนม์ ไม่เพียงทางวรกายเท่าน้ันแตท่างวญิญาณดว้ย เพื่อจะทรงสัมผัสได้
วา่จะเป็นเช่นไรเมื่อพระวญิญาณศักดิสิ์ทธ์ิจากไป ทิง้ให้รูสึ้กอ้างวา้งเดยีวดาย น่าสลดใจ 
สิน้หวงัเพียงลําพัง” (“ ไม่มี ใครอยู่กับพระองค,์” 107)

• ตามที่กล่าวใน มัทธิว 27:46 และคาํกล่าวของเอ็ลเดอรฮ์อลแลนด ์ท่านจะสรปุส่ิงที่พระ
ผู้ช่วยให้รอดทรงประสบในส่วนหน่ึงของการชดใช้อย่างไร (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่ง
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กัน แต่ ให้แน่ใจวา่พวกเขาระบุความจรงิตอ่ไปน้ี ในสว่นหน่ึงของการชดใช้ พระเยซู
ครสิต์ทรงรูส้กึถึงการถอนตัวของพระวญิญาณของพระบิดาบนสวรรค์)

• ตามที่เอ็ลเดอรฮ์อลแลนดก์ล่าว เหตใุดพระเยซูครสิตท์รงประสบกับการถอนตวัของ
พระวญิญาณ (เพื่อรูสึ้กวา่ความตายทางวญิญาณเป็นอย่างไร)

อธิบายวา่เราประสบความตายทางวญิญาณ หรอืการถอนตวัของพระวญิญาณของพระ
บิดาบนสวรรค ์เมื่อเราทําบาป เป็นพยานวา่เน่ืองจากพระเยซูครสิตป์ระสบกับความตาย
ทางวญิญาณในสวนเกทเสมนีและบนกางเขน พระองคท์รงช่วยเราไดเ้มื่อเราแยกออก
จากพระวญิญาณของพระบิดาบนสวรรคเ์น่ืองจากการเลือกที่ ไม่ดขีองเรา พระองคจ์ะ
ทรงช่วยเราเช่นกันเมื่อเรารูสึ้กโดดเดีย่ว

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 27:50 และบางส่วนจากงานแปลของ 
โจเซฟ สมิธ, มัทธิว 27:54 ซ่ึงเปลี่ยนประโยควา่ “พระเยซู, เมื่อพระองคท์รงรอ้งเสียงดงั
อีกครัง้วา่ พระบิดา สําเรจ็แล้ว พระประสงคข์องพระองคสํ์าเรจ็แล้ว แล้วสิน้พระชนม์”   
โดยมองหาวา่มีอะไรอื่นอีกที่พระผู้ช่วยให้รอดตรสัระหวา่งอยู่บนกางเขน 

• ตามที่กล่าวไว้ ในงานแปลของโจเซฟ สมิธในข้อน้ี เหตใุดพระเยซูทรงทนรบั
ทุกขเวทนาทุกอย่าง (นักเรยีนควรระบุความจรงิตอ่ไปน้ี พระเยซูครสิต์ทรงทนรบั
ทุกขเวทนาเพ่ือให้พระประสงค์ของพระบิดาบนสวรรค์เกิดสมัฤทธิผล)

เตอืนความจํานักเรยีนถึงบทเรยีนที่ผ่านมา ซ่ึงพวกเขาศึกษา มัทธิว 26 และเรยีนรู้
เกี่ยวกับการทนทุกข์ของพระผู้ช่วยให้รอดในสวนเกทเสมนีและความเต็มพระทัยของ
พระองคท์ี่จะยอมให้พระประสงคข์องพระองคเ์ป็นไปตามพระประสงคข์องพระบิดา 
ท่านอาจตอ้งการเสนอแนะให้นักเรยีนเขียน มัทธิว 26:39 เป็นข้ออ้างโยงไว้ ในพระคมัภีร์
ใกล้กับ มัทธวิ 27:50 เพ่ือช่วยให้พวกเขาไม่ลืมวา่พระเยซูทรงทําส่ิงที่พระองคท์รงสัญญา
วา่จะทํา

• เหตใุดพระบิดาทรงมีพระประสงค์ ให้พระเยซูทรงประสบทุกขเวทนาดงัที่พระองคท์รง
ประสบ โดยเริม่ที่เกทเสมนีและถึงจุดสูงสุดบนกางเขน

 เพื่อทบทวนและช่วยให้นักเรยีนรูสึ้กถึงความจรงิและความสําคญัของเหตกุารณ์ 
หลักคาํสอน และหลักธรรมที่พวกเขาเรยีนรูจ้าก มัทธิว 27ท่านอาจตอ้งการฉายวดีทิัศน์ 
ข่าวสารมอรมอน เรือ่ง “None Were with Him”(ไม่มี ใครอยู่กับพระองค)์ (4:25) วดีิ
ทัศน์น้ีรวมเอาความสมจรงิของการตรงึกางเขนและการฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระผู้ช่วย
ให้รอดและบางส่วนจาก “ ไม่มี ใครอยู่กับพระองค”์ (เลียโฮนา, พ.ค. 2009, 105–108) 
คาํปราศัยการประชุมใหญ่สามัญเดอืนเมษายน 2009 โดย เอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร.์ 
ฮอลแลนด ์แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง วดีทิัศน์เรือ่งน้ีมีอยู่ที่ LDS.org

อธิบายวา่หน่ึงในวธิีที่ดทีี่สุดที่จะแสดงความสํานึกคณุของเราตอ่พระเจ้าสําหรบัส่ิงที่
พระองคท์รงทนทุกข์เพื่อเราคอืการดาํเนินชีวติอย่างชอบธรรม กลับไปดขู้อความที่ ไม่
ครบถ้วนบนกระดานที่ท่านเขียนเมื่อเริม่ชัน้เรยีน “วนัน้ีฉันเห็นและรูสึ้ก . . .” เชือ้เชิญให้
นักเรยีนเตมิข้อความให้ครบถ้วนในสมุดจดหรอืสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องพวก
เขา หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว ท่านอาจเชือ้เชิญให้นักเรยีนสองสามคนมาแบ่งปันส่ิง
ที่เขียน
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ขอให้นักเรยีนนึกวา่พวกเขาหรอืคนที่พวกเขารูจ้ักเคยมีคนใกล้ชิดสิน้ชีวติหรอืไม่ จาก
น้ันให้ถามชัน้เรยีนวา่

• เหตใุดการสูญเสียคนท่ีเรารกัจึงเป็นเรือ่งยาก

ขอนักเรยีนให้มองหาความจรงิเมื่อพวกเขาศึกษา มัทธิว 27:51–28:20 เพื่อจะช่วยให้พวก
เขาพบการปลอบประโลมเมื่อคนท่ีรกัเสียชีวติ เพื่อบอกบรบิทสําหรบับทเรยีนในวนัน้ี 
ท่านอาจขอให้นักเรยีนสรปุสัน้ๆ วา่พระเยซูครสิตท์รงประสบอะไรระหวา่งเวลาที่พระองค์
ถูกจับกุมและเมื่อพระองคถ์ูกตรงึกางเขน

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 27:51 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
ส่ิงที่เกิดขึน้ในพระวหิารเมื่อพระเยซูสิน้พระชนม์
• เกิดอะไรขึน้เมื่อพระเยซูสิน้พระชนม์ (Invite students to look at Matthew 27:51, foot-

note b, to understand that “rent in twain” means “torn into two pieces.”)

ท่านอาจลอก แผนภาพ ประกอบของภายในพระวหิารไวบ้นกระดาน

อธิบายวา่ในสมัยของพระเยซู พระวหิารประกอบดว้ยห้องสองห้องคอื สถานที่ศักดิสิ์ทธิ์
และอภิสุทธิสถานเหนือวสุิทธิสถานทัง้หลาย อภิสุทธิสถานเหนือวสุิทธิสถานทัง้หลาย
หมายถึงพระนิเวศน์ของพระผู้เป็นเจ้า ห้องทัง้สองน้ีกัน้ไวด้ว้ยม่าน ปีละครัง้ ในวนัแห่ง
การชดใช้ มหาปุโรหิตจะผ่านเข้าไปจากสถานที่ศักดิสิ์ทธิ์ผ่านม่านพระวหิารและเข้าไปสู่
อภิสุทธิสถานเหนือวสุิทธิสถานทัง้หลายซ่ึงเขาจะพรมเลือดพลีบูชาบาปเพ่ือชดใช้บาปให้
กลุ่มคนที่มารวมกันของอิสราเอล (ด ูเลวนิีต ิ16) เมื่อม่านพระวหิารฉีกขาดออกเป็นสอง
ท่อนในเวลาที่พระเยซูครสิตสิ์น้พระชนม์ จึงเป็นเครือ่งหมายซ่ึงมีนัยวา่พระเยซูครสิต ์
มหาปุโรหิตที่ยิ่งใหญ่ ไดผ้่านม่านแห่งความตายและไม่นานจะเข้าไปที่พระนิเวศน์ของ
พระผู้เป็นเจ้าพระบิดา

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจความสําคญัของการฉีกม่าน ให้นักเรยีนอ่านออกเสียงคาํกล่าว
ตอ่ไปน้ีโดยเอ็ลเดอรบ์รซู อาร.์ แมคคองกีแห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง
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“บัดน้ีอภิสุทธิสถานเหนือวสุิทธิสถานทัง้หลายเปิดให้ทุกคน และผ่านทาง
พระโลหิตท่ีชดใช้ของพระเมษโปดกทุกคนจะสามารถเข้าสู่วสุิทธิสถานที่
สูงสุดในบรรดาสถานที่ทัง้ปวง อาณาจักรน้ันคอืสถานที่ซ่ึงจะพบชีวตินิรนั
ดร ์. . . ศาสนพิธีที่ทําผ่านม่านพระวหิารโบราณเปรยีบเหมือนส่ิงท่ีพระ
ครสิตจ์ะทรงทํา ซ่ึงพระองคจ์ะทรงทําในเวลาน้ัน มนุษย์ทัง้ปวงมีสิทธ์ิผ่าน

ม่านน้ันไปสู่พระนิเวศน์ของพระเจ้าเพื่อสืบทอดความสูงส่งอันสมบูรณ์” (Doctrinal New 

Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:830)

• เราสามารถเรยีนรูค้วามจรงิอะไรเกี่ยวกับการชดใช้ของพระเยซูครสิตจ์ากการฉีกม่าน 
(หลังจากนักเรยีนตอบ ให้เขียนความจรงิตอ่ไปน้ีบนกระดาน เน่ืองจากการชดใช้ของ
พระเยซูครสิต์ เราทุกคนสามารถเข้าสูท่ี่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าหากเรากลับใจ
และรกัษาพันธสญัญาของเรา)

• การชดใช้ของพระเยซูครสิตท์ําให้เรากลับไปยังที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าไดอ้ย่างไร

ชี ้ให้เห็นวา่แม้การชดใช้ของพระเยซูครสิตท์ําให้เราสามารถกลับไปยังที่ประทับของพระผู้
เป็นเจ้า แตเ่ราตอ้งทําส่วนของเราเพื่อให้มีคา่ควรแก่การพํานักอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์
ช่ัวนิรนัดร์

• เรา ตอ้งทําอะไรเพื่อให้มีคา่ควรแก่การพํานักอยู่กับพระบิดาบนสวรรคช่ั์วนิรนัดร์

สรปุ มัทธิว 27:52–56 โดยอธิบายวา่หลังจากการฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระเยซูครสิต ์คน
ที่ชอบธรรมหลายคนที่ตายไปแล้วไดฟ้ื้นคนืชีวติเช่นกันและไปปรากฏให้หลายคนใน
เยรซูาเล็มเห็น ข้อเหล่าน้ีส่ือดว้ยวา่ท่ามกลางคนท่ีเป็นพยานถึงการสิน้พระชนม์ของพระ
เยซูคอืพวกนายรอ้ยโรมันและสตรหีลายคน

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 27:54 ขอให้ชัน้เรยีนมองหาวา่นาย
รอ้ยโรมันและคนที่อยู่กับเขาตอบสนองอย่างไรเม่ือพวกเขาเห็นเหตกุารณ์หลังจากตรงึ
กางเขนพระผู้ช่วยให้รอด

• นายรอ้ยและคนที่อยู่กับเขาตอบตอบสนองอย่างไร

• พวกเขาเห็นอะไรที่ทําให้พวกเขาประกาศวา่ “[พระเยซู] เป็นพระบุตรของพระเจ้า
จรงิๆ” 

สรปุ มัทธิว 27:57–61 โดยอธิบายวา่หลังการสิน้พระชนม์ของพระเยซู เศรษฐีคนหน่ึง
ซ่ึงเป็นสานุศิษย์ช่ือโยเซฟจากอารมิาเธีย “ขอพระศพพระเยซู” (ข้อ 58) เขาเอาผ้าป่าน
ที่สะอาดพันหุ้มไว ้แล้วเชิญพระศพไปวางในอุโมงค ์(หรอืหลุมฝังศพ) ที่เขาเป็นเจ้าของ 
แล้วปิดทางเข้าอุโมงคด์ว้ยหินก้อนใหญ่

เชือ้เชิญให้นักเรยีนหลายๆ คนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก มัทธิว 27:62–66 ขอให้ชัน้เรยีน
ดตูาม โดยมองหาวา่หัวหน้าปุโรหิตและพวกฟารสีิขออะไรปีลาต

• พวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกฟารสีิขออะไรปีลาต

• เหตใุดพวกเขาจึงปรารถนาส่ิงน้ี
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อธิบายวา่ในตอนเช้าวนัแรกของสัปดาห์หรอืวนัอาทิตย์ มารยี์ชาวมักดาลาและมารยี์อีกคน
หน่ึงมาที่อุโมงคเ์พื่อชโลมพระศพพระเยซูอันเป็นการแสดงความรกัและความช่ืนชม
ของพวกเขา ขอให้นักเรยีนสองสามคนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก มัทธิว 28:1–6

• หญิงทัง้สองพบอะไรเมื่อพวกเธอไปถึงหลุมฝังพระศพ (อธิบายวา่งานแปลของโจเซฟ 
สมิธอธิบายเพิ่มเตมิวา่หญิงสองคนน้ันเห็นทูตสวรรคส์ององค์ ไม่ ใช่องคเ์ดยีว)

• ท่านจะมีปฏิกิรยิาอย่างไรหากท่านเห็นทูตสวรรค ์พวกยามมีปฏิกิรยิาอย่างไร

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 5–6 ทูตสวรรคบ์อกหญิงทัง้สองวา่อย่างไร

• เราสามารถเรยีนรูค้วามจรงิอะไรจากข้อเหล่าน้ี (หลังจากนักเรยีนตอบแล้ว ให้เขียน
ความจรงิตอ่ไปน้ีบนกระดาน พระเยซูครสิต์ฟ้ืนคืนพระชนม์จากความตาย)

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจหลักธรรมแห่งการฟ้ืนคนืชีวติ แบ่งนักเรยีนเป็นกลุ่มๆ ละสอง
หรอืสามคนและให้พวกเขาเตมิข้อความใน เอกสารแจก ตอ่ไปน้ีให้ครบถ้วน

ศึกษาหัวข้อ “การฟ้ืนคนืชีวติ” ในคูม่ือพระคมัภีร ์จากน้ันสนทนาคาํถามดา้นล่างและ
บันทึกคาํตอบลงในช่องวา่งท่ีเตรยีมไว้

 

ขอให้นักเรยีนสองสามคนแบ่งปันกับชัน้เรยีนถึงส่ิงที่พวกเขาเรยีนรูจ้ากการเตมิข้อความ
ในเอกสารแจก

เชือ้เชิญใหนั้กเรยีนหน่ึงคนอ่านออกเสียงคาํกลา่วตอ่ไปน้ีโดยประธานกอรด์อน บี. ฮิงคล์ยี์

“ปาฏิหารยิ์ของเช้าวนัฟ้ืนคนืพระชนม์น้ัน วนัอาทิตย์อีสเตอรแ์รกน้ัน เป็น
ปาฏิหารยิ์สําหรบัมนุษยชาตทิัง้ปวง น่ีเป็นปาฏิหารยิ์ของพลังอํานาจของ
พระผู้เป็นเจ้า ซ่ึงพระบุตรที่รกัของพระองคท์รงมอบชีวติของพระองคเ์พื่อ
ชดใช้บาปให้คนทัง้ปวง การสิน้พระชนม์ดว้ยความรกัเพ่ือบุตรและธิดาทุก
คนของพระผู้เป็นเจ้า ในการทําเช่นชัน้พระองคท์ําลายตราผนึกแห่งความ

ตาย . . .
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“และเมื่อพระองคท์รงเป็นขึน้มาพรอ้มกับพระวรกายของพระองคแ์ละเสด็จออกจาก
อุโมงคฝ์ังศพ อย่างไรก็ตาม เราทัง้ปวงจะยินดกีับการรวมกันของรา่งกายและวญิญาณ
เพื่อเป็นจิตวญิญาณที่มีชีวติในวนัแห่งการฟ้ืนคนืชีวติของเราเอง

“ดงัน้ัน เราจึงยินดปีรดีาเช่นเดยีวกันกับคนเป็นจํานวนมาก และมนุษยชาตทิัง้ปวงควร
ยินดปีรดีาดว้ยเมื่อเราจําไดถ้ึงเหตกุารณ์อันรุง่โรจน์ที่สุด ปลอบประโลมใจที่สุด และให้
ความมั่นใจที่สุดของทุกเหตกุารณ์ในประวตัศิาสตรม์นุษย์—ซ่ึงคอืชัยชนะเหนือความ
ตาย” (“The Victory over Death,” Ensign, เม.ย. 1997, 4)

ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 28:7–10 

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 7 ทูตสวรรคส่ั์งให้หญิงสองคนทําอะไร

• ท่านคดิวา่เหตใุดหญิงสองคนจึงจากไปดว้ย “ความกลัวและความยินดเีป็นอย่างย่ิง”

• เกิดอะไรขึน้กับหญิงทัง้สองเม่ือพวกเธอไปบอกสานุศิษย์เกี่ยวกับส่ิงที่พวกเธอพบเห็น

สรปุ มัทธิว 28:11–15 โดยอธิบายวา่ขณะที่หญิงทัง้สองรบีนําขา่วเรือ่งการฟ้ืนคนื
พระชนม์ของพระเยซูไปบอกสานุศิษย์ หัวหน้าปุโรหิตไดย้ินเกี่ยวกับส่ิงที่เกิดขึน้จาก
ทหารที่เฝ้ายามอุโมงคฝ์ังศพ ผู้นําชาวยิวกลัววา่คนอาจจะรูค้วามจรงิ พวกเขาจึงจ่ายเงิน
เพื่อให้ยามโกหกวา่สานุศิษย์ของพระผู้ช่วยให้รอดไดนํ้าพระศพของพระองค์ ไปจาก
อุโมงคฟ์ังศพขณะที่ยามหลับ

ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 28:16–18 เชือ้เชิญให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมอง
หาพรท่ีมาสู่อัครสาวกสิบเอ็ดคนเมื่อพวกเขาเช่ือฟังคาํของหญิงทัง้สองให้ ไปที่กาลิลี

• พรอะไรท่ีมาสู่สานุศิษย์สิบเอ็ดคนเน่ืองจากพวกเขาเช่ือฟังคาํของหญิงทัง้สอง

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 28:19–20 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดย
มองหาส่ิงที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงบัญชาให้อัครสาวกของพระองคท์ําหลังจากพวกเขาเห็น
พระองค์

• สําหรบัคาํอธิบายของผู้เช่ียวชาญพระคมัภีรแ์ละรายการกิจกรรมเพิ่มเตมิที่จะช่วยให้
นักเรยีนเช่ียวชาญข้อที่เลือกสรรเหล่าน้ี ดภูาคผนวกของคูม่ือน้ี

• บรรดาอัครสาวกไดร้บับัญชาให้ทําอะไรหลังจากพวกเขาพบพระผู้ช่วยให้รอดแล้ว

• เราสามารถเรยีนรูอ้ะไรจากประสบการณ์ของพวกเขาเกี่ยวกับความรบัผิดชอบที่เรา
มีเมื่อเราไดร้บัประจักษ์พยานเกี่ยวกับพระเยซูครสิต ์(หลังจากนักเรยีนตอบแล้ว ให้
เขียนหลักธรรมตอ่ไปน้ีบนกระดาน เม่ือเราได้รบัประจักษ์พยานเก่ียวกับพระเยซู
ครสิต์ เรามีความรบัผิดชอบท่ีจะเป็นพยานถึงพระองค์ต่อผู้อ่ืน)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนออกมาที่กระดานและเขียนวธิีที่เราจะเป็นพยานถึงพระเยซูครสิต์
ตอ่ผู้อื่น ท่านอาจตอ้งการเชิญให้นักเรยีนอธิบายหรอืบอกตวัอย่างของแนวคดิที่พวกเขา
เขียน จากน้ันให้ถามคาํถามตอ่ไปน้ี

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 20 พระผู้ช่วยให้รอดประทานสัญญาอะไรแก่อัครสาวกของ
พระองค์
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• พระเจ้าจะทรง “อยู่กับท่าน” หรอืช่วยท่าน ในความพยายามที่จะแบ่งปันพระกิตตคิณุ
ในทางใดบ้าง

กระตุน้ให้นักเรยีนแบ่งปันประจักษ์พยานของพวกเขาเกี่ยวกับพระเยซูครสิตก์ับคน
อื่นๆ เพื่อช่วยให้พวกเขาทําเช่นน้ัน ขอให้นักเรยีนใช้แนวคดิอย่างหน่ึงที่เขียนอยู่บน
กระดานเพื่อตัง้เป้าหมายส่วนตวัในการเป็นพยานถึงพระเยซูครสิตแ์ละพระกิตตคิณุ
ของพระองคก์ับสมาชิกครอบครวั เพื่อน และผู้อื่น เชือ้เชิญให้นักเรยีนเขียนเป้าหมาย
ของพวกเขาลงในสมุดจดหรอืสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องพวกเขา

เพื่อช่วยนักเรยีนท่องจําผู้เช่ียวชาญพระคมัภีรข์้อน้ี แบ่งนักเรยีนออกเป็นคูแ่ละให้สมาชิก
หน่ึงคนในแตล่ะคูเ่ขียนข้อพระคมัภีรบ์นแผ่นกระดาษ ขอให้นักเรยีนตดักระดาษเป็น
ทางยาวโดยให้มีข้อความจากพระคมัภีรอ์ยู่ ในแถบกระดาษ ให้นักเรยีนสลับแผ่นกระดาษ
แล้วเรยีงใหม่ตามลําดบัที่ถูกตอ้ง (เปิดดพูระคมัภรี์ ไดห้ากจําเป็น) ท้าทายให้นักเรยีนฝึก
จนพวกเขาไม่จําเป็นตอ้งใช้พระคมัภีรอ์ีกตอ่ไป กระตุน้ให้นักเรยีนหยิบกระดาษออกหน่ึง
แผ่นและท่องจําวลีที่ยังจําไม่ได ้หลังจากนักเรยีนท่องจําวลีหน่ึงไดแ้ล้ว กระตุน้ให้พวก
เขาหยิบกระดาษออกไปอีกหน่ึงแผ่นและท่องจําทัง้สองวลี ให้นักเรยีนทําขัน้ตอนน้ีตอ่ไป
จนพวกเขาสามารถท่องข้อพระคมัภีรท์ัง้หมดจากความจํา







สองสามวนัก่อนชัน้เรยีน ถามนักเรยีนสองคนวา่จะแบ่งปันประจักษ์พยานสัน้ๆ ของพวก
เขาเกี่ยวกับพระเยซูครสิต์ ในชัน้เรยีนไดห้รอืไม่ หลังจากการแบ่งปันข้อคดิทางวญิญาณ 
เชือ้เชิญให้นักเรยีนสองคนแบ่งปันประจักษ์พยานของพวกเขาเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอด 
จากน้ันให้ถามชัน้เรยีนวา่

• การไดย้ินประจักษ์พยานจากหลายคนแทนที่จะไดย้ินจากคนเดยีวสําคญัอย่างไร

• ท่านคดิวา่การศึกษาประจักษ์พยานของมาระโกตอนน้ีหลังจากไดศึ้กษาประจักษ์พยาน
ของมัทธิวแล้วอาจสําคญัอย่างไร

เชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่าน มาระโก 1:1–4, 9–11 ในใจ โดยมองหาเหตกุารณ์ซ่ึงมาระโกเริม่
ตน้บันทึกของเขาเกี่ยวกับพระชนม์ชีพของพระผู้ช่วยให้รอด

• มาระโกเริม่บันทึกของเขาดว้ยเหตกุารณ์ใด

อธิบายวา่บันทึกของมาระโกเกี่ยวกับพระชนม์ชีพของพระผู้ช่วยให้รอดแตกตา่งจากขอ
งมัทธิว บันทึกน้ีเริม่ตน้ทันทีและรวดเรว็ เน้นความเป็นพระผู้เป็นเจ้าของพระผู้ช่วยให้
รอดโดยมุ่งให้ความสําคญัที่งานและปาฏิหารยิ์ของพระองค ์ดเูหมือนวา่มาระโกเขียน
บันทึกของเขาจากส่ิงที่เขาเรยีนรูจ้ากอัครสาวกเปโตร

สรปุ มาระโก 1:12–20 โดยอธิบายวา่หลังจากพระเยซูทรงอดอาหารส่ีสิบวนัแล้ว พระองค์
ทรงถูกมารล่อลวง พระองคท์รงส่ังสอนการกลับใจในแควน้กาลิลีเช่นกันและทรงเรยีก
สานุศิษย์ ให้ตดิตามพระองค ์(หมายเหต:ุ บันทึกเหล่าน้ีสอนไวอ้ย่างลึกซึง้ในบทเรยีน 
มัทธิว 4)

เขียนวลี อาณาเขตศตัร ูไวบ้นกระดานและถามนักเรยีนวา่ทหารที่อยู่ ในอาณาเขตศัตรู
อาจจะเผชิญอันตรายอะไร

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยประธานบอยด ์เค. แพค
เกอรแ์ห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง



“เยาวชนทัง้หลาย ท่านกําลังเตบิโตขึน้ในอาณาเขตศัตรู

“เรารูจ้ากพระคมัภีรว์า่มีสงครามเกิดขึน้ในสวรรค ์ลูซิเฟอรก์บฏ กับผู้
ตดิตามของเขา ‘ถูกโยนลงมาท่ีแผ่นดนิโลก’ [ววิรณ์ 12:9] เขามุ่งขัดขวาง
แผนของพระบิดาบนสวรรคแ์ละพยายามควบคมุความคดิและการกระทํา
ของทุกคน” (“คาํแนะนําสําหรบัเยาวชน,” เลียโฮนา, พ.ย. 2011, 16)

• ชีวติของเราที่น่ีบนแผ่นดนิโลกเหมือนอยู่ ในอาณาเขตศัตรใูนดา้นใด

ขอให้นักเรยีนยกมือถ้าพวกเขาเคยรูสึ้กถูกครอบงําเน่ืองจากอิทธิพลและการล่อลวงของ
มารที่อยู่รายรอบพวกเขา เม่ือนักเรยีนศึกษา มาระโก 1:21–39 เชือ้เชิญให้พวกเขามอง
หาความจรงิที่จะช่วยพวกเขาเมื่อพวกเขาเผชิญกับอิทธิพลและการล่อลวงของมาร

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มาระโก 1:21– 22 ขอให้ชัน้เรยีนที่เหลือดตูาม 
โดยมองหาวา่พระเยซูทรงทําอะไรในคาเปอรนาอุมและชาวยิวตอบสนองอย่างไร

• เหตใุดชาวยิวจึงประหลาดใจกับคาํสอนของพระผู้ช่วยให้รอด

• ท่านคดิวา่พระเยซูทรงสอน “ดว้ยสิทธิอํานาจ” หมายความวา่อย่างไร (มาระโก 1:22)

อธิบายวา่พวกธรรมาจารย์ถูกมองวา่เป็นผู้เช่ียวชาญเรือ่งกฎของโมเสส เม่ือพวกเขาส่ัง
สอนพวกเขามักอ้างสิทธิอํานาจก่อนหน้าน้ีที่มีอยู่ ในกฎ (ด ูคูม่ือนักเรยีน พันธสัญญาใหม่ 
[คูม่ือของระบบการศึกษาศาสนจักร, 2014], 103) ในทางตรงกันข้าม พระเยซูตรสัดว้ย
พลังอํานาจและสิทธิอํานาจของพระบิดาและในฐานะพระเยโฮวาห์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้ประทานกฎ
แก่ โมเสส (ด ูงานแปลของโจเซฟ สมิธ, มัทธิว 7:37  )

เชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่าน มาระโก 1:23–26 ในใจหรอืฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “Jesus Heals a 

Possessed Man (พระเยซูครสิตท์รงรกัษาชายผีเข้า)” (1:48) จาก The Life of Jesus Christ 

Bible Videos, มีอยู่ที่ LDS.org ขอให้ชัน้เรยีนมองหาวา่เกิดอะไรขึน้ขณะท่ีพระเยซูทรงสอน
ในธรรมศาลา ขอให้นักเรยีนรายงานส่ิงที่พบ อธิบายวา่ “ผี โสโครก” หมายถึงวญิญาณของ
มาร

• ผีโสโครกรูอ้ะไรเกี่ยวกับพระเยซู

• ผีโสโครกรู้ ไดอ้ย่างไรวา่พระเยซูเป็นใคร (ผีโสโครกที่พยายามสิงรา่งน้ันเป็นผู้ตดิตาม
ของลูซิเฟอร ์พวกเขาอยู่ ในที่ประทับของพระบิดาบนสวรรคแ์ละพระเยซูครสิตก์่อน
ถูกขับออกจากสวรรค)์

• หากท่านอยู่ ในธรรมศาลาตอนน้ัน ท่านจะคดิอย่างไรเกี่ยวกับพระเยซู

ขอให้นักเรยีนหน่ึงคนอ่านออกเสียง มาระโก 1:27– 28 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่
ผู้คนตอบสนองอย่างไรหลังจากเห็นพระเยซูทรงขับผี โสโครกออกจากชายคนน้ัน

• ผู้คนตอบสนองอย่างไร

• เรือ่งน้ีสอนอะไรเราเกี่ยวกับพลังอํานาจของพระผู้ช่วยให้รอด (นักเรยีนควรระบุความ
จรงิทํานองน้ี พระผู้ช่วยให้รอดทรงมีพลังอํานาจเหนือมารและผู้ติดตามของเขา)

• การรูค้วามจรงิน้ีจะช่วยเราไดอ้ย่างไรเมื่อเรารูสึ้กถูกครอบงําเน่ืองจากอิทธิพลและการ
ล่อลวงของมารที่อยู่รายรอบเรา

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยประธานเจมส์ อี. เฟาสท์แห่งฝ่าย
ประธานสูงสุด



“[ โจเซฟ สมิธ] กล่าววา่ ‘วญิญาณท่ีช่ัวรา้ยมีขอบเขต ข้อจํากัด และกฎซ่ึง
ปกครองพวกเขา’ [ ใน History of the Church, 4:576] ดงัน้ันซาตานและ
ไพรพ่ลของเขาไม่ไดม้ีพลังอํานาจทัง้หมด . . .

“. . . ความพยายามของซาตานสามารถถูกขวางกัน้จากทุกคนท่ีมาหาพระ
ครสิต์ โดยการเช่ือฟังพันธสัญญาและศาสนพิธีแห่งพระกิตตคิณุ” (“Serving the Lord 

and Resisting the Devil,” Ensign, ก.ย. 1995, 6, 7)

• ตามที่ประธานเฟาสท์กล่าว เราจะทําอะไรไดบ้้างเพื่อไดร้บัพลังอํานาจที่ยิ่งใหญ่กวา่เพื่อ
ตา้นทานมาร

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 28เกิดอะไรขึน้หลังจากพระผู้ช่วยให้รอดทรงขับผี โสโครก

สรปุ มาระโก 1:29–39 โดยอธิบายวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงรกัษาแม่ยายของซีโมน เปโตร
จากการป่วยจับไข้ ทรงรกัษาคนอื่นๆ อีกหลายคนที่เจ็บป่วย และขับผีออกมากมาย พระ
เยซูทรงส่ังสอนในแควน้กาลิลีตอ่ไป

เชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่าน มาระโก 1:40 ในใจ โดยมองหาวา่ใครมาหาพระผู้ช่วยให้รอดขณะ
ยังทรงส่ังสอนอยู่ ในแควน้กาลิลี ขอให้นักเรยีนรายงานส่ิงที่พบ เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึง
ออกมาหน้าห้อง ขอให้นักเรยีนจินตนาการวา่นักเรยีนคนที่อยู่หน้าห้องน้ันเป็นโรคเรือ้น

อธิบายวา่โรคเรือ้นเป็นโรคเรือ้รงัที่ทาํลายผิวหนัง เส้นประสาท ตา กระดกู และแขนขา 
หากปล่อยไว้ โดยไม่รกัษา จะนําไปสู่ความตายที่เจ็บปวด ในสมัยโบราณ เช่ือกันวา่ใคร
ก็ตามที่ ไปมาหาสู่กับคนโรคเรือ้นจะตดิโรค ชี ้ไปที่นักเรยีนท่ีอยู่หน้าห้องและถามวา่

• หาก (ช่ือนักเรยีน) เป็นคนโรคเรือ้นท่ีอยู่ ในสมัยโบราณ ผู้คนจะปฏิบัตติอ่ (เขา) 
อย่างไร

อธิบายวา่เพ่ือป้องกันสุขอนามัยและความเป็นอยู่ของชุมชน คนโรคเรือ้นถูกบังคบัให้
อยู่นอกเมือง กฎกําหนดให้พวกเขาตะโกนวา่ “มลทิน!” เพื่อเตอืนคนที่เข้าใกล้พวกเขา 
(ด ูBible Dictionary, “Leper”; เลวนิีต ิ13:44–46) ขอให้นักเรยีนสองสามคนแสดงฉากน้ี
โดยให้เดนิผ่านนักเรยีนท่ีเป็นคนโรคเรือ้น ขณะพวกเขาเดนิผ่าน ขอให้นักเรยีนท่ีเป็น
คนโรคเรือ้นตะโกนวา่ “มลทิน!” มลทิน!” ถามนักเรยีนท่ีเดนิผ่านวา่พวกเขาจะมีปฏิกิรยิา
อย่างไรในสถานการณ์อย่างน้ี จากน้ันให้นักเรยีนน่ังลง

• การเป็นโรคเรือ้นส่งผลตอ่ชีวติท่านอย่างไร

เชือ้เชิญให้นักเรยีนจินตนาการวา่เป็นคนโรคเรือ้นในสมัยของพระเยซูครสิต ์ถามพวก
เขาวา่พวกเขาจะทําอะไรหากพวกเขาเห็นพระผู้ช่วยให้รอดเสด็จเข้ามาหา

• ตามที่กล่าวไว้ ใน มาระโก 1:40 คนโรคเรือ้นคนน้ันทําอะไรเมื่อเขาเห็นพระผู้ช่วยให้รอด 
(อธิบายวา่คาํวา่ ทูลวงิวอน หมายถึงการอ้อนวอนหรอืขอรอ้ง)

• คนโรคเรือ้นคนน้ีแสดงศรทัธาของเขาในพระเยซูครสิตอ์ย่างไร วลี “เพียงแตพ่ระองค์
พอพระทัย” แสดงออกถึงศรทัธาของคนโรคเรือ้นคนน้ีอย่างไร

เชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่าน มาระโก 1:41– 42 ในใจ โดยมองหาวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงตอบ
คาํวงิวอนของชายคนน้ีอย่างไร



• ท่านประทับใจอะไรเกี่ยวกับวธิีที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงตอบคาํวงิวอนของชายคนน้ี

• หากท่านเป็นคนโรคเรือ้น การท่ีพระผู้ช่วยให้รอดทรงแตะตอ้งท่านจะมีความหมายตอ่
ท่านอย่างไร เพราะเหตใุด

• ชีวติของท่านจะเปลี่ยนไปเช่นไรหากพระเยซูครสิตท์รงรกัษาโรคเรือ้นของท่าน

เขียนข้อความตอ่ไปน้ีบนกระดาน โรคเรือ้นสามารถเปรยีบไดก้ับบาป

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจวา่โรคเรือ้นสามารถเปรยีบกับบาปไดอ้ย่างไร (ด ูเลวนิีต ิ14) เชือ้
เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีของเอ็ลเดอรบ์รซู อาร.์ แมคคองกี
แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง

“ โรคเรือ้นในสมัยพระคมัภีร์ ไบเบิล นอกเหนือจากผลกระทบทางรา่งกายอันน่าหดหู่ ซ่ึง
เรามองวา่เป็นสัญลักษณ์ของบาปและมลทิน เป็นเครือ่งแสดงวา่โรครา้ยน้ีกัดกรอ่นและ
ทําลายรา่งกายฉันใด บาปก็กัดกรอ่นและทําให้ฝ่ายวญิญาณของมนุษย์เส่ือมทรามลงเช่น
น้ัน” (The Mortal Messiah, 4 vols. [1979–81], 2:45)

• โรคเรือ้นสามารถเปรยีบไดก้ับบาปในดา้นใดบ้าง ( ในการเปรยีบโรคเรือ้นกับบาป ให้
แน่ใจวา่นักเรยีนเข้าใจวา่โรคไม่จําเป็นตอ้งเกิดจากบาป)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มาระโก 1:40–42 ครัง้น้ีให้ ใช้คาํวา่ คนบาป 
แทน คนโรคเรือ้น และ บาป แทน โรคเรือ้น ขอให้ชัน้เรยีนที่เหลือดตูาม โดยมองหาวา่เรา
จะ เปรยีบ การรกัษาคนโรคเรือ้นน้ีกับการถูกชําระให้สะอาดจากบาปไดอ้ย่างไร

• ขณะที่ท่านอ่านข้อพระคมัภีรด์ว้ยวธิีน้ี ถ้อยคาํใดบ่งบอกถึงแนวคดิเรือ่งการไดร้บัการ
ให้อภัย

• เราจะเปรยีบส่ิงที่คนโรคเรือ้นทําเพื่อรบัการชําระให้สะอาดจากโรคเรือ้นกับส่ิงที่เราตอ้ง
ทําเพื่อรบัการชําระให้สะอาดจากบาปไดอ้ย่างไร

• เราสามารถเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรบ้างจากการเปรยีบการรกัษาคนโรคเรือ้นกับการรบัการ
ชําระให้สะอาดจากบาป (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แต่ ให้แน่ใจวา่พวกเขาระบุหลัก
ธรรมตอ่ไปน้ี เม่ือเราใช้ศรทัธาและมาหาพระผู้ช่วยให้รอด พระองค์จะทรงสงสาร
เราและจะชําระเราให้สะอาดจากบาป โดยใช้คาํพูดของนักเรยีน ให้เขียนหลักธรรมน้ี
บนกระดาน)

• เราตอ้งใช้ศรทัธาและมาหาพระผู้ช่วยให้รอดเพื่อพระองคจ์ะทรงยกโทษบาปของเราใน
ทางใดบา้ง

เชือ้เชิญให้นักเรยีนพิจารณาอีกครัง้วา่ชีวติของคนโรคเรือ้นก่อนและหลังเขาหายจากโรค
เป็นอย่างไร

• การมาหาพระเยซูครสิตเ์พื่อรบัการชําระให้สะอาดจากบาปเปลี่ยนชีวติของคนบางคน
อย่างไร

• ท่านไดเ้ห็นชีวติของคนบางคนเปลี่ยนหลังจากไดร้บัการชําระให้สะอาดจากบาปผ่าน
การชดใช้ของพระครสิตเ์มื่อใด (เตอืนนักเรยีนไม่ ให้กล่าวถึงช่ือบุคคลหรอืระบุบาปใน
อดตีของพวกเขา)

า



ขอให้นักเรยีนไตรต่รองวา่มีบาปอะไรที่พวกเขาตอ้งไดร้บัการชําระให้สะอาด เชือ้เชิญให้
นักเรยีนมาหาพระผู้ช่วยให้รอดโดยใช้ศรทัธาในพระองคผ์่านการสวดอ้อนวอน การกลับ
ใจ และการเช่ือฟังเพ่ือพระองคจ์ะทรงทําให้พวกเขาสะอาด ท่านอาจแบ่งปันประจักษ์
พยานของท่านเกี่ยวกับพลังแห่งการชําระให้สะอาดโดยการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด

เชือ้เชิญนักเรยีนสองสามคนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก มาระโก 1:43– 45 ขอให้ชัน้
เรยีนมองหาคาํแนะนําที่พระผู้ช่วยให้รอดประทานแก่คนโรคเรือ้นท่ีหายจากโรค ขอให้
นักเรยีนรายงานส่ิงที่พบ

อธิบายวา่กฎของโมเสสเรยีกรอ้งให้คนที่หายจากโรคเรือ้นมาแสดงตนตอ่ปุโรหิตในพระ
วหิารและถวายเครือ่งบูชา

• ชายคนน้ันทําอะไรหลังจากพระผู้ช่วยให้รอดทรงเตอืนเขาไม่ ให้บอกคนอื่น

• เกิดอะไรขึน้เน่ืองจากชายคนน้ีป่าวประกาศเรือ่งการหายจากโรคของเขา

ท่านอาจสรปุบทเรยีนโดยถามนักเรยีนวา่พวกเขาประทับใจอะไรมากที่สุดเกี่ยวกับการกระ
ทําของพระเยซูครสิตต์ามที่บันทึกไว้ ใน มาระโก 1



บทที่ 35

เชือ้เชิญให้นักเรยีนจินตนาการวา่มีบางคนที่พวกเขารกักําลังทนทุกข์กับปัญหาสุขภาพที่
อันตรายถึงชีวติซ่ึงจําเป็นตอ้งไดร้บัการรกัษาเป็นพิเศษ

• ท่านจะไปหาใครให้มาช่วยคนที่ท่านรกั เพราะเหตใุด

• ท่านเต็มใจจะทําส่ิงใดหากมีหมอเพียงคนเดยีวที่สามารถช่วยไดแ้ตนั่ดหมายกับหมอ
คนน้ีไดย้าก

สรปุ มาระโก 2:1–4 โดยอธิบายวา่หมู่บ้านคาเปอรนาอุมในแควน้กาลิลี มีชายคนหน่ึงเป็น 
“ง่อย” (ข้อ 3) ซ่ึงหมายความวา่เขาเป็นอัมพาต มีคนส่ีคนหามคนง่อยคนน้ีมาที่บ้านซ่ึง
พระเยซูประทับอยู่ เมื่อพวกเขาพบวา่บ้านน้ันมีคนชุมนุมมากจนพวกเขาเข้าไปไม่ได ้
พวกเขาจึงเจาะดาดฟ้าบ้านและหย่อนแครท่ี่คนง่อยนอนอยู่ลงไปยังที่ประทับของพระผู้
ช่วยให้รอด

ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มาระโก 2:5 และเชือ้เชิญให้ชัน้เรยีนมองหาวา่พระ
เยซูตรสักับชายที่เป็นง่อยน้ันวา่อะไร ขอให้นักเรยีนรายงานส่ิงที่พบ

เชือ้เชิญนักเรยีนสองสามคนผลัดกันอ่านออกเสียง มาระโก 2:6–12 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม 
โดยมองหาวา่เกิดอะไรขึน้หลังจากน้ัน

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 6–7 “พวกธรรมาจารย์บางคน” ตอบสนองตอ่พระคาํของพระผู้
ช่วยให้รอดอย่างไร (พวกเขาโกรธท่ีพระองคท์รงอ้างสิทธิ์ ในการให้อภัยบาป)

• พระเยซูทรงถามอะไรพวกธรรมาจารย์

• พระผู้ช่วยให้รอดทรงแสดงตวัอย่างและสอนโดยการรกัษาชายคนน้ีอย่างไร (หลังจาก
นักเรยีนตอบ ช่วยพวกเขาระบุความจรงิตอ่ไปน้ี พระเยซูครสิต์ทรงมีพลังอํานาจใน
การรกัษาเราทางวญิญาณและทางรา่งกาย)

ชี ้ให้เห็นวา่เมื่อพวกธรรมาจารย์เห็นชายท่ีเป็นง่อยลุกขึน้เดนิ พวกเขาไดร้บัหลักฐานอัน
ปฏิเสธไม่ไดว้า่พระเยซูครสิตท์รงมีพลังอํานาจรกัษาคนป่วยและพวกเขาไดย้ินพระองค์
เป็นพยานวา่พระองคท์รงให้อภัยบาปได ้อย่างไรก็ด ีไม่มีข้อบ่งชี ้ใดที่บอกวา่ชายเหล่าน้ี
เข้าไปหาพระเยซูหลังจากน้ันเพ่ือขออภัยบาปของพวกเขาเอง

(หมายเหต:ุ เหตกุารณ์ตา่งๆ ที่บันทึกไว้ ใน มาระโก 2:1–12 จะสนทนาอย่างลึกซึง้มากขึน้
ในบทเรยีน ลูกา 5)



แบ่งนักเรยีนเป็นคู ่แจกกระดาษให้คูล่ะหน่ึงแผ่น เชือ้เชิญให้นักเรยีนสนทนาคาํถามตอ่
ไปน้ีกับคู ่จากน้ันเขียนรายการคาํตอบของพวกเขาไวบ้นกระดาษ

• มีสาเหตใุดบ้างที่บุคคลอาจตอ้งแสวงหาการให้อภัยบาปของพวกเขาจากพระเจ้า

ขอให้นักเรยีนสองสามคนรายงานคาํตอบของพวกเขาซ่ึงอาจจะรวมถึงคาํตอบตอ่ไปน้ี 
บางคนอาจไม่ตอ้งการหยุดทําบาป บางคนอาจไม่ตอ้งการยอมรบัหรอืสารภาพบาปของ
พวกเขาเน่ืองจากความจองหองหรอืความอับอาย คนอืน่ๆ อาจหวงัวา่พระเจ้าจะทรงให้
อภัยพวกเขาแม้เมื่อพวกเขาไม่กลับใจ และบางคนอาจเช่ือวา่พระเจ้าทรงมีอํานาจที่จะให้
อภัยได ้แตพ่วกเขาขาดศรทัธาวา่พระองคจ์ะทรงให้อภัยบาปบางอย่างของพวกเขา

เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาความจรงิใน มาระโก 2:13–22 ซ่ึงจะกระตุน้ให้เราแสวงหาการ
ให้อภัยจากพระเจ้า

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มาระโก 2:13–15 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมอง
หาวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงทําอะไรหลังจากพระองคท์รงรกัษาคนง่อย

• พระผู้ช่วยให้รอดทรงทําอะไรหลังจากพระองคท์รงรกัษาชายคนน้ี

• คนเลวตีอบสนองอย่างไรตอ่พระดาํรสัเชิญของพระผู้ช่วยให้รอด

อธิบายวา่คนเลวคีนน้ันใช้ช่ือวา่มัทธิวดว้ยและเป็นมัทธิวคนเดยีวกันกับคนที่เขียนพระ
กิตตคิณุของมัทธิว วลี “น่ังอยู่ที่ดา่นภาษี” (ข้อ 14) หมายความวา่มัทธิวเป็นพวกคนเก็บ
ภาษีและเป็น “คนเก็บภาษีที่คาเปอรนาอุม น่าจะเคยรบัใช้เฮโรด อันทีพา” (คูม่ือพระ
คมัภีร ์“มัทธิว”) คนยิวจํานวนมากเกลียดชังคนเก็บภาษีเน่ืองจากพวกเขามองวา่คนเก็บ
ภาษีเป็นคนทรยศท่ีเก็บเงินจากคนของตนเองไปให้ชาวโรมัน

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 15 มัทธิวทําอะไรให้พระผู้ช่วยให้รอดและสานุศิษย์ของพระองค์

• มี ใครอ่ืนอีกที่ ไปรว่มรบัประทานอาหารครัง้น้ี

อธิบายวา่ระหวา่งการปฏิบตัศิาสนกิจขณะพระผู้ช่วยให้รอดทรงเป็นมรรตยั การรบั
ประทานอาหารรว่มกันเป็นมากกวา่เพียงการกินและดืม่ดว้ยกัน เป็นการชี ้ให้เห็น
สัมพันธภาพอันแนบแน่นและสันตทิี่ดาํรงอยู่ท่ามกลางทุกคนที่เข้ารว่ม

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มาระโก 2:16 และขอให้ชัน้เรยีนมองหาวา่พวกธร
รมาจารย์และฟารสีิมีปฏิกิรยิาอย่างไรเม่ือพวกเขาเห็นพระผู้ช่วยให้รอดเสวยกับพวกคน
เก็บภาษี

• พวกธรรมาจารย์และพวกฟารสีิพูดวา่อะไร

• ท่านคดิวา่เหตใุดพวกเขาจึงวพิากษ์วจิารณ์พระเยซูที่เสวยกับคนเก็บภาษีและคนบาป

ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มาระโก 2:17 ขอให้ชัน้เรยีนมองหาคาํตอบของพระ
ผู้ช่วยให้รอดตอ่คาํวพิากษ์วจิารณ์ของพวกธรรมาจารย์และฟารสีิ

• พระผู้ช่วยให้รอดทรงใช้คาํใดเพื่อบรรยายถึงพระองคเ์อง (ชี ้ให้เห็นวา่โดยการใช้คาํ
วา่ หมอ พระผู้ช่วยให้รอดทรงยืนยันถึงพลังอํานาจของพระองค์ ในการรกัษาทัง้ทาง
วญิญาณและทางรา่งกาย)



• คาํตอบของพระผู้ช่วยให้รอดอาจช่วยให้พวกธรรมาจารย์และฟารสีิเข้าใจสาเหตทุี่
พระองคท์รงคบคา้สมาคมกับพวกคนเก็บภาษีและคนบาปอย่างไร

• เราสามารถเรยีนรูค้วามจรงิอะไรจาก ข้อ 17 เกี่ยวกับวธิีที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงตอบ
สนองตอ่บาปของเรา (หลังจากนักเรยีนตอบแล้ว ให้เขียนความจรงิตอ่ไปน้ีบนกระดาน 
พระผู้ช่วยให้รอดทรงปรารถนาจะช่วยให้เรากลับใจจากบาปของเราและได้รบัการ
รกัษา)

• เหตใุดจึงเป็นส่ิงสําคญัที่จะเช่ือวา่พระเยซูทรงปรารถนาจะช่วยให้เรากลับใจและไดร้บั
การรกัษา

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยเอ็ลเดอรเ์ครก เอ. คารด์อน
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

“พระเจ้าทรงรกัเราและทรงตอ้งการให้เราเข้าใจความเต็มพระทัยของ
พระองคท์ี่จะให้อภัย . . .

“. . . เราทัง้หลาย รวมถึงผู้ที่พยายามตอ่สู้เพื่อเอาชนะนิสัยเสพตดิบางอย่าง
ไม่วา่จะเป็นการใช้สารเสพตดิ หรอืส่ือลามก และผู้ที่ ใกล้ชิดกับคนเหล่าน้ัน 

ควรรูว้า่พระเจ้าจะทรงจดจําความพยายามอันชอบธรรมของเรา และจะทรงให้อภัยดว้ย
ความรกัเมื่อมีการกลับใจอย่างสมบูรณ์” (“พระผู้ช่วยให้รอดทรงตอ้งการให้อภัย,”  
เลียโฮนา, พ.ค. 2013, 16)

• เราจะรู้ ไดอ้ย่างไรวา่พระเจ้าทรงปรารถนาจะช่วยให้เรากลับใจและไดร้บัการอภัยจาก
พระองค์

เชือ้เชิญให้นักเรยีนไตรต่รองวา่พวกเขาเป็นเหมือนคนเก็บภาษีและคนบาป (ที่ยอมรบั
วา่พวกเขาตอ้งการพระผู้ช่วยให้รอดและมาหาพระองค)์ หรอืเหมือนกับพวกธรรมาจารย์
และพวกฟารสีิ (ที่ ไม่มาหาพระผู้ช่วยให้รอดเพื่อแสวงหาการให้อภัยและพลังอํานาจแห่ง
การรกัษาของพระองค)์

เป็นพยานถึงพลังอํานาจและความปรารถนาของพระผู้ช่วยให้รอดทีจ่ะรกัษาเรา กระตุน้
ให้นักเรยีนแสวงหาการให้อภัยผ่านการกลับใจเมื่อจําเป็น

สรปุ มาระโก 2:18–22 โดยอธิบายวา่พระเยซูทรงสอนถึงสาเหตทุี่สานุศิษย์ของพระองค์
ไม่ไดอ้ดอาหารขณะที่พระองคอ์ยู่กับพวกเขา พระองคท์รงสอนดว้ยวา่เหตใุดจึง
ยากสําหรบับางคนท่ีจะรบัพระกิตตคิณุของพระองค ์(หมายเหต:ุ คาํสอนเหล่าน้ีจะ
ครอบคลุมอย่างลึกซึง้ยิ่งขึน้ในบทเรยีน ลูกา 5)

ถามนักเรยีนวา่พวกเขาเคยเลือกที่จะไม่มีส่วนรว่มในกิจกรรมใดเพื่อรกัษาวนัสะบาโตให้
ศักดิสิ์ทธิ์บ้างหรอืไม่ เชือ้เชิญนักเรยีนสองสามคนแบ่งปันประจักษ์พยานของพวกเขา

เขียนคาํถามตอ่ไปน้ีไวบ้นกระดาน เชือ้เชิญให้นักเรยีนไตรต่รองขณะที่พวกเขาศึกษา 
มาระโก 2–3 ตอ่ ท่านรู้ ไดอ้ย่างไรวา่กิจกรรมใดเหมาะสมทีจ่ะทําในวนัสะบาโต

แบ่งชัน้เรยีนออกเป็นสองกลุ่ม เชือ้เชิญนักเรยีนครึง่หน่ึงอ่าน มาระโก 2:23–28 ในใจ 
(กระตุน้ให้นักเรยีนเหล่าน้ีอ่าน งานแปลของโจเซฟ สมิธ, มาระโก 2:26–27 ดว้ย [คูม่ือ



พระคมัภีร]์) ขอให้นักเรยีนอีกครึง่หน่ึงอ่าน มาระโก 3:1–6 ในใจ แนะนําให้นักเรยีน
มองหาส่ิงที่พระผู้ช่วยให้รอดและสานุศิษย์ของพระองคท์ํา ซ่ึงพวกสะดสีูเช่ือวา่เป็นการ
ละเมิดพระบัญญัตกิารรกัษาวนัสะบาโตให้ศักดิสิ์ทธิ์

หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว ให้ถามคาํถามตอ่ไปน้ี

• พวกฟารสีิเช่ือวา่พระผู้ช่วยให้รอดและสานุศิษย์ของพระองคท์ําผิดกฎอะไรในวนัสะบา
โต (เด็ดรวงข้าวและรกัษาคน)

• เหตใุดพวกฟารสีิจึงคดิวา่เป็นการละเมิดกฎของพระผู้เป็นเจ้าในการเด็ดรวงข้าวหรอื
รกัษาคนในวนัสะบาโต

หากจําเป็น เตอืนความจํานักเรยีนวา่ครสูอนชาวยิวไดเ้พิ่มกฎและการตคีวามของพวกเขา
เอง ท่ีเรยีกวา่กฎปากเปล่าหรอืประเพณีเข้าไปในกฎของโมเสส กฎท่ีเพิ่มขึน้มาเหล่าน้ีมี
เจตนาป้องกันไม่ ใหล้ะเมิดกฎของพระผู้เป็นเจ้า แตพ่วกเขากีดกันบางคนจากการเข้าใจ
จุดประสงคท์ี่แท้จรงิของพระบัญญัตบิางข้อเช่นกัน รวมถึงพระบัญญัตทิี่ ให้รกัษาวนั 
สะบาโตให้ศักดิสิ์ทธิ์

เขียนข้อความที่ ไม่ครบถ้วนตอ่ไปน้ีไวบ้นกระดาน เราสามารถรกัษาวนัสะบาโตให้
ศกัดิสิ์ทธิ์ โดย . . .

• ท่านจะเตมิข้อความน้ีให้ครบถ้วนโดยใช้คาํสอนของพระผู้ช่วยให้รอดใน มาระ
โก 2:3อย่างไร (หลังจากที่นักเรยีนตอบ ให้เตมิข้อความบนกระดานให้ครบถ้วน
เพื่อส่ือถึงความจรงิตอ่ไปน้ี เราสามารถรกัษาวนัสะบาโตให้ศกัด์ิสทิธ์ิ โดยการ
เฉลิมพระเกียรติพระผู้เป็นเจ้าและทํางานดี)

• เราสามารถเฉลิมพระเกียรตพิระผู้เป็นเจ้าในวนัศักดิสิ์ทธิ์ของพระองค์ ในทางใดบ้าง

• มีแบบอย่างอะไร บ้างของการทํางานดี ในวนัสะบาโต

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจวา่พวกเขาจะตดัสินไดอ้ย่างไรวา่กิจกรรมน้ันเหมาะสมสําหรบั
วนัสะบาโต ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีจากประธานเจมส์ อี. 
เฟาสท์แห่งฝ่ายประธานสูงสุด

“มีเส้นแบ่งตรงไหนวา่อะไรเป็นที่ยอมรบัไดแ้ละอะไรเป็นที่ยอมรบัไม่ได้ ใน
วนัสะบาโต เราแตล่ะคนตอ้งตอบคาํถามน้ีดว้ยตวัเราเองภายใตค้าํแนะนํา 
แม้คาํแนะนําเหล่าน้ีจะมีอยู่ ในพระคมัภีรแ์ละในถ้อยคาํของศาสดา
พยากรณ์ยุคปัจจุบัน แตต่อ้งเขียนไว้ ในใจเราเช่นกันและควบคมุโดยใช้
มโนธรรมของเรา . . . แทบจะไม่มีการละเมิดการนมัสการวนัสะบาโตท่ีรา้ย

แรงแตอ่ย่างใดหากเรานอบน้อมถ่อมตนตอ่พระพักตรพ์ระเจ้าและถวายใจของเรา จิต
วญิญาณของเรา และความคดิของเราแดพ่ระองค ์(ด ูมัทธิว 22:37)

“เราแตล่ะคนจะเป็นผู้ตดัสินวา่ส่ิงใดมีคา่ควรหรอืไม่มีคา่ควรในวนัสะบาโตโดยพยายาม
ซ่ือสัตย์กับพระเจ้า ในวนัสะบาโตเราควรทําส่ิงท่ีเราตอ้งทําและส่ิงท่ีเราควรทําโดยมี
เจตคตขิองการนมัสการ จากน้ันจึงจํากัดกิจกรรมอ่ืนๆ ของเรา” (“The Lord’s Day,” 

 Ensign, Nov. 1991, 35)

• ท่านไดร้บัพรอย่างไรเมื่อท่านพยายามนมัสการพระผู้เป็นเจ้าและทํางานดี ในวนัสะ
บาโต

••••



กระตุน้ให้นักเรยีนไตรต่รองวธิีหน่ึงที่พวกเขาสามารถทําไดด้ขีึน้เพื่อรกัษาวนัสะบาโตให้
ศักดิสิ์ทธิ์และให้เขียนเป้าหมายหน่ึงที่จะทําเช่นน้ันในสมุดจดหรอืสมุดบันทึกการศึกษา
พระคมัภีรข์องพวกเขา

สรปุ มาระโก 3:7–35 โดยอธิบายวา่พระเยซูเสด็จไปทะเลกาลิลีและทรงรกัษาผู้คน
มากมายที่ตดิตามพระองค์ ไปที่น่ัน รวมถึงคนที่มีผี โสโครกเข้าสิง หลังจากการเลือกอัคร
สาวกสิบสอง พระเยซูทรงแตง่ตัง้พวกเขาและทรงส่งพวกเขาออกไปส่ังสอน รกัษา และ
ขับมารออก จากน้ันพระองคท์รงเตอืนพวกธรรมาจารย์เกี่ยวกับการลบหลู่พระวญิญาณ
บรสุิทธิ์และทรงสอนวา่ครอบครวัของพระองคค์อืคนที่ทําตามพระประสงคข์องพระบิดา
บนสวรรค์

(หมายเหต:ุ เหตกุารณ์บางอย่างที่บันทึกใน มาระโก 3:7–35 ครอบคลุมเรือ่งราวที่ลึกซึง้
มากขึน้ในบทเรยีน มัทธิว 12:22–35)

เพื่อสรปุ ท่านอาจตอ้งการเป็นพยานถึงความจรงิที่ระบุไว้ ในบทเรยีนน้ี





“The Victory over Death,” Ensign,





เชือ้เชิญให้นักเรยีนนึกถึงพายุที่รนุแรงที่สุดที่พวกเขาเคยเจอ ขอให้นักเรยีนสองสามคน
บรรยายประสบการณ์ของพวกเขาสัน้ๆ

• ความท้าทายตา่งๆ ในชีวติเปรยีบเหมือนพายุอย่างไร

เขียนคาํตอ่ไปน้ีบนกระดาน (แตเ่หลือช่องวา่งทิง้ไว้ ใตค้าํแตล่ะคาํ) รา่งกาย วญิญาณ 
จิตใจ สังคม ถามคาํถามตอ่ไปน้ีตามที่ประยุกต์ ใช้ ไดก้ับแตล่ะคาํบนกระดาน

• มีตวัอย่างของพายุทางรา่งกาย (หรอืวญิญาณ จิตใจ หรอืทางสังคม) ใดบ้างที่เยาวชน
ประสบ (เขียนรายการคาํตอบของนักเรยีนใตค้าํที่สอดคล้องกันบนกระดาน)

ขณะที่นักเรยีนศึกษา มาระโก 4–5 เชือ้เชิญให้พวกเขามองหาหลักธรรมที่จะช่วยพวกเขา
เมื่อตอ้งเผชิญกับพายุชีวติ

สรปุ มาระโก 4:1–34 โดยอธิบายวา่ขณะประทับอยู่รมิฝ่ังทะเลกาลิล ีพระผู้ช่วยให้รอด
ทรงสอนอุปมาหลายเรือ่งกับฝูงชน

เชือ้เชิญนักเรยีนสองสามคนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก มาระโก 4:35–38 ขอให้ชัน้เรยีนดู
ตามโดยมองหาความท้าทายท่ีสานุศิษย์ประสบขณะที่พวกเขาข้ามทะเลกาลิลี

• มีปัญหาอะไรเกิดขึน้ขณะที่พระผู้ช่วยให้รอดและสานุศิษย์ของพระองคก์ําลังข้ามทะเล
กาลิลี

อธิบายวา่ ทะเลกาลิลี อยู่ตํา่กวา่ระดบัน้ําทะเล 213 เมตรและล้อมรอบดว้ยภูเขาสามดา้น 
บางครัง้ ลมเย็นแห้งๆ พัดลงมาจากภูเขา ปะทะกับอากาศชืน้อบอุ่นเหนือทะเลกาลิลี
ทําให้เกิดพายุรนุแรงไดร้วดเรว็—บางครัง้ในเวลาไม่กี่นาที—โดยมีคลื่นลูกใหญ่ ในผืนน้ํา
เล็กๆ น้ี

• พายุส่งผลตอ่เรอือย่างไร

• ถ้าท่านอยู่ ในเรอืในสภาพน้ี ท่านจะคดิหรอืมีความรูสึ้กอย่างไร

• สานุศิษย์มองหาความช่วยเหลือจากใครในช่วงเวลาที่น่ากลัวน้ี พวกเขาถามอะไรพระผู้
ช่วยให้รอด

ทะเลกาลิลีและภูเขาเอบาล



• เราอาจถูกล่อลวงให้ตอบสนองเหมือนอย่างที่สานุศิษย์ของพระเยซูไดท้ําในช่วงพายุ
ชีวติของเราเองในทางใดบ้าง

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มาระโก 4:39 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่
พระผู้ช่วยให้รอดทรงตอบคาํวงิวอนให้ช่วยจากสานุศิษย์อย่างไร ขอให้พวกเขารายงาน
ส่ิงที่พบ ท่านอาจตอ้งการเสนอแนะให้นักเรยีนทําเครือ่งหมายวลี “จงสงบเงียบ” และ 
“เงียบสนิท” (ข้อ 39)

• หากเราแสวงหาความช่วยเหลือจากพระเจ้าในเวลาที่มีปัญหาหรอืกลัว พระองคจ์ะทรง
ทําอะไรให้เราได ้(หลังจากนักเรยีนตอบ ให้เขียนหลักธรรมตอ่ไปน้ีบนกระดาน หากเรา
แสวงหาความช่วยเหลือจากพระเจ้าในเวลาท่ีมีปัญหาหรอืกลัว พระองค์จะทรงนํา
สนัติสุขมาให้เราได้)

• เราสามารถแสวงหาความช่วยเหลือจากพระเจ้าในทางใดบ้างเม่ือเรามีปัญหาหรอืกลัว 
(เราสามารถสวดอ้อนวอนพระบิดาบนสวรรค์ ในพระนามของพระเยซูครสิต ์คาํสวด
อ้อนวอนของเราไม่ไดร้บัคาํตอบในวธิีทีเ่ราคาดหวงั อย่างไรก็ด ีเราจะไดร้บัพรดว้ย
สันตสุิขขณะที่เราแสวงหาความช่วยเหลือจากพระเจ้า)

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มาระโก 4:40–41 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมอง
หาส่ิงที่สานุศิษย์ถามเกี่ยวกับพระเยซู

• หากท่านอยู่กับสานุศิษย์ ท่านจะตอบคาํถามของสานุศิษย์ ใน ข้อ 41 อย่างไร

• การเข้าใจวา่พระเยซู “ผู้น้ีเป็นผู้ ใด” (ข้อ 41) เสรมิสรา้งศรทัธาของเราและทําให้เรา
แสวงหาความช่วยเหลือจากพระองค์ ในเวลาที่เรามีปัญหาหรอืกลัวไดอ้ย่างไร

หากอยู่ ในวสัิยที่ทําได ้เชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่านคาํรอ้งของเพลงสวด “อาจารย์พายุกําลัง
โหมหนัก” (เพลงสวด, บทเพลงที่ 46) เน้นวา่พระเยซูครสิตท์รงมีพลังอํานาจที่จะไม่
เพียงห้ามพายุทางกายภาพเท่าน้ันแตท่รงห้ามพายุส่วนตวัในใจของเราดว้ย

เชือ้เชิญให้นักเรยีนสองสามคนแบ่งปันเรือ่งราวในยามท่ีพวกเขาแสวงหาสันตสุิขจาก
พระเจ้าในช่วงมรสุมชีวติและพระองคท์รงทําให้ความกลัวของพวกเขาลดลงและทรง
ปลอบประโลมพวกเขา

ท่านอาจเชือ้เชิญให้นักเรยีนเขียนส่ิงที่พวกเขาทําไดเ้พื่อแสวงหาความช่วยเหลือจาก
พระเจ้าระหวา่งความท้าทายของพวกเขาในสมุดจดหรอืสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีร์

สรปุ มาระโก 5:1–18 โดยอธิบายวา่พระเยซูทรงรกัษาชายคนหน่ึงที่ โดนผี “ โสโครก” 
หรอืวญิญาณช่ัวรา้ยสิง หลังจากผีโสโครกถูกขับออกไปแล้ว พวกมันเข้าไปสิงในฝูงสุกร 
ซ่ึงวิง่กระโดดจากหน้าผาชันลงไปในทะเล แล้วชายคนน้ันก็พยายามเข้าไปในเรอืที่พระ
เยซูประทับอยู่

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มาระโก 5:19–20 เชือ้เชิญให้ชัน้เรยีนดตูาม โดย
มองหาวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงแนะนําให้ชายคนน้ีทําอะไร

• พระผู้ช่วยให้รอดทรงแนะนําให้ชายคนน้ีทําอะไร

• ชายคนน้ีตอบสนองอย่างไร

สสสสส
ห



• เราสามารถเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรไดบ้้างจากเรือ่งราวน้ีเกี่ยวกับส่ิงที่เราทําไดเ้มื่อเรา
ประสบกับพลังอํานาจของพระผู้ช่วยให้รอดในชีวติเรา (ช่วยนักเรยีนระบุหลักธรรมตอ่
ไปน้ี เม่ือเราประสบกับพลังอํานาจของพระผู้ช่วยให้รอดในชีวติเรา เราสามารถ
เป็นพยานแก่ผู้อ่ืนเก่ียวกับพรและพระเมตตากรณุาของพระองค์)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนพิจารณาถึงวธิีที่พวกเขาจะช่วยคนอื่นโดยการเป็นพยานเก่ียวกับพร
และพระเมตตากรณุาของพระองค์

ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงเรือ่งเล่าของเอ็ลเดอรเ์ชย์น เอ็ม. โบเวน็แห่งสาวก
เจ็ดสิบ ดงัน้ี

“วนัที่ 4 กุมภาพันธ์ ปี 1990 ลูกชายคนท่ีสามซ่ึงเป็นลูกคนท่ีหกของเราเกิด 
เราตัง้ช่ือเขาวา่ไทสัน . . .

“เม่ือไทสันอายุแปดเดอืน เขาสูดแท่งชอล์คที่เจอบนพรมเข้าไป แท่งชอล์ค 
ตดิอยู่ ในลําคอของเขาซ่ึงทําให้เขาหยุดหายใจ พี่ชายไทสันอุ้มเขาขึน้ไปชัน้

บนพรอ้มตะโกนดว้ยความหวาดกลัว ‘น้องไม่หายใจ น้องไม่หายใจ’ เราเริม่ทําการกู้ชีพ
และโทรเรยีกหน่วยฉุกเฉิน

“เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพมาถึงและรบีนําตวัไทสันเข้าโรงพยาบาล ในห้องรอผู้ป่วยเราสวด
อ้อนวอนดว้ยศรทัธาแรงกล้าอย่างตอ่เน่ืองเพื่อขอให้พระผู้เป็นเจ้าประทานปาฏิหารยิ์
แก่ เรา หลังจากรอเป็นเวลานานมาก ในท่ีสุดคณุหมอก็เข้ามาในห้องและกล่าววา่ ‘ดฉัิน
เสียใจดว้ยคะ่ เราพยายามสุดความสามารถแล้ว คณุอยู่ที่น่ีไดเ้ท่าที่คณุตอ้งการ’ จากน้ัน
จึงออกจากห้องไป” (“เพราะเรามีชีวติอยู่ พวกท่านก็จะมีชีวติอยู่ดว้ย,” เลียโฮนา, พ.ย. 
2012, 16)

• หากไทสันเป็นน้องชายของท่าน ท่านจะคดิหรอืทําอะไรในตอนน้ัน

• ประสบการณ์เช่นน้ีจะทดสอบศรทัธาของบางคนอย่างไร

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มาระโก 5:21–24 เชือ้เชิญให้นักเรยีนดตูาม โดย
มองหาวา่นายธรรมศาลาที่ช่ือวา่ไยรสัเผชิญกับความท้าทายคล้ายคลึงกันที่อาจทดลอง
ศรทัธาของเขาอย่างไร

• เหตใุดไยรสัจึงแสวงหาความช่วยเหลือจากพระผู้ช่วยให้รอด

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มาระโก 5:25–26 ขอให้ชัน้เรยีนมองหาวา่ใครอีก
ที่ตอ้งการความช่วยเหลือจากพระผู้ช่วยให้รอด

อธิบายวา่ถึงแม้เรือ่งราวในพันธสัญญาใหม่ไม่ไดบ้อกลักษณะของ “ โรคโลหิตตก” ของผู้
หญิงคนน้ัน (ข้อ 25) แตเ่รารูว้า่โรคดงักล่าวทําให้เธอทุกข์ ใจ นอกจากน้ี ภายใตก้ฎของ
โมเสส คนที่เป็นโรคโลหิตตกถือวา่เป็นมลทิน (ด ูเลวนิีต ิ15:19–33) น่ีอาจหมายความ
วา่ผู้หญิงคนน้ีถูกเนรเทศและถูกแยกออกจากผู้คนระหวา่ง 12 ปีที่เธอป่วย ความสิน้หวงั
ที่เธอรูสึ้กเกี่ยวกับสถานการณ์ของเธอมีหลักฐานจากการที่เธอ “สูญสิน้ทรพัย์ที่เธอมี” 
(มาระโก 5:26) เพ่ือแสวงหาหมอหลายคนมารกัษา



เชือ้เชิญนักเรยีนหลายๆ คนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก มาระโก 5:27–34 ขอให้ชัน้เรยีนดู
ตาม โดยมองหาส่ิงที่ผู้หญิงคนน้ีทําเพื่อไดร้บัความช่วยเหลือจากพระผู้ช่วยให้รอด

• ผู้หญิงคนน้ีทําอะไรเพื่อแสดงออกถึงศรทัธาของเธอในพระเยซูครสิต ์(ท่านอาจอธิบาย
วา่วลี “เดนิเข้าไปในฝูงชนที่มาทางข้างหลัง” [ข้อ 27] หมายถึงความลําบากของเธอที่
ตอ้งแทรกผ่านฝูงชนท่ีล้อมรอบพระผู้ช่วยให้รอดอยู่)

• เราเรยีนรูอ้ะไรจากเรือ่งราวน้ีเกี่ยวกับส่ิงที่เราตอ้งทําหากเราปรารถนาจะหายจากโรค 
(ช่วยให้นักเรยีนระบุหลักธรรมตอ่ไปน้ี ถ้าเราจะแสดงออกถึงศรทัธาของเราในพระ
เยซูครสิต์ผ่านความพยายามของเราท่ีจะมาหาพระองค์ พระองค์จะทรงทําให้เรา
หายจากโรค)

ชี ้ให้เห็นวา่การเยียวยาจากความทุพพลภาพผ่านศรทัธาในพระเยซูครสิต์ ไม่ไดข้ึน้อยู่กับ
ความพยายามของเราเพ่ือมาหาพระองคเ์ท่าน้ันแตต่อ้งขึน้อยู่กับจังหวะเวลาและพระ
ประสงคข์องพระผู้เป็นเจ้าดว้ย

เชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่าน มาระโก 5:35 ในใจ โดยมองหาข่าวสารที่ส่งไปถึงไยรสัขณะที่พระ
ผู้ช่วยให้รอดทรงช่วยผู้หญิงคนน้ี

• ไยรสัทราบข่าวอะไร

• ถ้าท่านตกอยู่ ในสภาพของไยรสั ท่านน่าจะคดิหรอืรูสึ้กอย่างไรในเวลาน้ัน

ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มาระโก 5:36 และเชือ้เชิญชัน้เรยีนให้มองหาวา่พระ
ผู้ช่วยให้รอดทรงตรสัอะไรกับไยรสั

• พระผู้ช่วยให้รอดตรสัอะไรที่อาจหนุนศรทัธาของไยรสั

เพื่อเน้นส่ิงที่เราเรยีนรูเ้กี่ยวกับศรทัธาจากเรือ่งราวน้ี ให้เขียนความจรงิตอ่ไปน้ีบน
กระดาน การใช้ศรทัธาในพระเยซูครสิต์เรยีกรอ้งเราให้เช่ือในพระองค์ต่อไปแม้ ใน
ช่วงเวลาของความไม่แน่นอน
• เราสามารถประยุกต์ ใช้หลักธรรมน้ีกับชีวติเราในดา้นใดบ้าง

เชือ้เชิญนักเรยีนหลายๆ คนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก มาระโก 5:37–43 ขอให้ชัน้เรยีนดู
ตาม โดยมองหาวา่เกิดอะไรขึน้กับลูกสาวของไยรสั

• พระผู้ช่วยให้รอดทรงทําปาฏิหารยิ์อะไร

ท่านอาจตอ้งการเป็นพยานเกี่ยวกับพลังอํานาจของพระผู้ช่วยให้รอดในการประทานพร
และรกัษาเรา ชี ้ให้เห็นวา่ในบางครัง้พระผู้ช่วยให้รอดทรงห้ามพายุในชีวติเราโดยการขจัด
ความยากลําบากหรอืความกลัวที่เราประสบ แต่ ในบางครัง้ พระองคจ์ะไม่ทรงกําจัดการ
ทดลองของเรา ดงัที่แสดงในเรือ่งราวของเอ็ลเดอร์ โบเวน็เกี่ยวกับความตายของลูกชาย
ของท่าน อย่างไรก็ด ีเมื่อเราใช้ศรทัธาในพระเยซูครสิต ์พระองคจ์ะประทานสันตสุิขแก่
เราในช่วงที่เราเผชิญความท้าทาย

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจวา่เรายังคงมีศรทัธาไดอ้ย่างไรไม่วา่ผลของพายุส่วนตวัของเราจะ
เป็นเช่นไร อ่านประจักษ์พยานตอ่ไปน้ีของเอ็ลเดอร์ โบเวน็ เชือ้เชิญให้นักเรยีนฟังวา่ท่าน
สามารถรกัษาศรทัธาของท่านไดอ้ย่างไรแม้หลังจากบุตรชายของท่านสิน้ชีวติ



“เมื่อข้าพเจ้าสัมผัสถึงความรูสึ้กผิด ความโกรธ ความสงสารตนเองท่ีกําลัง
ครอบงําข้าพเจ้า ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนเพ่ือใจข้าพเจ้าจะเปลี่ยนได ้โดยผ่าน
ประสบการณ์ศักดิสิ์ทธิ์ส่วนตวั พระเจ้าประทานหัวใจดวงใหม่แก่ข้าพเจ้า 
แม้ข้าพเจ้าจะยังคงรูสึ้กโดดเดีย่วและเจ็บปวดแตท่ัศนะโดยรวมของ
ข้าพเจ้าเปลี่ยนไป ข้าพเจ้าไดร้บัรูว้า่ไม่มีอะไรถูกพรากไปจากข้าพเจ้าหากแต่

มีพรอันประเสรฐิที่รอข้าพเจ้าอยู่ถ้าข้าพเจ้าจะพิสูจน์ตนเองวา่ซ่ือสัตย์ . . .

“ข้าพเจ้าเป็นพยานวา่. . . ‘เม่ือเราพึ่งพาการชดใช้ของพระเยซูครสิต ์พระองคจ์ะทรง
ช่วยให้เราอดทนตอ่การทดลอง ความเจ็บป่วย และความเจ็บปวดได ้เราจะเป่ียมไปดว้ย
ความปีตยิินด ีสันตสุิข และความอบอุ่นใจ ความอยุตธิรรมทัง้หลายในชีวติจะไดร้บัการ
แก้ ไขโดยผ่านการชดใช้ของพระเยซูครสิต’์ [ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา: คูม่ือการรบัใช้ผู้
สอนศาสนา (2004), 54]” (“เพราะเรามีชีวติอยู่,” 17)

• ท่านหรอืคนที่ท่านรูจ้ักยังคงมีศรทัธาในพระเยซูครสิต์ ในช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอน
เช่นไยรสัเมื่อใด พรใดเกิดขึน้เพราะเหตน้ีุ

ท่านอาจเชือ้เชิญให้นักเรยีนเป็นพยานถึงความจรงิที่สอนในบทน้ี



เริม่ชัน้เรยีนโดยการเชือ้เชิญให้นักเรยีนนึกถึงครัง้สุดท้ายที่พวกเขารูสึ้กกดดนัให้ทําบาง
ส่ิงที่พวกเขารูว้า่ไม่ถูกตอ้ง

เขียน ข้อความ ตอ่ไปน้ีบนกระดาน (ข้อความเหล่าน้ีมี ใน “Making the Right Choices,” 

Ensign, พ.ย. 1994, 37)

“บุคคลทีท่ําความผิดตอ้งการให้ท่านรว่มทําผิดกับพวกเขาเน่ืองจากพวกเขาจะรูสึ้ก
สบายใจในส่ิงทีพ่วกเขากําลังทําเมือ่คนอืน่ทําดว้ย” (รชิารด์ จี. สก็อตต)์

• มีตวัอย่างใดบ้างของวธิีที่คนอื่นอาจพยายามกดดนัท่านให้ทําบางส่ิงที่ท่านรูว้า่ผิด 

เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาความจรงิข้อหน่ึงขณะพวกเขาศึกษา มาระโก 6 ท่ีจะช่วยให้
พวกเขาหลีกเลี่ยงการยอมแพ้ตอ่แรงกดดนัทางลบจากเพื่อนวยัเดยีวกัน

สรปุ มาระโก 6:1–16 โดยอธิบายวา่พระเยซูทรงส่ังสอนในนาซาเรธ็บ้านเกิดของพระองค ์
อย่างไรก็ด ีเน่ืองจากความไม่เช่ือของผู้คน พระองคม์ิไดท้รงทําปาฏิหารยิ์มากมายนักใน
บรรดาพวกเขา ขณะประทับอยู่ที่น่ัน พระเยซูทรงส่งอัครสาวกสิบสองออกไปเป็นคู่ๆ  
เพื่อส่ังสอนพระกิตตคิณุ ขณะส่ังสอนพระกิตตคิณุ พวกเขาขับผีออกและรกัษาผู้ป่วย
เช่นกัน เมื่อเฮโรดไดย้ินเกี่ยวกับปาฏิหารยิ์หลายส่ิงที่พระเยซูทรงทํา เขากลัววา่ยอห์นผู้
ถวายบัพตศิมาไดลุ้กขึน้มาจากความตายและกําลังทําปาฏิหารยิ์เหล่าน้ี

อธิบายวา่ มาระโก 6:17–29 มีบันทึกของส่ิงที่เกิดขึน้กับยอห์นผู้ถวายบัพตศิมา เชือ้เชิญ
นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มาระโก 6:17–18 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่ 
เฮโรดทําอะไรกับยอห์นผู้ถวายบัพตศิมา

• ตามท่ีกล่าวไว้ ในข้อเหล่าน้ี เฮโรดทําอะไรกับยอห์นและเพราะเหตใุด

อธิบายวา่เฮโรดที่ถูกกล่าวถึงในข้อเหล่าน้ีคอืเฮโรด อันทีพา ผู้ปกครองแควน้กาลิลีและ
แควน้เพอเรยีหลังการสิน้พระชนม์ของเฮโรดมหาราชบิดาของเขา เฮโรด อันทีพาหย่า
กับภรรยาและแตง่งานกับนางเฮโรเดยีส ภรรยาของฟีลิปน้องชายเขา การกระทําเช่นน้ี
เป็นการละเมิดกฎของชาวยิวอย่างโจ่งแจ้ง (ด ูเลวนิีต ิ18:16) ยอห์นผู้ถวายบัพตศิมาจึง



กล่าวประณาม การที่ยอห์นไม่เห็นดว้ยกับการแตง่งานครัง้น้ีทําให้เฮโรเดยีสโกรธ ดงัน้ัน
เฮโรดจึงคมุขังยอห์นเพื่อเอาใจเธอ

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มาระโก 6:19–20 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมอง
หาวา่เฮโรเดยีสตอ้งการทําอะไรกับยอห์นผู้ถวายบัพตศิมา

• เฮโรเดยีสตอ้งการทําอะไรกับยอห์นผู้ถวายบัพตศิมา

• เหตใุดเธอจึงทําให้ยอห์นถูกสังหารไม่ได ้(เน่ืองจากเฮโรดกลัวยอห์นและรูว้า่เขาเป็น
คนของพระผู้เป็นเจ้า ดงูานแปลของโจเซฟ สมิธ, มาระโก 6:21 เพื่อให้ทราบข้อมูลมาก
ขึน้วา่เฮโรดรูสึ้กอย่างไรเกี่ยวกับยอห์นผู้ถวายบัพตศิมา)

เชือ้เชิญนักเรยีนหลายคนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก มาระโก 6:21–29 ให้ชัน้เรยีนดตูาม 
โดยมองหาวา่เฮโรดทําอะไรกับยอห์นผู้ถวายบัพตศิมา

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 26 เฮโรดรูสึ้กอย่างไรเกี่ยวกับการสังหารยอห์นผู้ถวายบพัตศิมา

• เหตใุดเฮโรดจึงให้คนตดัศรษีะยอห์นหากเขารูว้า่เป็นส่ิงที่ผิดและไม่ตอ้งการจะทําเช่น
น้ัน (ท่านอาจตอ้งการแนะนําให้นักเรยีนทําเครือ่งหมายวลี “เพราะเห็นแก่หน้าแขก” 
ซ่ึงชี ้ให้เห็นวา่เฮโรดกังวลเกี่ยวกับความคดิเห็นของผู้เป็นแขกของเขา)

• เราสามารถเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรจากการเลือกของเฮโรดเกี่ยวกับส่ิงที่เกิดขึน้เม่ือเรา
พยายามทําให้คนอ่ืนพอใจแทนท่ีจะทําส่ิงถูกตอ้ง (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แต่ ให้
แน่ใจวา่พวกเขาระบุหลักธรรมตอ่ไปน้ี การพยายามทําให้คนอ่ืนพอใจแทนท่ีจะทํา
สิง่ท่ีเรารูว้า่ถูกต้องจะนําไปสูก่ารเลือกท่ีผิด ความโศกเศรา้ และความเสยีใจ)

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจความจรงิน้ีมากขึน้ จับกลุ่มนักเรยีนสองถึงส่ีคนและขอให้พวก
เขานึกถึงตวัอย่างสถานการณ์หลายๆ เรือ่งซ่ึงเยาวชนตอ้งเลือกระหวา่งการพยายามทําให้
คนอื่นพอใจกับการทําส่ิงที่พวกเขารูว้า่ถูกตอ้ง หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว เชือ้เชิญให้
แตล่ะกลุ่มรายงาน ขณะที่พวกเขารายงาน ให้เขียนตวัอย่างของพวกเขาไวบ้นกระดาน

• ท่านเคยเห็นการยอมแพ้ตอ่แรงกดดนัเหมือนตวัอย่างเหล่าน้ีที่ทําให้เกิดความโศกเศรา้
เสียใจในทางใดบ้าง

• ท่านเคยเห็นคนบางคนเลือกทําส่ิงที่ถูกตอ้งแทนท่ีจะพยายามเอาใจผู้อื่นเม่ือใด

• อะไรสามารถช่วยให้เราเลือกทําส่ิงที่เรารูว้า่ถูกตอ้งแทนท่ีจะพยายามเอาใจผู้อื่น

เชือ้เชิญให้นักเรยีนไตรต่รองในสัปดาห์ที่จะมาถึงและระบุสถานการณ์ซ่ึงเป็นไปไดท้ี่พวก
เขาอาจตอ้งเลอืกระหวา่งการเอาใจผู้อื่นกับการทําส่ิงที่ถูกตอ้ง กระตุน้ให้พวกเขาวางแผน
วา่พวกเขาจะตอบสนองตอ่แรงกดดนัน้ีอย่างไรหากพวกเขาประสบดว้ยตนเอง

เชือ้เชิญให้นักเรยีนพิจารณาสถานการณ์ตอ่ไปน้ี ผู้สอนศาสนาท่ีเพิ่งไดร้บัการเรยีกรูสึ้ก
กังวลมากที่ตอ้งออกไปทํางานเผยแผ่ บุคคลน้ีไม่ไดเ้ป็นผู้พูดที่เก่งและมีปัญหาในการ
เข้าสังคม

• ท่านจะบอกอะไรผู้สอนศาสนาอายุน้อยคนน้ี



เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาหลักธรรมขณะที่พวกเขาศึกษา มาระโก 6:30–44 ที่จะช่วยให้
ผู้สอนศาสนาอายุน้อยคนน้ีและเราทุกคนเมื่อเรารูสึ้กวา่ไม่มีความสามารถพอที่จะทําส่ิงที่
พระเจ้าทรงขอจากเรา

สรปุ มาระโก 6:30–33 โดยอธิบายวา่อัครสาวกสิบสองกลับจากการส่ังสอนพระกิตตคิณุ
และรายงานตอ่พระเยซูถึงส่ิงที่พวกเขาทําและสอน พระเยซูและอัครสาวกสิบสองลง
เรอืเพ่ือเดนิทางไปยังสถานที่ซ่ึงพวกท่านสามารถพักผ่อนตามลําพัง อย่างไรก็ด ีผู้คนจาก
หลายเมืองใกล้เคยีงพากันไปยังที่ซ่ึงพระเยซูจะเสด็จขึน้จากเรอืและรอพระองคอ์ยู่เมื่อ
พระองคเ์สด็จมาถึง

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มาระโก 6:34 ขอให้ชัน้เรยีนมองหาวา่พระผู้
ช่วยให้รอดทรงตอบสนองตอ่ฝูงชนอย่างไร

• ท่านคดิวา่ประโยคน้ี “พวกเขาเป็นเหมือนฝูงแกะไม่มีผู้เลีย้ง” หมายถึงอะไร

อธิบายวา่หลังจากการสอนฝูงชนทัง้วนั พระผู้ช่วยให้รอดทรงทําปฏิหารยิ์ที่ยิ่งใหญ่ เพื่อ
ช่วยให้นักเรยีนเข้าใจปาฏิหารยิ์น้ี จัดกลุ่มพวกเขาเป็นคู่ๆ  และแจกสําเนา เอกสารแจก 
ตอ่ไปน้ีให้แตล่ะคู ่เชือ้เชิญให้แตล่ะคูอ่่าน มาระโก 6:35–44 และ มัทธิว 14:18 ดว้ยกัน 
จากน้ันใส่หมายเลขเหตกุารณ์ในเอกสารแจกตามลําดบัเหตกุารณ์ทีเ่กิดขึน้

แทนที่จะให้นักเรยีนอ่านเรือ่งราวน้ีในพระคมัภีร ์ท่านอาจฉายวดีทิัศน์ “The 

Feeding of the 5,000 (เลีย้งอาหารคน 5,000 คน)” (2:52) จาก วดีทิัศน์พระคมัภีร์ ไบเบิล 
พระชนม์ชีพของพระเยซูครสิต ์ขอให้นักเรยีนใส่หมายเลขเหตกุารณ์ในเอกสารแจก
ตามลําดบัเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ตามส่ิงท่ีพวกเขาเห็นในวดีทิัศน์ วดีทิัศน์เรือ่งน้ีมีอยู่ ใน 
LDS.org

____ พระผู้ช่วยให้รอดทรงเพ่ิมเตมิส่ิงท่ีสานุศิษย์นํามา ตอบสนองและให้เกินส่ิงที่
ตอ้งการ

____ สานุศิษย์บอกวา่พวกเขามีขนมปังห้าก้อนและปลาสองตวั

____ สานุศิษย์เสนอวา่ให้ส่งคนไปซือ้อาหาร

____ พระผู้ช่วยให้รอดทรงถามวา่สานุศิษย์มีอะไรให้บ้าง

____ พระผู้ช่วยให้รอดตรสับอกสานุศิษย์ ให้แจกอาหารแก่ผู้คน

____ ฝูงชนไม่มีอะไรกิน

____ พระผู้ช่วยให้รอดตรสัขอให้สานุศิษย์ถวายส่ิงท่ีพวกเขามีกับพระองค์

หลังจากนักเรยีนใช้เวลาพอสมควรในการทํากิจกรรมน้ีให้ครบถ้วนแล้ว ให้ทบทวนคาํ
ตอบเป็นชัน้เรยีน (ลําดบัที่ถูกตอ้งของคาํตอบคอื 7, 5, 2, 4, 3, 1, 6.)

• มีคนก่ีคนที่พระองคท์รงเลีย้งอาหาร (อธิบายวา่เน้ือความภาษากรกีของ มาระโก 6:44 
ชีแ้จงวา่วลี “ผู้ชายห้าพันคน” หมายถึงผู้ชายซ่ึงเป็นผู้ ใหญ่ห้าพันคน ดงัน้ัน จํานวน
คนที่รบัประทานอาหารย่อมมีมากกวา่ โดยพิจารณาวา่สตรแีละเด็กก็อยู่ที่น่ันดว้ย 
[ด ูมัทธิว 14:21 ดว้ย])



ชี ้ให้เห็นวา่ก่อนการทําปาฏิหารยิ์น้ี พระผู้ช่วยให้รอดทรงขอให้สานุศิษย์ของพระองคม์อบ
ขนมปังห้าก้อนและปลาสามตวั—ซ่ึงเป็นทัง้หมดที่พวกเขามี—ให้พระองคก์่อน

• เราเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรจากปฏิหารยิ์น้ีเกี่ยวกับส่ิงที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงทําไดเ้มื่อเรา
ถวายทุกส่ิงที่เรามีแดพ่ระองค ์(นักเรยีนควรระบุหลักธรรมทํานองน้ี เม่ือเราถวายทุก
สิง่ท่ีเรามีแด่พระผู้เป็นเจ้า พระองค์สามารถเพ่ิมเติมสิง่ท่ีเราถวายเพ่ือทําให้จุด
ประสงค์ของพระองค์สาํเรจ็ เขียนหลักธรรมน้ีไว ้บนกระดาน)

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจหลักธรรมดงักล่าว เตอืนพวกเขาถึงสถานการณ์ของผู้สอน
ศาสนาที่เพิ่งไดร้บัการเรยีกซ่ึงกังวลใจตามที่กล่าวไวก้่อนหน้าน้ี

• แม้ชายหนุ่มหรอืหญิงสาวคนน้ีจะมีความอ่อนแอ แตพ่ระผู้ช่วยให้รอดอาจทรงขอให้
ผู้สอนศาสนาคนน้ีนําอะไรมาสู่พระองค ์(พระผู้ช่วยให้รอดทรงเชือ้เชิญทุกคนที่มุ่ง
ทําให้จุดประสงคข์องพระองคบ์รรลุผลสําเรจ็เพื่อถวายความปรารถนา ความสามารถ 
พรสวรรค ์ทักษะ พละกําลัง ของประทาน และความพยายามทัง้หมดของพวกเขา 
[ด ูออมไน 1:26; 2 นีไฟ 25:29])

• จะเกิดผลอะไรถ้าผู้สอนศาสนาถวายทุกส่ิงที่เขามีแดพ่ระผู้ช่วยให้รอด

• มีสถานการณ์อื่นใดบ้างที่สมาชิกวยัเยาวข์องศาสนจักรอาจเผชิญซ่ึงการรูห้ลักธรรมน้ี
จะเป็นประโยชน์

เชือ้เชิญให้นักเรยีนไตรต่รองและเขียนในสมุดจดหรอืสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีร์
ของพวกเขาถึงวธิีที่พระเจ้าทรงเพิ่มพูนความพยายามของพวกเขาเพื่อทําให้พวกเขา
สามารถทําส่ิงที่พระองคท์รงขอให้พวกเขาทํา ท่านอาจเชือ้เชิญให้นักเรยีนสองสามคน
แบ่งปันส่ิงที่พวกเขาเขียนกับชัน้เรยีน หากพวกเขาสบายใจที่จะทําเช่นน้ัน

แบ่งปันประจักษ์พยานของท่านวา่เมื่อเราถวายทุกส่ิงที่เรามีแดพ่ระผู้ช่วยให้รอด พระองค์
จะทรงขยายส่ิงที่เราถวายพระองคเ์พื่อทําให้จุดประสงคข์องพระองคบ์รรลุผลสําเรจ็ 
กระตุน้ให้นักเรยีนประยุกต์ ใช้หลักธรรมน้ีในชีวติของพวกเขา

สรปุ มาระโก 6:45–56 โดยอธิบายวา่หลังจากพระเยซูทรงเลีย้งอาหารคนห้าพันคน 
พระองคร์บัส่ังให้สานุศิษย์ของพระองคล์งเรอืและแล่นออกไปอีกฟากหน่ึงของทะเลกาลิ
ลี จากน้ันพระองคท์รงส่งฝูงชนกลับบ้าน มีพายุเกิดขึน้ตอนกลางคนื พระผู้ช่วยให้รอด
ทอดพระเนตรจากภูเขาขณะสานุศิษย์ของพระองคพ์ยายามดกีรรเชียงดว้ยความยาก
ลําบากแตย่ังไปไม่ถึงไหน จากน้ันพระองคท์รงดาํเนินบนทะเลไปหาพวกเขา พายุสงบลง 
พวกเขาไปถึงอีกฝ่ังหน่ึงของทะเลกาลิลีอย่างปลอดภัย

• ในกรณีน้ี พลังอํานาจของพระเจ้าช่วยให้สานุศิษย์ของพระองคบ์รรลุส่ิงที่พระองคท์รง
รบัส่ังให้พวกเขาทําอย่างไร

ท่านอาจสรปุบทเรยีนโดยการเชือ้เชิญนักเรยีนที่เต็มใจแบ่งปันความรูสึ้กหรอืประจักษ์
พยานของพวกเขาเกี่ยวกับความจรงิที่ ไดส้นทนาในวนัน้ี



“Five Loaves and Two Fishes,” Ensign,



ก่อนเริม่ชัน้เรยีน ให้คาํส่ังตอ่ไปน้ีกับนักเรยีนสามคน นักเรยีน 1: “เมื่อออกคาํส่ัง ให้เดนิ
ไปรอบๆ ชัน้เรยีนโดยไม่มีเสือ้นอกและทําเป็นหนาวส่ัน” นักเรยีน 2: “เมื่อออกคาํส่ัง ให้
เดนิไปรอบๆ และถามวา่มี ใครเห็นสัตวเ์ลีย้งของครอบครวัที่หายไปหรอืไม่” นักเรยีน  
3: “เมื่อออกคาํส่ัง ให้เปิดซิบกระเป๋าเพ่ือวา่เมื่อท่านเดนิท่านจะทําของหล่น” (ท่านอาจ
ปรบักิจกรรมโดยใช้สถานการณ์ที่จะแสดงถึงนักเรยีนท่ีตอ้งการความช่วยเหลือ แต่ ให้
ระวงัอย่าใช้เวลามากเกินไป)

เมื่อชัน้เรยีนเริม่ ให้นักเรยีนทําคาํส่ังเหล่าน้ีให้เสรจ็ทีละอย่าง ขอให้ชัน้เรยีนมองหาวา่
สถานการณ์ทัง้สามมีอะไรเหมือนกัน

• สถานการณ์เหล่าน้ีมีอะไรเหมือนกัน (สถานการณ์แตล่ะอย่างน้ีแทนคนที่ตอ้งการ
ความช่วยเหลือ)

• ท่านมีโอกาสช่วยคนท่ีตอ้งการความช่วยเหลือบ่อยเพียงใด มี โอกาสใดบ้างที่ท่านเห็น
เมื่อไม่นานมาน้ี

กระตุน้นักเรยีนเมื่อพวกเขาศึกษา มาระโก 7–8 ให้มองหาส่ิงที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอน
ให้เราทําเมื่อเราสังเกตเห็นคนที่ตอ้งการความช่วยเหลือ

สรปุ มาระโก 7:1–30 โดยอธิบายวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงตาํหนิพวกฟารสีิที่ทําตามประ
เพณีผิดๆ พระองคท์รงรกัษาลูกสาวสตรชีาวกรกีที่ โดนผีโสโครกสิงดว้ย เตอืนนักเรยีนวา่
เวลาน้ี พระพันธกิจของพระผู้ช่วยให้รอดมีตอ่เชือ้สายแห่งอิสราเอลไม่ ใช่ตอ่คนตา่งชาต ิ
กระน้ันพระองคย์ังทรงช่วยหญิงตา่งชาตผิู้รบเรา้พระองคด์ว้ยความสงสาร

เชือ้เชิญให้นักเรยีนหาเมืองไทระ ไซดอน และทะเลกาลิลี ในแผนที่พระคมัภีร์ ไบเบิล 
เลขที่ 11, “แผ่นดนิบรสุิทธิ์ ในสมัยพันธสัญญาใหม่” อธิบายวา่หลังจากพระผู้ช่วยให้รอด
ทรงออกจากไทระและไซดอนพระองคเ์สด็จไปที่ชายฝ่ังตะวนัออกของทะเลกาลิลี ไป
แควน้ทศบุรี



แบ่งนักเรยีนออกเป็นคู่ๆ  เชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่านออกเสียง มาระโก 7:31–37 พรอ้มกัน
โดยมองหาวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงแสดงความสงสารตอ่ชายคนหน่ึงในแควน้ทศบุรี
อย่างไร หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว ขอให้นักเรยีนสนทนาคาํถามตอ่ไปน้ีกับคูข่องตน

• ชายคนน้ีตอ้งการรกัษาให้หายจากโรคอะไร

• พระผู้ช่วยให้รอดทรงทําอะไรก่อนรกัษาชายคนน้ี

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจการกระทําของพระผู้ช่วยให้รอด เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึง
อ่านคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยเอ็ลเดอรบ์รซู อาร.์ แมคคองกีแห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง

“พระเจ้าทรงปฏิบัตกิับจิตวญิญาณท่ีเช่ือผู้ ไม่สามารถไดย้ินพระคาํของพระองคห์รอืตอบ
พระคาํเหล่าน้ันไดค้ล่อง ดงัน้ันจะมีอะไรท่ีเป็นธรรมชาตมิากไปกวา่การใช้สัญลักษณ์ธร
รมดาๆ ซ่ึงคนหูหนวกและตดิอ่างรูจ้ักและเข้าใจ เพื่อระบุวา่พระอาจารย์ทรงทําและจะ
ทําอะไรได.้ . . ” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:373)

• การกระทําของพระผู้ช่วยให้รอดในสถานการณ์น้ีสอนอะไรเราเกี่ยวกับพระอุปนิสัยของ
พระองค์

อธิบายวา่แม้พระผู้ช่วยให้รอดทรงเตอืนคนที่พระองคท์รงรกัษาไม่ ให้ประกาศปาฏิหารยิ์
ของพระองค ์แตค่นในแควน้ทศบุรยีังคงไดย้ินเกี่ยวกับส่ิงที่ยอดเยี่ยมที่พระผู้ช่วยให้รอด
ทรงทํา และฝูงชนมาหาพระองค ์(ด ูมาระโก 7:36–37)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนตอบคาํถามตอ่ไปน้ีลงในสมุดจดหรอืสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีร์
ของพวกเขา

• มีบางคนสังเกตวา่ท่านตอ้งการความช่วยเหลือและทําบางอย่างเพ่ือช่วยเหลือท่านเมื่อ
ใด

อธิบายวา่ตอ่จากเน้ือหาในบทเรยีน นักเรยีนท่ีอยากแบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขาจะมี
โอกาสทําเช่นน้ัน

ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มาระโก 8:1–3 ขอให้นักเรยีนที่เหลือดตูามโดยมอง
หาปัญหาท่ีเกิดขึน้เน่ืองจากฝูงชนท่ีตามพระเยซู

• เกิดปัญหาอะไรขึน้กับฝูงชน ใครทราบความตอ้งการของฝูงชน

• พระผู้ช่วยให้รอดทรงกังวลวา่อาจจะเกิดอะไรขึน้หากผู้คนพยายามกลับบ้านโดยไม่ได้
รบัประทานอะไรก่อน

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 2 พระผู้ช่วยให้รอดทรงรูสึ้กอย่างไรตอ่ฝูงชน (ท่านอาจตอ้งการ
เสนอแนะให้นักเรยีนทําเครือ่งหมายวลี “เราสงสารฝูงชนน้ี” ซ่ึงระบุวา่พระผู้ช่วยให้
รอดทรงรูสึ้กสงสารและห่วงใยผู้คน)

เชิญนักเรยีนสองคนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก มาระโก 8:4–9 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดย
มองหาผลที่เกิดจากความสงสารของพระผู้ช่วยให้รอด

• พระผู้ช่วยให้รอดทรงทําอะไรให้ฝูงชน

• พระองคท์รงเลีย้งอาหารคนกี่คน



• ท่านเรยีนรูอ้ะไรจากแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอดในเรือ่งน้ี (ช่วยนักเรยีนระบุหลัก
ธรรมตอ่ไปน้ี เราสามารถทําตามแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอดโดยการรูถึ้งความ
ต้องการของผู้อ่ืนและจากน้ันช่วยสนองความต้องการเหล่าน้ัน เขียนหลักธรรมน้ี
ไวบ้นกระดาน)

เพื่อช่วยให้นักเรยีนให้เข้าใจหลักธรรมน้ี อธิบายวา่ซิสเตอรล์ินดา เค. เบอรต์นั ฝ่าย
ประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญสอนวา่เพื่อทําตามแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอดใน
การรบัใช้บุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้า เราตอ้ง “สังเกตก่อน แล้วรบัใช้” (“สังเกตก่อน แล้ว
รบัใช้,” เลียโฮนา, พ.ย. 2012, 78) เขียนวลีน้ีไวบ้นกระดานใตห้ลักธรรม

• เราสามารถเรยีนรูท้ี่จะสังเกตความตอ้งการของคนอื่นไดอ้ย่างไร (ท่านอาจชี ้ให้เห็นวา่
ความตอ้งการบางอย่างอาจเห็นไม่ชัดในทันที อย่างไรก็ด ีเราสามารถสวดอ้อนวอนและ
ทูลขอความช่วยเหลือในการสังเกตเห็นความตอ้งการของผู้อื่นและมุ่งความคดิของเรา
ไปที่ผู้อื่นแทนตวัเราเอง)

• มีส่ิงใดที่จะขวางกัน้ความสามารถของเราในการสังเกตเห็นความตอ้งการของผู้อื่นและ
ช่วยสนองความตอ้งการเหล่าน้ัน

เชือ้เชิญนักเรยีนสองสามคน แบ่งปัน ประสบการณ์ที่พวกเขาเขียนไวเ้กี่ยวกับเวลาที่มี
บางคนสังเกตวา่พวกเขาตอ้งการความช่วยเหลือและให้ความช่วยเหลือแก่พวกเขา

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีของประธานโธมัส เอส. มอนสัน

“มีกี่ครัง้ที่ ใจของท่านอ่อนไหวเมื่อท่านเห็นความขัดสนของผู้อื่น มีกี่ครัง้ท่ี
ท่าน ตัง้ใจ เป็นคนหน่ึงที่ ให้ความช่วยเหลือ แตม่ีกี่ครัง้ในแตล่ะวนัที่ท่าน
ปล่อยให้ผู้อื่นเป็นคนช่วยโดยคดิวา่ ‘ โอ แน่นอน ตอ้งมีคนมาดแูลความ
ตอ้งการน้ัน’

“เรามัวแต่ ให้ความสนใจกับชีวติอันวุน่วายของเรา อย่างไรก็ตามถ้าเราฉุกคดิและมอง
อย่างพินิจพิเคราะห์วา่เรากําลังทําอะไร เราอาจพบวา่เรากําลังหมกมุ่นอยู่กับ ‘ส่ิงท่ี ไร้
สาระ’ หรอืพูดอีกนัยหน่ึงคอืเรามักจะใช้เวลาเอาใจใส่เรือ่งท่ี ไม่คอ่ยมีความสลักสําคญัใน
ภาพรวม” (“วนัน้ีฉันทําอะไรให้ ใครบ้าง?” เลียโฮนา, พ.ย. 2009, 104)

ขอให้นักเรยีนนึกภาพเหตกุารณ์ทั่วไปในแตล่ะวนัของพวกเขา เชือ้เชิญให้พวกเขานึกถึง
ผู้คนที่พวกเขาพบเจอท่ีอาจตอ้งการความช่วยเหลือจากพวกเขาเช่น พ่อแม่ พี่น้อง และ
เพื่อนๆ กระตุน้นักเรยีนให้คาํมั่นที่จะทําตามแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอดโดยเสนอ
ความช่วยเหลือเมื่อพวกเขารูว้า่มีคนตอ้งการความช่วยเหลือ

สรปุ มาระโก 8:10–21 โดยอธิบายวา่หลังจากทรงเลีย้งอาหารคน 4,000 คนอย่างปาฏิหารยิ์ 
พระเยซูและสานุศิษย์ของพระองคล์งเรอืไปยังสถานท่ีซ่ึงเรยีกวา่ดาลมานูธา ที่น่ันพวก
ฟารสีิขอให้พระองคท์รงแสดงหมายสําคญัตอ่พวกเขา พระเยซูทรงปฏิเสธและสอน
สานุศิษย์ของพระองค์ ให้ระวงัหลักคาํสอนของพวกฟารสีิซ่ึงหลักคาํสอนน้ันส่งผลให้มี
ความมืดบอดทางวญิญาณ



อธิบายวา่พระเยซูและสานุศิษย์ของพระองคอ์อกไปจากเขตเมืองดาลมานูธาและไปที่ๆ 
เรยีกวา่เบธไซดา เมื่อพวกพระองค์ ไปถึงที่น่ัน มีคนพาชายตาบอดคนหน่ึงมาให้พระผู้
ช่วยให้รอดทรงรกัษา

เชิญนักเรยีนหลายๆ คนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก มาระโก 8:22–26 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม 
โดยมองหาวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงรกัษาคนคนตาบอดอย่างไร

• เกิดอะไรขึน้หลังจากพระผู้ช่วยให้รอดทรงวางพระหัตถ์ลงบนชายตาบอดครัง้แรก 
(ท่านอาจตอ้งการอธิบายประโยคที่วา่ “ข้าพระองคม์องเห็นคนเหมือนตน้ไม้เดนิไป
เดนิมา” [ข้อ 24] บ่งชีว้า่ชายตาบอดมองเห็นได ้แต่ไม่ชัด)

• เกิดอะไรขึน้หลังจากพระผู้ช่วยให้รอดทรงวางพระหัตถ์ลงบนชายตาบอดครัง้ที่สอง

จัดเตรยีมสําเนาคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยเอ็ลเดอรบ์รซู อาร.์ แมคคองกีแห่งโควรมัอัครสาวก
สิบสองให้นักเรยีน และเชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กระตุน้ให้นักเรยีนดตูาม 
โดยมองหาเหตผุลที่พระเยซูอาจทรงคอ่ยๆ รกัษาชายคนน้ัน หรอืรกัษาทีละระดบั

“ปาฏิหารยิ์ครัง้น้ีแตกตา่งจากครัง้อ่ืนๆ น่ีเป็นตวัอย่างเพียงเรือ่งเดยีวที่
บันทึกวา่พระเยซูทรงรกัษาคนๆ หน่ึงทีละระดบั น่ีอาจเป็นวา่พระเจ้าของ
เราทรงทําตามรปูแบบน้ีเพื่อทําให้คนที่อ่อนแอเข้มแข็งขึน้แตก็่เพิ่มศรทัธา
ของชายตาบอด น่ีอาจดเูหมือนวา่ตวัอย่างการสัมผัสทางกายกับพระเยซูที่ทํา
สําเรจ็น้ันส่งผลในการเพ่ิมความหวงั ความเช่ือม่ัน และศรทัธาตอ่คน

ตาบอด พระเยซูพระองคเ์องทรง (1) จูงมือคนตาบอดออกไปนอกหมู่บ้าน (2) ทรงบ้วน
น้ําลายไปที่ดวงตาของคนตาบอด (3) ทรงปฏิบัตศิาสนพิธี โดยการวางมือ และ (4) ทรง
วางพระหัตถ์ของพระองคเ์ป็นครัง้ท่ีสองบนดวงตาของชายคนน้ี

“เป็นที่แน่ชัดวา่ วธิีที่การรกัษาที่เกิดขึน้สอนเราวา่มนุษย์ควรแสวงหาพระคณุที่เยียวยา
ของพระองคสุ์ดพลังและศรทัธาของพวกเขา แม้ทําเช่นน้ันจะพอแคก่ารรกัษาบางส่วน
เท่าน้ัน อย่างไรก็ตาม หลังจากการไดร้บัการรกัษา พวกเราอาจไดร้บัความเช่ือม่ันและ
ศรทัธาที่เพิ่มขึน้เพื่อไดร้บัการเยียวยาและหายด ีมนุษย์มักจะไดร้บัการรกัษาจากความ
เจ็บป่วยทางวญิญาณทีละขัน้ ทีละตอนขณะท่ีพวกเขาทําให้ชีวติของตนเองสอดคล้อง
กับแผนและจุดประสงคข์องพระเจ้า” (Doctrinal New Testament Commentary, 1:379–80)

• การคอ่ยๆ ไดร้บัการรกัษาอาจเพิ่มพูนศรทัธาที่บางคนมีตอ่พระเยซูครสิต์ ไดอ้ย่างไร

• เหตใุดจึงเป็นส่ิงสําคญัที่จะเข้าใจวา่พรบางประการ เช่นการไดร้บัประจักษ์พยานเกี่ยว
กับพระกิตตคิณุหรอืไดร้บัการรกัษาทางรา่งกายหรอืทางวญิญาณ มักจะคอ่ยๆ เกิดขึน้
หรอืเกิดขึน้ทีละระดบั แทนที่จะเกิดขึน้ทันทีหรอืทัง้หมดในคราวเดยีว



เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มาระโก 8:27 ขอให้ชัน้เรยีนดตูามและมองหาคาํถาม
ที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงถามสานุศิษย์ของพระองค ์เชือ้เชิญให้นักเรยีนรายงานส่ิงที่พบ 
ขอให้นักเรยีนคดิทบทวนวา่เปโตรตอบคาํถามน้ี ตามที่บันทึกไว้ ใน มัทธิว 16:16 อย่างไร 
(ข้อน้ีเป็นส่วนหน่ึงของข้อผู้เช่ียวชาญพระคมัภีร)์ หากพวกเขาจําไม่ได ้เชือ้เชิญนักเรยีน
คนหน่ึงอ่านออกเสียง มาระโก 8:29 (ข้อน้ีมีคาํตอบของเปโตรรวมอยู่ดว้ย)

สรปุ มาระโก 8:30–38 โดยอธิบายวา่พระผู้ช่วยให้รอดตรสับอกสานุศิษย์ของพระองค์ ไม่
ให้บอกคนอื่นเกี่ยวกับการเป็นพระครสิตห์รอืพระเมสสิยาห์ของพระองค ์พระองคท์รง
เริม่สอนพวกเขาเกี่ยวกับการทนทุกข์และการสิน้พระชนม์ของพระองคท์ี่จะเกิดขึน้

สรปุบทเรยีนโดยเชือ้เชิญให้นักเรยีนเป็นพยานถึงความจรงิที่พวกเขาเรยีนรูจ้ากพระ
คมัภีรท์ี่พวกเขาศึกษาระหวา่งบทเรยีน



เชือ้เชิญอาสาสมัครหลายๆ คนออกมาหน้าชัน้เรยีนและสาธิตกิจกรรมที่จะเพิ่มความแข็ง
แรงทางรา่งกายพอสังเขป

• เหตใุดบางคนจึงตอ้งการหรอืจําเป็นที่จะเพิ่มความแข็งแรงให้รา่งกาย

• ความแข็งแรงทางรา่งกายอาจเปรยีบเหมือนความเข้มแข็งทางวญิญาณหรอืศรทัธาใน
พระเยซูครสิตอ์ย่างไร

• ในสถานการณ์ใดบ้างที่ศรทัธาของเราในพระเยซูครสิตอ์าจไดร้บัการทดสอบและ
จําเป็นตอ้งไดร้บัการเสรมิสรา้งให้เข้มแข็งเป็นพิเศษ (เขียนคาํตอบของนักเรยีนไวบ้น
กระดาน)

เมื่อนักเรยีนศึกษา มาระโก 9:1–29 เชือ้เชิญให้พวกเขามองหาความจรงิที่จะช่วยพวกเขา
เสรมิสรา้งศรทัธาในพระเยซูครสิต์

สรปุ มาระโก 9:1–13 โดยอธิบายวา่ในข้อเหล่าน้ีมีเรือ่งราวการเปลี่ยนสภาพของพระเยซู
ตอ่หน้าเปโตร ยากอบ และยอห์นบนภูเขาแห่งการเปลี่ยนสภาพ ข้อความน้ีเล่าไวเ้ช่นกัน
วา่พระเยซูทรงสอนอัครสาวกเหล่าน้ีวา่ยอห์นผู้ถวายบัพตศิมาทําให้บทบาทที่พยากรณ์ ไว้
ของเอลีอัสหรอืผู้ที่จะเตรยีมมรรคาสําหรบัการเสด็จมาของพระผู้ช่วยให้รอดเกิดสัมฤทธิ
ผล (ด ูงานแปลของโจเซฟ สมิธ, มาระโก 9:10  )

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มาระโก 9:14–15 ขอให้ชัน้เรยีนดตูามโดยมองหา
ภาพที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงพบเมื่อพระองคก์ลับจากภูเขามาหาสานุศิษย์คนอื่นๆ ของ
พระองค ์ขอให้นักเรยีนรายงานส่ิงที่พบ



เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านพระดาํรสัของพระผู้ช่วยให้รอดและนักเรยีนอีกคนหน่ึง
อ่านถ้อยคาํของบิดาในเรือ่งราวท่ีตามมาใน มาระโก 9:16–24 (ท่านอาจมอบหมายส่วนน้ี
ก่อนชัน้เรยีนและเชือ้เชิญให้นักเรยีนหาข้อความที่มอบหมายไว)้ ท่านอาจแสดงบทบาท
เป็นผู้บรรยายหรอืเชือ้เชิญนักเรยีนคนที่สามให้ทําหน้าที่น้ัน ขอให้นักเรยีนท่ี ไดร้บัมอบ
หมายอ่านออกเสียงข้อความของตนเองใน มาระโก 9:16–18 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดย
มองหาส่ิงที่ผู้เป็นบิดาตอ้งการจากสานุศิษย์ของพระผู้ช่วยให้รอด

• บิดาคนน้ันตอ้งการอะไรสําหรบับุตรชายของเขา (ท่านอาจตอ้งการอธิบายวา่บุตรคน
น้ันถูกผีสิง ซ่ึงทําให้เป็นใบ้ หูหนวก [ด ูมาระโก 9:17, 25] และโรคอื่นๆ เม่ือใดก็ตามท่ี
ผีสิงบุตรชายเขา บุตรชายเขาจะเป็นลมชัก น้ําลายฟูมปาก กัดฟัน และตวัแข็งทื่อ)

ขอให้นักเรยีนจินตนาการวา่เป็นบิดาคนน้ีและให้ ไตรต่รองวา่เมื่อสานุศิษย์ ไม่สามารถ
รกัษาบุตรชายของเขาไดอ้าจส่งผลอย่างไรตอ่ศรทัธาที่พวกเขามีตอ่พระผู้ช่วยให้รอดและ
พลังอํานาจของพระองค์

เชือ้เชิญนักเรยีนที่มอบหมายไวอ้่าน มาระโก 9:19–22 ตอ่ ขอให้ชัน้เรยีนดตูามโดย
จนิตนาการวา่บิดาคนน้ีน่าจะรูสึ้กอย่างไรเม่ือเขาสนทนากับพระผู้ช่วยให้รอด

• ท่านคดิวา่บิดาคนน้ีรูสึ้กอย่างไรเมื่อเขาสนทนากับพระผู้ช่วยให้รอด

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยเอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร.์ 
ฮอลแลนดแ์ห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง ขอให้ชัน้เรยีนฟังดวูา่เอ็ลเดอรฮ์อลแลนด์ ไดเ้พิ่ม
ความเข้าใจของเราในดา้นใดบ้างเกี่ยวกับความรูสึ้กและคาํวงิวอนของบิดาคนน้ี

“เมื่อไม่เหลือความหวงัอื่น บิดาคนน้ีประเมินศรทัธาของตนแล้ววงิวอนพระ
ผู้ช่วยให้รอดของโลกวา่ ‘ถ้า ท่าน สามารถช่วย ได ้ก็ โปรดสงสาร และช่วย 
เราทัง้สอง ดว้ย’ [มาระโก 9:22; เน้นตวัเอน] ข้าพเจ้าแทบจะกลัน้น้ําตาไว้ ไม่
ไดเ้มื่ออ่านข้อความน้ัน เห็นไดชั้ดวา่เขาจงใจใช้สรรพนาม เรา อันที่จรงิชาย
ผู้น้ีกําลังกล่าววา่ ‘เราทัง้ครอบครวักําลังวงิวอน สภาพดิน้รนของเราไม่มีวนั

สิน้สุด เราอ่อนล้า บุตรชายของเราตกน้ํา เขารว่งหล่นไปสู่กองไฟ เขาตกอยู่ ในอันตราย
ตลอดเวลา และเราหวาดหวัน่ตลอดเวลา เราไม่รูจ้ะหันไปหาใคร ท่าน จะช่วยเราได้ ไหม 
เราจะขอบคณุสําหรบั ทุกอย่าง—ถึงจะเป็นพรบางส่วน แคค่วามหวงัรบิหรี ่แม้การแบ่ง
เบาภาระเพียงเล็กน้อยที่แม่ของเด็กคนน้ีตอ้งแบกรบัทุกวนัทัง้ชีวติ’” (ด“ูข้าพเจ้าเช่ือ,” 
เลียโฮนา, พ.ค. 2013, 93)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนที่ ไดร้บัมอบหมายอ่านออกเสียงส่วนของพระผู้ช่วยให้รอด มาระโก 
9:23 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนอะไรบิดาคนน้ี

• บิดาคนน้ีตอ้งเช่ือในใคร

• หลักธรรมอะไรที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนบิดาคนน้ี (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แต่
ให้แน่ใจวา่พวกเขาระบุความจรงิตอ่ไปน้ี หากเราเช่ือในพระเยซูครสิต์ ทุกสิง่เป็นไป
ได้สาํหรบัเรา ท่านอาจตอ้งการเสนอแนะให้นักเรยีนทําเครือ่งหมายข้อความใน ข้อ 23 
ที่สอนหลักธรรมน้ี)



ชี ้ให้เห็นวา่ “ทุกส่ิง” ประกอบดว้ยพรที่ชอบธรรมทุกประการที่เป็นไปตามพระประสงค ์
จุดประสงค ์และจังหวะเวลาของพระผู้เป็นเจ้า

• การเช่ือหลักธรรมน้ีช่วยให้บางคนสามารถเผชิญกับความยากลําบากซ่ึงดเูหมือนจะ
เอาชนะไม่ไดอ้ย่างไร

เชือ้เชิญให้นักเรยีนที่ ไดร้บัมอบหมายส่วนของบิดาอ่านออกเสียง มาระโก 9:24 ขอให้
นักเรยีนที่เหลือดตูามโดยมองหาคาํตอบของบิดาซ่ึงมีตอ่หลักธรรมที่พระผู้ช่วยให้รอด
ทรงสอน

• ท่านจะบรรยายศรทัธาของบิดาคนน้ีในเวลาน้ันวา่อย่างไร

ขอให้นักเรยีนสังเกตคาํตอบสองส่วนของบิดาคนน้ี เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออก
เสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยเอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด ์ขอให้ชัน้เรยีนฟังดวูา่ส่ิงที่
บิดาคนน้ันประกาศแสดงถึงอะไรที่เราทําได้ ในเวลาท่ีเรา “ ไม่เช่ือ” หรอืในเวลาท่ีเราสงสัย
หรอืกลัว

“เมื่อเผชิญความท้าทายเรือ่งศรทัธา บิดาคนน้ีประเมินกําลังของเขาก่อน 
จากน้ันจึงไดร้บัรูถ้ึงข้อจํากัดของตน ถ้อยคาํท่ีเขาประกาศแตแ่รกยืนยันโดย
ปราศจากความลังเล วา่ ‘ข้าพเจ้าเช่ือ’ ข้าพเจ้าตอ้งการบอกผู้ที่ปรารถนาจะมี
ศรทัธามากขึน้วา่ จงจดจําชายผู้น้ี! “ ในช่วงเวลาที่ท่านหวาดกลัว หรอืสงสัย 
หรอืวา้วุน่ใจ จงยึดฐานที่มั่นซ่ึงท่านชนะมาแล้ว แม้จะมีพืน้ที่จํากัดก็ตาม ใน

การเตบิโตที่เราตอ้งประสบในชีวติมรรตยั ส่ิงทางวญิญาณท่ีเทียบเท่ากับความทุกข์ของ
เด็กคนน้ีหรอืความสิน้หวงัของบิดาคนน้ีจะเกิดขึน้กับเราทุกคน เม่ือช่วงเวลาน้ันมาถึง 
เมื่อปัญหาเกิดขึน้ และทางออกไม่ไดม้าในทันที จงยึดมั่นในส่ิงทีท่่านรูอ้ยู่แล้วและยืน
หยัดจนกวา่ความรูเ้พิ่มเตมิจะมาถึง” (ด ู“ข้าพเจ้าเช่ือ,” 93–94)

• เราเรยีนรูอ้ะไรจากบิดาคนน้ีเกี่ยวกับส่ิงที่เราทําได้ ในเวลาที่เราไม่เช่ือ (หลังจากนักเรยีน
ตอบแล้ว ให้เขียนข้อความที่ ไม่ครบถ้วนตอ่ไปน้ีไวบ้นกระดาน หากเรายึดมั่นในส่ิงที่
เราเชือ่ . . .)

• เราเรยีนรูอ้ะไรไดบ้้างเกี่ยวกับการรบัมือความไม่เช่ือจากอีกส่วนหน่ึงในคาํกล่าวของบิดา
คนน้ีใน ข้อ 24 (หลังจากนักเรยีนตอบแล้ว ให้เพิ่มวลี ในข้อความบนกระดานดงัตอ่ไป
น้ี และแสวงหาความช่วยเหลือจากพระเจ้า. . .)

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มาระโก 9:25–27 ขอให้ชัน้เรยีนดตูามโดยมองหา
วา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงทําอะไรเพื่อตอบคาํวงิวอนของบิดาคนน้ัน

• พระผู้ช่วยให้รอดทรงทําอะไรเพื่อตอบคาํวงิวอนของบิดาคนน้ัน

• ท่านจะเตมิข้อความน้ีให้ครบถ้วนโดยใช้ส่ิงที่ท่านเรยีนรูจ้ากเรือ่งราวน้ีอย่างไร (หลัง
จากนักเรยีนตอบ เตมิข้อความบนกระดานให้ครบถ้วนเพื่อส่ือถึงหลักธรรมตอ่ไปน้ี 
หากเรายึดม่ันในสิง่ท่ีเราเช่ือและแสวงหาความช่วยเหลือจากพระเจ้า พระองค์จะ
ทรงช่วยเราเสรมิสรา้งศรทัธาของเรา)



พูดถึงสถานการณ์ที่เขียนไวบ้นกระดานซ่ึงท่านสนทนาในตอนเริม่ตน้ของบทเรยีน

• หลักธรรมน้ีจะใช้ ในสถานการณ์เช่นน้ันไดอ้ย่างไร

• ท่านหรอืคนที่ท่านรูจ้ักเคยไดร้บัความช่วยเหลือจากพระเจ้าในเวลาท่ีขาดความเช่ือโดย
ยึดม่ันในความเช่ือและแสวงหาความช่วยเหลือจากพระองคเ์มื่อใด (ท่านอาจตอ้งการ
แบ่งปันประสบการณ์เช่นกัน)

กระตุน้ให้นักเรยีนประยุกต์ ใช้หลักธรรมน้ีในช่วงเวลาที่ขาดความเช่ือ

เตอืนความจํานักเรยีนวา่ในตอนแรกบิดาคนน้ีนําบุตรชายของเขามาให้สานุศิษย์บางคน
ของพระองคร์กัษา เชือ้เชิญให้นักเรยีนจินตนาการวา่พวกเขาเป็นสานุศิษย์เหล่าน้ี

• ท่านจะคดิหรอืรูสึ้กอย่างไรหลังจากล้มเหลวในการขับผีออกจากเด็กหนุ่มคนน้ี

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มาระโก 9:28 และขอให้ชัน้เรยีนมองหาคาํถาม
ที่สานุศิษย์ทูลถามพระเยซู

• สานุศิษย์ทูลถามอะไรพระเยซู

ขอให้นักเรยีนทบทวน มาระโก 9:19 โดยมองหาวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงบรรยายถึงผู้คน 
รวมถึงสานุศิษย์ของพระองคท์ี่อยู่ที่น่ันอย่างไร (พวกเขา “ขาดความเช่ือ”) อธิบายวา่ ขาด
ความเชือ่ ในที่น้ีหมายถึงการขาดศรทัธาในพระเยซูครสิต ์ศรทัธาในพระเยซูครสิตจ์ําเป็น
สําหรบัการทําให้พรฐานะปุโรหิตมีประสิทธิผล

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มาระโก 9:29 ขอให้ชัน้เรยีนดตูามโดยมองหาพระ
ดาํรสัตอบของพระผู้ช่วยให้รอดที่ทรงตอบคาํถามสานุศิษย์ของพระองค์

• พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนอะไรสานุศิษย์ของพระองค์

• คาํสวดอ้อนวอนและการอดอาหารมีอิทธิผลตอ่ศรทัธาของบุคคลอย่างไร (หลังจาก
นักเรยีนตอบ ช่วยพวกเขาเข้าใจความจรงิตอ่ไปน้ี เราสามารถเพ่ิมศรทัธาของเราใน
พระเยซูครสิต์ผ่านการสวดอ้อนวอนและการอดอาหาร)

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีจากหนังสือ แน่วแน่ตอ่ศรทัธา ขอ
ให้ชัน้เรยีนฟังดสูถานการณ์ตา่งๆ ที่สามารถประยุกต์ ใช้ความจรงิน้ี

“เรือ่งราวน้ี [ของพระเยซูที่ทรงขับผีออกจากบุตรของชายคนหน่ึง] สอนวา่คาํสวด
อ้อนวอนและการอดอาหารจะให้พลังเพิ่มเตมิแก่ผู้ที่ ให้และไดร้บัพรฐานะปุโรหิต อีก
ทัง้ประยุกต์ ใช้ ไดก้ับความพยายามส่วนตวัของท่านที่จะดาํเนินชีวติตามพระกิตตคิณุ 
ถ้าท่านมีความอ่อนแอหรอืบาปที่ท่านพยายามเอาชนะ ท่านอาจตอ้งอดอาหารและ
สวดอ้อนวอนเพื่อให้ ไดร้บัความช่วยเหลือหรอืการให้อภัยที่ท่านปรารถนา เช่นเดยีวกับ
ผีที่พระครสิตท์รงขับออก ความยุ่งยากของท่านอาจจัดอยู่ ในประเภทที่ยุติไดด้ว้ยการ
สวดอ้อนวอนและอดอาหารเท่าน้ัน” (แน่วแน่ตอ่ศรทัธา: ศพัทานุกรมพระกิตตคิณุ 
[2004], 91)

• ตามที่กล่าวไว้ ในข้อความน้ี มีสถานการณ์อะไรบ้างซ่ึงประยุกต์ ใช้ความจรงิน้ีได้

• การสวดอ้อนวอนและการอดอาหารช่วยเพ่ิมศรทัธาของท่านในพระครสิตแ์ละทําให้
ท่านไดร้บัพรอันชอบธรรมที่ท่านแสวงหาเม่ือใด



ขอให้นักเรยีนไตรต่รองถึงพรที่พวกเขาแสวงหาให้ตนเองหรอืผู้อื่นที่อาจไดม้าโดยการ
เพิ่มศรทัธาของพวกเขาในพระเยซูครสิตผ์่านคาํสวดอ้อนวอนและการอดอาหาร เชือ้เชิญ
ให้พวกเขาเขียนเป้าหมายเพื่อสวดอ้อนวอนและอดอาหารสําหรบัพรเหล่าน้ีในวนัอาทิตย์
อดอาหารครัง้หน้า

ท่านอาจดขู้อผู้เช่ียวชาญพระคมัภีรท์ี่นักเรยีนอาจไม่คุน้เคยล่วงหน้า เชือ้เชิญให้พวก
เขาอ่านและทําเครือ่งหมาย ท่านอาจมอบหมายข้อผู้เช่ียวชาญพระคมัภีร์ ใหม่ข้อหน่ึง
ให้นักเรยีนแตล่ะคนหรอืแตล่ะคูแ่ละขอให้พวกเขาวาดภาพในแผ่นกระดาษซ่ึงบอกถึง
ความจรงิที่สอนในข้อน้ัน เชือ้เชิญให้พวกเขาอธิบายภาพของพวกเขากับชัน้เรยีน ท่าน
อาจแสดงภาพหล่าน้ีเพื่อเป็นข้ออ้างอิงในอนาคต

(หมายเหต:ุ ท่านอาจใช้กิจกรรมน้ีในตอนเริม่ตน้หรอืท้ายบทเรยีน หากมีเวลา)



นําเอาส่ิงของชิน้หน่ึงซ่ึงมีกลิ่นแรงที่นักเรยีนรูจ้ักมาที่ชัน้เรยีน (เช่นส้มหรอืหัวหอมที่
พึ่งตดัใหม่หรอืขนมปังใหม่) ก่อนเริม่ชัน้เรยีนให้วางส่ิงของชิน้น้ีไว้ ในชัน้เรยีนโดยไม่ ให้
นักเรยีนมองเห็น

เริม่ชัน้เรยีนโดยถามนักเรยีนวา่พวกเขาสังเกตวา่มีกลิ่นอะไรใหม่หรอืไม่เมื่อพวกเขาเดนิ
เข้ามาในห้องเรยีน

• กลิ่นน้ีทําให้ท่านนึกถึงอะไรหรอืเคยทําอะไร หากมี เมื่อท่านจํากลิ่นได ้

ชี ้ให้เห็นวา่คล้ายคลึงกับการที่กลิ่นน้ีมีผลตอ่เรา เราสามารถมีอิทธิผลตอ่ความคดิหรอื
พฤตกิรรมของคนอ่ืนได ้เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาความจรงิใน มาระโก 9:30–50 ที่จะ
ช่วยพวกเขาพิจารณาอิทธิพลที่พวกเขามีตอ่ความพยายามของคนอ่ืนในการตดิตามพระ
ผู้ช่วยให้รอดเช่นเดยีวกับอิทธิพลของคนอื่นที่มีตอ่พวกเขา

อธิบายวา่หลังจากขับผีออกจากเด็กหนุ่ม (ด ูมาระโก 9:17–29) พระผู้ช่วยให้รอดเสด็จ
ผ่านกาลิลี ไปกับสานุศิษย์ของพระองค ์เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มาระโก 
9:31–32 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาเหตกุารณ์ที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงพยากรณ์

• พระผู้ช่วยให้รอดทรงพยากรณ์เหตกุารณ์ใดบ้าง

สรปุ มาระโก 9:33–37 โดยอธิบายวา่เมื่อพระเยซูเสด็จมาที่คาเปอรนาอุม พระองคท์รง
สอนสานุศิษย์ของพระองคว์า่ใครจะย่ิงใหญ่ที่สุดในแผ่นดนิของพระเจ้า พระองคท์รง
แนะนําให้พวกเขารบัคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นเหมือนเด็กและคนที่รบัพระองคเ์ข้ามา
สู่ศาสนจักร (ดงูานแปลของโจเซฟ สมิธ, มาระโก 9:34–35  ) (หมายเหต:ุ คาํสอนเหล่าน้ี
จะสนทนาเชิงลึกในบทเรยีนสําหรบั มาระโก 10)



เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่าน มาระโก 9:38 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาสถานการณ์
ที่อัครสาวกยอห์นบอกพระผู้ช่วยให้รอด

• ยอห์นรายงานอะไรตอ่พระผู้ช่วยให้รอด

อธิบายวา่อัครสาวกห้ามชายคนน้ีจากการขับผีออกเน่ืองจากเขาไม่ไดร้ว่มเดนิทางกับอัคร
สาวกสิบสอง อย่างไรก็ตาม พระผู้ช่วยให้รอดตรสับอกพวกเขาวา่อย่าห้ามชายคนน้ัน  
(ชี ้ให้เห็นวา่เขาเป็นคนชอบธรรมที่มีสิทธิอํานาจ) และสอนวา่คนที่ช่วยเหลือตวัแทนของ
พระองคจ์ะไดร้บับําเหน็จ (ด ูมาระโก 9:39–41)

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มาระโก 9:42 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
พระดาํรสัเตอืนของพระผู้ช่วยให้รอด อธิบายวา่ในบรบิทน้ี คาํวา่ทําให้ หลงผิด หมายถึง
เป็นอิทธิพลให้คนอื่นสะดดุ หรอืนําให้หลงทาง หรอืเป็นอิทธิพลใหบ้างคนทําบาปหรอื
ละทิง้ความเช่ือของพวกเขา

• พระผู้ช่วยให้รอดทรงเตอืนคนกลุ่มใดไม่ ให้เป็นอิทธิพลในการทําบาป (ท่านอาจ
ตอ้งการอธิบายวา่ “ผู้เล็กน้อยเหล่าน้ีสักคนหน่ึงที่วางใจใน [พระเยซู]” รวมถึงคนท่ี
ความเช่ือยังเยาว ์เช่นเยาวชนและผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่ สานุศิษย์ที่อ่อนน้อมถ่อม
ตนและวางใจของพระองค์ ไม่วา่จะอายุเท่าใด)

• พระเยซูทรงเตอืนอะไรเกี่ยวกับการเป็นอิทธิพลให้สานุศิษย์ของพระองคท์ําบาป 
(พระองคท์รงระบุวา่ให้เราตายไปดกีวา่จะตอ้งประสบความทุกขเวทนาแสนสาหัสและ
การแยกจากพระผู้เป็นเจ้าหากเราเป็นอิทธิผลให้คนอื่นทําบาป)

• เราเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรจากการเตอืนของพระผู้ช่วยให้รอดใน ข้อ 42 (นักเรยีนอาจใช้
คาํพูดตา่งกันแตค่วรระบุหลักธรรมตอ่ไปน้ี หากเราเป็นอิทธิพลให้คนท่ีเช่ือในพระ
เยซูครสิต์ทําบาป เราจะต้องรบัผิดชอบต่อพระพักตรพ์ระผู้เป็นเจ้า)

• บางคนอาจจะเป็นอิทธิพลให้คนที่เช่ือในพระเยซูครสิตท์ําบาปในทางใดบ้าง

เตอืนนักเรยีนถึงกลิ่นที่อยู่ ในชัน้เรยีนและความจรงิที่วา่ เช่นเดยีวกันกับกลิ่น เรามี
อิทธิพลทัง้ทางบวกและลบตอ่ผู้อื่น ขอให้นักเรยีนไตรต่รองถึงอิทธิพลของพวกเขาที่มีตอ่
คนที่เช่ือในพระเยซูครสิต์

เพื่อ เตรยีม นักเรยีนให้ระบุหลักธรรมอีกข้อหน่ึงที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอน ให้ขอ 
อาสาสมัครหน่ึงคนที่สวมรองเท้ามีเชือกผูกออกมาหน้าชัน้เรยีน บอกนักเรยีนให้ถอด
เชือกรองเท้าออกและผูกใหม่ โดยใช้แคม่ือเดยีว ขณะที่นักเรยีนพยายามทํา ให้ถามชัน้
เรยีนดงัน้ี

• มีความท้าทายอะไรที่ท่านจะประสบหากทา่นเสียมือไปข้างหน่ึง

• มีอะไรหรอืไม่ที่คุม้คา่ตอ่การเสียมือของท่านไป หากมี

อธิบายวา่การตัง้ใจนําเอาอวยัวะหน่ึงของรา่งกายออกไปเรยีกวา่การตดัอวยัวะและจะ
ตอ้งทําการผ่าตดัเช่นน้ันหากรา่งกายส่วนน้ันเสียหายหนัก ตดิเชือ้ หรอืตาย แม้การตดั
อวยัวะและการพักฟ้ืนที่ตามมาจะเป็นส่ิงทีเ่จ็บปวดและสาหัส กระบวนการน้ีสามารถ

เเเเเ
อ



ป้องกันการตดิเชือ้จากการกระจายไปทั่วรา่งกายที่เหลือและทําให้เกิดความเสียหายที่
มากขึน้หรอืตาย

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มาระโก 9:43 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่
พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนวา่เมื่อใดท่ีเป็นการดกีวา่ที่จะเสียมือข้างหน่ึงไปแทนท่ีจะเก็บไว้
ทัง้สองข้าง

• เม่ือใดท่ีการเสียมือข้างหน่ึงน้ันดกีวา่การเก็บไวท้ัง้สองข้าง

• ท่านคดิวา่เราควรเข้าใจคาํสอนน้ีตามที่เขียนไวแ้ละตดัมือข้างหน่ึงที่ทําให้เรา “หลงผิด” 
หรอืชักจูงเราให้ทําบาป (ท่านอาจตอ้งการอธิบายวา่พระผู้ช่วยให้รอดไม่ไดต้รสัวา่คน
ควรจะตดัมือของเขาออกไปจรงิๆ แตพ่ระองคท์รงใช้อุปมาอุปมัยเพื่อยํา้ถึงความสําคญั
ของส่ิงที่พระองคท์รงสอน)

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงวาดรปูคนบนกระดาน ขณะที่นักเรยีนกําลังวาด อธิบายวา่งาน
แปลของโจเซฟ สมิธ มาระโก 9:43–48 จะเพิ่มความเข้าใจของเราเกี่ยวกับคาํสอนของ
พระผู้ช่วยให้รอดในข้อน้ี ในข้อพระคมัภีรเ์หล่าน้ี เราเรยีนรูว้า่พระผู้ช่วยให้รอดทรงใช้
มือ เท้า และตาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของอิทธิพลในชีวติของเราที่สามารถนําเราไปทําบาป 
แนะนํานักเรยีนที่กําลังวาดรปูบนกระดานให้วงกลมรอบมือข้างหน่ึง เท้าข้างหน่ึง และตา
ข้างหน่ึงบนภาพที่เขาหรอืเธอวาด จากน้ันเชือ้เชิญให้นักเรยีนกลับไปน่ังลง

เชือ้เชิญนักเรยีนหลายๆ คนสลับกันอ่านออกเสียงจาก งานแปลของโจเซฟ สมิธ, มาระ
โก 9:40–48 ( ในคูม่ือพระคมัภีร)์ ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาส่ิงที่พระผู้ช่วยให้รอด
ทรงเปรยีบกับมือ เท้า และตาที่ทําให้บางคน “หลงผิด” หรอืเป็นอิทธิพลให้ทําบาป ท่าน
อาจตอ้งการอธิบายคาํวา่ ชีวติ ใน งานแปลของโจเซฟ สมิธ, มาระโก 9:40–41, 43 หมาย
ถึงชีวตินิรนัดร์

• ตามท่ีกล่าวไว้ ในงานแปลน้ี มือ เท้า และตาที่กระทําความผิดหมายถึงอะไร (มือหมาย
ถึงสมาชิกครอบครวัและเพื่อน เท้าหมายถึงคนที่เรามองเป็นแบบอย่างวา่จะคดิหรอืทํา
อย่างไร และตาหมายถึงผู้นําของเรา)

เขียนกํากบัอวยัวะตา่งๆ ดว้ยคาํแปลบนภาพท่ีนักเรยีนวาดบนกระดาน

• พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนให้เราทําอะไรกับอิทธิพลที่ ไม่ชอบธรรม หรอือิทธิพลที่นําเรา
ให้ทําบาป

• การแยกตวัเราเองออกจากอิทธิพลที่ ไม่ชอบธรรมอาจคล้ายคลึงกับการตดัมือและเท้า
อย่างไร

• จะเกิดอะไรขึน้หากเราไม่แยกตนเองจากอิทธิพลที่ ไม่ชอบธรรม เพราะเหตใุด

• ท่านเรยีนรูค้วามจรงิอะไรจากคาํสอนของพระผู้ช่วยให้รอดในข้อเหล่าน้ี (นักเรยีนอาจ
ใช้คาํพูดตา่งกันแตค่วรระบุความจรงิทํานองน้ี: เป็นการดีกวา่ท่ีจะแยกตัวเราเอง
จากอิทธิพลท่ี ไม่ชอบธรรมแทนท่ีจะถูกแยกออกจากพระผู้เป็นเจ้าในท้ายท่ีสุด 
โดยใช้คาํพูดของนักเรยีน ให้เขียนความจรงิน้ีบนกระดาน)

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีของเอ็ลเดอรว์อลเตอร ์เอฟ.  

กอนซาเลซแห่งสาวกเจ็ดสิบ ให้ชัน้เรยีนฟังดวูา่อิทธิพลอื่นๆ ที่เราควรแยกตนเองออกมา
คอือะไรบ้าง



“ส่ิงที่ตามมาคอืการตดัขาดเช่นน้ันไม่ไดห้มายเฉพาะเพื่อนเท่าน้ันแตห่มายถึง
อิทธิพลเลวรา้ยทุกอย่าง เช่น รายการโทรทัศน์ที่ ไม่เหมาะสม เวบ็ไซตบ์นอินเทอรเ์น็ต 
ภาพยนตร ์วรรณกรรม เกม หรอืดนตร ีเม่ือเราจารกึลงในจิตวญิญาณของเรา หลักธรรม
ดงักล่าวจะช่วยเราตา้นทานการล่อลวงให้ยอมรบัอิทธิพลที่ ไม่ด”ี (“วนัน้ีถึงเวลาแล้ว,” 
เลียโฮนา, พ.ย. 2007, 68)

• เราอาจประสบความท้าทายอะไรบ้างจากการแยกตนเองออกมาจากอิทธิพลที่ ไม่ชอบ
ธรรม

• เราจะรูว้ธิีที่เหมาะสมในการแยกตนเองออกจากอิทธิพลที่ ไม่ชอบธรรมไดอ้ย่างไร

อธิบายวา่การแยกตวัเราเองออกจากอิทธิพลที่ ไม่ชอบธรรมไม่ไดห้มายถึงการปฏิบัตติอ่
คนอ่ืนอย่างหยาบคาย การประณามคนอื่น หรอืปฏิเสธไม่สมาคมกับคนที่ ไม่ ใช่สมาชิก
ศาสนจักรที่ซ่ือสัตย์ แต ่เราควรแยกตวัเราหรอืหลีกเลี่ยงการคบหาสมาคมอย่างใกล้ชิด
กับคนที่จะนําเราไปสู่บาป แม้เราอาจจะไม่สามารถขจัดหรอืหลีกเลี่ยงอิทธิพลทุกอย่างที่
จะนําเราไปสู่บาป แตพ่ระเจ้าจะประทานพรเราเมื่อเราพยายามแยกตวัเราเองจากอิทธิพล
ช่ัวรา้ย เท่าที่เราจะทําไดแ้ละเมื่อเราพยายามพัฒนาวนัิยในตนเองเพ่ือหลีกเลี่ยงอิทธิพลท่ี
เราไม่สามารถขจัดออกไปไดห้มด

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจความจรงิน้ียิ่งขึน้ เชือ้เชิญนักเรยีนสองคนมาท่ีหน้าชัน้เรยีน 
บอกนักเรยีนแตล่ะคนให้อ่านออกเสียงสถานการณ์สมมตติอ่ไปน้ีและถามคาํามท่ี
เกี่ยวข้องกับชัน้เรยีน เชือ้เชิญให้ชัน้เรยีนตอบคาํถามโดยใช้ความจรงิที่ระบุใน มาระโก 
9:43–48

สถานการณ์สมมติ 1 ฉันมีเพื่อนหลายคนท่ีมักสนับสนุนฉันให้เข้ารว่มกิจกรรมที่ละเมิด
พระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้า อย่างไรก็ตาม ฉันคดิวา่ฉันสามารถเป็นอิทธิพลที่ดตีอ่พวก
เขาไดห้ากฉันใช้เวลากับพวกเขาตอ่ไป

• ฉันจะไม่สูญเสียความสามารถของฉันในการเป็นอิทธิพลที่ดกีับเพื่อนเหล่าน้ีหากฉัน
แยกตนเองออกจากพวกเขาหรอื ฉันควรมีสัมพันธภาพแบบใดกับพวกเขา

• ฉันควรพูดและทําอะไรเพื่อแยกตวัฉันเองออกจากเพ่ือนเหล่าน้ีอย่างเหมาะสม

สถานการณ์สมมติ 2 ฉันเป็นแฟนวงดนตรยีอดนิยมมาหลายปีแล้ว ในเพลงและการ
สัมภาษณ์ล่าสุดของพวกเขา พวกเขาสนับสนุนพฤตกิรรมและแนวคดิที่ตรงข้ามกับ
มาตรฐานและคาํสอนของพระเจ้า

• น่ีก็แคเ่พลงและคาํพูด ใช่ไหม จะมีอันตรายอะไรหรอืถ้ายังคงฟังเพลงของพวกเขา
และตดิตามพวกเขาตามส่ือสังคมตอ่ไป

ขอบคณุอาสาสมัครสําหรบัความช่วยเหลือของพวกเขา เชือ้เชิญให้พวกเขากลับไปที่น่ัง 
ถามชัน้เรยีนวา่

• แม้การแยกตวัเราเองออกจากอิทธิพลที่นําเราไปสู่บาปอาจจะยากในบางครัง้ เราจะได้
รบัอะไรจากการเสียสละน้ี (พรมากมาย รวมถึงชีวตินิรนัดร)์ เหตใุดรางวลัน้ีจึงคุม้คา่ที่
จะเสียสละส่ิงใดๆ ก็ตาม

• ท่านหรอืคนท่ีท่านรูจ้ักเคยแยกตนเองออกจากอิทธิพลที่ ไม่ชอบธรรมเมื่อใด (เตอืน
นักเรยีนไม่ ให้แบ่งปันเรือ่งราวที่เป็นส่วนตวัมากเกินไป) มีอะไรที่ยากในการแยกออก
จากอิทธิพลน้ัน พรใดเกิดจากการทําเช่นน้ัน



ขอให้นักเรยีนใครค่รวญวา่มีอิทธิพลอะไรบ้างในชีวติพวกเขาที่อาจกําลังนําพวกเขาไปสู่
บาป เชือ้เชิญให้พวกเขาเขียนวธิีที่พวกเขาจะแยกตนเองออกจากอิทธิพลเหล่าน้ีในสมุด
จดหรอืสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องพวกเขา

สรปุ มาระโก 9:49–50 โดยอธิบายวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงแนะนําสานุศิษย์ของพระองค์
ให้มีสัมพันธภาพที่สงบสุขตอ่กัน

สรปุโดยกระตุน้ให้นักเรยีนทําตามการกระตุน้เตอืนที่พวกเขาไดร้บัระหวา่งบทเรยีนน้ี
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แสดงภาพเด็กหลายๆ ภาพให้นักเรยีนดู

• คณุสมบัตหิรอือุปนิสัยอะไรที่ท่านช่ืนชมน้องชายหรอืน้องสาวของท่านหรอืเด็กเล็กคน
อื่นๆ ที่ท่านรูจ้ัก (เขียนคาํตอบของนักเรยีนไวบ้นกระดาน)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาความจรงิขณะพวกเขาศึกษา มาระโก 10:1–16 ที่สอนเราวา่
เหตใุดเราควรเป็นเหมือนเด็กเล็กๆ

อธิบายวา่เม่ือใกล้สิน้สุดการปฏิบัตศิาสนกิจของพระผู้ช่วยให้รอด พระองคเ์สด็จออกจาก
กาลิลี ไปยังเขตที่เรยีกวา่เพอเรยี (ท่านอาจตอ้งการเชือ้เชิญให้นักเรยีนหาที่ตัง้ของเพอเรยี
ในเอกสารแจก “พระชนม์ชีพมรรตยัของพระเยซูครสิตอ์ย่างครา่วๆ” [ดบูทที่ 5] หรอืใน
แผนที่ ในพระคมัภีร์ ไบเบิล, แผนที่ 11, “แผ่นดนิบรสุิทธิ์ ในสมัยพันธสัญญาใหม่”) สรปุ 
มาระโก 10:1–12 โดยอธิบายวา่ขณะประทับอยู่ ในเพอเรยี พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอน
ผู้คนเกี่ยวกับความสําคญัของการแตง่งาน

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มาระโก 10:13–14 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
ส่ิงที่เกิดขึน้ขณะพระผู้ช่วยให้รอดประทับในเพอเรยี

• สานุศิษย์ของพระองคต์อบสนองอย่างไรเมื่อผู้คนพาเด็กเล็กๆ มาหาพระผู้ช่วยให้รอด 
(อธิบายวา่คาํวา่ ห้าม ใน ข้อ 13 บ่งชีว้า่สานุศิษย์บอกผู้คนวา่พวกเขาทําผิดที่นําลูกๆ 
ของพวกเขามาหาพระผู้ช่วยให้รอด)

• พระผู้ช่วยทรงตอบสานุศิษย์ของพระองคอ์ย่างไร

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มาระโก 10:15–16 ขอให้ชัน้เรยีนมองหาส่ิงที่
พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนสานุศิษย์ของพระองคข์ณะที่เด็กเล็กๆ มาหาพระองค ์อธิบาย
วา่วลี “รบัแผ่นดนิของพระเจ้า” ใน ข้อ 15 หมายถึงการรบัพระกติตคิณุ



• ท่านคดิวา่ในการรบัพระกิตตคิณุ “เหมือนเด็กเล็กๆ” หมายความวา่อย่างไร (ข้อ 15) 
(เขียนคาํตอบของนักเรยีนบนกระดานและเปรยีบเทียบคาํตอบเหล่าน้ันกับรายการที่
เขียนไวแ้ล้วบนกระดาน)

• เราเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรจากข้อเหล่าน้ีเกี่ยวกับส่ิงที่จะเกิดขึน้หากเรารบัพระกิตตคิณุ
เหมือนเด็กเล็กๆ (นักเรยีนอาจระบุความจรงิหลายประการ แต่ ให้แน่ใจวา่เป็นที่
ชัดเจนวา่ เม่ือเรารบัพระกิตติคุณเหมือนเด็กเล็กๆ เราจะได้รบัการเตรยีมให้เข้าสู่
อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า)

• การรบัพระกิตตคิณุเหมือนเด็กเล็กๆ เตรยีมเราให้เข้าสู่อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า
ในทางใดบ้าง (เพื่อช่วยนักเรยีนตอบคาํถามน้ี ท่านอาจตอ้งการให้พวกเขาด ูโมไซยาห์ 
3:19)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มาระโก 10:17–20 ขอให้ชัน้เรยีนมองหาวา่เกิด
อะไรขึน้หลังจากพระผู้ช่วยให้รอดทรงอวยพรเด็กเล็กๆ 

• ท่านจะอธิบายชายที่มาหาพระเยซูวา่อย่างไร เพราะเหตใุด

• ชายผู้น้ันถามอะไรพระผู้ช่วยให้รอด พระเยซูครสิตท์รงตอบวา่อย่างไร

อธิบายวา่ มัทธิว 19 ประกอบไปดว้ยเรือ่งราวของชายคนน้ีที่มาหาพระผู้ช่วยให้รอดเช่น
กัน เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 19:20 ขอให้ชัน้เรยีนฟังดวูา่ชายคน
น้ีตอบอย่างไรหลังจากพระเยซูรบัส่ังถึงพระบัญญัตบิางข้อ

• หลังจากรบัรูว้า่เขารกัษาพระบัญญัตทิัง้หมด ชายหนุ่มคนน้ีทูลถามอะไรพระผู้ช่วยให้
รอด (ท่านอาจตอ้งการเสนอแนะให้นักเรยีนทําเครือ่งหมายคาํถามของชายหนุ่มคนน้ี)

เขียนคาํถามตอ่ไปน้ีบนกระดาน ข้าพเจ้ายังขาดอะไรอีกบ้าง?

เชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่าน มาระโก 10:21 ในใจ โดยมองหาวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงตอบชาย
หนุ่มคนน้ีอย่างไร

• พระผู้ช่วยให้รอดทรงบอกวา่ชายหนุ่มคนน้ียังขาดอะไร

ชี ้ให้เห็นประโยคที่วา่ “พระเยซูทอดพระเนตรดคูนน้ัน ทรงเอ็นดเูขา” ใน ข้อ 21 ท่าน
อาจตอ้งการเสนอแนะให้นักเรยีนทําเครือ่งหมายประโยคน้ีในพระคมัภีรข์องพวกเขา

• ท่านคดิวา่เหตใุดจึงสําคญัทีจ่ะรูว้า่พระเยซูทรงเอ็นดชูายหนุ่มคนน้ีก่อนที่พระองคจ์ะ
ทรงบอกวา่เขาขาดอะไร

• เราสามารถเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรบ้างจากเรือ่งราวน้ี (นักเรยีนอาจระบุหลักธรรมหลาย
ข้อ รวมถึงตอ่ไปน้ี เพราะวา่พระองค์ทรงรกัเรา พระเจ้าจะทรงช่วยให้เราทราบวา่
เราบกพรอ่งอะไรในความพยายามของเราเพ่ือทําตามพระองค์ หากเราทูลถาม
พระเจ้า พระองค์จะทรงสอนเราถึงสิง่ท่ีเราต้องทําเพ่ือได้รบัชีวตินิรนัดร)์

เชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่าน มาระโก 10:22 ในใจ โดยมองหาวา่ชายหนุ่มคนน้ีมีปฏิกิรยิา
อย่างไรเมื่อพระผู้ช่วยให้รอดทรงแนะนําให้เขาขายทุกอย่างที่เขามี



• ชายหนุ่มคนน้ีมีปฏิกิรยิาอย่างไร

• ตามท่ีกล่าวไว้ ใน ข้อ 22 เหตใุดเขาจึงมีปฏิกิรยิาเช่นน้ัน

ชี้ให้เห็นวา่ถึงแม้จะไม่มี ใครขอเราให้ทิง้ความมั่งคัง่รํา่รวยเพื่อตดิตามพระเจ้า แต่
พระองคท์รงขอให้เราเสียสละอย่างอ่ืนเพ่ือรบัใช้พระองคแ์ละเช่ือฟังพระบัญญัตขิอง
พระองค์

• การเสียสละอะไรทีพ่ระเจ้าทรงขอจากเราที่อาจจะทํายาก

• พรอะไรที่เราอาจไม่ไดร้บัหากเราเลือกไม่ทําตามพระเจ้าในทุกส่ิง

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มาระโก 10:23–27 ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่าน
ออกเสียงงานแปลของโจเซฟ สมิธ ในมาระโก 10:26 ที่วา่ “พระเยซูทอดพระเนตรพวก
เขาแล้วตรสัวา่ กับคนที่วางใจในความรํา่รวย มันเป็นไปไม่ได ้แตเ่ป็นไปไดก้ับคนที่วางใจ
ในพระผู้เป็นเจ้าและละทิง้ทุกอย่างเพ่ือเห็นแก่เรา เพราะกับคนเช่นน้ันทุกส่ิงเหล่าน้ีเป็น
ไปได”้ ขอให้ชัน้เรยีนดตูามโดยมองหาวา่พระเยซูทรงสอนอะไรเกี่ยวกับการละทิง้ทุกส่ิง
เพื่อเห็นแก่พระองค ์ 

• ท่านคดิวา่เหตใุดจึงเป็นเรือ่งยากมากสําหรบัคนที่วางใจในความรํา่รวยหรอืส่ิงทางโลก
อื่นๆ ที่จะเข้าสู่อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า

• ทา่นคดิวา่ทุกส่ิงเป็นไปไดสํ้าหรบัคนที่วางใจในพระผู้เป็นเจ้าหมายความวา่อย่างไร

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มาระโก 10:28–31 ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่าน
ออกเสียงงานแปลของโจเซฟ สมิธ ในมาระโก 10:31 ที่วา่ “แตห่ลายคนที่เป็นคนแรกจะ
กลับไปเป็นคนสุดท้าย และคนสุดท้ายจะกลับไปเป็นคนแรก พระองคต์รสัตาํหนิเปโต
รดงัน้ี. . .” ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่เปโตรกล่าวอะไรหลังจากที่พระผู้ช่วยให้รอด
ทรงสอนวา่เราควรเต็มใจละทิง้อะไรก็ตามที่พระองคท์รงขอจากเรา

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 28 เปโตรกล่าวอะไร

• พระผู้ช่วยให้รอดทรงสัญญาอะไรแก่ผู้ที่ละทิง้ทุกส่ิงเพื่อตดิตามพระองค์

• เราเรยีนรูห้ลักธรรมใดจากคาํสอนของพระผู้ช่วยให้รอดเกี่ยวกับส่ิงที่เราตอ้งทําเพื่อได้
รบัชีวตินิรนัดร ์(นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แต่ ให้แน่ใจวา่พวกเขาระบุหลักธรรมตอ่
ไปน้ี เพ่ือได้รบัชีวตินิรนัดร ์เราต้องเต็มใจละทิง้อะไรก็ตามท่ีพระเจ้าทรงขอจาก
เรา เขียนหลักธรรมน้ีไวบ้นกระดาน)

• เหตใุดชีวตินิรนัดรจ์ึงคุม้คา่กับการเสียสละอะไรก็ตามที่ขอให้เราทําบนแผ่นดนิโลก 
(ท่านอาจตอ้งการเตอืนนักเรยีนวา่ชีวตินิรนัดรร์วมถึงการอยู่ตลอดกาลในพระนิเวศน์
ของพระผู้เป็นเจ้ากับสมาชิกครอบครวัที่ชอบธรรมของเรา)

สรปุ มาระโก 10:32–34 โดยอธิบายวา่พระเจ้าตรสับอกสานุศิษย์ของพระองคว์า่หลังจากที่
พวกเขามาถึงเยรซูาเล็มพระองคจ์ะถูกเยาะเย้ย เฆี่ยนต ีถ่มน้ําลายรด ถูกฆ่าและพระองค์
จะเป็นขึน้มาอีกครัง้ในวนัที่สาม

• พระผู้ช่วยให้รอดทรงเป็นแบบอย่างดพีรอ้มของความเต็มพระทัยละทิง้ทุกอย่างที่พระ
ผู้เป็นเจ้าทรงขออย่างไร

เป็นพยาน ถึงความจรงิที่สอนในบทเรยีนน้ี กระตุน้ให้นักเรยีนไตรต่รองรว่มกับการสวด
อ้อนวอนถึงคาํถามที่วา่ ข้าพเจ้ายังขาดอะไรอีกบ้าง” และเช่ือฟังการกระตุน้เตอืนที่พวก
เขาอาจไดร้บัเกี่ยวกับการเสียสละที่พระเจ้าทรงประสงคจ์ะให้พวกเขาทํา



แบ่งนักเรยีนออกเป็นกลุ่มเล็กๆ จัดเตรยีม เอกสารแจก ตอ่ไปน้ีให้แตล่ะกลุ่ม และเชือ้
เชิญให้พวกเขาเตมิข้อความให้ครบถ้วน

ให้แตล่ะกลุ่มเตมิข้อความในเอกสารแจกน้ีให้ครบถ้วน และสนทนาคาํตอบของท่าน

เขียนรายการกิจกรรมท่ีท่านชอบ  

• ระบุช่ือบางคนท่ีเก่งมากๆ ในการทํากิจกรรมที่ท่านเขียนไวข้้างบน อะไรที่ทําให้เขายิ่ง
ใหญ่

ขณะที่ท่านศึกษาพระคาํของพระผู้ช่วยให้รอดใน มาระโก 10 ตอ่ ให้มองหาส่ิงท่ีพระองค์
ทรงสอนเกี่ยวกับส่ิงท่ีทําให้คนๆ หน่ึงยิ่งใหญ่อย่างแท้จรงิ

อ่าน มาระโก 10:35–37 โดยมองหาส่ิงท่ียากอบและยอห์นทูลถามพระผู้ช่วยให้รอดขณะ
พวกเขาเดนิทางไปเยรซูาเล็ม

การทูลถามของยากอบและยอห์นเพื่อจะน่ังอยู่เบือ้งขวาพระหัตถ์และเบือ้งซ้ายพระหัตถ์
แสดงวา่พวกเขาตอ้งการไดร้บัรศัมีภาพและเกียรติ ในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้ามากวา่
อัครสาวกคนอ่ืนๆ จะไดร้บั มาระโก 10:38–40 บันทึกวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงอธิบายกับ
ยากอบและยอห์นวา่พรน้ีจะมอบให้คนที่พรอ้มจะรบั

อ่าน มาระโก 10:41โดยมองหาวา่สานุศิษย์คนอื่นๆ ตอบสนองอย่างไรตอ่การทูลถามของ
ยากอบและยอห์น

• ท่านคดิวา่เหตใุดสานุศิษย์คนอื่นๆ จึงขุ่นเคอืงยากอบและยอห์น

อ่าน มาระโก 10:42–45 โดยมองหาวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนสานุศิษย์ของพระองค์
เกี่ยวกับการเป็นใหญ่วา่อะไร

เตมิข้อความตอ่ไปน้ีให้ครบถ้วนโดยใช้ส่ิงท่ีพระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนเก่ียวกับความยิ่ง
ใหญ่ที่แท้จรงิ

เพ่ือให้ย่ิงใหญ่อย่างแท้จรงิ เราต้องทําดังน้ี   .

ใน ข้อ 45 คาํวา่ ปรนนิบัต ิหมายถึงการดแูล ปลอบโยน ช่วยเหลือ และสนับสนุนผู้อื่น

• เหตใุดคนท่ีรบัใช้และปรนนิบัตคินอื่น (เช่นพระผู้ช่วยให้รอด) จึงถือวา่ยิ่งใหญ่อย่าง
แท้จรงิ

• มีคนรบัใช้และดแูลท่านหรอืครอบครวัของท่านเมื่อใด เหตใุดท่านถึงคดิวา่คนน้ันยิ่ง
ใหญ่อย่างแท้จรงิ

หลังจากนักเรยีนเตมิเอกสารแจกครบถ้วนแล้ว เชือ้เชิญให้หลายๆ คนรายงานวา่พวกเขา
เตมิข้อความโดยใช้ มาระโก 10:42–45 อย่างไร นักเรยีนอาจใช้คาํพูดอื่น แตพ่วกเขาควร



ระบุหลักธรรมตอ่ไปน้ี เพ่ือจะย่ิงใหญ่อย่างแท้จรงิ เราต้องทําตามแบบอย่างของพระ
ผู้ช่วยให้รอดโดยการรบัใช้ผู้อ่ืน
สรปุ มาระโก 10:46–52 โดยอธิบายวา่ขณะที่พระผู้ช่วยให้รอดและอัครสาวกของพระองค์
กําลังออกจากเยรีโคเพื่อเดนิทางไปเยรซูาเล็ม ชายตาบอดคนหน่ึงช่ือบารทิเมอัสรอ้ง
เรยีกให้พระผู้ช่วยให้รอดรกัษาเขา ฝูงชนบอกบารทิเมอัสให้เงียบ แตเ่ขารอ้งเสียงดงั
กวา่เดมิ พระผู้ช่วยให้รอดทรงไดย้ินเสียงรอ้งของเขา ทรงสงสารเขา และทรงรกัษาเขา 
(หมายเหต:ุ เรือ่งราวการรกัษาบารทิเมอัสจะสอนรายละเอียดมากขึน้ในบทเรยีนสําหรบั 
ลูกา 18)

• พระผู้ช่วยให้รอดทรงเป็นแบบอย่างดพีรอ้มถึงหลักธรรมที่พระองคท์รงสอนเกี่ยวกับ
การปรนนิบัตผิู้อื่นอย่างไร

แบ่งปันประจักษ์พยานวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงยิ่งใหญ่อย่างแท้จรงิเน่ืองจากวธิีที่พระองค์
ทรงปรนนิบัตบิุตรธิดาของพระบิดาบนสวรรค ์เชือ้เชิญให้นักเรยีนนึกถึงส่ิงที่พวกเขาจะ
ทําไดเ้พื่อรบัใช้และดแูลคนที่อยู่รายรอบพวกเขา กระตุน้ให้พวกเขาตัง้เป้าหมายหน่ึงที่จะ
ช่วยให้พวกเขารบัใช้และปรนนิบัตผิู้อื่น



อ่านสถานการณ์สมมตติอ่ไปน้ี และขอให้นักเรยีนฟังความแตกตา่งระหวา่งการถวายแด่
พระเจ้าในแตล่ะสถานการณ์

 1. สตรคีนหน่ึงให้เงินบรจิาคอดอาหารจํานวนมากแก่อธิการ สตรอีีกคนหน่ึงท่ีอยู่ ในวอรด์
เดยีวกันให้เงินบรจิาตอดอาหารจํานวนเล็กน้อยแก่อธิการ

 2. ชายคนหน่ึงรบัใช้เป็นประธานสเตค ชายอีกคนหน่ึงอยู่ ในสเตคเดยีวกันรบัใช้เป็นครู
ปฐมวยั

• ท่านสังเกตเห็นความแตกตา่งอะไรในการถวายในแตล่ะสถานการณ์

• บุคคลหน่ึงจะรูสึ้กอย่างไรหากส่ิงที่เขาถวายแดพ่ระเจ้าดเูหมือนน้อยเม่ือเปรยีบกับส่ิงที่
ผู้อื่นถวาย

เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาความจรงิขณะพวกเขาศึกษา มาระโก 11–14 ที่จะช่วยให้พวก
เขารูว้า่พระเจ้าทรงมองการถวายของพวกเขาอย่างไร

แสดงภาพ การเสด็จเข้ากรงุอย่างผู้ชนะ (หนังสือภาพพระกิตตคิณุ [2009], ภาพที่50; 
ด ูLDS.org ดว้ย) สรปุ มาระโก 11:1–12:40 โดยอธิบายวา่ขณะที่พระผู้ช่วยให้รอดใกล้
จะสิน้สุดการปฏิบัตศิาสนกิจในความเป็นมรรตยั พระองคท์รงลาเข้าสู่กรงุเยรซูาเล็ม
อย่างผู้พิชิต ทรงชําระพระวหิาร และสอนคนที่น่ัน เตอืนนักเรยีนวา่ในความพยายามจะ



ทําให้พระผู้ช่วยให้รอดเส่ือมเสีย พวกฟารสีิและพวกธรรมาจารย์ถามพระองคด์ว้ยคาํถาม
ยากๆ ขณะท่ีพระองคท์รงสอนในพระวหิาร หลังจากพระองคท์รงตอบคาํถามของพวก
เขาแล้ว พระองคท์รงประณามความหน้าซ่ือใจคดของพวกฟารสีิและพวกธรรมาจารย์ 
(ด ูมัทธิว 23)

อธิบายวา่ขณะพระเยซูประทับอยู่ที่พระวหิาร พระองคท์อดพระเนตรเห็นคนนําเงินมา
ใส่ตูเ้ก็บเงินเพื่อเป็นเงินถวายแดพ่ระผู้เป็นเจ้า เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 
มาระโก 12:41–44 ขอให้ชัน้เรยีนมองหาวา่พระผู้ช่วยให้รอดทอดพระเนตรเห็นอะไรที่ตู้
เก็บเงินถวาย

• พระผู้ช่วยให้รอดทอดพระเนตรเห็นอะไรที่ตูเ้ก็บเงินถวาย

ให้นักเรยีนดเูหรยีญที่มีคา่น้อยที่สุดของสกุลเงินในประเทศของท่าน และอธิบายวา่ 
เหรยีญทองแดง เป็น “เหรยีญทองซ่ึงเล็กที่สุดที่ชาวยิวใช้” (Bible Dictionary, “Money”)

• บางคนจะรูสึ้กอย่างไรหากพวกเขาให้ ไดเ้พียงเหรยีญทองแดงสองเหรยีญเป็นเงินถวาย
พระผู้เป็นเจ้า

• พระผู้ช่วยให้รอดตรสัอะไรเกี่ยวกับเงินถวายของหญิงม่าย

• ท่านคดิวา่เหตใุดพระผู้ช่วยให้รอดจึงทรงถือวา่เงินถวายของเธอ “มากกวา่” เงินถวาย
ของคนอื่น

• ตามที่พระเจ้าตรสัเกี่ยวกับหญิงม่าย เราสามารถเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรเกี่ยวกับการ
ถวายแดพ่ระเจ้า (นักเรยีนอาจใช้คาํที่แตกตา่งแตค่วรระบุหลักธรรมทํานองน้ี หากเรา
เต็มใจถวายทุกสิง่ท่ีเรามีแด่พระเจ้า พระองค์จะทรงรบัสิง่ท่ีเราถวายพระองค์แม้
จะดูเล็กน้อยเม่ือเปรยีบเทียบกับคนอ่ืน)

สรปุ มาระโก 13 โดยอธิบายวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนสานุศิษย์ของพระองคเ์กี่ยวกับ
การเสด็จมาครัง้ที่สอง เตอืนนักเรยีนวา่พวกเขาศึกษาคาํสอนเหล่าน้ีแล้วในโจเซฟ สมิธ
—มัทธิว

อธิบายวา่หลังจากพระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนสานุศิษย์เกี่ยวกับเครือ่งหมายการเสด็จมา
ครัง้ที่สองของพระองค ์พระองคเ์สด็จออกจากเยรซูาเล็มไปยังเบธานี ไปที่บ้านของชาย
คนหน่ึงช่ือวา่ซีโมน ผู้เคยเป็นโรคเรือ้นมาก่อน

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มาระโก 14:3 และให้อีกคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 
12:3 ขอให้ชัน้เรยีนฟังดวูา่เกิดอะไรขึน้กับพระผู้ช่วยให้รอดขณะประทับและเสวยอาหาร

• เกิดอะไรขึน้กับพระผู้ช่วยให้รอดขณะพระองคป์ระทับและเสวยอาหารที่บ้านของซี
โมน (อธิบายวา่หญิงที่ชโลมพระผู้ช่วยให้รอดน้ันคอืมารยี์ผู้เป็นน้องของมารธาและ
ลาซารสั [ด ูยอห์น 12:1–3])

• มารยี์แสดงความรกัความภักดทีี่เธอมีตอ่พระผู้ช่วยให้รอดอย่างไร

อธิบายวา่การกระทําของมารยี์ ในการชโลมพระเศียรและพระบาทของพระผู้ช่วยให้รอ 
ดดว้ยผอบน้ํามันหอม (น้ําหอมราคาแพง) เป็นการระทําที่แสดงความคารวะซ่ึงแม้แต่
กษัตรยิ์ก็แทบจะไม่ไดร้บั (ด ูเจมส์ อี. ทาลเมจ, Jesus the Christ, 3rd ed. [1916], 512)



เชือ้เชิญนักเรยีนหลายๆ คนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก มาระโก 14:4–9 ขอให้ชัน้เรยีนดู
ตาม โดยมองหาวา่คนบางคนที่รบัประทานอาหารคํา่อยู่ดว้ยน้ันมีปฏิกิรยิาอย่างไรตอ่ส่ิงที่
มารยี์ทํา อธิบายวา่เราเรยีนรูจ้าก ยอห์น 12:4–5 วา่ยูดาส อิสคาริโอทเป็นคนที่บ่นวา่เกี่ยว
กับการกระทําของมารยี์

• ยูดาส อิสคาริโอทมีปฏิกิรยิาอย่างไรตอ่การชโลมพระผู้ช่วยให้รอดดว้ยน้ําหอมราคาแพง
ของมารยี์

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 5 น้ําหอมน้ีมีราคาเท่าไร (อธิบายวา่เงินสามรอ้ยเหรยีญเดนารอิัน
น้ันประเมินคา่เท่ากับจํานวนคา่แรงโดยทั่วไปที่ ไดร้บัในหน่ึงปี)

• พระผู้ช่วยให้รอดทรงตอบคาํวพิากษ์วจิารย์มารยี์อย่างไร

ชี ้ให้เห็นวลี “นางทําส่ิงดสํีาหรบัเรา” ใน ข้อ 6 และอธิบายวา่น่ันบ่งชีว้า่พระผู้ช่วยให้รอด
พอพระทัยส่ิงที่มารยี์ทํา ชี ้ให้เห็นประโยคน้ีเช่นกัน “หญิงคนน้ีทําสุดกําลังของนางแล้ว” 
ใน ข้อ 8 อธิบายวา่น่ีหมายความวา่มารยี์ถวายส่ิงที่ดทีี่สุดแดพ่ระเจ้า

• เราสามารถเรยีนรูค้วามจรงิอะไรจากข้อเหล่าน้ีวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงรูสึ้กอย่างไรเมื่อ
เราถวายส่ิงที่ดทีี่สุดของเราแดพ่ระองค ์(นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แตพ่วกเขาควร
ระบุความจรงิตอ่ไปน้ี: พระผู้ช่วยให้รอดพอพระทัยเม่ือเราถวายสิง่ท่ีดีท่ีสุดของเรา
แด่พระองค์)

อ้างถึงสถานการณ์สมมตสิองอย่างที่นําเสนอเม่ือเริม่ตน้ชัน้เรยีน ขอให้นักเรยีนใช้ความ
จรงิที่พวกเขาระบุใน มาระโก 12 และ มาระโก 14 อธิบายวา่บุคคลในแตล่ะสถานการณ์
สมมตจิะทําให้พระเจ้าพอพระทัยไดอ้ย่างไร

• การเช่ือความจรงิเหล่าน้ีอาจช่วยบางคนที่รูสึ้กวา่พวกเขาไม่มีอะไรมากนักที่จะถวาย
พระเจ้าไดอ้ย่างไร

• ท่านเคยเห็นบางคนถวายส่ิงที่ดทีี่สุดของพวกเขาแดพ่ระเจ้าเมื่อใด

เชือ้เชิญให้นักเรยีนพิจารณาวา่พวกเขากําลังถวายส่ิงที่ดทีี่สุดของตนเองแดพ่ระเจ้าหรอื
ไม่ กระตุน้ให้พวกเขาเลือกดา้นหน่ึงของชีวติที่พวกเขาจะพัฒนาไดแ้ละตัง้เป้าหมายที่จะ
ช่วยให้พวกเขาถวายส่ิงที่ดทีี่สุดแดพ่ระเจ้า

ขอให้นักเรยีนไตรต่รองคาํถามตอ่ไปน้ีในใจ

• ท่านเคยรูสึ้กวา่ไม่มี ใครเข้าใจท่านหรอืส่ิงที่ท่านพบเจอมาหรอืไม่

• ท่านเคยรูสึ้กวา่ท่านไม่สามารถไดร้บัการอภัยบาปในอดตีของท่านหรอืไม่

เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาความจรงิขณะพวกเขาศึกษา มาระโก 14 ที่จะช่วยบางคนที่
อาจมีความรูสึ้กเหล่าน้ี



สรปุ มาระโก 14:10–31 โดยอธิบายวา่สองสามวนัหลังจากที่มารยี์ชโลมพระเยซู พระเยซู
และอัครสาวกถือปฏิบัตเิทศกาลปัสกา หลังจากน้ัน พระผู้ช่วยให้รอดเสด็จไปที่สวนเกท
เสมนี

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มาระโก 14:32–34 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่
พระผู้ช่วยให้รอดทรงรูสึ้กอย่างไรในสวนเกทเสมนี

• พระผู้ช่วยให้รอดทรงรูสึ้กอย่างไรในสวนเกทเสมนี

หลังจากนักเรยีนตอบแล้ว ให้เขียนวลีตอ่ไปน้ีบนกระดาน เป็นทุกข์ หนักพระทัยอย่างย่ิง

อธิบายวา่วลีเหล่าน้ีบอกถึงการทนทุกข์ที่พระเยซูครสิตท์รงประสบอันเป็นส่วนหน่ึงของ
การชดใช้ของพระองค์

• วลีเหล่าน้ีสอนอะไรเราเกี่ยวกับการชดใช้ของพระเยซูครสิต ์(หลังจากนักเรยีนตอบแล้ว 
ให้เขียนความจรงิตอ่ไปน้ีบนกระดาน ในสว่นหน่ึงของการชดใช้ของพระองค์ พระ
เยซูครสิต์ทรงทนทุกข์และโศกเศรา้ในสวนเกทเสมนี)

เชือ้เชิญนักเรยีนหลายๆ คนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก มาระโก 14:35–42 ขอให้ชัน้เรยีน
ดตูาม โดยมองหาวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงทําอะไรเน่ืองจากความทุกขเวทนาแสนสาหัส
ของพระองค์

• พระผู้ช่วยให้รอดทรงทําอะไรเน่ืองจากความทุกขเวทนาแสนสาหัสของพระองค ์(ช่วย
ให้นักเรยีนเข้าใจวา่การทนทุกข์ของพระเยซูสาหัสมากจนพระองคท์ูลขอวา่เป็นไปได้
หรอืไม่ที่พระองคจ์ะไม่ทรงรบัประสบการณ์น้ี)

เขียนวลีตอ่ไปน้ีบนกระดาน พระเยซูครสิตท์รงทนทุกข์. . . เพือ่วา่พระองค.์ . .

อธิบายวา่ข้อพระคมัภีรอ์ื่นๆ จะช่วยให้เราเข้าใจการทนทุกข์ของพระเยซูครสิตแ์ละสาเหตุ
ที่พระองคเ์ต็มพระทัยทนทุกข์เพื่อเรา

เขียนพระคมัภีรอ์้างอิงตอ่ไปน้ีบนกระดาน อิสยาห์ 53:3–5 และ แอลมา 7:11–13 แบ่ง
นักเรยีนออกเป็นคู่ๆ  เชือ้เชิญให้พวกเขาอ่านข้อเหล่าน้ีดว้ยกัน โดยมองหาส่ิงที่พระผู้ช่วย
ให้รอดทรงทนทุกข์และสาเหตทุี่พระองคท์รงทนทุกข์ ขอให้นักเรยีนเขียนในสมุดจด
หรอืสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องพวกเขาวา่พวกเขาจะเตมิข้อความในประโยคที่
เขียนไวบ้นกระดานให้ครบถ้วนอย่างไรโดยใช้ส่ิงที่พวกเขาเรยีนรู้ ใน อิสยาห์ 53:3–5 และ 
แอลมา 7:11–13 (ท่านอาจตอ้งการอธิบายคาํวา่ ช่วย ใน แอลมา 7:12 หมายความวา่รบี
บรรเทาความเจ็บปวดหรอืไปช่วยเหลือคนบางคน)

หลังจากให้เวลาพอสมควร เชือ้เชิญให้นักเรยีนหลายๆ คนรายงานวา่พวกเขาเตมิข้อความ
ในประโยคให้ครบถ้วนอย่างไร คาํตอบของพวกเขาควรเป็นทํานองน้ี: พระเยซูครสิตท์รง
ทนความเจ็บปวด ความทุกข์ การล่อลวง ความเจ็บป่วย ความทุพพลภาพ และความ
เศรา้โศกของเราเพื่อพระองคจ์ะทรงทราบวา่จะช่วยเราไดอ้ย่างไร พระเยซูครสิตท์รงทน
ทุกข์เพื่อบาปของเราเพื่อพระองคจ์ะทรงลบการล่วงละเมิดของเรา เตอืนนักเรยีนวา่การ
ทนทุกข์ของพระผู้ช่วยให้รอดเพ่ือบาปของมนุษยชาตทิัง้ปวงเริม่ตน้ในสวนเกทเสมนี 
ดาํเนินตอ่ไปจนสิน้สุดที่การตรงึพระองคบ์นกางเขน

เพื่อช่วยให้นักเรยีนรูสึ้กถึงความสําคญัของความจรงิท่ีวา่เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของการ
ชดใช้ของพระองคพ์ระเยซูครสิตท์รงทนทุกข์และเศรา้โศกในสวนเกทเสมนี ให้ฉาย 
วดีทิัศน์เรือ่ง “Special Witness—Elder Holland (พยานพิเศษ—เอ็ลเดอรฮ์อลแลนด)์” 



(2:38) ซ่ึงเอ็ลเดอร ์เจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนดแ์ห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองเป็นพยานถึง
การทนทุกข์ของพระผู้ช่วยให้รอดในสวนเกทเสมนี วดีทิัศน์น้ีมีอยู่ ใน LDS.org

• การรูว้า่พระผู้ช่วยให้รอดทรงทนทุกข์และสาเหตทุี่พระองคท์รงทนทุกข์ช่วยท่านขณะ
ที่ท่านเผชิญกับการทดลอง ความเจ็บปวด และความทุกข์อย่างไร

• ท่านรูสึ้กถึงความช่วยเหลือจากพระผู้ช่วยให้รอดในเวลาที่ท่านเจ็บปวด ป่วยไข้ หรอื
เศรา้โศกเมื่อใด

• ท่านรูสึ้กอย่างไรเมื่อท่านไดก้ลับใจและรูสึ้กวา่บาปของท่านถูกล้าง (ลบ) ผ่านการชดใช้
ของพระเยซูครสิต์

สรปุ มาระโก 14:43–16:20 โดยอธบิายวา่พระเยซูถูกนําไปที่การสอบสวนซ่ึงไม่ถูกตอ้ง
ตามกฎหมายตอ่หน้าสภายิวและถูกพิพากษาประหารชีวติ หลังจากพระผู้ช่วยให้รอด
สิน้พระชนม์บนกางเขนและฟ้ืนคนืพระชนม์ พระองคท์รงปรากฏตอ่อัครสาวกของ
พระองคแ์ละประทานภาระกิจให้พวกเขานําพระกิตตคิณุไปสู่โลก

ท่านอาจตอ้งการสรปุโดยเป็นพยานถึงความจรงิที่ท่านไดส้นทนาในวนัน้ี

Jesus the Christ, 3rd ed. 
[1916], 512







แสดงภาพตอ่ไปน้ี และขอให้นักเรยีนอธิบายวา่เกิดอะไรขึน้ในแตล่ะภาพ โยเซฟกับมา
รยี์เดนิทางไปเบธเลเฮม (หนังสือภาพพระกิตตคิณุ [2009], ภาพที่ 29;ด ูLDS.org ดว้ย), 
ทูตสวรรคป์รากฎตอ่คนเลีย้งแกะ (ภาพที่ 31), สิเมโอนแสดงความเคารพตอ่พระครสิต์
พระกุมาร (ภาพที่ 32), พระกุมารเยซูในพระวหิาร (ภาพที่34), ชาวสะมาเรยีผู้ ใจด ี 
(ภาพที่ 44), มารยี์และมารธา (ภาพที่ 45), และ คนโรคเรือ้นสิบคน (ภาพที่ 46) ชี ้ให้เห็น
วา่เหตกุารณ์และคาํสอนเหล่าน้ีตลอดจนเหตกุารณ์อื่นๆ อีกมากมายจากการปฏิบัตศิาสน
กิจขณะพระผู้ช่วยให้รอดทรงเป็นมรรตยับนัทึกไว้ โดยลูกาแต่ไม่ไดอ้ยู่ ในพระกิตตคิณุ
ของมัทธิว มาระโก และยอห์น

แนะนําพระกิตตคิณุของลูกาสัน้ๆ โดยอธิบายวา่ลูกาเริม่พระกิตตคิณุของเขาโดยการพูด
ถึงคนคนหน่ึงช่ือ “เธโอฟีลัส” (ข้อ 3) และอธิบายเหตผุลที่เขาเขียน เธโอฟีลัส แปลวา่ 
“สหายของพระผู้เป็นเจ้า” (Bible Dictionary, “Theophilus”) เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่าน
ออกเสียง ลูกา 1:1–4 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา เหตผุล ที่ลูกาเขียน

• เหตผุลที่ลูกาเขียนบันทึกน้ีมีอะไรบ้าง

• ใน ลูกา 1:4 การศึกษาพระกิตตคิณุของลูกาจะเกิดประโยชน์อะไรตอ่เรา

ยืนยันกับนักเรยีนวา่เมื่อพวกเขาศึกษาพระกิตตคิณุของลูกา พวกเขาจะมาสู่การ “รูค้วาม
จรงิ” (ข้อ 4) เกี่ยวกับความจรงิตา่งๆ ที่สอนเก่ียวกับพระเยซูครสิต์

ขอให้นักเรยีนไตรต่รองถึงพรประการหน่ึงหรอืคาํตอบจากพระผู้เป็นเจ้าที่พวกเขารอคอย
หรอืหวงัไว ้เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาความจรงิขณะพวกเขาศึกษา ลูกา 1 ที่จะช่วยพวก
เขาขณะกําลังรอคอยพรหรอืคาํตอบจากพระผู้เป็นเจ้า

ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ลูกา 1:5–7 เชือ้เชิญให้ชัน้เรยีนมองหาวา่ใครกําลังรอ
พรที่เจาะจงบางประการเกือบตลอดชีวติของพวกเขา



• เราเรยีนรูร้ายละเอียดอะไรเกี่ยวกับเศคารยิาห์และเอลีซาเบธจากข้อเหล่าน้ี

สรปุ ลูกา 1:8–10 โดยอธิบายวา่เศคารยิาห์ ไดร้บัแตง่ตัง้ให้เผาเครือ่งหอมบูชาในพระวหิาร
เยรซูาเล็ม เกียรตซ่ึิงมาสู่ปุโรหิตคนหน่ึงอาจจะแคค่รัง้เดยีวในชีวติของเขา

ขอให้นักเรยีนอ่าน ลูกา 1:11–13 ในใจ โดยมองหาส่ิงที่เกิดขึน้ขณะเศคารยิาห์อยู่ ในพระ
วหิาร

• ตามท่ีกล่าวไว้ ใน ข้อ 13 คาํสวดอ้อนวอนใดจะไดร้บัคาํตอบสําหรบัเศคารยิาห์และ 
เอลซีาเบธ (ชี ้ให้เห็นวา่เศคารยิาหแ์ละเอลซีาเบธคงสวดอ้อนวอนมาหลายปีแลว้เพือ่ใหม้ี 
บุตร ท่านอาจตอ้งการแนะนําให้นักเรยีนทําเครือ่งหมายประโยคที่วา่ “พระองคท์รงฟัง
คาํอธิษฐานของท่าน” ในข้อน้ี)

• เศคารยิาห์อาจจะรูสึ้กอย่างไรเม่ือเขาไดย้ินวา่เขาและเอลีซาเบธจะมีบุตรชายแม้วา่พวก
เขา “ชราแล้ว” (ข้อ 7)

สรปุ ลูกา 1:14–17 โดยอธิบายวา่ทูตสวรรคก์าเบรยีลบอกเศคารยิาห์วา่เขาและเอลีซาเบธ
จะ “มีความยินดแีละเปรมปรดีิ”์ (ข้อ 14) บุตรของพวกเขาจะเตรยีมผู้คนมากมายเพื่อให้
พรอ้มรบัพระเจ้า

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ลูกา 1:18–20 ขอให้ชัน้เรยีนมองหาวา่เศคารยิาห์
ตอบทูตสวรรคอ์ย่างไร เชือ้เชิญให้นักเรยีนรายงานส่ิงที่พบ

• เกิดอะไรขึน้กับเศคารยิาห์เน่ืองจากเขาสงสัยถ้อยคาํของทูตสวรรค์

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 20 ทูตสวรรคพ์ูดวา่จะเกิดอะไรขึน้กับถ้อยคาํที่ทูตสวรรคพ์ูด 

กับเศคารยิาห์ (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แต่ ให้แน่ใจวา่พวกเขาระบุความจรงิ 
ตอ่ไปน้ี พระคําของพระเจ้าท่ีตรสัผ่านผู้รบัใช้ของพระองค์จะเกิดสมัฤทธิผลตาม
กําหนด เขียนความจรงิน้ีไวบ้นกระดาน)

• วลี “ตามกําหนด” หมายถึงอะไร (ตามจังหวะเวลาของพระเจ้า)

พูดถึงข้อความบนกระดานและถามวา่

• การรูค้วามจรงิน้ีส่งผลตอ่การที่เราจะตอบสนองตอ่คาํสัญญาของพระเจ้าอย่างไร (หลัง
จากนักเรยีนตอบ ให้แก้ ไขความจรงิบนกระดานเพื่อแตง่ประโยคตอ่ไปน้ี เราสามารถ
วางใจในคําสญัญาของพระเจ้าเน่ืองจากพระคําของพระองค์จะเกิดสมัฤทธิผล
ตามกําหนด)

• ความจรงิน้ีช่วยบางคนที่ตอ้งการให้คาํสัญญาจากสวรรคเ์กิดสัมฤทธิผลไดอ้ย่างไร

สรปุ ลูกา 1:21–24 โดยอธิบายวา่เมื่อเศคารยิาห์ออกจากพระวหิารเขาพูดไม่ได ้หลังจาก
น้ันเอลีซาเบธจึงตัง้ครรภ์ ดงัที่ทูตสวรรคสั์ญญาไว้

ขอให้นักเรยีนคนหน่ึง (เยาวชนหญิงคนหน่ึงจะดกีวา่) อ่านออกเสียงถ้อยคาํของ 
เอลีซาเบธใน ลูกา 1:25 เชือ้เชิญให้ชัน้เรยีนพิจารณาวา่เอลีซาเบธจะรูสึ้กอย่างไรขณะที่ 
เธอเตรยีมตวัมีบุตร ท่านอาจจําเป็นตอ้งอธิบายวา่ถ้อยคาํของเอลีซาเบธวา่พระเจ้าทรง
ทําให้ “ความอดสูของ [เธอ] ที่มีอยู่ท่ามกลางคนทัง้ปวงจะหมดสิน้ไป” อาจหมายถึงความ
อับอายท่ีเธอประสบเน่ืองจากความคดิเห็นที่ผิดๆ โดยท่ัวไปในวฒันธรรมโบราณวา่การ
ไม่มีลูกเป็นการลงโทษจากพระผู้เป็นเจ้า



แสดงภาพ การแจ้งให้ทราบ: ทูตสวรรคก์าเบรยีลปรากฏตอ่มารยี์ (สมุดภาพพระกิตตคิณุ, 
หน้า 28; ด ูLDS.org ดว้ย) ขอให้นักเรยีนจินตนาการวา่จะรูสึ้กอย่างไรที่มีทูตสวรรคป์ราก
ฎตอ่หน้าพวกเขาอย่างไม่คาดคดิมาก่อน สรปุ ลูกา 1:26–27 โดยอธิบายวา่เมื่อเอลีซาเบธ
ตัง้ครรภ์ ไดห้กเดอืน ทูตสวรรคก์าเบรยีลถูกส่งไปหามารยี์ หญิงสาวคนหน่ึงในนาซาเรธ็

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ลูกา 1:28–33 ขอให้ชัน้เรยีนท่ีเหลือดตูามและมองหา
ข้อความที่อาจช่วยให้มารยี์เข้าใจความสําคญัของงานท่ีพระผู้เป็นเจ้าประทานแก่เธอ

• ข้อความใดที่อาจช่วยให้มารยี์เข้าใจความสําคญัของงานท่ีพระผู้เป็นเจ้าประทานแก่เธอ

• ช่ือ “บุตรของพระเจ้าสูงสุด” (ข้อ 32) หมายความวา่อย่างไร (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่ง
กัน แตค่วรระบุหลักคาํสอนตอ่ไปน้ี พระเยซูครสิต์ทรงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็น
เจ้าพระบิดา)

ขอให้นักเรยีนอ่าน ลูกา 1:34 ในใจ โดยมองหาคาํถามของมารยี์ เชือ้เชิญให้พวกเขา
รานงานส่ิงที่พบ อธิบายวา่ถ้อยคาํของมารยี์ “ข้าพเจ้ายังไม่เคยหลับนอนกับชายใด” 
หมายความวา่เธอเป็นหญิงพรหมจรรย์

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ลูกา 1:35–37 ขอให้นักเรยีนมองหาคาํตอบท่ีทูต
สวรรคต์อบคาํถามของมารยี์

อธิบายวา่ เราไม่รู ้นอกเหนือจากที่บันทึกในพระคมัภีร ์วา่การปฏิสนธิของพระเยซูครสิต์
อย่างปาฏิหารยิ์เกิดไดอ้ย่างไร เราเพียงแตรู่ว้า่เป็นส่ิงอัศจรรย์และพระกุมารซ่ึงจะประสูติ
เป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า

• ตามที่บันทึกไว้ ใน ลูกา 1:37 ความจรงิใดท่ีทูตสวรรคบ์อกวา่จะช่วยอธิบายเหตกุารณ์ที่
น่าอัศจรรย์น้ี (นักเรยีนควรระบุความจรงิตอ่ไปน้ี กับพระผู้เป็นเจ้า ไม่มีอะไรท่ีเป็น
ไปไม่ได้ ท่านอาจตอ้งการเสนอแนะให้นักเรยีนทําเครือ่งหมายความจรงิน้ีในพระ
คมัภีรข์องพวกเขา)

• ท่านคดิวา่มารยี์หรอืเอลีซาเบธอาจพูดอะไรเพื่อให้กําลังใจเราหากเรารูสึ้กวา่บางอย่างที่
เราหวงัไวน้ั้นเป็นไปไม่ได้

• อะไรคอืประสบการณ์ที่เสรมิสรา้งความเช่ือของท่านวา่ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ไดก้ับพระผู้
เป็นเจ้า

เชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่าน ลูกา 1:38 ในใจ โดยมองหาวา่มารยี์ตอบทูตสวรรคอ์ย่างไร

• ท่านเห็นหลักฐานอะไรในข้อน้ีวา่มารยี์เช่ือถ้อยคาํของทูตสวรรค์

• การที่มารยี์ยอมรบัถ้อยคาํของทูตสวรรคแ์ตกตา่งจากการตอบสนองของเศคารยิาห์ตอ่
การประกาศของทูตสวรรค์ ในพระวหิารอย่างไร

กระตุน้ให้นักเรยีนทําตามแบบอย่างของมารยี์และเอลีซาเบธโดยการเช่ือวา่ในชีวติของ
พวกเขาเองไม่มีอะไรที่พระเจ้าทรงขอจากพวกเขาที่จะเป็นไปไม่ไดด้ว้ยความช่วยเหลือ
จากพระองค์

ทูตสวรรคก์าเบรยีลปรากฏตอ่มารยี์

“Joy in Christ,” 
Ensign, Mar. 1986, 4



หากเป็นไปได ้ให้แสดง ภาพ มารยี์ ไปเยี่ยมเอลีซาเบธระหวา่งที่เอลีซาเบธตัง้ครรภ์ ถาม
นักเรยีนวา่พวกเขาสามารถระบุได้ ไหมวา่ภาพน้ีเป็นใครและกําลังเกิดอะไรขึน้ในรปูภาพ

• มารยี์และเอลีซาเบธอาจเป็นผู้หญิงธรรมดา พวกเขาทําบทบาทสําคญัที่จะเปลี่ยนโลก
ในทางใดบ้าง

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ลูกา 1:41–45 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
ประจักษ์พยานของเอลีซาเบธตอ่มารยี์

• เอลีซาเบธเข้าใจอะไรแล้วเกี่ยวกับมารยี์

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึง (เยาวชนหญิงจะดกีวา่) อ่านออกเสียง ลูกา 1:46–49 ขอให้ชัน้
เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่มารยี์สรรเสรญิพระเจ้าอย่างไร

• วลี ใดที่บันทึกใน ข้อ 49 ที่มารยี์ ใช้บรรยายส่ิงที่พระเจ้าทรงทําให้เธอ (“การใหญ่”)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่าน ลูกา 1:38, 45–46 ในใจ โดยมองหาส่ิงที่มารยี์ทําซ่ึงทําให้พระเจ้า
ทรงทํา “การใหญ่” เพื่อเธอ

• มารยี์ทําอะไรที่ทําให้พระเจ้าทรงทํา“การใหญ่” เพื่อเธอ

ขี ้ให้เห็นวา่ขณะที่เศคารยิาห์ เอลีซาเบธ และมารยี์มีบทบาทของตนเองในแผนของพระ
ผู้เป็นเจ้า เราก็มีบทบาทสําคญัที่พระเจ้าทรงกําหนดไวเ้ช่นกัน

• ตามแบบอย่างของมารยี์ จะเกิดอะไรขึน้ในชีวติของเราถ้าเราพยายามอย่างซ่ือสัตย์ที่จะ
ทําให้บทบาทซ่ึงพระเจ้าประทานแก่เราเกิดสัมฤทธิผล (ช่วยให้นักเรยีนระบุหลักธรรม
ตอ่ไปน้ี ถ้าเราพยายามอย่างซ่ือสตัย์ท่ีจะทําให้บทบาทซ่ึงพระเจ้าประทานแก่เรา
เกิดสมัฤทธิผล พระองค์จะทรงทําการใหญ่ ในชีวติเราได้)

• บทบาทอะไรบ้างที่พระเจ้าทรงตอ้งการให้ท่านมีสัมฤทธิผลในแผนของพระองค์

• อาจเกิดอะไรขึน้ในชีวติของท่านหากท่านตอบสนองตอ่พระเจ้าอย่างที่มารยี์ทํา

สรปุ ลูกา 1:57–80 โดยอธิบายวา่หลังจากเอลีซาเบธคลอด เศคารยิาห์ยืนยันวา่ควรตัง้
ช่ือเด็กวา่ยอห์น เมื่อเขาตัง้ช่ือแล้ว เขาไดค้วามสามารถในการพูดกลับคนืมาทันที เขา
พยากรณ์เกี่ยวกับพระพันธกิจของพระเยซูครสิตแ์ละยอห์น

เป็นพยานวา่เมื่อเราทําบทบาทแห่งสวรรคข์องเราให้เกิดสัมฤทธิผลอย่างซ่ือสัตย์ดงัท่ี
เศคารยิาห์ เอลีซาเบธ และมารยี์ทํา พระเจ้าจะทรงทําการใหญเ่พื่อเราและผ่านทางเรา 
กระตุน้ให้นักเรยีนทําบทบาทของพวกเขาในแผนของพระเจ้าให้เกิดสัมฤทธิผล

มารยี์ ไปเย่ียมเอลีซาเบธ





ท่านอาจให้ชัน้เรยีนรอ้งเพลงสวด “ โลกจงสุขี” (เพลงสวด, บทที่ 94) หรอืเพลงสวด
ครสิตม์าสอ่ืนๆ เป็นส่วนหน่ึงของการให้ข้อคดิทางวญิญาณ

แสดงภาพ โยเซฟกับมารยี์เดนิทางไปเบธเลเฮม (หนังสือภาพพระกิตตคิณุ [2009], 
ภาพที่ 29; ด ูLDS.org ดว้ย) ขอให้นักเรยีนพิจารณาวา่พวกเขารูเ้กี่ยวกับเหตกุารณ์ที่เกิด
ขึน้ช่วงการประสูตขิองพระผู้ช่วยให้รอดหรอืไม่

เพื่อช่วยนักเรยีนศึกษา ลูกา 2:1–20 เชือ้เชิญให้พวกเขาทําแบบทดสอบถูก–ผิดตอ่ไปน้ี 
(ก่อนชัน้เรยีน ให้เตรยีม สําเนา ข้อสอบน้ีสําหรบันักเรยีนแตล่ะคน

 _____ 1. มารยี์กับโยเซฟตอ้งเดนิทางไปเบธเลเฮมเพ่ือจ่ายภาษี

 _____ 2.  มารยี์กับโยเซฟตอ้งเดนิทาง 27 ไมล์ (44 กิโลเมตร) จากนาซาเรธ็ไป 
เบธเลเฮม

 _____ 3. มารยี์วางพระกุมารเยซูไว้ ในรางหญ้าเพราะวา่ไม่มีห้องวา่งในโรงแรม

 _____ 4. บรรดาคนเลีย้งแกะตามดวงดาวไปยังรางหญ้าที่พระเยซูบรรทมอยู่

 _____ 5.  นอกเหนือจากมารยี์และโยเซฟ คนแรกๆ ในบันทึกท่ีเห็นพระเยซูคอืบรรดา
คนเลีย้งแกะ

 _____ 6. ทูตสวรรคบ์อกคนเลีย้งแกะไม่ ให้บอกใครเก่ียวกับส่ิงท่ีพวกเขาเห็น

เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาคาํตอบของข้อสอบขณะที่พวกเขาศึกษา ลูกา 2

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ลูกา 2:1–5 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่
เหตใุดมารยี์กับโยเซฟจึงเดนิทางไปเบธเลเฮม



• เหตใุดมารยี์กับโยเซฟจึงเดนิทางไปเบธเลเฮม (ชี ้ให้เห็นวา่เชิงอรรถ ลูกา 2:1  ในพระ
คมัภีร์ ไบเบิลฉบับภาษาอังกฤษแอลดเีอส อธิบายวา่ซีซารต์อ้งการลงทะเบียน หรอืนับ
คน ทําส่ิงน้ีเพื่อจุดประสงค์ ในการเก็บภาษี)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนเปิดแผนที่ ในพระคมัภีร์ ไบเบิล แผนที่ 11, “แผ่นดนิบรสุิทธิ์ ในสมัย
พันธสัญญาใหม่,” ในภาคผนวกของพระคมัภีร์ ไบเบิล ขอให้นักเรยีนหานาซาเรธ็และ
เบธเลเฮม ในแผนที่ ใช้คาํเฉลยเพื่อคาํนวณวา่โยเซฟกับมารยี์เดนิทางระยะไกลเท่าใด 
หลังจากนักเรยีนตอบ อธิบายวา่ระยะทาง 85–90 ไมล์ (137–145 กิโลเมตร) ระหวา่งนา
ซาเรธ็กับเบธเลเฮมจะใช้เวลาเดนิอย่างน้อยส่ีถึงห้าวนัหรอือาจจะนานกวา่สําหรบัโยเซฟ
และมารยี์เน่ืองจากสภาพของมารยี์ 

กระตุน้ให้นักเรยีนไตรต่รองวา่พวกเขาคดิวา่สภาวะแวดล้อมแบบใดที่เหมาะสมสําหรบั
การประสูตขิองพระผู้สรา้งและพระผู้ช่วยให้รอดของโลก

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ลูกา 2:6–7 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาส
ภาวะแวดล้อมการประสูตขิองพระเยซู

• นอกจากสถานะสําคญัเป็นพิเศษของพระเยซูในฐานะพระบุตรองคเ์ดยีวที่ถือกําเนิด
ของพระผู้เป็นเจ้าในเน้ือหนัง สภาวะแวดล้อมการประสูตขิองพระองคเ์ป็นอย่างไร

เชือ้เชิญนักเรยีนหลายๆ คนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก ลูกา 2:8–14 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม 
โดยมองหาวา่มีการประกาศถึงการประสูตพิระผู้ช่วยให้รอดอย่างไร เชือ้เชิญให้นักเรยีน
รายงานส่ิงที่พบ แสดง ภาพ ทูตสวรรคป์รากฎตอ่คนเลีย้งแกะ (หนังสือภาพพระ
กิตตคิณุ ภาพท่ี 31; ด ูLDS.org ดว้ย)

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 10เราจะมีประสบการณ์อะไรเน่ืองจากพระผู้ช่วยให้รอดประสูต ิ
(หลังจากนักเรยีนตอบแล้ว ให้เขียนความจรงิตอ่ไปน้ีบนกระดาน เน่ืองจากพระผู้
ช่วยให้รอดประสูติบนแผ่นดินโลก เราจะประสบความปรดีีย่ิง)

ขณะที่นักเรยีนศึกษา ลูกา 2 ตอ่ เชือ้เชิญให้พวกเขามองหาตวัอย่างที่วา่ความรูเ้กี่ยวกับ
การประสูตขิองพระผู้ช่วยให้รอดนําปีตมิาสู่ผู้อื่นอย่างไร

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ลูกา 2:15–20 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่คน
เลีย้งแกะตอบสนองตอ่ข่าวสารของทูตสวรรคอ์ย่างไร

• ข้อความใดท่ีระบุวา่คนเลีย้งแกะตอบสนองตอ่ข่าวสารของทูตสวรรคอ์ย่างไร (ท่านอาจ
ตอ้งการเสนอแนะให้นักเรยีนทําเครือ่งหมายวลี “ ให้เราไป” ใน ข้อ 15 และ “เขาก็รบี
ไป” ใน ข้อ 16)

• คนเลีย้งแกะไดร้บัพยานหรอืประจักษ์พยานถึงอะไรเน่ืองจากพวกเขาเช่ือฟังข่าวสารน้ี

• บรรดาคนเลีย้งแกะทําอะไรหลังจากพวกเขาไดร้บัพยานเกี่ยวกับพระเยซูครสิตแ์ล้ว

• ท่านคดิวา่เหตใุดคนเลีย้งแกะจึงแบ่งปันกับคนอ่ืนถึงส่ิงที่พวกเขาประสบมา

• เราเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรจากเรือ่งราวน้ีเกี่ยวกับส่ิงที่เกิดขึน้เม่ือเรารบัประจักษ์พยาน
ของเราเองเกี่ยวกับพระเยซูครสิต ์( โดยใช้คาํพูดของพวกเขา นักเรยีนควรระบุหลัก
ธรรมทํานองน้ี เม่ือเรารบัประจักษ์พยานของเราเองเก่ียวกับพระเยซูครสิต์ เรา
ปรารถนาจะแบ่งปันประจักษ์พยานของเรากับผู้อ่ืน)



เชือ้เชิญให้นักเรยีนนึกถึงเวลาที่พวกเขารูสึ้กปรารถนาจะแบ่งปันประจักษ์พยานเกี่ยวกับ
พระเยซูครสิตแ์ละพระกิตตคิณุของพระองคก์ับผู้อื่น กระตุน้ให้พวกเขาไตรต่รองวา่อะไร
ที่กระตุน้ความปรารถนาน้ัน เชือ้เชิญนักเรยีนสองสามคนแบ่งปันประสบการณ์ของพวก
เขากับชัน้เรยีน

สรปุ ลูกา 2:21–24 โดยอธิบายวา่หลังจากพระเยซูประสูต ิมารยี์และโยเซฟนําพระองค์
ไปถวายที่พระวหิารตามกฎของชาวยิว (ด ูอพยพ 13:2) บุคคลสองคนที่พระวหิารวนัน้ัน
รูจ้ักกุมารเยซูในฐานะพระเมสสิยาห์ เชือ้เชิญเยาวชนชายในชัน้เรยีนอ่านเรือ่งราวของ
สิเมโอนใน ลูกา 2:25–32 ในใจ (ท่านอาจตอ้งการอธิบายวา่วลี “คอยเวลาที่พวกอิสราเอล
จะไดร้บัการปลอบโยนใจ” ใน ข้อ 25 หมายถึงการรอคอยให้พระเมสสิยาห์เสด็จมา) เชือ้
เชิญเยาวชนหญิงให้อ่านเรือ่งราวของอันนาใน ลูกา 2:36–38 ในใจ (หากจําเป็นอธิบายวา่ 
“fourscore” [ ในไบเบิลฉบับภาษาอังกฤษ] ใน ข้อ 37 หมายถึง 80) ขณะที่นักเรยีนอ่านข้อ
ที่ ไดร้บัมอบหมายของพวกเขา เชือ้เชิญให้พวกเขามองหาคาํตอบของคาํถามตอ่ไปน้ี

• ความรูเ้รือ่งการประสูตขิองพระผู้ช่วยให้รอดนําปีตมิาสู่คนๆ น้ีอย่างไร

• เขาเป็นพยานถึงพระเยซูครสิต์ ในดา้นใด

หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว เชิญเยาวชนชายคนหน่ึงยืนขึน้ สรปุส่ิงที่เขาอ่าน และ
รายงานคาํตอบของเขาตอ่คาํถามก่อนหน้าน้ี แสดงภาพ ทูตสวรรคป์รากฎตอ่คนเลีย้ง
แกะ (หนังสือภาพพระกิตตคิณุ ภาพที่ 32; ด ูLDS.org ดว้ย)

สรปุ ลูกา 2:33–35 โดยอธิบายวา่สิเมโอนอวยพรโยเซฟและมารยี์เช่นกัน

เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงคนหน่ึงยืนขึน้ สรปุเรือ่งราวที่เธออ่าน และรายงานคาํตอบของ
เธอตอ่คาํถามก่อนหน้าน้ัน

เชือ้เชิญให้นักเรยีนอธิบายวา่พระผู้ช่วยให้รอดประสูตสิามารถนําปีตมิาสู่เราอย่างไร เชือ้
เชิญให้คนที่รูสึ้กสบายใจในการแบ่งปันประจักษ์พยานของพวกเขาเกี่ยวกับพระเยซู
ครสิตก์ับชัน้เรยีนขึน้มาแบ่งปัน

สรปุ ลูกา 2:39 โดยอธิบายเหตกุารณ์เหล่าน้ี มารยี์ โยเซฟ และพระเยซูกลับไปที่นาซาเรธ็

เชือ้เชิญให้นักเรยีนเขียนส่ิงหน่ึงที่พวกเขาอยากพัฒนาลงในสมุดจดหรอืสมุดบันทึกการ
ศึกษาพระคมัภีรข์องพวกเขา เชือ้เชิญให้นักเรยีนสองสามคมท่ีรูสึ้กสบายใจในการแบ่ง
ปันส่ิงที่เขียนกับชัน้เรยีนขึน้มาแบ่งปัน (เตอืนนักเรยีนไม่ ให้แบ่งปันเรือ่งราวที่เป็นส่วน
ตวัมากเกินไป)

• การรูว้า่พระเยซูเป็นเช่นไรเมื่อพระองคท์รงพระเยาวจ์ะช่วยท่านในฐานะเยาวชนคน
หน่ึงไดอ้ย่างไร

อธิบายวา่เรามีรายละเอียดเล็กน้อยเกี่ยวกับพระเยซูชณะทรงพระเยาว ์แตส่ิ่งที่บันทึกไว้
จะเป็นพรท่ียิ่งใหญ่และนําทางเราขณะที่เราพยายามพัฒนาตนเอง ขณะนักเรยีนศึกษา
ที่เหลือของ ลูกา 2 เชือ้เชิญให้พวกเขามองหาความจรงิที่จะช่วยให้เรารูว้า่เราควรมุ่งสนใจ
ดา้นใดขณะที่เราพยายามพัฒนาตนเอง



แสดงภาพ พระเยซูทรงสวดอ้อนวอนกับมารดาของพระองค ์(หนังสือภาพพระกิตตคิณุ 
ภาพที่ 33; ด ูLDS.org ดว้ย) เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ลูกา 2:40 ขอให้ชัน้
เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่ลูกาบรรยายพระชนม์ชีพวยัเยาวข์องพระเยซูอย่างไร อธิบายคาํ
วา่ แข็งแรงขึน้ หมายถึงเตบิโตหรอืเพ่ิมขึน้ เชือ้เชิญให้นักเรยีนรายงานส่ิงที่พบ

เชือ้เชิญนักเรยีนสองสามคนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก ลูกา 2:41–47 ขอให้ชัน้เรยีนดู
ตาม โดยมองหาวา่พระเยซูทรงทําอะไรเมื่อพระชนมายุ 12 พรรษา

• เหตใุดพระเยซูจึงประทับคา้งอยู่ที่พระวหิาร (เชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่านบางส่วนของ
งานแปลของโจเซฟ สมิธ, ลูกา 2:46 ที่พบใน คูม่ือพระคมัภีร ์โดยมองหาวา่งานแปล
ของโจเซฟ สมิธอธิบายวา่พระเยซูทรงกําลังทําอะไรที่พระวหิารและคาํอธิบายน้ีเข้ากับ
เหตกุารณ์ที่บรรยายอย่างไร ลูกา 2:47)

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ลกูา 2:48–50 ขอให้นักเรยีนดตูามและมองหาวา่
พระเยซูตรสัอะไรกับมารยี์และโยเซฟเมื่อพวกเขาพบพระองค์

แทนที่จะขอให้นักเรยีนอ่าน ลูกา 2:48–50 ท่านอาจฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “Young Jesus 

Teaches in the Temple (พระเยซูทรงสอนในพระวหิาร)” (2:30) จาก วดีทิัศน์พระคมัภีร์
ไบเบิล พระชนม์ชีพของพระเยซูครสิต,์ ที่มีอยู่ ใน LDS.org

• พระเยซูตรสัอะไรกับมารยี์และโยเซฟเมื่อพวกเขาพบพระองค์

• เรือ่งราวน้ีเปิดเผยอะไรเกี่ยวกับความรูข้องพระเยซูถึงพระอัตลักษณ์ที่แท้จรงิของ
พระองคแ์ละพระอุปนิสัยของพระองคข์ณะเยาวว์ยั

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ลูกา 2:51–52 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่
พระเยซูครสิตท์รงเจรญิวยัทางใดบ้าง

• “[เจรญิขึน้] ในดา้นสตปิัญญา” หมายความวา่อย่างไร (พัฒนาทางสตปิัญญา) เจรญิขึน้
ใน “ดา้นรา่งกาย”? (พัฒนาความเตบิโตทางรา่งกาย) เจรญิขึน้ใน “การเป็นที่ชอบตอ่
พระพักตรข์องพระเจ้า”? (พัฒนาความเตบิโตทางวญิญาณ) เจรญิขึน้ใน “การเป็นที่
ชอบ. . . ตอ่หน้าคน”? (พัฒนาทางสังคม)

• จาก ข้อ 52 ท่านจะบอกหลักธรรมที่จะนําทางเราในการทําตามแบบอย่างของพระเยซู
อย่างไร (นักเรยีนควรระบุหลักธรรมทํานองน้ี เราสามารถทําตามแบบอย่างของพระ
เยซูได้ โดยการรบัสติปัญญาและการเติบโตทางรา่งกาย วญิญาณ และสงัคม)

• เหตใุดจึงสําคญัสําหรบัเราที่จะพัฒนา แตล่ะ ดา้นของทัง้ส่ีดา้นน้ี (เพื่อเราจะเป็นคนที่
มีดลุยภาพท่ีด)ี

• ท่านไดร้บัพรอย่างไรเมื่อท่านพยายามทําตามแบบอย่างของพระเยซูโดยการพัฒนาตวั
ท่านเองในดา้นตา่งๆ เหล่าน้ี

เขียนหัวข้อตอ่ไปน้ีไวบ้นกระดานและเชือ้เชิญให้นักเรยีนลอกลงสมุดจดหรอืสมุด
บันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องพวกเขา ดงัน้ี ปัญญา รา่งกาย วญิญาณ และ สังคม ขอ
ให้นักเรยีนเขียนเป้าหมายหน่ึงข้อภายในแตล่ะประเภทเหล่าน้ีเพื่อการพัฒนาส่วนตวั 
กระตุน้ให้พวกเขาให้ทําตามเป้าหมายเหล่าน้ี สรปุโดยแบ่งปันประจักษ์พยานของท่านถึง
หลักธรรมที่ระบุในบทเรยีนวนัน้ี

(คาํตอบสําหรบัข้อสอบมีดงัตอ่ไปน้ี 1. ถูก; 2 ผิด; 3 ถูก; 4 ผิด; 5 ถูก; 6 ผิด)



การท่องช่วยให้นักเรยีนจดจําตาํแหน่งของข้อผู้เช่ียวชาญพระคมัภีร ์ใช้บัตรผู้เช่ียวชาญ
พระคมัภีรห์รอืให้นักเรยีนทําบัตรเองโดยการใส่คาํไขหรอืความหมายอีกดา้นหน่ึงของ
บัตรหรอืแผ่นกระดาษเปล่าและใส่ข้ออ้างอิงในอีกดา้น แบ่งนักเรยีนออกเป็นคู่ๆ  ขอให้
นักเรยีนถามคาํถามกันเองโดยใช้บัตร เชือ้เชิญให้นักเรยีนใช้บัตรเหล่าน้ีบ่อยๆ เพื่อถาม
คาํถามตนเองและถามกันเอง ท่านอาจใช้คาํใบ้ ในบัตรเพื่อทํากิจกรรมตามหาพระคมัภีร์
กับชัน้เรยีน (ด ู“การแข่งขันเปิดพระคมัภีร”์ ในภาคผนวกของคูม่ือน้ี)



ก่อนเริม่ชัน้เรยีนขอให้นักเรยีนคนหน่ึงศึกษาเรือ่งราวของเอลียาห์และหญิงม่ายชาว
ศาเรฟัท 1 พงศ์กษัตรยิ์ 17:1–16 ให้นักเรยีนอีกคนหน่ึงศึกษาเรือ่งราวของนาอามาน
และเอลีชาใน 2 พงศ์กษัตรยิ์ 5:1–15 อธิบายวา่พวกเขาจะสรปุเรือ่งราวเหล่าน้ีในภายหลัง
ของบทเรยีนน้ี ขอให้พวกเขาเน้นส่ิงที่นาอามานและหญิงม่ายชาวศาเรฟัททําเพื่อแสดง
ศรทัธาและชี้ให้เห็นวา่ทัง้สองเป็นคนตา่งชาต ิ(ไม่ไดเ้ป็นเชือ้สายแห่งอิสราเอล)

เพื่อเริม่บทเรยีนน้ี ขอให้นักเรยีนเขียนบนกระดาษถึงตอนท่ีพวกเขารูสึ้กแปลกแยกหรอื
ถูกกีดกันออกจากคนรอบข้างเน่ืองจากการดาํเนินชีวติตามพระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟู
ของพระเยซูครสิต ์( ให้แน่ใจวา่นักเรยีนไม่เขียนช่ือตนเองบนกระดาษ) หลงัจากให้เวลา
พอสมควรแล้ว ขอให้นักเรยีนส่งกระดาษให้ท่าน อ่านออกเสียงประสบการณ์สองสาม
เรือ่งกับชัน้เรยีน

เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาความจรงิขณะพวกเขาศึกษา ลูกา 3:1–22 ซ่ึงจะอธิบายถึง
สาเหตทุี่ผู้ดาํเนินชีวติตามพระกิตตคิณุจะรูสึ้กแปลกแยกออกจากคนอื่นในบางครัง้

อธิบายวา่ภายใตก้ฎของโมเสส มหาปุโรหิตทํางานเป็นเจ้าหน้าที่ควบคมุของฐานะปุโรหิต
แห่งอาโรนและเป็นหัวหน้าฝ่ายการเมืองของชนชาตอิิสราเอล อย่างไรก็ด ีในช่วงการ
ปฏิบัตศิาสนกิจของพระผู้ช่วยให้รอด ตาํแหน่งมหาปุโรหิตมีการทุจรติ แทนที่จะไดร้บั
เลือกจากพระผู้เป็นเจ้า มหาปุโรหิตไดร้บัเลือกจากมนุษย์เช่นเฮโรดและเจ้าหน้าที่ โรมัน
คนอื่นๆ (ด ูBible Dictionary, “High priest”)

ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ลูกา 3:2–6 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่พระผู้
เป็นเจ้าตรสักับใครแทนที่จะเป็นมหาปุโรหิต

• พระคาํของพระเจ้ามาสู่ ใครแทนท่ีจะเป็นมหาปุโรหิต (“ยอห์นบุตรของเศคารยิาห์” 
หรอืเป็นที่รูจ้ักในนามยอห์นผู้ถวายบัพตศิมา)

• ยอห์นผู้ถวายบัพตศิมากําลังสอนอะไร



อธิบายวา่ในสมัยของยอห์น บางคนเช่ือวา่เน่ืองจากพวกเขาเป็นลูกหลานของอับราฮัม 
พวกเขาดกีวา่หรอืเป็นที่รกัของพระผู้เป็นเจ้ามากกวา่พวกที่ ไม่ ใช่ชาวอิสราเอล เชือ้เชิญ
นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ลูกา 3:7–9 และขอให้ชัน้เรยีนมองหาวา่ยอห์นผู้ถวายบัพ
ตศิมาสอนชาวยิววา่พวกเขาตอ้งทําอะไรเพื่อให้พระผู้เป็นเจ้าพอพระทัย

• ยอห์นสอนชาวยิววา่พวกเขาตอ้งทําอะไรเพื่อให้พระผู้เป็นเจ้าพอพระทัย (อธิบายวา่ 
“ผล” เป็นเครือ่งหมายของผลจากการเลือกที่เราทํา)

• ตามท่ีกล่าวไว้ ใน ข้อ 9 จะเกิดอะไรขึน้กับคนที่นําเอา “ผลด”ี ออกมาหรอืดาํเนินชีวติ
อย่างชอบธรรม

สรปุ ลูกา 3:10–15 โดยอธิบายวา่ยอห์นสอนกลุ่มชาวยิวบางกลุ่มถึงวธิีที่พวกเขาจะนําเอา
ผลดอีอกมา การปฏิบัตศิาสนกิจของยอห์นเป็นที่น่าประทับใจ และบางคนคดิวา่เขาอาจ
เป็นพระเมสสิยาห์

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ลูกา 3:16–17 ขอให้ชัน้เรยีนมองหาวา่ยอห์น 
พูดวา่ พระเมสสิยาห์จะทรงทําอะไรเมื่อพระองคเ์สด็จมา

• ยอห์นบอกวา่พระเมสสิยาห์ที่กําลังจะเสด็จมาจะทรงทําอะไร

อธิบายวา่วลี “รบับัพตศิมาดว้ยพระวญิญาณบรสุิทธิ์และดว้ยไฟ” (ข้อ 16) หมายถึงผลการ
ชําระล้างให้สะอาดและทําให้ศักดิสิ์ทธิ์จากการรบัพระวญิญาณบรสุิทธิ์

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจ ข้อ 17 มากขึน้ ให้นักเรยีนดเูมล็ดข้าวหน่ึงกํามือหรอืก้อนกรวด
และขีเ้ลื่อยหรอืกระดาษหนังสือพิมพ์แผ่นเล็กๆ ผสมเม็ดข้าวและขีเ้ลื่อยเข้าดว้ยกัน วาง
ส่วนผสมไว้ ในถาดตืน้ๆ

• จะแยกเมล็ดข้าวออกจากขีเ้ลื่อยไดอ้ย่างไร?

อธิบายวา่หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวสาลีและนวดแล้ว (เมื่อจะแยกเมล็ดออกจากส่วนที่เหลือ
ของพืช) จะตอ้งฝัดเมล็ด การฝัดคอืขัน้ตอนในสมัยโบราณที่ ใช้แยกเมล็ดออกจาก
เปลือก (เปลือกนอก) หรอืแกลบ คนฝัดจะใช้พลั่วใหญ่ๆ หรอืคราด (แปลในพระคมัภีรว์า่ 
“พัด”) เพื่อโกยข้าวสาลีท่ีนวดแล้วไปในอากาศ ลมจะพัดเอาแกลบที่เบากวา่ซ่ึงไม่เป็นที่
ตอ้งการออกไปและเมล็ดข้าวสาลีที่หนักกวา่จะรว่งหล่นลงมากองอยู่บนพืน้นวดข้าว

เพื่อแสดงแนวคดิน้ี ให้แสดงพัดมือถือ (ท่านอาจจะใช้กระดาษแข็ง กระดาษกล่อง หรอื
กระดาษท่ีพับไดห้ากจําเป็น) เชิญนักเรยีนคนหน่ึงออกมาหน้าห้องและขอให้เขาใช้
พัดโบกไปมาเหนือเมล็ดข้าวและขีเ้ลื่อย เมื่อนักเรยีนพัด ให้ โยนส่วนผสมทัง้สองขึน้
เบาๆเพื่อวา่ลมที่พัดจะเริม่พัดเอาขีเ้ลื่อยออกไปขณะที่เมล็ดข้าวรว่งหล่นลงไปอยู่ ในถาด 
เชิญให้นักเรยีนน่ังลง

• ข้าวสาลีและแกลบหมายถึงอะไร (ข้าวสาลีหมายถึงคนชอบธรรมและแกลบหมายถึงคน
ช่ัวรา้ย)

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 16–17 ใครจะแยกคนชอบธรรมออกจากคนช่ัวรา้ย (หลังจาก
นักเรยีนตอบแล้ว ให้เขียนความจรงิตอ่ไปน้ีบนกระดาน พระเยซูครสิต์ทรงแยกคน
ชอบธรรมออกจากคนช่ัวรา้ย)

• แม้วา่การแยกครัง้สุดท้ายของคนชอบธรรมออกจากคนช่ัวรา้ยจะเกิดขึน้ในวนัแห่งการ
พิพากษา แตก่ารตดิตามพระเยซูครสิตแ์ละการดาํเนินชีวติตามพระกิตตคิณุทําให้
สานุศิษย์ของพระองคถ์ูกแยกออกจากคนอื่นในเวลาน้ีในทางใดบ้าง



• เหตใุดเราตอ้งเข้าใจวา่การมุ่งตดิตามพระเยซูครสิตแ์ละการดาํเนินชีวติตามพระ
กิตตคิณุของพระองคจ์ะทําให้เราถูกแยกหรอืรูสึ้กเหมือนแยกออกจากคนอื่น

สรปุ ลูกา 3:18–22 โดยอธิบายวา่พระเยซูเสด็จมารบับัพตศิมาจากยอห์น จากน้ัน ยอห์นผู้
ถวายบัพตศิมาถูกเฮโรดจับเข้าคกุ

สรปุ ลูกา 3:23–38 โดยอธิบายวา่ลูกาไดร้วมลําดบัเชือ้สายของพระเยซูและเป็นพยานวา่ 
โยเซฟเป็นบิดา “สมมต”ิ (ไม่จรงิ) ของพระเยซูผู้เป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า

อธิบายวา่ ลูกา 4:1–13 ประกอบดว้ยเรือ่งราวพระเยซูทรงอดอาหาร 40 วนัในถ่ิน
ทุรกันดารและทรงตอ่ตา้นการล่อลวงของซาตาน

เขียนคาํวา่ ชอกชํา้ บอบชํา้ จองจํา ยากจน และ ตาบอด บนกระดาน ขอให้นักเรยีน
ไตรต่รองถึงเวลาที่คาํหน่ึงคาํหรอืมากกวา่น้ันของคาํเหล่าน้ีอาจบรรยายส่ิงที่พวกเขารูสึ้ก
เกี่ยวกับตนเอง เชือ้เชิญนักเรยีนวา่ขณะที่ศึกษา ลูกา 4: 14–30 ให้มองหาวา่พวกเขาจะ
หลุดพ้นจากความรูสึ้กเหล่าน้ีอย่างไร

สรปุ ลูกา 4:14–17 โดยอธิบายวา่หลังจากพระเยซูเสด็จกลับจากถิ่นทุรกันดาร พระองค์
ทรงเริม่ส่ังสอนในธรรมศาลาในแควน้กาลิลี ไม่นานหลังจากน้ัน พระองคเ์สด็จกลับไป
บ้านเกิดของพระองค์ ในนาซาเรธ็ ขณะประทับอยู่ที่น่ัน พระองคท์รงยืนอยู่ ในธรรมศาลา
และอ่านจากหนังสือของอิสยาห์

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ลูกา 4:18–21 ขอให้ชัน้เรยีนมองหาส่ิงที่อิสยาห์
สอนเกี่ยวกับพระพันธกิจสวรรคข์องพระเมสสิยาห์

• พระเยซูทรงเป็นพยานถึงอะไรกับผู้คนในนาซาเรธ็บ้านเกิดของพระองค ์(นักเรยีนอาจ
ใช้คาํพูดตา่งกัน แต่ ให้แน่ใจวา่พวกเขาระบุความจรงิตอ่ไปน้ี พระเยซูทรงเป็นพระ
เมสสยิาห์ท่ีถูกสง่มารกัษาใจท่ีชอกชํา้และปลดปล่อยคนท่ีถูกจองจําทางวญิญาณ)

• ท่านเคยมีประสบการณ์อะไรบ้างที่แสดงให้ท่านเห็นวา่พระเยซูครสิตย์งัคงรกัษาและ
ปลดปล่อยเราในสมัยของเรา

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ลูกา 4:22 ขอให้ชัน้เรยีนมองหาวา่ชาวนาซาเรธ็
ตอบสนองอย่างไรตอ่การประกาศอย่างกล้าหาญของพระองคว์า่พระองคท์รงเป็นพระ 
เมสสิยาห์ที่รอคอยกันมายาวนาน

• ผู้คนมีปฏิกิรยิาอย่างไรตอ่การประกาศของพระเยซู

• ใน ข้อ 22 เหตใุดท่านจึงคดิวา่ชาวนาซาเรธ็ยากที่จะเช่ือวา่พระเยซูทรงเป็นพระ 
เมสสิยาห์



สรปุ ลูกา 4:23 โดยอธิบายวา่พระเยซูทรงทราบวา่ชาวนาซาเรธ็จะท้าทายให้พระองค์
พิสูจน์วา่พระองคท์รงเป็นพระเมสสิยาห์ โดยการทําปาฏิหารยิ์ที่พระองคท์รงทําใน 
คาเปอรนาอุมอีก

เชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่าน ลูกา 4:24–27 ในใจ โดยมองหาเรือ่งราวในพันธสัญญาเดมิสอง
เรือ่งที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงอ้างถึงขณะที่พระองคท์รงตอบชาวนาซาเรธ็ (ท่านอาจตอ้ง
อธิบายวา่เอลีอัสอ้างคอืเอลียาห์และเอลีซูสคอืเอลีชา) เชือ้เชิญให้นักเรยีนรายงานส่ิงที่พบ

ขอให้นักเรยีนสองคนท่ีท่านให้ศึกษาเรือ่งราวดงักล่าวก่อนหน้าน้ีให้ออกมานําเสนอการ
สรปุความของพวกเขาตอนน้ี หลังจากน้ัน ให้อธิบายวา่พระเยซูทรงสอนผู้คนในนาซาเรธ็
วา่ถึงแม้จะมีหญิงม่ายและคนโรคเรือ้นชาวอิสราเอลหลายคน แตม่ีคนสองคนไม่ใช่ชาว
อิสราเอล (คนตา่งชาต)ิ ที่ประสบปาฏิหารยิ์

• นาอามานและหญิงม่ายในศาเรฟัทแสดงศรทัธาในทางใดบ้าง

• ศรทัธาของหญิงม่ายและนาอามาน แตกตา่ง จากศรทัธาของชาวนาซาเรธ็อย่างไร

ชี ้ให้เห็นวา่พระเยซูทรงทําปาฏิหารยิ์ ไม่กี่อย่างในนาซาเรธ็เน่ืองจากผู้คนที่น่ันโดยทั่วไป
ขาดศรทัธาในพระองค ์(ด ูมัทธิว 13:54–58; มาระโก 6:1–6)

• เราสามารถเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรเกี่ยวกับศรทัธาเมื่อเราเปรยีบเทียบความแตกตา่งของ
ชาวนาซาเรธ็กับหญิงม่ายและนาอามาน (ช่วยให้นักเรยีนระบุหลักธรรมทํานองน้ี เม่ือ
เราแสดงศรทัธาของเราในพระเยซูครสิต์ เราจะเห็นปาฏิหารย์ิเกิดขึน้

ขอให้นักเรยีนออกมาที่กระดานและเขียนรายการวธิีที่เราจะแสดงศรทัธาของเราวา่พระ
เยซูครสิตท์รงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา หลังจากนักเรยีนเขียนเสรจ็แล้ว ให้ถามวา่

• มีตวัอย่างอะไรบ้างของพรหรอืปาฏิหารยิ์ที่เกิดขึน้เม่ือเรากระทําดว้ยศรทัธาก่อน

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ลูกา 4:28–30 ขอให้ชัน้เรยีนมองหาวา่คนที่อยู่ ใน
ธรรมศาลาตอบสนองอย่างไรตอ่พระเยซู เชือ้เชิญให้นักเรยีนรายงานส่ิงที่พบ

• เรือ่งราวน้ีแสดงวธิีที่พระเยซูครสิตจ์ะทรงแยกคนช่ัวรา้ยออกจากคนชอบธรรมในทาง
ใดบ้าง (ด ูลูกา 3:17)

แบ่งนักเรยีนออกเป็นคู่ๆ  เชือ้เชิญพวกเขาอ่านออกเสียง ลูกา 4:31–44 กับคูข่องพวกเขา
และมองหาพรที่ชาวคาเปอรนาอุมไดร้บัเมื่อเปรยีบเทียบกับพรที่ชาวนาซาเรธ็ไดร้บั หลัง
จากพวกเขาอ่าน เชือ้เชิญให้พวกเขาสนทนาคาํตอบตอ่คาํถามตอ่ไปน้ีกับคูข่องพวกเขา 
(ท่านอาจตอ้งการเขียนคาํถามเหล่าน้ีบนกระดาน)

• ชาวคาเปอรนาอุมตอบสนองตอ่พระเยซูตา่งออกไปอย่างไร เมื่อเปรยีบเทียบกับคนที่อยู่
ในนาซาเรธ็

• พรอะไรที่ชาวคาเปอรนาอุมไดร้บั เมื่อเปรยีบเทียบกับพรที่ชาวนาซาเรธ็ไดร้บั

• เรือ่งราวเหล่าน้ีแสดงหลักธรรมที่วา่เมื่อเราแสดงศรทัธาของเราในพระเยซูครสิต ์เราจะ
เห็นปาฏิหารยิ์เกิดขึน้อย่างไร

เชือ้เชิญนักเรยีนสองสามคนแบ่งปันคาํตอบตอ่คาํถามสองข้อสุดท้ายของพวกเขากับชัน้
เรยีน



สรปุบทเรยีนโดยแบ่งปันประจักษ์พยานของท่านเกี่ยวกับพระเยซูครสิตแ์ละเกี่ยวกับพร
ที่ท่านไดร้บัเมื่อท่านแสดงศรทัธาในพระองค ์ขอให้นักเรยีนเขียนวธิีที่พวกเขาสามารถ
แสดงศรทัธาของพวกเขาในพระเยซูครสิตล์งในสมุดจดหรอืสมุดบันทึกการศึกษาพระ
คมัภีร ์เชือ้เชิญให้พวกเขาตัง้เป้าหมายที่จะทําส่ิงที่พวกเขาเขียนไว้





“Willing to Submit,” Ensign, 

เพื่อช่วยให้นักเรยีนรูสึ้กถึงความสําคญัของความจรงิ
ที่วา่เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของการชดใช้ของพระองคพ์ระเยซู
ครสิตท์รงทนทุกข์และโศกเศรา้ในสวนเกทเสมนี ท่าน
อาจฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “Special Witness—Elder Holland (พยาน
พิเศษ—เอ็ลเดอรฮ์อลแลนด)์” (2:38) ซ่ึงเอ็ลเดอร ์เจฟ
ฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนดแ์ห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองเป็น
พยานถึงการทนทุกข์ทรมานของพระผู้ช่วยให้รอดในสวน
เกทเสมนี วดีทิัศน์น้ีมีอยู่ ใน LDS.org





เขียนคาํถามตอ่ไปน้ีบนกระดาน มี ใครเคยขอให้ท่านทําบางอย่างโดยไม่ทราบเหตผุลใน
การทําส่ิงน้ันหรอืไม่ ขอให้นักเรยีนไตรต่รองคาํถาม และเชือ้เชิญนักเรยีนสองสามคน
แบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขา

• เหตใุดจึงเป็นการยากท่ีจะทําตามคาํส่ังโดยไม่เข้าใจเหตผุลที่ทําเช่นน้ัน

• พระบัญญัตหิรอืคาํแนะนําจากผู้นําศาสนจักรข้อใดที่เยาวชนบางคนอาจเห็นวา่เช่ือ
ฟังไดย้ากหากพวกเขาไม่เข้าใจชัดเจนถึงเหตผุลที่ทําเช่นน้ัน (ท่านอาจเขียนรายการคาํ
ตอบของนักเรยีนไวบ้นกระดาน)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาหลักธรรมใน ลูกา 5:1–11 ที่จะช่วยพวกเขาเมื่อพวกเขาไม่
เข้าใจชัดเจนถึงสาเหตทุี่ขอให้พวกเขาทําตามคาํแนะนําหรอืพระบัญญัตขิองพระเจ้า

เชือ้เชิญให้นักเรยีนสองสามคนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก ลูกา 5:1–5 ขอให้ชัน้เรยีนดู
ตาม โดยมองหาส่ิงที่พระผู้ช่วยให้รอดขอให้ซีโมน (เปโตร) ทําหลังจากพระองคท์รงเสรจ็
สิน้การส่ังสอน ขอให้นักเรยีนรายงานส่ิงที่พบ (หากจําเป็น ชี ้ให้เห็นวา่เชิงอรรถ ข้อ 4 
อธิบายวา่ หย่อนอวน หมายถึงการจับหรอืลากอวนปลา)

• ซีโมนบอกอะไรพระผู้ช่วยให้รอดเกี่ยวกับความพยายามท่ีผ่านมาของพวกเขาในการจับ
ปลา

• ประสบการณ์จับปลาของซีโมนเองอาจทําให้เขาคดิอย่างไรเม่ือพระผู้ช่วยใหร้อดตรสั
บอกให้เขาหย่อนอวนลงอีกครัง้

• ซีโมนพูดวา่อะไรที่แสดงวา่เขาวางใจพระเจ้า

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ลูกา 5:6–9 ขอให้ชัน้เรยีนมองหาวา่เกิดอะไร
ขึน้เมื่อซีโมนทําส่ิงที่พระเจ้าทรงขอ

• เกิดอะไรขึน้เมื่อซีโมนทําส่ิงที่พระเจ้าทรงขอ

• เราสามารถเรยีนรู ้หลักธรรม อะไรจากความเต็มใจของซีโมนในการทําส่ิงที่พระเจ้า
ทรงขอแม้เมื่อเขาไม่เข้าใจวา่ทําไม (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แต่ ให้แน่ใจวา่พวก



เขาระบุหลักธรรมตอ่ไปน้ี ถ้าเราทําสิง่ท่ีพระเจ้าทรงขอแม้เม่ือเราไม่เข้าใจเหตุผล 
พระองค์จะประทานพรมากกวา่ท่ีเราคาดหวงั โดยใช้คาํพูดของนักเรยีน ให้เขียน
หลักธรรมน้ีบนกระดาน)

• การดาํเนินชีวติตามหลักธรรมน้ีเรยีกรอ้งให้เราวางใจพระเยซูครสิต์ ในดา้นใดบ้าง

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจหลักธรรมน้ี เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่
ไปน้ีโดยเอ็ลเดอรร์ชิารด์ จี. สก็อตตแ์ห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง ท่านอาจแจกสําเนาของ
คาํกล่าวให้กับนักเรยีน

“ชีวติน้ีเป็นประสบการณ์ในการวางใจอย่างเต็มท่ี—วางใจในพระเยซูครสิต ์
วางในใจคาํสอนของพระองค ์วางใจในความสามารถของเราดงัท่ี ไดร้บั
การนําจากพระวญิญาณศักดิสิ์ทธ์ิ ให้เช่ือฟังคาํสอนเพื่อความสุขในเวลาน้ี
และเพ่ือการดาํรงอยู่นิรนัดรท์ี่มีความสุขสูงสุดและมีจุดประสงค ์การวางใจ
หมายความวา่เต็มใจเช่ือโดยไม่จําเป็นตอ้งรูผ้ลในบัน้ปลายนับจากเริม่ตน้ 

(ด ูสุภาษิต 3:5–7) เพ่ือให้ผลลัพธ์ที่ดบีังเกิดขึน้ ความไวว้างใจในพระเจ้าของท่านจะตอ้ง
มีพลังและทนนานกวา่ความเช่ือม่ันในความรูสึ้กและประสบการณ์ของตวัท่านเอง” 
(“Trust in the Lord,” Ensign, พ.ย. 1995, 17)

• เราจะพัฒนาความวางใจในพระผู้ช่วยให้รอดลักษณะน้ีไดอ้ย่างไร

• ท่านหรอืครอบครวัของท่านเคยไดร้บัพรที่ยิ่งใหญ่กวา่ที่ท่านคาดหวงัอย่างไรจากการทํา
ตามการนําทางของพระเจ้าแม้เมื่อท่านไม่เข้าใจชัดเจนถึงเหตผุล (คาํตอบอาจรวมถึง
ประสบการณ์ที่ช่วยให้นักเรยีนเข้าใจสาเหตทุี่พระเจ้าทรงให้การนําทางเช่นน้ันในท้าย
ที่สุด)

ในกระดาษที่นักเรยีนนํากลับบ้านได ้ให้นักเรยีนเขียนคาํแนะนําหรอืพระบัญญัตจิาก
พระเจ้าที่พวกเขาจะทําตามอย่างซ่ือสัตย์มากขึน้แม้พวกเขาไม่ไดเ้ข้าใจชัดเจนถึง
เหตผุลที่ทําเช่นน้ัน (หากมีเวลา ท่านอาจเชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่าน เพือ่ความเข้มแข็งของ
เยาวชน [จุลสาร 2011] เพื่อหาแนวคดิ)

สรปุ ลูกา 5:10–11 โดยอธิบายวา่เปโตร ยากอบ และยอห์นละทิง้เรอืหาปลาและอวนของ
พวกเขาไวเ้พื่อตดิตามพระเยซู

ให้นักเรยีนดส่ิูงของตอ่ไปน้ี (หรอืวาดภาพบนกระดาน) กระบอกฉีดยา ผ้าพันแผล สบู่ 
และถุงน้ําแข็ง

• ส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยรกัษาผู้ป่วยหรอืมีบาดแผลไดอ้ย่างไร

• นอกจากความเจ็บป่วยและการบาดเจ็บทางกายแล้ว บางคนอาจตอ้งไดร้บัการรกัษา
ให้หายจากส่ิงใด (เขียนคาํตอบของนักเรยีนไวบ้นกระดาน คาํตอบอาจรวมถึงบาป การ
เสพตดิ ความสิน้หวงั และความขมขื่น)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาหลักธรรมขณะพวกเขาศึกษา ลูกา 5:12–25 ที่สอนเราวา่เรา
สามารถทําอะไรไดเ้พื่อช่วยตวัเราเองและคนอื่นให้รบัการรกัษาที่จําเป็น



วาด แผนภูมิ ตอ่ไปน้ีบนกระดานและเชือ้เชิญให้นักเรยีนลอกลงไปในสมุดบันทึกการ
ศึกษาหรอืแผ่นกระดาษ

เขียนพระคมัภีรอ์้างอิงตอ่ไปน้ีบนกระดาน: ลูกา 5:12–15 และ ลูกา 5:17–25 อธิบายวา่ข้อ
เหล่าน้ีเล่าถึงพระผู้ช่วยให้รอดทรงรกัษาชายสองคน ชายคนหน่ึงเป็นโรคเรือ้นและอีกคน
เป็นง่อย หมายความวา่เขาเป็นอัมพาต แบ่งนักเรยีนออกเป็นคู่ๆ  ขอให้พวกเขาอ่านแตล่ะ
เรือ่งกับคูข่องพวกเขาและสนทนาคาํถามตอ่ไปน้ี

• การรกัษาสองอย่างคล้ายกันอย่างไร แตกตา่งกันอย่างไร

• ศรทัธามีบทบาทอะไรในแตล่ะเรือ่ง

ขอให้นักเรยีนบันทึกส่ิงที่พวกเขาพบในแผนภูมิของพวกเขา หลังจากให้เวลาพอสมควร
แล้ว เชือ้เชิญให้นักเรยีนรายงานส่ิงที่พวกเขาเรยีนรู ้ท่านอาจเชือ้เชิญให้นักเรยีนทํา
เครือ่งหมายวลี “พระองคท์อดพระเนตรเห็นความเช่ือของพวกเขา” ใน ข้อ 20 ให้แน่ใจ
วา่นักเรยีนเข้าใจวา่ศรทัธาของคนที่นําชายเป็นง่อยมาหาพระผู้ช่วยให้รอดทําให้ชายคนน้ี
ไดร้บัการรกัษา

• เราสามารถเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรไดบ้้างจากเรือ่งราวเหล่าน้ีเกี่ยวกับวธิีที่เราจะไดร้บัการ
รกัษาและส่ิงที่เราทําไดเ้พื่อช่วยให้ผู้อื่นไดร้บัการรกัษา (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน 
แต่ ให้แน่ใจวา่พวกเขาระบุหลักธรรมตอ่ไปน้ี เม่ือเราใช้ศรทัธาและมาหาพระผู้ช่วย
ให้รอด พระองค์จะทรงรกัษาเรา เราสามารถช่วยผู้อ่ืนมาหาพระผู้ช่วยให้รอดเพ่ือ
พวกเขาจะได้รบัการรกัษา เขียนหลักธรรมน้ีไวบ้นกระดาน)

• เราสามารถไดร้บัการรกัษาจากพระผู้ช่วยให้รอดในทางใดบ้าง (ช่วยให้นักเรยีนเข้าใจวา่
พระผู้ช่วยให้รอดอาจขจัดความทุพพลภาพจากเราได ้หรอืพระองคอ์าจประทานความ
กล้าหาญ ศรทัธา การปลอบประโลม และสันตสุิขที่เราตอ้งการเพื่อเราจะอดทนและ
เอาชนะความทุพพลภาพของเรา)

ขอให้นักเรยีนพิจารณาความทุพพลภาพท่ีเขียนอยู่บนกระดานที่คนอาจจําเป็นตอ้งไดร้บั
การรกัษาให้หาย

• ท่านจะทําอะไรไดบ้้างเพื่อช่วยนําคนมาหาพระผู้ช่วยให้รอดเพื่อรบัอํานาจการเยียวยา
ของพระองค์

• ท่านหรอืคนที่ท่านรูจ้ักไดร้บัการรกัษาให้หายผ่านการใช้ศรทัธาในพระครสิตเ์มื่อใด 
(เตอืนนักเรยีนวา่พวกเขาไม่จําเป็นตอ้งเล่าประสบการณ์ที่เป็นเรือ่งส่วนตวัเกินไป)

• ท่านเคยเห็นคนที่นําคนอื่นมาหาพระเจ้าเพื่อรบัอํานาจการเยียวยาของพระผู้ช่วยให้
รอดเมื่อใด



ขอให้นักเรยีนพิจารณาส่ิงที่พวกเขาทําไดเ้พื่อใช้ศรทัธาในพระเยซูครสิตม์ากขึน้เพื่อรบั
การรกัษา การให้อภัย หรอืการปลอบโยน หรอืส่ิงที่พวกเขาทําไดเ้พื่อนําเพื่อนคนหน่ึงหรอื
คนอ่ืนมาหาพระผู้ช่วยให้รอด กระตุน้ให้พวกเขาทําตามการกระตุน้เตอืนทางวญิญาณที่
พวกเขาอาจไดร้บั

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ลูกา 5:27–28 ขอให้ชัน้เรยีนมองหาพระดาํรสั
เชิญที่พระผู้ช่วยให้รอดประทานแก่คนเลว ีขอให้นักเรยีนรายงานส่ิงที่พบ

• ท่านประทับใจอะไรเกี่ยวกับวธิีที่คนเลวตีอบพระดาํรสัเชิญของพระผู้ช่วยให้รอด

เตอืนนักเรยีนวา่คนเลวเีป็นช่ือเรยีกมัทธิวดว้ย (ด ูมทัธิว 9:9) เขาเป็นคนเก็บภาษี หมาย
ถึงเขาเก็บภาษีจากเพื่อนชาวยิวให้รฐับาลโรมัน โดยปรกตชิาวยิวเกลียดคนเก็บภาษี
และมองวา่พวกเขาเป็นคนที่สังคมไม่ยอมรบั เป็นคนบาป และเป็นแม้แตค่นทรยศตอ่
ประชาชาตอิิสราเอล สรปุ ลูกา 5:29–35 โดยอธิบายวา่ขณะที่พระเยซูกําลังเสวยกับคน
เลวแีละคนอ่ืนๆ พวกธรรมาจารย์และพวกฟารสีิตาํหนิพระองคท์ี่ทรงเสวยกับคนบาป 
พระเยซูทรงสอนวา่พระองคเ์สด็จมาเพื่อเรยีกคนบาปให้กลับใจ

อธิบายวา่พระผู้ช่วยให้รอดใช้อุปมาสอนพวกธรรมาจารย์และฟารสีิ เชือ้เชิญนักเรยีนสอง
สามคนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก ลูกา 5:36–39 ขอให้ชัน้เรยีนดตูามและมองหาส่ิงของที่
พระผู้ช่วยให้รอดทรงใช้ ในอุปมาของพระองค์

• พระผู้ช่วยให้รอดทรงใช้ส่ิงใดเพื่อสอนอุปมาของพระองค์

ให้นักเรยีนดผู้าผืนใหม่ผืนหน่ึงและผ้าผืนเก่าที่มีรอยขาด อธิบายวา่ “เสือ้ใหม่” ใน ข้อ 36 
หมายถึงผ้าที่ยังไม่หด เราไม่สามารถปะเสือ้เก่าดว้ยผ้าใหม่เน่ืองจากเมื่อผ้าผืนใหม่หด จะ
ทําให้เป็นรอยขาดมากกวา่เดมิ ในทํานองเดยีวกัน พระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต์ ไม่
เพียงเป็นส่ิงที่จะมาปะความเช่ือและการปฏิบัตเิดมิๆ แตเ่ป็นการฟ้ืนฟูอันสมบูรณ์ของ
ความจรงิ

เชือ้เชิญนักเรยีนอ่านเชิงอรรถ ข้อ 37  ในพระคมัภีร์ ไบเบิล KJV ฉบับแอลดเีอสคน้พบ
วา่ ถุง หมายถึง “กระเป๋าหนังหรอืถุงหนังใส่น้ําองุ่น” หากอยู่ ในวสัิยที่ทําได้ ให้นักเรยีนดู
แผ่นหนังใหม่และเก่า

• อะไรคอืความแตกตา่งระหวา่งแผ่นหนังใหม่และเก่า (หนังใหม่น่ิมและยืดหยุ่น หนัง
เก่าแข็งและเปราะ)

อธิบายวา่ในขณะที่น้ําองุ่นหมักในถุงหนัง เกิดแก๊ซข้างในและทําให้ถุงหนังพอง เมื่อถุง
น้ําองุ่นพองแบบน้ีแล้ว หากพยายามจะหมักน้ําองุ่นใหม่อีกครัง้จะเส่ียงตอ่การทําให้ถุง
หนังแตก



ในอุปมาน้ี น้ําองุ่นใหม่เปรยีบเหมือนคาํสอนของพระผู้ช่วยให้รอดและความสมบูรณ์ของ
พระกิตตคิณุอันเป็นนิจ น้ําองุ่นเก่าหมายถึงการถือปฏิบัต ิประเพณี และความเช่ือของ
พวกฟารสีิภายใตก้ฎของโมเสส

• “ถุงหนังเก่า” หมายถึงพวกธรรมาจารย์และพวกฟารสีิ ในทางใด (ถุงหนังเก่าไม่ยืดหยุ่น
พอจะใส่น้ําองุ่นใหม่ฉันใด พวกธรรมาจารย์และฟารสีิเป็นพวกใจแข็งกระดา้งและไม่
เต็มใจจะเปล่ียนเพ่ือรบัพระผู้ช่วยให้รอดและคาํสอนของพระองคฉั์นน้ัน)

• “ถุงหนังใหม่” หมายถึงใตร (คนที่อ่อนน้อมถ่อมตนและเต็มใจเปลี่ยนแปลงเพื่อรบั
พระผู้ช่วยให้รอดและคาํสอนของพระองค)์

• เราเรยีนรูอ้ะไรจากอุปมาเรือ่งน้ีเกี่ยวกับส่ิงที่เราตอ้งทําเพื่อรบัพระผู้ช่วยให้รอดและพระ
กิตตคิณุของพระองค ์(นักเรยีนควรระบุหลักธรรมทํานองน้ี เพ่ือรบัพระผู้ช่วยให้รอด
และพระกิตติคุณของพระองค์ เราต้องอ่อนน้อมถ่อมตนและเต็มใจท่ีจะเปล่ียน 
เชือ้เชิญให้นักเรยีนเขียนหลักธรรมน้ีตรงช่องวา่งรมิหน้าพระคมัภีรข์องพวกเขาใกล้กับ 
ลูกา 5:36–39)

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจหลักธรรมน้ี เชือ้เชิญให้พวกเขาทบทวน ลูกา 5 มองหาตวัอย่าง
ของคนเหลา่น้ันวา่มี ใจแข็งกระดา้งและไม่ยอมลดเจตคตขิองพวกเขาตอ่พระผู้ช่วย
ให้รอดและคาํสอนของพระองคอ์ย่างไรเช่นเดยีวกับตวัอย่างที่วา่คนอ่อนน้อมถ่อมตน 
เต็มใจเปล่ียนและเตบิโตโดยทําตามพระผู้ช่วยให้รอดอย่างไร เชิญนักเรยีนสองสามคน
แบ่งปันส่ิงที่พบ

สรปุบทเรยีนโดยแบ่งปันประจักษ์พยานของท่านถึงหลักธรรมที่สอนใน ลูกา 5



(หมายเหต:ุ เน้ือหาส่วนใหญ่ ใน ลูกา 6 มีครอบคลุมอยู่ ในบทเรยีนสําหรบั มัทธิว 5–7; 
10:1–4; และ มาระโก 3:1–6 ส่วนน้ีของบทเรยีนน้ีจะมุ่งเน้นที่ ลูกา 6:31–38)

ขอให้นักเรยีนจินตนาการวา่ในการประชุมศาสนจักรวนัอาทิตย์พวกเขาไดย้ินประกาศ
เกี่ยวกับโครงการรบัใช้สําหรบัครอบครวัใกล้เคยีง หลังจากประกาศ พวกเขาไดย้ินคน
ตอบรบัเรือ่งน้ีตา่งกันส่ีคาํตอบ เชือ้เชิญนักเรยีนส่ีคนอ่านออกเสียงคาํตอบท่ีอาจเป็นได้
ตอ่ไปน้ี

 1. “เมื่อเรว็ๆ น้ีครอบครวัน้ันเจออะไรมามาก ฉันมีความสุขที่ ไดช่้วยไม่วา่อะไรที่ฉัน
ทําได”้

 2. “น่าจะมีของวา่งเลีย้งหลังจากน้ัน เพราะถ้าไม่มี ฉันคงไม่ไป”

 3. “ฉันไม่อยากไปจรงิๆ แตฉั่นอาจขอความช่วยเหลือกับโครงการท่ีฉันจัดขึน้สัปดาห์
หน้า ฉันจึงน่าจะไปช่วยตอนน้ี”

 4. “ถ้าเพือ่นฉันไป ฉันก็จะไป”

• ตวัอย่างเหล่าน้ีบอกอะไรเกี่ยวกับเหตผุลที่คนรบัใช้ ในบางครัง้

ขอให้นักเรยีนไตรต่รองถึงโอกาสที่พวกเขาเคยรบัใช้คนบางคนและพวกเขารูสึ้กอย่างไร
เกี่ยวกับการรบัใช้ เชือ้เชิญให้พวกเขามองหาหลักธรรมขณะที่พวกเขาศึกษา ลูกา 6–7  

ที่จะช่วยให้พวกเขารบัใช้ ไดอ้ย่างมีความหมายมากขึน้

สรปุ ลูกา 6 โดยอธิบายวา่ขณะที่พระเยซูประทับอยู่ที่แควน้กาลิลี ในช่วงแรกของการ
ปฏิบัตศิาสนกิจ พระองคท์รงรกัษาชายที่มือข้างหน่ึงลีบในวนัสะบาโต ทรงสวดอ้อนวอน
ตลอดทัง้คนื และทรงเรยีกอัครสาวก จากน้ันพระเยซูทรงเริม่ส่ังสอนพวกเขาและ 
“มหาชน” (ข้อ 17) ถึงวธิีที่จะไดร้บับําเหน็จจากสวรรค์

เชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่าน ลูกา 6:19 ในใจ โดยมองหาส่ิงที่พระเยซูทรงทําเพื่อผู้คนก่อนที่
พระองคจ์ะทรงเริม่สอนพวกเขา ขอให้นักเรยีนรายงานส่ิงที่พบ



เชือ้เชิญนักเรยีนหลายๆ คนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก ลูกา 6:31–35 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม 
โดยมองหาคาํแนะนําที่พระเยซูประทานแก่สานุศิษย์ของพระองค์

• พระเยซูประทานคาํแนะนําอะไรแก่สานุศิษย์ของพระองค์

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 35 เราควรคาดหวงัอะไรจากการทําดกีับผู้อื่น (ท่านอาจตอ้งการ
เชือ้เชิญให้นักเรยีนทําเครือ่งหมายวลี “ ไม่หวงัที่จะไดค้นื”)

• บําเหน็จทางโลกอะไรบ้างที่คนหวงัจะไดร้บัเมื่อพวกเขารบัใช้

• หากเราทําดกีับคนอ่ืนโดยไม่หวงัอะไรกลับคนื พระเจ้าทรงสัญญาวา่จะเกิดอะไรขึน้ 
(นักเรยีนควรระบุหลักธรรมในทํานองน้ี หากเราทําดีกับคนอ่ืนโดยไม่หวงัอะไรกลับ
คืน บําเหน็จของเราจะย่ิงใหญ่และเราจะเป็นบุตรธิดาขององค์ผู้สูงสุด)

อธิบายวา่แม้วา่เราทุกคนเป็นบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้า คนที่ทําดกีับผู้อื่นทําให้ศัพยภาพ
แห่งสวรรคข์องพวกเขาเกิดสัมฤทธิผลโดยการเป็นเหมือนพระบิดาบนสวรรค์

• เหตใุดคาํสัญญาน้ีจึงเป็นบําเหน็จที่ดทีี่สุดสําหรบัการรกัและทําดตีอ่ผู้อื่น

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ลูกา 6:36–38 ขอให้ชัน้เรยีนท่ีเหลือดตูาม โดย
มองหาตวัอย่างท่ีพระเยซูทรงบอกวธิีที่เราสามารถทําดกีับผู้อื่น

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 36–37 ตวัอย่างอะไรบ้างที่พระเยซูทรงบอกวธิีที่เราสามารถทําดี
กับผู้อื่น (ท่านอาจตอ้งการอธิบายวา่คนที่ทําดี ในวธิีเหล่าน้ีจะไดร้บัพระเมตตาและการ
ให้อภัยจากพระผู้เป็นเจ้า)

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจ ข้อ 38 ให้นําถัง ตะกรา้ หรอืกล่องและส่ิงของอื่นๆ สองสามชิน้
เช่น เสือ้ผ้า อาหาร และขวดน้ํามาที่ชัน้เรยีน ให้แน่ใจวา่นําเอาของมาเกินกวา่จะใส่ลงไป
ในภาชนะที่ท่านนํามา เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงออกมาหน้าห้อง ขอให้เขาพยายามบรรจุ
ส่ิงของลงในภาชนะให้มากชิน้เท่าที่จะเป็นไปได ้เมื่อนักเรยีนทําเสรจ็แล้ว ให้ถามวา่

• วลี “ยัดส่ัน แน่นพูน ล้นเต็มหน้าตกั” (ข้อ 38) บรรยายถึงความพยายามของท่านใน
การบรรจุส่ิงของลงไปในภาชนะน้ีอย่างไร (ขอบคณุนักเรยีน และเชือ้เชิญให้เขาน่ังลง)

• วลีเหล่าน้ีบรรยายถึงวธิีที่พระบิดาบนสวรรคแ์ละพระเยซูครสิตป์ระทานบําเหน็จแก่
เราเม่ือเรารบัใช้ผู้อื่นอย่างไร (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกันแตค่วรระบุความจรงิตอ่ไป
น้ี เม่ือเราให้ผู้อ่ืนอย่างเผ่ือแผ่ พระบิดาบนสวรรค์จะประทานพรเราอย่างเผ่ือแผ่
มากกวา่น้ัน)

• เราจะให้ผู้อื่นอย่างเผื่อแผ่ได้ ในทางใดบ้าง

เชือ้เชิญให้นักเรยีนไตรต่รองถึงเวลาที่พวกเขาหรอืบางคนท่ีพวกเขารูจ้ักให้คนอื่นอย่าง
เผื่อแผ่ ให้นักเรยีนดคูาํถามตอ่ไปน้ี (หรอืแจกสําเนาคาํถามให้นักเรยีน) และเชือ้เชิญให้
นักเรยีนตอบคาํถามในสมุดจดหรอืสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องพวกเขา (หรอืใน
เอกสารแจกที่ท่านให้)

• ท่านหรอืคนที่ท่านรูจ้ักไดร้บัพรจากพระเจ้าเพราะให้อย่างเผื่อแผ่อย่างไร

• ท่านจะทําอะไรเพื่อจะเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่กับคนอ่ืนไดม้ากขึน้

หลังจากใหเ้วลาพอสมควรแล้ว ท่านอาจเชือ้เชิญนักเรยีนคนใดคนหน่ึงที่เต็มใจมาแบ่ง
ปันส่ิงที่พวกเขาเขียน กระตุน้ให้นักเรยีนสวดอ้อนวอนขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า
ขณะที่พวกเขาพยายามเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่กับผู้อื่น



อธิบายวา่หลังจากสอนมวลชน พระเยซูเสด็จเข้าไปในเมืองช่ือคาเปอรนาอุม

เชิญนักเรยีนหลายๆ คนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก ลูกา 7:2–5 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดย
มองหาวา่ใครแสวงหาความช่วยเหลือจากพระเยซูหลังจากไดย้ินวา่พระองคเ์สด็จเข้ามา
ในเมือง

• ใครแสวงหาความช่วยเหลือจากพระเยซู

อธิบายวา่นายรอ้ยเป็นเจ้าหน้าที่กองทัพชาวโรมันที่ควบคมุกองทหาร 50 ถึง 100 นาย

• นายรอ้ยกังวลเรือ่งอะไร

ชี ้ให้เห็นวา่ชาวยิวไม่ชอบนายรอ้ยเน่ืองจากพวกเขาเป็นตวัแทนอํานาจทางทหารและ
การเมืองของชาวโรมันที่มีเหนือชาวยิวและแผ่นดนิของพวกเขา (ด ูคูม่ือนักเรยีน พันธ
สัญญาใหม่ [คูม่ือของระบบการศึกษาศาสนจักร, 2014], 153)

• นายรอ้ยคนน้ีเป็นคนประเภทใด

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ลูกา 7:6–8 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่
นายรอ้ยแสดงศรทัธาที่ยิ่งใหญ่ ในพระเยซูครสิตอ์ย่างไร

• นายรอ้ยแสดงศรทัธาที่ยิ่งใหญ่ ในพระเยซูครสิตอ์ย่างไร

ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ลูกา 7:9–10 เชือ้เชิญให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่
ศรทัธาของนายรอ้ยคนน้ีไดร้บัผลตอบแทนอย่างไร ขอให้นักเรยีนรายงานส่ิงที่พบ

• เราสามารถเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรไดบ้้างจากเรือ่งราวน้ี (นักเรยีนอาจระบุหลักธรรม
หลายข้อ รวมถึงหลักธรรมตอ่ไปน้ี โดยการใช้ศรทัธาในพระเยซูครสิต์ เราสามารถ
ช่วยนําพรมาสูชี่วติผู้อ่ืนได้)

อธิบายวา่หน่ึงวนัหลังจากที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงรกัษาทาสของนายรอ้ย พระองคท์รงทํา
ปาฏิหารยิ์อีกอย่างหน่ึง

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ลูกา 7:11–12 ขอให้ชัน้เรยีนท่ีเหลือดตูาม โดยมองหา
ส่ิงที่พระเยซูและสานุศิษย์ของพระองคพ์บขณะพวกเขาไปถึงเมืองที่ช่ือนาอิน

 แทนที่จะให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ลูกา 7:11–12 ท่านอาจฉายบางส่วนของ 
วดีทิัศน์ “The Widow of Nain (หญิงม่ายแห่งนาอิน)” (0:00–0:45) from วดีทิัศน์พระ
คมัภีร์ ไบเบิล พระชนม์ชีพของพระเยซูครสิต,์ที่มีอยู่ ใน LDS.org

• พระเยซูและสานุศิษย์ของพระองคเ์ห็นอะไรเม่ือพวกเขากําลังจะถึงทางเข้าเมือง

• ตามท่ีกล่าวไว้ ใน ข้อ 12 เหตใุดการตายของเด็กหนุ่มคนน้ีจึงเป็นเรือ่งน่าสลดใจเป็น
พิเศษสําหรบัหญิงคนน้ี



ชี ้ให้เห็นวา่หญิงคนน้ีไม่เพียงสูญเสียลูกชายคนเดยีวของเธอเพราะความตาย แตเ่ธอพึ่ง
สูญเสียสามีของเธอดว้ย นอกเหนือจากความโศกเศรา้ที่เธอคงรูสึ้ก เธออาจไม่มี ใครช่วย
เหลือเธอทางดา้นการเงิน

ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ลูกา 7:13–15 หรอืฉายส่วนที่เหลือของวดีทิัศน์ 
(0:45–2:23) เชือ้เชิญให้ชัน้เรยีนมองหาส่ิงที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงทําเมื่อพระองคท์รง
เห็นหญิงคนน้ีกําลังโศกเศรา้ (ท่านอาจตอ้งการอธิบายวา่โลงคอืโลงศพหรอืแท่นรองรบั
โลงศพ)

• พระผู้ช่วยให้รอดทรงทําอะไรให้หญิงคนน้ี

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 13 เหตใุดพระเยซูทรงรกัษาบุตรชายของหญิงคนน้ี (ท่านอาจ
ตอ้งการชี ้ให้เห็นวา่หญิงม่ายไม่ไดทู้ลขอให้พระองคท์รงรกัษาลูกชายของเธอแต่
พระองคท์รงสังเกตเห็นความตอ้งการของเธอและจากน้ันจึงสนองความตอ้งการน้ัน)

• ท่านอาจมีความรูสึ้กใดหากท่านอยู่ ในสถานการณ์ของหญิงม่ายคนน้ีและไดเ้ห็นพระผู้
ช่วยให้รอดทรงทําให้ลูกชายคนเดยีวของท่านเป็นขึน้มาจากความตาย

• เราสามารถเรยีนรูค้วามจรงิอะไรจากเรือ่งราวน้ีเกี่ยวกับวธิีที่เราสามารถทําตามแบบอย่าง
ของพระเยซูครสิต ์(นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แต่ ให้แน่ใจวา่พวกเขาระบุความจรงิ
ตอ่ไปน้ี เราสามารถทําตามแบบอย่างของพระเยซูครสิต์ โดยแสดงความสงสารผู้
อ่ืนและสนองความต้องการท่ีพวกเขาไม่สามารถบอกกล่าว)

• เราจะเล็งเห็นความตอ้งการของผู้อื่นเมื่อพวกเขาไม่บอกเราไดอ้ย่างไร

อธิบายวา่ขณะที่นักเรยีนพยายามให้พระวญิญาณบรสุิทธิ์เป็นเพื่อน พวกเขาสามารถได้
รบัการกระตุน้เตอืนเก่ียวกับวธิีที่พวกเขาจะตอบสนองความตอ้งการของผู้อื่นที่ซ่อน
อยู่ นอกจากน้ี นักเรยีนอาจไตรต่รองคาํแนะนําของประธานเฮนรยี์ บี. อายรงิก์แห่งฝ่าย
ประธานสูงสุดที่เคยไดร้บัมาแล้วครัง้หน่ึง “เมื่อคณุพบกับคนหน่ึง ปฏิบัตติอ่เขาเหมือน
กับวา่เขามีปัญหารา้ยแรง และมันจะเป็นจรงิมากกวา่ครึง่หน่ึง” (“ดว้ยกําลังจากพระเจ้า,” 
เลียโฮนา, พ.ค. 2004, 19)

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจความจรงิและความสําคญัของหลักธรรมที่พวกเขาระบุ เชือ้เชิญ
ให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยประธานโธมัส เอส. มอนสัน

“มีเรือ่งราวการปฏิบัตศิาสนกิจสองสามเรือ่งของพระอาจารย์ที่ทําให้ข้าพเจ้า
ประทับใจมากกวา่แบบอย่างความสงสารท่ีแสดงออกกับหญิงม่ายผู้ โศกเศรา้
ที่นาอิน . . .

“พระอาจารย์ทรงแสดงพลังอํานาจ ความอ่อนโยน ความสงสารอะไรเช่นน้ัน! 
เราสามารถเป็นพรเช่นกันหากเราจะทําตามแบบอย่างอันสูงส่งของพระองค ์เรามี โอกาส
ทําทุกที่ เราตอ้งมีตาท่ีจะเห็นชะตากรรมที่น่าสงสารและหูที่จะไดย้ินเสียงวงิวอนเงียบๆ 
ของใจที่ชอกชํา้ ใช่แล้ว และจิตวญิญาณที่เป่ียมดว้ยความสงสาร เพื่อท่ีเราจะส่ือสารไม่ ใช่
โดยการมองตาหรอืหูที่ ไดย้ินเสียงแตด่ว้ยใจตอ่ใจ ในรปูแบบอันสูงส่งของพระผู้ช่วยให้
รอด” (“Meeting Life’s Challenges,” Ensign, พ.ย. 1993, 71)

• ท่านหรอืครอบครวัของท่านไดร้บัความสงสารหรอืการรบัใช้จากผู้อื่น แม้เมื่อท่านไม่ได้
ขอเมื่อใด



• การทําตามแบบอย่างของพระครสิตจ์ะช่วยเราพัฒนาความสามารถในการเล็งเห็นความ
ตอ้งการท่ีผู้อื่นไม่ไดบ้อกกล่าวอย่างไร

หากท่านไม่ไดฉ้ายวดีทิัศน์ เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ลูกา 7:16–17 ขอให้
ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่ผู้คนมีปฏิกิรยิาอย่างไรตอ่ปาฏิหารยิ์ ในการทําให้บุตรชาย
ของหญิงม่ายฟ้ืน

• ผู้คนมีปฏิกิรยิาอย่างไรหลังจากพระเยซูทรงทําให้บุตรชายของหญิงม่ายฟ้ืน

อธิบายวา่ผู้คนอาจประกาศวา่ “ผู้เผยพระวจนะที่ยิ่งใหญ่มาเกิดท่ามกลางเราแล้ว” 
(ข้อ 16) เน่ืองจากความคล้ายคลึงระหวา่งการรกัษาบุตรของหญิงม่ายในนาอินกับ
เหตกุารณ์ที่เอลียาห์และเอลีชาผู้เผยวจนะในพันธสัญญาเดมิทําให้บุตรชายฟ้ืนขึน้จาก
ความตาย (ด ู1 พงศ์กษัตรยิ์ 17:17–24; 2 พงศ์กษัตรยิ์ 4:17–22, 32–37; คูม่ือนักเรยีน 
พันธสัญญาใหม่, 154)

สรปุโดยเชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาโอกาสท่ีจะตอบสนองความตอ้งการที่ผู้อื่นไม่ไดบ้อก
กล่าว กระตุน้ให้พวกเขารบัใช้ดว้ยความเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่และโดยไม่คาดหวงัส่ิงตอบแทน



เชือ้เชิญให้นักเรยีนทํางานเป็นคูแ่ละแจกกระดาษให้คูล่ะหน่ึงแผ่น ขอให้แตล่ะคูเ่ขียน
ข้อเท็จจรงิเกี่ยวกับยอห์นผู้ถวายบัพตศิมาจากความทรงจําของพวกเขาให้ ไดม้ากที่สุดใน
หน่ึงนาที หลังจากหน่ึงนาที ขอให้นับข้อเท็จจรงิในกระดาษของพวกเขา

• มีข้อเท็จจรงิกี่ประการเกี่ยวกับยอห์นผู้ถวายบัพตศิมาที่ท่านสามารถเขียนลงไปได้

เชือ้เชิญให้นักเรยีนบอกชัน้เรยีนเกี่ยวกับข้อเท็จจรงิบางอย่างที่พวกเขาเขียน

หากเป็นไปได ้ให้นําตน้อ้อและผ้าเน้ือนุ่มหน่ึงผืนมาแสดง อธิบายวา่พระเยซูทรงใช้ส่ิง
เหล่าน้ีสอนคนเกี่ยวกับลักษณะนิสัยของยอห์น เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 
ลูกา 7:24–26 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาส่ิงที่พระเยซูทรงสอนเกี่ยวกับยอห์นผู้
ถวายบัพตศิมาขณะที่ตรสัถึงตน้อ้อและผ้าเน้ือดี

• ยอห์นแตกตา่งจากตน้อ้อหรอืใบหญ้าอย่างไร (แตกตา่งจากตน้อ้อ ซ่ึงไหวไปมาเม่ือถูก
ลมพัด ยอห์นผู้ถวายบัพตศิมาน้ันมั่นคงและไม่หวัน่ไหวในประจักษ์พยานของเขาและ
ในการทําพันธกิจของเขา)

แสดง ภาพ ประกอบของยอห์นผู้ถวายบัพตศิมาและถามวา่

• ยอห์นผู้ถวายบัพตศิมาแตกตา่งจากคนที่ “แตง่กายดว้ยเสือ้ผา้เน้ือด”ี และอยู่อย่าง
ฟุ่มเฟือย “ ในพระราชวงั” (ลูกา 7:25) อย่างไร (ยอห์นผู้ถวายบัพตศิมาอาศัยอยู่ ใน
ถิ่นทุรกันดารและสวมใส่เสือ้ผ้าที่ทําจากขนอูฐ ซ่ึงหยาบมาก แทนท่ีจะแสวงหาความ
สะดวกสบายทางโลก ยอห์นผู้ถวายบัพตศิมาพยายามทําตามพระประสงคข์องพระผู้
เป็นเจ้าเท่าน้ัน)

• พระเยซูตรสัอะไรเกี่ยวกับยอห์นผู้ถวายบัพตศิมาใน ข้อ 26

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจบทบาทเฉพาะของยอห์นผู้ถวายบัพตศิมา อธิบายวา่พระเยซู
ตรสัถึงคาํพยากรณ์ที่เขียนไวห้ลายรอ้ยปีมาแล้วซ่ึงพูดถึง “ทูต” ผู้จะ “เตรยีมหนทาง
ไวข้้างหน้า [พระเมสสิยาห์]” (มาลาค ี3:1) เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ลูก
า 7:27–28 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาสาเหตทุี่ยอห์นผู้ถวายบัพตศิมาแตกตา่งจาก
บรรดาผู้เผยพระวจนะคนอ่ืนๆ

ยอห์นผู้ถวายบัพตศิมาส่ังสอน



• บทบาทที่แตกตา่งและสําคญัอะไรที่ยอห์นผู้ถวายบัพตศิมาไดร้บัแตง่ตัง้ล่วงหน้ามาให้
ทํา (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แตพ่วกเขาควรระบุความจรงิตอ่ไปน้ี ยอห์นผู้ถวาย
บัพติศมาเป็นศาสดาพยากรณ์ท่ี ได้รบัแต่งตัง้ล่วงหน้าเพ่ือเตรยีมทางและ 
บัพติศมาพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า)

• ยอห์นผู้ถวายบัพตศิมาเตรยีมทางสําหรบัการเสด็จมาของพระเยซูครสิตอ์ย่างไร

อธิบายวา่ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธกล่าวส่ิงตอ่ไปน้ีเกี่ยวกับ ลูกา 7:28

“พระเยซูทรงถูกมองวา่เป็นผู้มีสิทธ์ิน้อยท่ีสุดในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า และ [ดู
เหมือน] จะมีสิทธิ์น้อยที่สุดท่ีจะไดร้บัความเช่ือถือในฐานะศาสดาพยากรณ์ ราวกลับวา่
พระองคต์รสั—‘ผู้ที่ตํา่ตอ้ยท่ีสุดในแผ่นดนิของพระเจ้าก็ ใหญ่กวา่ยอห์นเสียอีก—น่ันก็
คอืตวัเราเอง” (ด ูคาํสอนของประธานศาสนาจักร: โจเซฟ สมิธ [2007], 87)

สรปุ ลูกา 7:29–35 โดยอธิบายวา่หลายคนเช่ือคาํสอนของพระเยซู แตพ่วกฟารสีิและ
พวกผู้เช่ียวชาญบัญญัตทิี่อยู่ที่น่ันปฏิเสธคาํสอนของพระองค ์พระเยซูทรงอธิบายวา่พวก
เขาปฏิเสธความจรงิไม่วา่จะเป็นพระองคส์อนหรอืยอห์นผู้ถวายบัพตศิมาสอน

เขียนคาํถามตอ่ไปน้ีบนกระดาน ฉันจะไดร้บัอภัยบาปหรอืไม่

เชือ้เชิญให้นักเรยีนพิจารณาถึงเวลาที่พวกเขาอาจเคยสงสัยวา่พวกเขาจะไดร้บัอภัยบาป
หรอืไม่ เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาความจรงิที่จะตอบคาํถามน้ีขณะที่พวกเขาศึกษา  

ลูกา  7ตอ่ไป

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจบรบิทและเน้ือหาของ ลูกา 7:36–50 เชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่าน
ออกเสียงข้อสรปุและคาํอธิบายตอ่ไปน้ี

ฟารสีิคนหน่ึงช่ือซีโมนทูลเชิญพระเยซูเสด็จไปเสวยที่บ้านของเขา ในงานเลีย้งแบบ
น้ี แขกมักน่ังอยู่บนเบาะรอบๆ โตะ๊เตีย้ๆ และยืดขาออกไปห่างจากโตะ๊ ประเพณีสังคม
ในตอนน้ันอนุญาตให้คนจนเก็บอาหารที่เหลือจากงานเลีย้งได ้ดงัน้ัน จึงไม่ ใช่เรือ่งผิด
ปกตทิี่คนไม่ไดร้บัเชิญจะเข้ามาที่บ้านในระหวา่งงานเลีย้ง (ด ูเจมส์ อี. ทัลเมจ, Jesus the 

Christ, 3rd ed. [1916], 261)

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจเน้ือหา ลูกา 7:36–50 มากขึน้ ท่านอาจฉายวดีทิัศน์ 
“Come unto Me (จงมาหาเรา)” (11:34) ที่มีอยู่ ใน LDS.org ท่านอาจเล่นบางส่วนของ 
วดีทิัศน์เพื่อให้เห็นภาพพระเยซูเสวยกับซีโมนชาวฟารสีิ (เริม่ตน้นาทีที่ 4:17) ขอให้ชัน้
เรยีนดตูามในพระคมัภีรข์องพวกเขา โดยมองหาวา่เกิดอะไรขึน้เมื่อคนท่ีไม่ไดร้บัเชิญ
เข้ามาที่บ้านของซีโมนระหวา่งงานเลีย้ง หยุดวดีทิัศน์ ไวห้ลังจากพระเยซูตรสัวา่ “ท่าน
ตดัสินไดถู้กตอ้ง” (ลูกา 7:43) (นาทีที่ 7:24).

• ลูกาบรรยายหญิงที่อยู่ ใน ลูกา 7:37 วา่อย่างไร

• หญงิคนน้ีแสดงความรกัของเธอตอ่พระผูช่้วยใหร้อดอย่างไร (ท่านอาจตอ้งการอธบิายวา่ 
“ผอบน้ํามันหอม” คอืขวดที่ ใส่น้ํามันหอมราคาแพง)

• ซีโมนคดิอย่างไรเมื่อเขาห็นส่ิงที่หญิงน้ันกําลังทํา



เพื่อทบทวนอุปมาที่พระเยซูทรงสอน ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ลูกา 7:40–43 
เชือ้เชิญนักเรยีนที่เหลือให้ดตูาม โดยมองหาวา่พระเยซูครสิตท์รงสอนอะไรซีโมน

ลอก แผนภูมิ ตอ่ไปน้ีไวบ้นกระดาน

อธิบายวา่เจ้าหน้ีเป็นคนที่ ให้ยืมเงิน คนท่ียืมเงินคอืลูกหน้ี ลูกหน้ียินยอมจ่ายเงินคนืเจ้า
หน้ีหรอืเข้าคกุ ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงสรปุอุปมาโดยใช้คาํของตนเอง

• เจ้าหน้ีหมายถึงใคร (เขียน พระเยซูครสิต ์บนกระดานตอ่จากคาํวา่ “เจ้าหน้ี”)

• ลูกหน้ีคนใดหมายถึงหญิงคนน้ี และคนใดหมายถึงซีโมนชาวฟารสีิ เพราะเหตใุด 
(เขียน ชีโมนชาวฟารสีิ ใต ้“ลูกหน้ีที่เป็นหน้ี 50 เดนารอิัน” และ ผู้หญิง ใด ้“ลูกหน้ีที่
เป็นหน้ี 500 เดนารอิัน”)

อธิบายวา่ในสมัยของพระเยซูครสิต ์เป็นธรรมเนียมสําหรบัเจ้าภาพที่จะยกย่องแขกผู้มี
เกียรตขิองเขาโดยปฏิบัตส่ิิงที่แสดงความกรณุาเช่นทักทายดว้ยการจูบ หาน้ํามาให้พวก
เขาล้างเท้า และเจิมน้ํามันที่ศีรษะพวกเขา (ด ูเจมส์ อี. ทัลเมจ, Jesus the Christ, 261)

เปิดวดีทิัศน์ตอ่ในนาทีที่ 7:25 และหยุดหลังจากพระเยซูตรสัวา่ “จงไปเป็นสุขเถิด”  
(ลูกา 7:50) (นาทีที่ 8:52) หรอื เชือ้เชิญนักเรยีนหลายๆ คนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก  
ลูกา 7:44–47 ขอให้ชัน้เรยีนมองหาวา่ซีโมนปฏิบัตกิับพระเยซูอย่างไรเมื่อเปรยีบเทียบ
กับส่ิงที่หญิงคนน้ีปฏิบัตกิับพระองคแ์ละเขาแตล่ะคนจะรูสึ้กอย่างไรเกี่ยวกับพระเยซู

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 44–47 มีความแตกตา่งอะไรระหวา่งวธิีที่ซี โมนปฏิบัตกิับพระเยซู
และวธิีที่หญิงคนน้ีปฏิบัตติอ่พระองค ์พวกเขาแตล่ะคนจะรูสึ้กอย่างไรเกี่ยวกับพระ
เยซู (เขียนคาํตอบของนักเรยีนไว้ ในแผนภูมิบนกระดาน)

เมื่อนักเรยีนจบการรายงานส่ิงที่พวกเขาพบ แผนภูมิ ควรมีคาํตอบทํานองน้ี

• หญิงคนน้ีไดร้บัพรอะไรจากพระผู้ช่วยให้รอด



ชี ้ให้เห็นวา่โดยการเปรยีบเทียบอย่างเป็นนัยวา่ซีโมนเป็นลูกหน้ีที่เป็นหน้ี 50 เดนารอิัน 
พระผู้ช่วยให้รอดกําลังบอกวา่ซีโมนก็จําเป็นตอ้งไดร้บัอภัยบาปของเขาเช่นกัน

เชือ้เชิญนักเรยีนอ่าน ลูกา 7:47–50 ในใจ ขอให้พวกเขามองหาวา่อะไรที่ทําให้ผู้หญิงคนน้ี
ไดร้บัอภัยบาป

• เราสามารถเรยีนรู ้หลักธรรม อะไรบา้งจากเรือ่งราวน้ี ( ให้เขียนหลักธรรมตอ่ไปน้ีไวบ้น
กระดานโดยใช้คาํพูดของนักเรยีน เม่ือเราใช้ศรทัธาของเราโดยการแสดงความ
รกัและการอุทิศตนต่อพระเจ้า เราจะได้รบัการอภัยบาปจากพระองค์ เม่ือเราได้
รบัการอภัยบาปจากพระเจ้า เราจะเป่ียมด้วยความปรารถนาท่ีจะรกัและรบัใช้
พระองค์มากขึน้)

• เหตใุดเราจึงปรารถนาที่จะรกัและรบัใช้พระผู้ช่วยให้รอดมากขึน้เม่ือเราไดร้บัการอภัย
บาปจากพระองค์

เชือ้เชิญนักเรยีนสามคนโดยให้แตล่ะคนอ่านหน่ึงย่อหน้าจากคาํกล่าวตอ่ไปน้ีของ 

เอ็ลเดอรนี์ล แอล. แอนเดอรเ์ซ็นแห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง

“ระดบัความมีคา่ควรและความชอบธรรมส่วนบุคคลมีอยู่หลายระดบั แต่
การกลับใจยังเป็นพรให้เราทุกคน เราตอ้งรูสึ้กถึงพระพาหุแห่งพระเมตตา
ของพระผู้ช่วยให้รอดผ่านการอภัยบาปของเรา

“เมื่อหลายปีก่อน มีคนขอให้ข้าพเจ้าไปพบกับชายคนหน่ึงซ่ึงก่อนหน้าน้ัน
เขาดาํเนินชีวติอย่างวุน่วายเป็นช่วงเวลาหน่ึง ผลการเลือกท่ี ไม่ถูกตอ้งของเขาทําให้เขา
สูญเสียสมาชิกภาพในศาสนจักร เขากลับมาโบสถ์นานแล้วและรกัษาพระบัญญัตอิย่าง
ซ่ือสัตย์ แตก่ารกระทําครัง้ก่อนยังคงหลอกหลอนเขา ข้าพเจ้าสัมผัสถึงความอับอายและ
ความเสียใจอย่างสุดซึง้ท่ีเขาละเมิดพันธสัญญาในตอนน้ัน หลังการสัมภาษณ์ ข้าพเจ้า
วางมือบนศีรษะเขาและให้พรฐานะปุโรหิต ก่อนจะเอ่ยถ้อยคาํ ข้าพเจ้ารูสึ้กอย่างแรงกล้า
ถึงความรกัและการให้อภัยที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงมี ให้เขา หลังจากให้พร เราสวมกอด
กันและชายผู้น้ีรอ้งไห้อย่างเปิดเผย

“ข้าพเจ้าพิศวงกับอ้อมพระพาหุแห่งพระเมตตาและความรกัสําหรบัคนกลับใจ ไม่วา่
บาปที่ ไดล้ะทิง้น้ันจะเกิดจากความเห็นแก่ตวัมากเพียงไรก็ตาม ข้าพเจ้าเป็นพยานวา่
พระผู้ช่วยให้รอดทรงสามารถและทรงกระตอืรอืรน้ที่จะอภัยบาปของเรา ยกเวน้บาปของ
คนไม่กี่คนผู้เลือกความหายนะหลังจากรูถ้ึงความสมบูรณ์ ไม่มีบาปใดท่ีจะไม่ไดร้บัการ
ให้อภัย ช่างเป็นสิทธิพิเศษอันยอดเยี่ยมที่เราทุกคนสามารถหันหลังให้บาปและมาสู่พระ
ครสิต ์การให้อภัยจากสวรรคม์ีผลอันน่าช่ืนใจท่ีสุดอย่างหน่ึงของพระกิตตคิณุโดยกําจัด
ความรูสึ้กผิดและความเจ็บปวดออกไปจากใจแล้วนําปีตแิละสันตสุิขจากมโนธรรมเข้ามา
แทนที่” (“จงกลับใจ . . . เพื่อเราจะรกัษาเจ้า,” เลียโฮนา, พ.ย. 2009, 49–50)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนนึกถึงเวลาที่พวกเขาไดร้บัการอภัยบาปจากพระเจ้า ขอให้พวกเขา
ไตรต่รองวา่พวกเขาคดิอะไรและรูสึ้กอย่างไรเก่ียวกับพระผู้ช่วยให้รอด

ชี้ให้ดคูาํถามบนกระดาน ขอให้นักเรยีนอธิบายวา่พวกเขาจะตอบคาํถามอย่างไรหากมีคน
ถามพวกเขาวา่ “ฉันจะไดร้บัอภัยบาปหรอืไม่”

สรปุบทเรยีนโดยเป็นพยานวา่พระเยซูครสิตท์รงมีพลังอํานาจที่จะอภัยบาปเราหากเราใช้
ศรทัธาในพระองคแ์ละกลับใจจากบาปของเรา

•••••



เพื่อช่วยให้นักเรยีนทบทวนข้อผู้เช่ียวชาญพระคมัภีรห์้าข้อที่พวกเขาศึกษาไปแล้วใน
หลักสูตรน้ี ท่านอาจตอ้งการให้เขาทําข้อสอบสัน้ๆ ให้คาํสําคญัจากที่คัน่หนังสือเซมิ
นาร ีและขอให้นักเรยีนเขียนข้ออ้างอิงพระคมัภีรท์ี่เกี่ยวข้อง ดภูาคผนวกของคูม่ือเล่มน้ี
สําหรบัแนวคดิเพิ่มเตมิ



เขียนสถานการณ์ตอ่ไปน้ีบนกระดาน หรอืเขียนสถานการณ์แตล่ะข้อในกระดาษแตล่ะ
แผ่นแยกกัน เชือ้เชิญนักเรยีนสามคนอ่านออกเสียง

 1. เมื่อท่านขออย่างสุภาพให้น้องชายของท่านช่วยเก็บของให้เป็นระเบียบและทําความ
สะอาด เขาบอกท่านอย่างหยาบคายให้ท่านทําเอง

 2. ขณะวางแผนกิจกรรมโรงเรยีน เพื่อนรว่มชัน้สองสามคนวพิากษ์วจิารณ์และหัวเราะ
เยาะความคดิที่ท่านแบ่งปัน

 3. ขณะที่ท่านแบ่งปันพระกิตตคิณุกับเพื่อน เธอบอกวา่ความเช่ือของท่านแปลก

• ท่านจะรูสึ้กอย่างไรในแตล่ะสถานการณ์น้ี ท่านจะมีปฏิกิรยิาอย่างไร

เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาความจรงิขณะพวกเขาศึกษาคาํสอนของพระผู้ช่วยให้รอดใน 
ลูกา 8–9 ที่จะช่วยนําทางพวกเขาเมื่อพวกเขารูสึ้กขุ่นเคอืงจากการกระทําหรอืคาํพูดของ
ผู้อื่น

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงสรปุใจความสําคญัในบทของ ลูกา 8–9 ขอให้ชัน้
เรยีนดตูาม โดยมองหาเหตกุารณ์ที่บันทึกไว้ ในบทเหล่าน้ี อธิบายวา่เน่ืองจากพวกเขา
ศึกษาเหตกุารณ์เหล่าน้ีโดยละเอียดในบทเรยีนของมัทธิวและมาระโก บทเรยีนน้ีจะมุ่ง
เน้นไปที่ ลูกา 9:51–62

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ลูกา 9:51 ขอให้ชัน้เรยีนมองหาสถานท่ีซ่ึงพระ
ผู้ช่วยให้รอดตดัสินพระทัยจะเสด็จไป อธิบายวา่วลี “ถูกรบัขึน้ไป” หมายถึงการเสด็จขึน้
สวรรคข์องพระผู้ช่วยให้รอดที่ ใกล้จะมาถึง

• พระผู้ช่วยให้รอดตดัสินพระทัยวา่จะเสด็จไปที่ ไหน



อธิบายวา่การทําบางส่ิงอย่างแน่วแน่หมายถึงทําในแบบท่ีมุ่งม่ันและไม่หวัน่ไหว ก่อนหน้า
น้ัน พระผู้ช่วยให้รอดทรงพยากรณ์กับสานุศิษย์ของพระองคว์า่พระองคจ์ะทรงถูกทรยศ 
เฆี่ยนต ีและตรงึกางเขนในเยรซูาเล็ม (ด ูมัทธิว 20:17–19; ลูกา 9:44)

• ความตัง้พระทัยของพระผู้ช่วยให้รอดที่จะไปเยรซูาเล็มแม้จะมีความท้าทายเหล่าน้ีเผย
ให้เห็นพระลักษณะนิสัยของพระองคอ์ย่างไร

ชี ้ให้เห็นวา่ขณะเสด็จไปเยรซูาเล็ม พระเยซูและสานุศิษย์ของพระองค์ ไปถึงหมู่บ้าน
ชาวสะมาเรยี เชิญนักเรยีนสองสามคนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก ลูกา 9:52–54 ขอให้
ชัน้เรยีนมองหาปฏิกิรยิาของชาวสะมาเรยีเมื่อพวกเขารูว้า่พระเยซูและสานุศิษย์ของ
พระองคต์อ้งการเข้าไปในหมู่บ้าน

• ชาวสะมาเรยีมีปฏิกิรยิาอย่างไรเมื่อพวกเขารูว้า่พระเยซูและสานุศิษย์ของพระองค์
ตอ้งการเข้าไปในหมู่บ้านของพวกเขา

• ยากอบและยอห์นมีปฏิกิรยิาอย่างไรตอ่ความไรน้ํ้าใจของชาวสะมาเรยีและการปฏิเสธ
พระผู้ช่วยให้รอด

• ผู้คนทุกวนัน้ีอาจตอบสนองเกินควรในทางใดบ้างเม่ือมีผู้วา่กล่าวและก่อความขุ่นเคอืง
ใจ (พูดถึงสถานการณ์สมมตติา่งๆ ในตอนเริม่ตน้บทเรยีน และขอให้นักเรยีนไตรต่รอง
วธิีที่บางคนอาจจะตอบสนองเกินควรในสถานการณ์เหล่าน้ี)

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอา่นออกเสียง ลูกา 9:55–56 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาคาํ
ตอบของพระผู้ช่วยให้รอดที่ ให้แก่ยากอบและยอห์น เชือ้เชิญให้นักเรยีนรายงานส่ิงที่พบ

อธิบายวา่เม่ือพระผู้ช่วยให้รอดตรสัวา่ “ท่านไม่รูห้รอืวา่ท่านเป็นของวญิญาณใด” [ไม่มี ใน
ภาษาไทย] (ข้อ 55) พระองคก์ําลังแนะนําวา่คาํขอของยากอบและยอห์นไม่สอดคล้องกับ
พระวญิญาณของพระผู้เป็นเจ้าแตส่อดคล้องกับวญิญาณของซาตาน ผู้ที่ยั่วยุใจมนุษย์ ให้
มีความโกรธกัน (ด ู3 นีไฟ 11:29–30)

• ปฏิกิรยิาของพระผู้ช่วยให้รอดตอ่การปฏิเสธของชาวสะมาเรยีแตกตา่งจากปฏิกิรยิาของ
ยากอบและยอห์นอย่างไร

• เราสามารถเรยีนรูค้วามจรงิใดจากแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอดที่จะนําทางเราเม่ือเรา
เผชิญกับความขุ่นเคอืงใจ ( โดยใช้คาํพูดของนักเรยีน ให้เขียนความจรงิทํานองน้ีบน
กระดาน เราทําตามแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอดเม่ือเราเลือกตอบสนองความ
ขุ่นเคืองด้วยความอดทนและอดกลัน้)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนนึกถึงสถานการณ์สมมตจิากตอนเริม่ตน้บทเรยีน

• มีอันตรายอะไรบ้างที่อาจเกิดขึน้จากการเลือกขุ่นเคอืงใจในสถานการณ์สมมตแิตล่ะ
เรือ่ง

• ในสถานการณ์สมมตแิตล่ะเรือ่ง เราจะทําตามแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอดได้
อย่างไร

• เราอาจไดร้บัพรอย่างไรเมื่อเราเลือกตอบสนองความขุ่นเคอืงดว้ยความอดทนและอด
กลัน้

ขอให้นักเรยีนนึกถึงเหตกุารณ์ที่พวกเขาเลือกขุ่นเคอืงใจเพราะคาํพูดหรอืการกระทําของ
คนบางคน กระตุน้ให้พวกเขาทําตามแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอดโดยการเลือกตอบ
สนอง ความขุ่นเคอืง ดว้ยความอดทนและอดกลัน้



เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงออกมาหน้าห้องและนําของชิน้เล็กๆ 20 ถึง 30 ชิน้มาให้เขา 
(เช่นลูกปัด) บอกให้นักเรยีนนับจํานวนส่ิงของในใจ ขณะทําเช่นน้ัน ขอให้ชัน้เรยีนดวูา่
พวกเขาจะรบกวนการนับโดยการดงึความสนใจของนักเรยีนคนน้ันไดห้รอืไม่ ให้แน่ใจวา่
นักเรยีนจะไม่ทําอะไรไรร้ะเบียบเมื่อพวกเขาพยายามทําให้นักเรยีนคนน้ันเสียสมาธิ บอก
ให้พวกเขาน่ังอยู่กับที่ และเตอืนพวกเขาไม่ ให้ โยนส่ิงของหรอืสัมผัสนักเรยีนท่ีกําลังนับ

• การพยายามนับส่ิงของขณะถูกรบกวนคล้ายกับการพยายามตดิตามพระเยซูครสิต์ ใน
ทางใดบ้าง

ขอบคณุนักเรยีนท่ีนับส่ิงของ และเชือ้เชิญให้เขาน่ังลง ขณะนักเรยีนศึกษา ลูกา 9 ตอ่ 
เชือ้เชิญให้พวกเขาพิจารณาวธีิที่เราจะเอาชนะอิทธิพลที่อาจทําให้เราเขวหรอืตอ่ตา้นเรา
จากการตดิตามพระผู้ช่วยให้รอด

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ลูกา 9:57 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาส่ิง
ที่ชายคนหน่ึงพูดกับพระเยซูขณะที่พระองคแ์ละสานุศิษย์ของพระองคเ์ดนิทางไป
เยรซูาเล็ม

• ชายคนน้ีบอกพระผู้ช่วยให้รอดวา่เขาเต็มใจทําอะไร

เขียนวลีตอ่ไปน้ีบนกระดาน เพือ่เป็นสานุศษิย์ทีแ่ท้จรงิของพระเยซูครสิต.์ . .

ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ลูกา 9:58 ขอให้ชัน้เรยีนมองหาคาํตอบของพระผู้
ช่วยให้รอดตอ่ชายคนที่ปรารถนาจะตดิตามพระองค ์เชือ้เชิญให้นักเรยีนรายงานส่ิงที่พบ

• วลี “แตบุ่ตรมนุษย์ ไม่มีที่ที่จะวางศีรษะ” บ่งบอกอะไรเกี่ยวกับวถิีชีวติของพระผู้ช่วยให้
รอด (พระเยซูและสานุศิษย์ของพระองคเ์ดนิทางตลอดเวลา การปฏิบัตศิาสนกิจของ
พวกเขาไม่สะดวกสบายหรอืง่าย)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่าน ลูกา 9:59–60 ในใจ โดยมองหาคาํตอบของชายคนที่สองตอ่พระ
ดาํรสัเชิญของพระผู้ช่วยให้รอดให้ตดิตามพระองค์

• ชายคนน้ีตอ้งการทําอะไรก่อนตดิตามพระผู้ช่วยให้รอด

• คาํวา่ ก่อน (ข้อ 59) อาจบ่งบอกอะไรเกี่ยวกับชายคนน้ี

อธิบายวา่พระเยซูครสิต์ ไม่ไดบ้อกวา่เป็นส่ิงผิดที่จะไวทุ้กข์การตายของคนที่เรารกัหรอื
แสดงความเคารพในงานศพ (ด ูคพ. 42:45) แตพ่ระองคท์รงสอนชายคนน้ีถึงบทเรยีน
สําคญัเกี่ยวกับการเป็นสานุศิษย์

• เราเรยีนรูอ้ะไรจากคาํตอบของพระผู้ช่วยให้รอดที่บันทึกไว้ ใน ข้อ 60 เกี่ยวกับลําดบั
ความสําคญัของสานุศิษย์ที่แท้จรงิ

ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ลูกา 9:61–62 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาส่ิงที่
ชายคนท่ีสามปรารถนาจะทําก่อนตดิตามพระผู้ช่วยให้รอด

• ชายคนน้ีตอ้งการทําอะไรก่อนตดิตามพระผู้ช่วยให้รอด

• พระผู้ช่วยให้รอดทรงตอบชายคนน้ีอย่างไร



เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจอุปมาของการจับคนัไถแล้วไม่หันหลังกลับ เชือ้เชิญนักเรยีนคน
หน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยประธานฮาเวริด์ ดบัเบิลยู. ฮันเตอร์

“เพื่อขุดรอ่งดนิเป็นเส้นตรง [หรอืท้องรอ่ง] คนที่ ไถนาตอ้งมองตรงไปข้าง
หน้า เพื่อให้เขาอยู่ ในเส้นทางท่ีถูกตอ้ง อย่างไรก็ตาม หากเขาบังเอิญเหลียว
หลังมาดวูา่เขาไปถึงไหนแล้ว เขามี โอกาสมากขึน้ที่จะออกนอกทาง ผลท่ี
ตามมาคอืไดร้อ่งดนิที่คดเคีย้วและไม่ตอ่เน่ือง . . . หากเราไม่ทุ่มเทพลังงาน
ของเราไปอยู่กับส่ิงที่อยู่เบือ้งหลังแต่ ให้อยู่กับส่ิงท่ีอยู่เบือ้งหน้าเรา—แน่นอน

วา่ชีวตินิรนัดรแ์ละปีตขิองความรอด—คอืส่ิงท่ีเราจะไดร้บั” (“Am I a ‘Living’ Member?” 

Ensign, May 1987, 17)

• การเป็นสานุศิษย์ของพระเยซูครสิตเ์ป็นเหมือนการจับคนัไถและไม่หันหลังกลับ
อย่างไร

• พระผู้ช่วยให้รอดทรงเป็นแบบอย่างของส่ิงที่พระองคท์รงสอนดงัที่บันทึกใน ข้อ 62 
อย่างไร (“พระองคต์ัง้พระทัยจะไปยังเยรซูาเล็ม” [ลูกา 9:51] เพื่อทรงทําให้พระ 
พันธกิจที่พระบิดาบนสวรรคป์ระทานแก่พระองคสํ์าเรจ็ลุล่วง และพระองค์ ไม่หันหลัง
กลับ)

พูดถึงข้อความที่ ไม่ครบถ้วนบนกระดาน

• ตามท่ีเราเรยีนรูจ้าก ลูกา 9:57–62 ท่านจะสรปุความจรงิที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอน
เกี่ยวกับส่ิงที่พระองคท์รงเรยีกรอ้งจากสานุศิษย์ของพระองคอ์ย่างไร (นักเรยีนอาจระบุ
หลักธรรมที่หลากหลาย หลังจากท่ีพวกเขาตอบ ให้เตมิข้อความบนกระดานให้ครบ
ถ้วนเพื่อส่ือถึงความจรงิตอ่ไปน้ี เพ่ือเป็นสานุศษิย์ท่ีแท้จรงิของพระเยซูครสิต์ เรา
ต้องไม่ปล่อยให้สิง่ใดมีความสาํคัญกวา่การติดตามพระองค์)

• เหตใุดในบางครัง้เราให้ส่ิงอื่นๆ มาก่อนความรบัผิดชอบในฐานะสานุศิษย์ของพระเยซู
ครสิต์

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีของเอ็ลเดอรร์ชิารด์ จี. สก็อตต์
แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง

“ซาตานมีเครือ่งมืออันทรงพลังในการใช้ตอ่ตา้นคนด ีน่ันคอืการทําให้เขว ซาตานจะ
ทําให้คนดเีตมิ ‘ส่ิงดีๆ ’ ในชีวติจนไม่มีที่ ให้ส่ิงสําคญั” (“First Things First,” Ensign, May 

2001, 7)

เพื่อช่วยให้นักเรยีนพิจารณาวา่อะไรจะขัดขวางพวกเขาจากการตดิตามพระเยซูครสิต์
อย่างเต็มที่ ให้วาด แผนภูมิ ตอ่ไปน้ีไวบ้นกระดานและขอให้นักเรยีนลอกลงไปในสมุดจด
หรอืสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องพวกเขา



แบ่งนักเรยีนออกเป็นคู่ๆ  ขอให้พวกเขาทํางานกับคูเ่พื่อเขียนรายการในแผนภูมิความรบั
ผิดชอบของสานุศิษย์ที่แท้จรงิของพระเยซูครสิต ์(ซ่ึงอาจไดแ้ก่การเป็นคนซ่ือสัตย์ การ
รบัใช้คนอ่ืน การแบ่งปันพระกิตตคิณุ การทําประวตัคิรอบครวัและงานพระวหิาร และ
การเลีย้งดคูรอบครวั) สําหรบัความรบัผิดชอบแตล่ะอย่างที่อยู่ ในแผนภูมิของพวกเขา 
ขอให้นักเรยีนเขียนตวัอย่างของลําดบัความสําคญัอื่นๆ ที่บางคนอาจจะใส่เหนือความรบั
ผิดชอบน้ัน

เชือ้เชิญให้นักเรยีนรายงานส่ิงที่พวกเขาเขียนในรายการ

กระตุน้ให้นักเรยีนแบ่งปันตวัอย่างดา้นดขีองสานุศิษย์ของพระเยซูครสิต์ โดยถามวา่

• ท่านเคยเห็นบางคนเลือกหยุดวางเป้าหมายหรอืลําดบัความสําคญัอืน่ๆ ไวก้่อนเพ่ือ
ตดิตามพระผู้ช่วยให้รอดเมื่อใด

ขอให้นักเรยีนไตรต่รองวา่มีอะไรที่พวกเขาอาจยอมให้มีความสําคญัเหนือการตดิตามพระ
เยซูครสิตแ์ละคาํสอนของพระองค ์เชือ้เชิญให้พวกเขาเขียนลงในสมุดบันทึกการศึกษา
พระคมัภีรข์องพวกเขาโดยระบุเป้าหมายหน่ึงที่พวกเขาจะทําให้พระผู้ช่วยให้รอดและ
พระกิตตคิณุของพระองคอ์ยู่ ในลําดบัความสําคญัท่ีสูงขึน้

ท่านอาจตอ้งการสรปุบทเรยีนโดยเชือ้เชิญนักเรยีนให้รอ้ง เพลงสวด “พระเจ้าขอข้า
ตามพระองค”์ (เพลงสวด, บทที่ 106) หรอืเพลงสวดอื่นเกี่ยวกับการตดิตามพระเยซู
ครสิตแ์ละคาํสอนของพระองค์



นําภาชนะที่เต็มไปดว้ยส่ิงของ (เช่นลูกบอลหลายๆ ขนาด) มาที่ชัน้เรยีน เชือ้เชิญ
นักเรยีนคนหน่ึงออกมาหน้าห้อง ขอให้นักเรยีนถือของที่ท่านให้เขาโดยไม่ทําหล่นหรอื
วาง ให้ส่ิงของเหล่าน้ันแก่นักเรยีนจนกระทั่งเขาถือไม่หมดและบางส่วนเริม่หล่น จากน้ัน
ให้ถามนักเรยีนวา่

• ท่านจะทําอะไรบ้างเพ่ือป้องกันไม่ ให้ของหล่น

หากจําเป็น แนะนําวา่ให้นักเรยีนขอความช่วยเหลือจากคนอื่นในชัน้เรยีน ส่งของให้
นักเรยีนตอ่ไป และให้เขาส่งของบางอย่างไปให้นักเรยีนคนอื่นๆ จากน้ันให้นักเรยีนน่ังลง

• ท่านจะเปรยีบเทียบกิจกรรมน้ีกับวธิีที่ผู้นําศาสนจักรจัดการกับความรบัผิดชอบของ
พวกเขาอย่างไร

เตอืนนักเรยีนวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงเรยีกอัครสาวกสิบสองและส่งพวกเขาออกไปช่วย
งานของพระองค ์อย่างไรก็ตาม อัครสาวกเหล่าน้ีตอ้งการคนอื่นเพื่อช่วยพวกเขาสอนและ
ปฏิบัตเิพื่อนําพรของพระกิตตคิณุไปสู่ทุกคน

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ลูกา 10:1–2 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่
พระเจ้าทรงแตง่ตัง้ใครเพ่ือช่วยอัครสาวกทํางานของพระองค์

• พระเจ้าทรงแตง่ตัง้ใครเพ่ือช่วยพระองค์ ในงานของพระองค ์บทบาทของพวกเขาคอื
อะไร

อธิบายวา่คาํวา่ เจ็ดสิบ ใน ลูกา 10:1 หมายถึงตาํแหน่งในฐานะปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดค 
ตาํแหน่งเดยีวกันน้ีมีอยู่ ในศาสนจักรที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูในปัจจุบัน (หากเป็นไปได ้ให้
นักเรยีนดบูทความช่ือ “เจ้าหน้าที่ชัน้ผู้ ใหญ่และเจ้าหน้าที่ระดบัสามัญของศาสนจักร 

ของพระเยซคูรสิตแ์ห่งวสุิทธชินยคุสุดทา้ย” ในฉบบัการประชมุใหญล่า่สุดของ เลยีโฮนา)  
เวลาน้ีมี โควรมัสาวกเจ็ดสิบหลายโควรมั แม้วา่เพียงสมาชิกในโควรมัที่หน่ึงและสอง
เท่าน้ันที่เรยีกวา่เจ้าหน้าที่ชัน้ผู้ ใหญ่ แตล่ะโควรมัมีสมาชิกไดถ้ึง 70 คน งานของพวก
เขาในการส่ังสอนพระกิตตคิณุและช่วยปฏิบัตศิาสนจักรไดร้บัการกํากับดแูลโดยโควรมั
อัครสาวกสิบสองและฝ่ายประธานโควรมัสาวกเจ็ดสิบ (ด ูคพ. 107:25–26, 34; คูม่ือพระ
คมัภีร,์ “สาวกเจ็ดสิบ,” scriptures.lds.org)



• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 2พระเจ้าตรสัวา่มีส่ิงใดน้อยเกินไปสําหรบัการเก็บเกี่ยวจิต
วญิญาณ

• เราสามารถเรยีนรูค้วามจรงิอะไรเกี่ยวกับงานของพระเจ้าจากข้อเหล่าน้ี (นักเรยีนควร
ระบุความจรงิทํานองน้ี พระเจ้าทรงเรยีกคนงานนอกเหนือจากอัครสาวกเพ่ือเป็น
ตัวแทนของพระองค์และช่วยพระองค์ ในการทํางานของพระองค์)

• นอกจากอัครสาวกและสาวกเจ็ดสิบ ใครอื่นอีกท่ีมีความรบัผิดชอบในการช่วยเหลือ
พระเจ้าทํางานของพระองค์ ในทุกวนัน้ี (สมาชิกศาสนจักรทุกคน)

อธิบายวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงประกาศวา่มีความจําเป็นที่ตอ้งมีคนงานมากขึน้เพื่อเก็บ
เกี่ยวความรอด ศาสดาพยากรณ์ในยุคสุดท้ายไดเ้รยีกผู้สอนศาสนามากขึน้อย่างตอ่เน่ือง 
เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีของประธานโธมัส เอส. มอนสัน

“ข้าพเจ้าขอยํา้ส่ิงท่ีศาสดาพยากรณ์สอนมานาน—วา่ชายหนุ่มท่ีมีความ
สามารถและมีคา่ควรทุกคนควรรบัใช้งานเผยแผ่ การรบัใช้งานเผยแผ่เป็น
หน้าที่ฐานะปุโรหิต—ข้อผูกมัดท่ีพระเจ้าทรงคาดหวงัจากเราผู้ ไดร้บั
มากมาย เยาวชนชายทัง้หลาย ข้าพเจ้าขอเตอืนท่านให้เตรยีมรบัใช้เป็นผู้
สอนศาสนา . . .

“คาํแนะนําสําหรบัสตรสีาวของเรา แม้ท่านจะไม่มีความรบัผิดชอบฐานะปุโรหิตเหมือน
เยาวชนชายในการรบัใช้เป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลา แตท่่านทําคณุประโยชน์ในฐานะผู้
สอนศาสนาไดเ้ช่นกัน เรายินดี ให้ท่านรบัใช้” (“เม่ือเราพบกันอีก,” เลียโฮนา, พ.ย. 2010, 
5–6)

• นอกเหนือจากการรบัใช้งานเผยแผ่เต็มเวลา เรามีวธิี ใดอีกที่จะช่วยพระเจ้าในงานของ
พระองค์

• ประสบการณ์อะไรที่ท่านหรอืคนรูจ้ักมีความสุขผ่านการช่วยพระเจ้าในงานของ
พระองค์

สรปุ ลูกา 10:3–24 โดยอธิบายวา่พระเจ้าประทานคาํแนะนําแก่สาวกเจ็ดสิบเกี่ยวกับวธิีทํา
หน้าที่รบัผิดชอบให้เกิดสัมฤทธิผล พระองคท์รงตสีอนผู้คนในหลายเมืองที่ปฏิเสธงาน
ของพระองคเ์ช่นกัน หลังจากน้ัน สาวกเจ็ดสิบมารายงานการทํางานของพวกเขาตอ่พระ
เยซู พระองคป์ระทานคาํแนะนําเพิ่มเตมิและทรงยินดรีว่มกับพวกเขา

ขอให้นักเรยีนอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยประธานดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์แห่งฝ่าย
ประธานสูงสุด

“ผู้คนท่ีอยู่รอบข้างเราไม่ดพีรอ้ม ผู้คนทําส่ิงท่ีน่าราํคาญ ทําให้ผิดหวงั และโกรธ ในชี
วติมรรตยัน้ีจะเป็นอย่างน้ันอยู่เสมอ” (“ผู้มี ใจกรณุาย่อมไดร้บัพระกรณุา,” เลียโฮนา, 
พ.ค. 2012, 77)

เชือ้เชิญให้ชัน้เรยีนไตรต่รองวา่พวกเขารูจ้ักใครที่ทําให้พวกเขาราํคาญ ผิดหวงั หรอืโกรธ
บ้างหรอืไม่

• เหตใุดจึงรกัคนที่ทําส่ิงเหล่าน้ีไดย้าก



เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาความจรงิขณะพวกเขาศึกษา ลูกา 10:25–37 ที่จะช่วยนําทาง
พวกเขาขณะท่ีพวกเขามีปฏิสัมพันธ์กับคนที่รกัไดย้าก

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ลูกา 10:25 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
คาํถามที่ผู้เช่ียวชาญบัญญัตคินหน่ึงถามพระผู้ช่วยให้รอด

• ผู้เช่ียวชาญบัญญัตถิามอะไรพระผู้ช่วยให้รอด

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ลูกา 10:26–28 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
คาํตอบของพระผู้ช่วยให้รอด จากน้ันขอให้นักเรยีนรายงานส่ิงที่พบ

• เราเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรจากข้อเหล่าน้ีเกี่ยวกับส่ิงที่เราตอ้งทําเพื่อไดร้บัชีวตินิรนัดร ์
(นักเรยีนอาจใช้คาํที่แตกตา่งกันแตค่วรระบุหลักธรรมทํานองน้ี เพ่ือได้รบัชีวตินิรนั
ดร ์เราต้องรกัพระผู้เป็นเจ้าและรกัเพ่ือนบ้านของเราเหมือนรกัตนเอง เขียนหลัก
ธรรมน้ีไวบ้นกระดาน)

• ตามท่ีกล่าวไว้ ใน ข้อ 27 เราตอ้งรกัพระผู้เป็นเจ้าอย่างไร

• การที่จะรกัพระผู้เป็นเจ้าดว้ยสุดใจของท่าน ดว้ยสุดจิตของท่าน ดว้ยสุดกําลังของท่าน 
และดว้ยสุดความคดิของท่านหมายความวา่อย่างไร

ชี ้ไปที่วลี “รกัเพื่อนบ้านเหมือนรกัตนเอง” บนกระดาน เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจวา่การ
รกัเพื่อนบ้านเหมือนรกัตนเองหมายความวา่อย่างไร เชือ้เชิญให้พวกเขาเขียนรายการส่ิง
ที่พวกเขาทําแตล่ะวนับนกระดาน (รายการอาจจะรวมถึงการเตรยีมตวัสําหรบัวนัน้ัน การ
กิน การนอน การทํางานมอบหมายท่ีบ้าน และอื่นๆ)

หลังจากรวบรวมรายการบนกระดานแล้ว เชือ้เชิญให้นักเรยีนไตรต่รองวา่มีกิจกรรมกี่
อย่างที่มุ่งความสนใจไปที่ตวัพวกเขาเอง

• เราเรยีนรูอ้ะไรจากแบบฝึกหัดน้ี

• มีทางใดบ้างที่เราอาจจะมุ่งให้ความสําคญัแก่ความผาสุกของผู้อื่นไดบ้่อยขึน้และ
พยายามรกัเขามากเท่าที่เรารกัตนเอง

• มีทางใดบ้างท่ีเราทําส่ิงน้ีไดแ้ม้ระหวา่งที่เราทํากิจกรรมเพือ่ตวัเราเอง (ตวัอย่างอาจ
รวมถึงการรบัประทานอาหารเที่ยงกับคนที่ดเูหมือนจะโดดเดีย่วหรอืการชมเชยคนอ่ืน
ระหวา่งกิจกรรมที่ โรงเรยีนของเรา)

• ท่านคดิวา่การรกัพระผู้เป็นเจ้าและเพื่อนบ้านของเรามากเท่ากับเรารกัตวัเราเองจะช่วย
ให้เราก้าวหน้าไปสู่ชีวตินิรนัดร์ ไดอ้ย่างไร

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ลูกา 10:29 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
คาํถามที่สองที่ผู้เช่ียวชาญบัญญัตถิามพระเยซู

• คาํถามที่สองที่ผู้เช่ียวชาญบัญญัตถิามคอือะไร

เตรยีมนักเรยีนสองสามคนออกมาแสดงอุปมาเรือ่งชาวสะมาเรยีใจดี ใน ลูกา 10:30–35 
เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงให้เป็นผู้บรรยายและคนอื่นๆ เล่นบทของชายชาวยิวที่บาดเจ็บ 
โจรสองคน ปุโรหิต คนเลว ีและชาวสะมาเรยี (หากท่านมีชัน้เรยีนที่มีนักเรยีนเพียงสอง
สามคน พวกเขาสามารถแสดงหลายบทบาทได)้ ท่านอาจตอ้งการจัดหาอุปกรณ์ประกอบ
ฉาก ซ่ึงอาจรวมถึงป้ายช่ือ เสือ้ผ้าเพ่ือให้ โจรแย่งชิงจากชายชาวยิว ภาชนะสองชิน้ที่ ใช้
แทนน้ํามันและเหล้าองุ่น เก้าอีล้้อหมุนแทนสัตว ์และเหรยีญแทนเงินสองเดนารอิัน 
(หมายเหต:ุ ท่านอาจตอ้งการเลือกผู้มีส่วนรว่มและให้คาํแนะนําที่เจาะจงแก่พวกเขาก่อน



เริม่ชัน้เรยีนเพื่อให้แน่ใจวา่การแสดงบทบาทสมมตน้ัินมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และ
ปลอดภัย)

เชือ้เชิญผู้บรรยายอ่านออกเสียง ลูกา 10:30–35 และขอให้คนที่มีส่วนรว่มแสดงตาม
อุปมา ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาส่ิงที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนวา่เพื่อนบ้านของเรา
คอืใคร หลังจากแสดงบทบาทสมมต ิเชือ้เชิญนักเรยีนให้กลับไปที่น่ัง

• การกระทําใดของชาวสะมาเรยีที่ท่านประทับใจมากที่สุด

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจวา่อาจมีความคาดหวงัใดกับปุโรหิต คนเลว ีและชาวสะมาเรยี 
เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํอธิบายตอ่ไปน้ี

ปุโรหิตและคนเลวมีีฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนและไดร้บัมอบหมายให้รบัใช้พระผู้เป็นเจ้า
ตลอดจนเพ่ือนมนุษย์ของพวกเขา ทัง้ในพระวหิาร ในฐานะครแูละผู้เป็นแบบอย่างแห่ง
กฎของพระผู้เป็นเจ้า ผู้ดาํรงฐานะปุโรหิตเหล่าน้ีรูอ้ย่างแน่ชัดถึงพระบัญญัติ ให้ “รกั
เพื่อนบ้านเหมือนรกัตนเอง” (เลวนิีต ิ19:18) และเพื่อดแูลคนตา่งชาตแิละนักเดนิทาง 
(ด ูเลวนิีต1ิ9:34; 25:35) ในทางตรงกันข้าม “ชาวสะมาเรยีส่วนหน่ึงเป็นชาวอิสราเอลและ
ส่วนหน่ึงเป็นคนตา่งชาต ิศาสนาของพวกเขาผสมผสานระหวา่งความเช่ือและการปฏิบัติ
ของชาวยิวกบัคนนอกศาสนา . . . ชาวยิวเริม่มี [ความเกลียดชัง] ชาวสะมาเรยีเพราะชาว
สะมาเรยีละทิง้ความเช่ือจากศาสนาของชาวอิสราเอล” (คูม่ือพระคมัภีร,์ “ชาวสะมาเรยี,” 
scriptures.lds.org) ทัง้ชาวยิวและชาวสะมาเรยีโดยปกตแิล้วจะหลีกเลี่ยงกันและกัน

• ในอุปมาเรือ่งน้ี เหตใุดการกระทําของปุโรหิต คนเลว ีและชาวสะมาเรยีจึงเป็นที่น่า
ประหลาดใจ

• ชาวสะมาเรยีอาจมีเหตผุลอะไรจึงไม่ยอมช่วยชาวยิวที่บาดเจ็บ

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 33 อะไรที่กระตุน้ให้ชาวสะมาเรยีปฏิบัตเิมื่อเขาเห็นชายท่ีบาดเจ็บ

ชี ้ให้เห็นวา่การมีความสงสารหมายถึงการสังเกตเห็นความตอ้งการและความท้าทายของ
คนอ่ืนและรูสึ้กปรารถนาท่ีจะทําอะไรก็ตามท่ีเราทําไดเ้พื่อช่วยคนน้ัน

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ลูกา 10:36–37 ขอให้นักเรยีนท่ีเหลือดตูาม โดย
มองหาส่ิงที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนผู้เช่ียวชาญบัญญัตติอ่

• อุปมาน้ีตอบคาํถามใน ข้อ 29 ที่วา่ “ ใครเป็นเพื่อนบ้านของข้าพเจ้า?” อย่างไร

ช่วยให้นักเรยีนเข้าใจวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงใช้ชาวสะมาเรยีในอุปมาน้ีบ่งบอกวา่เพื่อน
บ้านของเราไม่ ใช่แคค่นที่อยู่ ใกล้เราแตเ่ป็นบุตรธิดาคนใดก็ไดข้องพระบิดาบนสวรค—์
รวมถึงคนท่ีเราจะรกัไดย้ากที่สุด

ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยประธานฮาเวริด์ ดบัเบิลยู. ฮัน
เตอร์

“เราตอ้งจําไวว้า่แม้เราจะเลือกเพ่ือนได ้แตพ่ระผู้เป็นเจ้าทรงเลือกคนท่ีจะเป็นเพื่อน
บ้านของเรา—พวกเขาอยู่ทุกท่ี ความรกัไม่ควรมีขอบเขต . . . พระครสิตต์รสัวา่ ‘เพราะวา่
ถ้าพวกท่านรกัคนท่ีรกัท่าน พวกท่านจะไดบ้ําเหน็จอะไร? พวกคนเก็บภาษีก็ทําอย่างน้ัน
ไม่ ใช่หรอื?’ (มัทธิว 5:46)” (“The Lord’s Touchstone,” Ensign, Nov. 1986, 35)

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 37 พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนผู้เช่ียวชาญบัญญัติ ให้ทําอะไร

เชือ้เชิญให้นักเรยีนพิจารณาบุคคลที่ท่านนึกถึงก่อนหน้าน้ันอีกครัง้ บุคคลที่ท่านอาจจะ
รกัไดย้าก



• เราสามารถทําอะไร เพื่อรกัและสงสารคนท่ีเรายากจะรกัได้

• ไตรต่รองถึงเวลาที่ท่านหรอืบางคนที่ท่านรูจ้ักทําตามคาํแนะนําของพระผู้ช่วยให้รอดให้ 
“รกั . . . เพื่อนบ้านเหมือนรกัตนเอง” (ลูกา 10:27) ผลคอือะไร

เป็นพยานถึงความจรงิที่สอนในบทเรยีนวนัน้ี เขียนข้อความที่ ไม่ครบถ้วนตอ่ไปน้ีบน
กระดานและเชือ้เชิญนักเรยีนเตมิข้อความให้ครบถ้วนในสมุดจดหรอืสมุดบนัทึกการ
ศึกษาพระคมัภีรข์องพวกเขา ฉันจะทําตามแบบอย่างของชาวสะมาเรยีใจดีโดย . . .
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“The Lord’s Touch-
stone,” Ensign, Nov. 1986, 35



ขอให้นักเรยีนนึกถึงการเลือกที่พวกเขาทําเมื่อวานน้ี เชือ้เชิญให้พวกเขาใช้เวลาหน่ึงนาที
เขียนการเลือกเหล่าน้ีให้ ไดม้ากที่สุดในสมุดจดหรอืสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์อง
พวกเขา ขอให้นักเรยีนหลายๆ คนรายงานการเลือกที่ดขีองพวกเขาในชัน้เรยีน

• ในสถานการณ์ใดบ้างที่เราอาจตอ้งตดัสินใจระหวา่งการเลือกที่ดสีองอย่าง

เมื่อนักเรยีนศึกษา ลูกา 10:38–42 เชือ้เชิญให้พวกเขามองหาหลักธรรมที่พระผู้ช่วยให้
รอดทรงสอนที่จะนําทางเราในการตดัสินใจชองเรา—โดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือเรามีทาง
เลือกที่ดมีากกวา่หน่ึงทางเลือก

อธิบายวา่หลังจากทรงสอนอุปมาเรือ่งชาวสะมาเรยีใจดแีล้ว พระผู้ช่วยให้รอดเสด็จไปที่ 
เบธานีและเย่ียมบ้านของผู้หญิงที่ช่ือมารธา

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ลูกา 10:38–40 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
ส่ิงที่มารธาและมารยี์น้องสาวของเธอเลือกทําขณะพระผู้ช่วยให้รอดประทับอยู่ ในบ้าน

• มารยี์ทําอะไรขณะพระผู้ช่วยให้รอดประทับอยู่ ในบ้าน

• มารธาทําอะไร (ชี ้ให้เห็นคาํวา่ วุน่วาย ใน ข้อ 40 หมายถึงกําลังมีภาระอยู่)

แสดงภาพ มารยี์และมารธา (หนังสือภาพพระกิตตคิณุ [2009], ภาพที่ 45; ด ูLDS.org 
ดว้ย) อธิบายวา่การตอ้นรบัเป็นส่ิงสําคญัมากในสมัยของพระเยซู มารธากําลังพยายามทํา
ส่ิงที่เธอคาดหวงัให้ทําโดยปรกติ ในฐานะเจ้าบ้าน เธอสนใจความกังวลทางโลกเช่นการ 
เตรยีมและการบรกิารอาหาร

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 40 มารธาถามอะไรพระผู้ช่วยให้รอดที่แสดงให้เห็นวา่เธอกังวล
เกี่ยวกับเรือ่งทางโลก

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ลูกา 10:41–42 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
พระดาํรสัที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงตอบมารธา

• พระผู้ช่วยให้รอดน่าจะทรงหมายความวา่อย่างไรเมื่อพระองคต์รสัวา่ “ส่ิงจําเป็นน้ันมี
เพียงส่ิงเดยีวและมารยี์ก็เลือกเอาส่วนที่ดน้ัีน”



เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีของเอ็ลเดอรด์ลัลิน เอช. โอ๊คส์
แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง

“เป็นเรือ่งน่ายกย่องท่ีมารธา ‘กระวนกระวายและรอ้นใจดว้ยหลายส่ิงนัก’ (ข้อ 41) แต่
การเรยีนรูพ้ระกิตตคิณุจากพระปรมาจารย์เป็นส่ิงซ่ึง ‘ตอ้งการมากกวา่’” (“ด ีดกีวา่  
ดทีี่สุด,” เลียโฮนา, พ.ย. 2007, 133)

• พระผู้ช่วยให้รอดน่าจะทรงหมายความวา่อย่างไรเมื่อพระองคต์รสัวา่ “ส่วนที่ด”ี ที่มารยี์
เลือก “ ใครจะชิงเอาไปจากเธอไม่ได”้ (ลูกา 10:42) ( โดยการเลือกฟังพระผู้ช่วยให้รอด
แทนที่จะสนใจความกังวลทางโลก เธอจะไดรับัพรทางวญิญาณ ซ่ึงเป็นนิรนัดร)์

• เราสามารถเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรจากพระดาํรสัที่พระผู้ช่วยให้รอดตรสักับมารธา 
(นักเรยีนอาจพูดตา่งออกไป แตพ่วกเขาควรระบุหลักธรรมตอ่ไปน้ี หากเราเลือกอุทิศ
ตนให้เรือ่งทางวญิญาณมากกวา่ความกังวลทางโลก เราจะรบัพรอันเป็นนิจ)

• เราจะอุทิศตนให้เรือ่งทางวญิญาณและยังคงใส่ ใจเรือ่งอ่ืนที่ “จําเป็น” (ลูกา 10:42)  

แตสํ่าคญัน้อยกวา่ไดอ้ย่างไร

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีของเอ็ลเดอร์ โอ๊คส์

“ขณะที่เราพิจารณาทางเลือกตา่งๆ เราควรจําไวว้า่ไม่เพียงพอที่บางส่ิงน้ันด ี
ทางเลือกอ่ืนๆ ดกีวา่ และยังมีอื่นๆ อีกท่ีดทีี่สุด . . . 

“ ให้เราพิจารณาวา่เราใช้เวลาของเราอย่างไรในการเลือกของเราขณะชม
โทรทัศน์ เล่นวดิี โอเกม ท่องอินเทอรเ์น็ต อ่านหนังสือหรอืนิตยสาร แน่นอน
วา่เป็นส่ิงท่ีด ีทีจ่ะชมรายการซ่ึงมีประโยชน์หรอืรบัข้อมูลน่าสนใจ แต่ไม่ ใช่

ทุกอย่างของข้อมูลหรอืรายการประเภทน้ันจะคุม้คา่กับส่วนน้ันในชีวติท่ีเราจะให้ ไปเพื่อ
ให้ ไดม้า บางส่ิงดกีวา่และบางส่ิงดทีี่สุด” (“ด ีดกีวา่ ดทีี่สุด,” 133)

ขอให้นักเรยีนทบทวนรายการการเลือกที่พวกเขาทําเมื่อวานและให้เขียนกํากับแตล่ะข้อ
ที่ดวีา่ “ด”ี “ดกีวา่” หรอื “ดทีี่สุด” เชือ้เชิญให้นักเรยีนหน่ึงหรอืสองคนเป็นพยานวา่พวก
เขาไดร้บัพรอย่างไรเม่ือให้เรือ่งทางวญิญาณมาก่อนความกังวลทางโลก

เชือ้เชิญให้นักเรยีนจินตนาการวา่พวกเขาเป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลากําลังสอนผู้สนใจคน
หน่ึงที่พยายามสวดอ้อนวอนสองสามครัง้แล้วและรูสึ้กวา่พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงตอบ  
ผู้สนใจคนน้ันกําลังคดิวา่จะเลิกสวดอ้อนวอน

• จากประสบการณ์ของท่านเอง ท่านจะตอบข้อกังวลน้ีอย่างไร

ขณะที่นักเรยีนศึกษา ลูกา 11 เชือ้เชิญให้พวกเขามองหาความจรงิในการช่วยบางคนที่
รูสึ้กวา่พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงตอบคาํสวดอ้อนวอนของเขา

สรปุ ลูกา 11:1–4 โดยอธิบายวา่หลังจากฟังคาํสวดอ้อนวอนของพระผู้ช่วยให้รอดแล้ว 
หน่ึงในสานุศิษย์ของพระองคท์ูลถามวา่พระองคจ์ะทรงสอนพวกเขาสวดอ้อนวอนไดห้รอื
ไม่ และพระองคท์รงทําเช่นน้ัน



อธิบายวา่หลังจากพระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนสานุศิษย์ ให้สวดอ้อนวอนแล้ว พระองคท์รง
ใช้อุปมาเพื่อสอนความจรงิเพิ่มเตมิเกี่ยวกับการสวดอ้อนวอน รวมถึงความเต็มพระทัย
ของพระผู้เป็นเจ้าในการตอบคาํสวดอ้อนวอน

เชือ้เชิญให้นักเรยีนศึกษา ลูกา 11:5–13 เป็นคู ่โดยมองหาวา่พระเจ้าทรงสอนอะไรเกี่ยว
กับการสวดอ้อนวอน ชี ้ให้เห็นงานแปลของโจเซฟ สมิธที่เพิ่มใน ข้อ 5 และ 13 การเพิ่ม
เตมิน้ีพบในงานแปลของโจเซฟ สมิธ, ลูกา 11:5–6 และงานแปลของโจเซฟ สมิธ, ลูกา 
11:14 หลงัจากให้เวลาพอสมควรแล้ว ให้ถามชัน้เรยีนวา่

• ในอปุมาทีท่า่นอา่นใน ขอ้ 5–8 เพือ่นคนหน่ึงถามเพ่ือนอกีคนหน่ึงวา่อะไร เพราะเหตใุด

• ท่านคดิวา่เหตใุดเพ่ือนคนท่ีสองจึงทําตามคาํขอของเพื่อนคนแรก (ท่านอาจตอ้งการ
อธิบายวา่คาํวา่ รบเรา้ ใน ข้อ 8 หมายถึงการที่ชายคนน้ันยืนกรานจะขอแม้เมื่อเพื่อน
ของเขาปฏิเสธเขาแล้วในตอนแรก)

• หากชายที่ขดัสนหมายถึงตวัเรา และเพื่อนที่มีขนมปังหมายถึงพระบิดาบนสวรรค ์พระ
ผู้ช่วยให้รอดทรงแนะนําวา่เราตอ้งทําอะไรในยามจําเป็น

เขียนข้อความที่ ไม่ครบถ้วนตอ่ไปน้ีไวบ้นกระดาน หากเราสวดอ้อนวอนและแสวงหาพร
จากพระบิดาบนสวรรค์ ในยามจําเป็นอย่างไม่หยุดหย่อน. . .

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 13 พระบิดาบนสวรรคป์ระทานอะไรแก่คนที่สวดอ้อนวอนและ
แสวงหาพรจากพระองคอ์ย่างไม่หยุดหย่อน

• จากคาํสอนของพระผู้ช่วยให้รอดใน ลูกา 11:5–13 ท่านจะเตมิข้อความบนกระดาน
ให้ครบถ้วนวา่อย่างไร หลังจากนักเรยีนตอบ ให้เตมิข้อความบนกระดานให้ครบถ้วน
เพื่อส่ือถึงความจรงิตอ่ไปน้ี หากเราสวดอ้อนวอนและแสวงหาพรจากพระบิดาบน
สวรรค์ ในยามจําเป็นอย่างไม่หยุดหย่อน พระองค์จะทรงตอบคําสวดอ้อนวอน
ของเราในวธีิท่ีจะเป็นพรแก่เรามากท่ีสุด)

ท่านอาจเชือ้เชิญให้นักเรยีนยกตวัอย่างเมื่อพวกเขาไดร้บัคาํตอบการสวดอ้อนวอนขณะ
แสวงหาพรจากพระบิดาบนสวรรคอ์ย่างไม่หยุดหย่อน

สรปุ ลูกา 11:14–54 โดยอธิบายวา่พระเยซูทรงขับผีออกจากชายคนหน่ึง ประทานคาํ
แนะนําผู้คนให้ฟังพระคาํของพระผู้เป็นเจ้า ตสีอนพวกฟารสีิและพวกธรรมาจารย์เรือ่ง
ความโง่เขลาทางวญิญาณและความช่ัวรา้ยของพวกเขา

อ่านคาํถามตอ่ไปน้ีให้นักเรยีนฟัง และเชือ้เชิญให้นักเรยีนไตรต่รองคาํตอบของพวกเขา
ในใจ

• ท่านเคยอยากไดอ้ะไรมากจนท่านคดิถึงตลอดเวลาหรอืไม่

• การคดิแบบน้ีมีผลทางลบอะไรตอ่เรา

สรปุ ลูกา 12:1–13 โดยอธิบายวา่ขณะที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงยืนอยู่ตอ่หน้าฝูงชนเป็น
จํานวนมาก พระองคท์รงสอนสานุศิษย์ของพระองค์ ให้ระวงัความหน้าซ่ือใจคด พระองค์
ทรงเตอืนพวกเขาวา่ทุกส่ิงที่ปกปิดไวจ้ะถูกเปิดเผย พระผู้เป็นเจ้าทรงทราบและทรงดแูล



บุตรธิดาของพระองค ์จากน้ันชายคนหน่ึงทูลถามพระผู้ช่วยให้รอดวา่พระองคจ์ะตรสักับ
พี่ชายของเขาและเกลีย้กล่อมให้พี่ชายแบ่งมรดกให้เขาไดห้รอืไม่

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ลูกา 12:14–15 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
พระดาํรสัตอบของพระผู้ช่วยให้รอดตอ่คาํขอของชายคนน้ี

• พระผู้ช่วยให้รอดประทานคาํเตอืนอะไรแก่คนที่อยู่กับพระองค์

อธิบายวา่ ความโลภ หมายถึงความปรารถนาบางส่ิงมากเกินไป เขียนความจรงิตอ่ไปน้ีบน
กระดาน พระเจ้าทรงบัญชาเราไม่ ให้ โลภสิง่ของทางโลก
• เหตใุดบุคคลพึงหลีกเลี่ยงความโลภ ความจรงิน้ีจะช่วยให้เราดาํเนินชีวติอย่างมีความ

สุขมากขึน้ไดอ้ย่างไร

อธิบายวา่หลังจากพระผู้ช่วยให้รอดตรสักับสานุศิษย์ของพระองค์ ให้หลีกเลี่ยงความโลภ
แล้ว พระองคป์ระทานอุปมาเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสําคญัของพระบัญญัตน้ีิ เชือ้เชิญ
ให้นักเรยีนอ่าน ลูกา 12:16–19 ในใจ โดยมองหาวา่ชายคนที่อยู่ ในอุปมาใช้คาํวา่ ข้า และ 
ของข้า กี่ครัง้ ขอให้นักเรยีนรายงานส่ิงที่พบ

• การที่ชายคนน้ีใช้ ข้า และ ของข้า บ่อยๆ สอนอะไรเราเก่ียวกับความกังวลของเขา

• เราอาจถูกล่อลวงให้เป็นเช่นชายคนน้ีในทางใดบ้าง

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ลูกา 12:20–21 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
ส่ิงที่พระผู้เป็นเจ้าตรสัเกี่ยวกับความละโมบและโลภของชายคนน้ี ขอให้นักเรยีนรายงาน
ส่ิงที่พบ

เขียน คาํกล่าว ตอ่ไปน้ีของเอ็ลเดอรเ์อ็ม. รสัเซลล์ บัลลารด์แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง 
(คาํกล่าวน้ีพบใน “ส่ิงสําคญัที่สุดคอืส่ิงยั่งยืนที่สุด,” เลียโฮนา, พ.ย. 2005, 49–52)

“ส่ิงสําคญัทีสุ่ดคอืส่ิงยั่งยืนทีสุ่ด,” (เอ็ลเดอรเ์อ็ม. รสัเซลล์ บัลลารด์)

• เศรษฐีที่อยู่ ในอุปมาน้ีล้มเหลวที่จะจดจ่ออยู่กับ “ส่ิงสําคญัที่สุด” ในทางใดบ้าง

• เหตใุดการกระทําของชายคนน้ีจึงถือวา่โง่

สรปุ ลูกา 12:22–30 โดยอธิบายวา่พระเจ้าทรงยํา้วา่สานุศิษย์ของพระองค์ ไม่จําเป็นตอ้ง
กังวลจนเกินเหตเุกี่ยวกับความตอ้งการทางโลกของพวกเขา

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ลูกา 12:31–34 เชือ้เชิญให้เขาอ่าน งานแปลของ
โจเซฟ สมิธ, ลูกา 12:34 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่ พระผู้ช่วยให้รอดทรงแนะนํา
สานุศิษย์ของพระองค์ ให้แสวงหาอะไรแทนท่ีจะสนใจความปรารถนาอันเห็นแก่ตวัของ
พวกเขาเอง

• พระเยซูทรงแนะนําสานุศิษย์ของพระองค์ ให้แสวงหาอะไร

• พวกเขาไดร้บัคาํสัญญาอะไรหากพวกเขาพยายามนําอาณาจกัรของพระผู้เป็นเจา้ออกมา

• ท่านจะสรปุคาํสอนของพระผู้ช่วยให้รอดใน ลูกา 12:31–34 เป็นหลักธรรมวา่อย่างไร 
(นักเรยีนอาจใช้คาํพูดของเขาเอง แตพ่วกเขาควรระบุหลักธรรมตอ่ไปน้ี หากเรา
พยายามนําอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ออก
มา พระองค์จะทรงจัดหาเพ่ือความต้องการของเราและเตรยีมท่ีสาํหรบัเราใน
อาณาจักรของพระองค์)



• เราจะพยายามนําอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าออกมาในทางใดไดบ้้าง (ขณะที่นักเรยีน
ตอบ ท่านอาจตอ้งการพูดถึงหลักธรรมที่พวกเขาระบุก่อนหน้าน้ีเกี่ยวกับการอุทิศตวัเรา
เองให้กับเรือ่งทางวญิญาณมากกวา่ความกังวลทางโลก)

เป็นพยานวา่ท่านไดร้บัพรอย่างไรเมื่อท่านพยายามให้เรือ่งทางวญิญาณมีความสําคญั
มากกวา่ความกังวลทางโลกและนําอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าออกมา กระตุน้ให้
นักเรยีนไตรต่รองวา่พวกเขาสนใจเรือ่งทางวญิญาณมากกวา่ความกังวลทางโลกหรอืไม่ 
เชือ้เชิญให้นักเรยีนเขียนส่ิงที่พวกเขาจะทําเพ่ือให้เรือ่งทางวญิญาณมาก่อนความกังวล
ทางโลกและเพื่อนําอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าออกมาลงในสมุดจดหรอืสมุดบันทึกการ
ศึกษาพระคมัภีรข์องพวกเขา

สรปุ ลูกา 12:35–59 โดยอธิบายวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนผู้ตดิตามของพระองค์ ให้
เตรยีมรบัการเสด็จมาครัง้ที่สองของพระองค ์พระองคท์รงช่วยให้พวกเขาเข้าใจวา่ที่ “ ได้
รบัมาก, . . . ตอ้ง [เรยีกเอา] มาก” (ข้อ 48) และพระองคท์รงอธิบายวา่พระกิตตคิณุของ
พระองคจ์ะทําให้เกิดความแตกแยกในบรรดาผู้คน



อ่านออกเสียงสถานการณ์สมมตติอ่ไปน้ี ท่านกําลังน่ังรบัประทานอาหารกลางวนัอยู่กับ
เพื่อนหลายคน พวกเขาสังเกตเห็นนักเรยีนท่ีแตง่กายมอซอน่ังอยู่คนเดยีว คนหน่ึงใน
กลุ่มของท่านพูดไม่สุภาพเกี่ยวกับสภาพของนักเรยีนคนน้ัน และเพื่อนของท่านก็หัวเราะ

เชือ้เชิญให้นักเรยีนไตรต่รองวา่พวกเขาจะรูสึ้กอย่างไรในสถานการณ์น้ี

• มีวธิี ใดบ้างที่ท่านจะตอบสนองในสถานการณ์น้ี

เชือ้เชิญให้นักเรยีนดใูน ลูกา 13–14 วา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์
กับคนท่ีทุกข์ยากกวา่เราอย่างไร

สรปุ ลูกา 13:1–14:6 โดยอธิบายวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงเล่าอุปมาเกี่ยวกับตน้มะเดือ่ที่
จะถูกตดัหากไม่มีผล ซ่ึงสอนวา่เราจะวบิัตหิากเราไม่กลับใจ พระองคท์รงรกัษาหญงิคน
หน่ึงในวนัสะบาโตและทรงสอนเกี่ยวกับแผ่นดนิของพระเจ้าและคนที่จะไดร้บัอนุญาต
ให้เข้าไปในน้ัน พระองคท์รงครํา่ครวญถึงความพินาศของเยรซูาเล็มที่เกิดขึน้ในไม่ช้า ใน 
ลูกา 14:1–6 เราอ่านวา่ผู้นําคนหน่ึงของพวกฟารสีิทูลเชิญพระผู้ช่วยให้รอดเสด็จไปเสวย
ที่บ้านในวนัสะบาโต ก่อนเสวย พระผู้ช่วยให้รอดทรงรกัษาชายคนหน่ึงที่เป็นโรคบวมน้ํา 
ซ่ึงเป็นโรคท่ีทําให้รา่งกายคนบวมดว้ยน้ํา

แบ่งนักเรยีนออกเป็นคู่ๆ  เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงในแตล่ะคูอ่่าน ลูกา 13:15–16 ในใจ
และอีกคนหน่ึงอ่าน ลูกา 14:5–6 ขอให้นักเรยีนมองหาพระดาํรสัตอบท่ีพระผู้ช่วยให้รอด
ตรสัแก่พวกฟารสีิที่กล่าวหาวา่พระองคท์รงละเมิดวนัสะบาโตโดยการรกัษาคนเหล่าน้ี 
เชือ้เชิญให้นักเรยีนรายงานส่ิงที่พบกับคูข่องเขา

หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว ถามนักเรยีนวา่

• วลี ใดที่บรรยายส่ิงที่พวกฟารสีิจะทําเพื่อสัตวข์องพวกเขาในวนัสะบาโต (ปล่อยสัตว์
ออกจากคอกและฉุดขึน้มาจากบ่อ)

• เราเรยีนรูอ้ะไรจากแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอดเกี่ยวกับการให้เกียรตวินัสะบาโตและ
รกัษาให้ศักดิสิ์ทธิ์ (การปฏิบัตติอ่คนที่ทุกข์ยากเป็นส่ิงที่เหมาะสมในวนัสะบาโต แบบ



อย่างอันชอบธรรมของพระผู้เป็นเจ้าแตกตา่งกับเจตคตขิองพวกฟารสีิบางคนที่มอง
วา่การช่วยสัตวถ์ูกตอ้งแต่ไม่ ใช่การช่วยคนในวนัสะบาโต)

สรปุ ลูกา 14:7–11 โดยอธิบายวา่หลังจากทรงรกัษาชายที่ทุกข์ทรมานจากโรคบวมน้ําแล้ว 
พระผู้ช่วยให้รอดทรงตสีอนแขกอื่นที่รว่มรบัประทานอาหารเย็นซ่ึงพยายามยกตนโดยน่ัง
ในที่น่ังอันมีเกียรตทิี่สุดและใกล้กับเจ้าภาพมากที่สุด

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ลูกา 14:12–14 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
ส่ิงพระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนชาวฟารสีิที่ทูลเชิญพระองคม์าเสวย

• พระผู้ช่วยให้รอดทรงแนะนําอะไรชาวฟารสีิคนน้ี

• มีเหตผุลที่เป็นไปได้ ใดบ้างที่คนเชิญเพื่อนและเพื่อนบ้านท่ีรํา่รวยของพวกเขามารบั
ประทานอาหารเย็น

อธิบายวา่ในสมัยพระผู้ช่วยให้รอด คนพิการ คนง่อย หรอืคนตาบอดมักลําบากในการหา
เลีย้งตนเองจึงทําให้พวกเขายากจน พวกฟารสีิบางคนดถููกคนเหล่าน้ี (ด ูลูกา 16:14–31)

• มีเหตผุลอะไรบ้างที่คนทุกวนัน้ีอาจดถููกคนอ่ืน

• เราเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรจาก ลูกา 14:14 เกี่ยวกับการพยายามช่วยคนที่ขัดสนกวา่เรา 
(ตอ่ไปน้ีเป็นหลักธรรมหน่ึงข้อที่นักเรยีนอาจระบุ เม่ือเราพยายามช่วยคนท่ีขัดสน
กวา่เรา พระเจ้าจะประทานบําเหน็จแก่เราท่ีการฟ้ืนคืนชีวติ)

ชี ้ให้เห็นวา่นอกจากจะประทานบําเหน็จแก่เราที่การฟ้ืนคนืชีวติ พระเจ้าจะประทานพร
เราในชีวติน้ีเมื่อเราพยายามช่วยคนที่ขัดสนกวา่เรา

• เราจะช่วยคนที่ขัดสนกวา่เราได้ ในทางใดบ้าง

• ท่านหรอืคนรูจ้ักไดร้บัพรจากการพยายามช่วยคนที่ขัดสนกวา่ท่านเม่ือใด

เชือ้เชิญให้นักเรยีนพิจารณาวธิีที่พวกเขาจะช่วยคนที่ขัดสนกวา่พวกเขา กระตุน้ให้พวก
เขาเขียนเป้าหมายหน่ึงที่จะรบัใช้คนที่ขัดสนมากกวา่พวกเขาลงในสมุดจดหรอืสมุด
บันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องพวกเขา

เชือ้เชิญให้นักเรยีนเขียนบนกระดานถึงบางส่ิงที่อาจจะมีผู้ขอให้พวกเขาเสียสละหรอื
ละทิง้ในฐานะสานุศิษย์ของพระเยซูครสิต์

• มีข้ออ้างอะไรบ้างท่ีบางคนอาจถูกล่อลวงให้ ใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียสละเหล่าน้ี

ขณะที่พวกเขาศึกษา ลูกา 14 ตอ่ เชือ้เชิญให้ชัน้เรยีนมองหาหลักธรรมที่สอนถึงส่ิงที่พระ
เยซูทรงเรยีกรอ้งจากสานุศิษย์ของพระองค์

อธิบายวา่หลังจากพระผู้ช่วยให้รอดทรงแนะนําพวกฟารสีิ ให้เชิญคนที่ขัดสนกวา่มารบั
ประทานอาหาร บางคนในห้องน้ันทูลพระองคว์า่ “ผู้ที่จะไดร้บัประทานอาหารในแผ่นดนิ
ของพระเจ้าก็เป็นสุข” (ลูกา 14:15) เพื่อตอบคาํกล่าวน้ี พระผู้ช่วยให้รอดทรงเล่าอุปมา
เรือ่งงานเลีย้งใหญ่



เชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่านออกเสียง ลูกา 14:16–24 กับคูข่องเขาจากตอนตน้ในบทเรยีน 
ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงในแตล่ะคูม่องหาคาํเชิญที่คนในอุปมาไดร้บั เชือ้เชิญนักเรยีนอีก
คนหน่ึงในแตล่ะคู่ ให้มองหาข้ออ้างของคนท่ีปฏิเสธข้อเสนอท่ี ให้ ไว ้หลังจากให้เวลาพอ
สมควรแล้ว ถามชัน้เรยีนวา่

• พระกิตตคิณุของพระเยซูครสิตเ์ป็นเหมือนงานเลีย้งใหญ่อย่างไร (คาํตอบอาจไดแ้ก่ 
พระกิตตคิณุเป็นของประทานที่เตรยีมไวสํ้าหรบัเรา พระกิตตคิณุจะเตมิเต็มเราและ
สนองความตอ้งการของเรา เราไดร้บัเชิญให้รบัส่วนพระกิตตคิณุ และเราสามารถรบั
หรอืปฏิเสธคาํเชิญให้รบัส่วนพระกิตตคิณุได)้

• ผู้คนที่ ไม่รบัเชิญมางานเลีย้งใหญ่ ให้ข้ออา้งวา่อะไร

• ข้ออ้างเหล่าน้ีเปิดเผยอะไรเกี่ยวกับลําดบัความสําคญัของคนเหล่าน้ี

ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 24 ผลของการให้ส่ิงอื่นมีความสําคญัมากกวา่พระเจ้าและพระ
กิตตคิณุของพระองคค์อือะไร (นักเรยีนอาจระบุหลักธรรมนํานองน้ี หากเราให้สิง่อ่ืนมี
ความสาํคัญมากกวา่พระเจ้าและพระกิตติคุณของพระองค์ เราจะสูญเสยีพรท่ีเรา
จะได้รบั)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองดรูายการบนกระดานของการเสียสละตา่งๆ ที่อาจมีผู้ขอให้พวก
เขาทําในฐานะสานุศิษย์ของพระเยซูครสิต์

• เราจะสูญเสียพรใดบ้างหากเราไม่เต็มใจเสียสละ

อธิบายวา่หลังจากทรงสอนอุปมาน้ี พระผู้ช่วยให้รอดตรสักับฝูงชนเกี่ยวกับส่ิงที่พระองค์
ทรงเรยีกรอ้งจากสานุศิษย์ของพระองค ์เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ลูกา 
14:25–27 อธบิายวา่งานแปลของโจเซฟ สมิธอธบิายคาํสอนของพระผูช่้วยใหร้อดใน ลูกา  
14:25–27 ดงัน้ี   “มีมหาชนไปกับพระเยซู พระองคจ์ึงทรงเหลียวไปตรสักับพวกเขาวา่ ถ้า
ใครมาหาเราและไม่ชังบิดามารดา บุตรภรรยา และพี่น้องชายหญิง แม้แตชี่วติของตนเอง 
หรอืพูดอีกนัยหน่ึง กลัวที่จะสละชีวติของเขาเพื่อเห็นแก่เรา คนน้ันจะเป็นสาวกของเรา
ไม่ได ้และใครก็ตามที่ ไม่ ไดแ้บกกางเขนของตนตามเรามา คนน้ันจะเป็นสาวกของเราไม่
ได ้ดงัน้ัน ท่านตกลงใจให้แน่วแน่ วา่ท่านจะทําส่ิงที่เราจะสอน และบัญชาท่าน”

• พระผู้ช่วยให้รอดตรสัวา่สานุศิษย์ของพระองคต์อ้งเต็มใจทําอะไร

อธิบายวา่นิยามหน่ึงของคาํในภาษากรกีที่แปลวา่ เกลียด คอืการ “รกัน้อยลง” (เจมส์  
สตรอง, The Exhaustive Concordance of the Bible [1890], “misĕō,” 48) พระผู้ช่วยให้รอด
ทรงอธิบายวา่สําหรบัสานุศิษย์ของพระองค ์การอุทิศตนตอ่ครอบครวัหรอืแม้แตชี่วติ
ของตนเองมาหลังการอุทิศตนตอ่พระองค ์(ด ูมัทธิว 10:37 ดว้ย) การรบักางเขนของตน
หมายถึงการตรงึกางเขนและเป็นตวัแทนของความเต็มใจที่กําหนดไวเ้พื่อถวายชีวติของ
คนๆ หน่ึงเพ่ือพระครสิต ์ผู้ประทานพระชนม์ชีพของพระองคเ์พื่อเรา (ด ูงานแปลของ 

โจเซฟ สมิธ, มัทธิว 16:26 [ ใน คูม่ือพระคมัภีร]์)

• เราสามารถเรยีนรูค้วามจรงิอะไรจากข้อเหล่าน้ีเกี่ยวกับการเป็นสานุศิษย์ของพระเยซู
ครสิต ์(นักเรยีนอาจระบุความจรงิที่แตกตา่งกันไป แต่ ให้แน่ใจวา่พวกเขาระบุความ
จรงิทํานองน้ี สานุศษิย์ของพระเยซูครสิต์ต้องเต็มใจเสยีสละทุกสิง่เพ่ือติดตาม
พระองค์ ท่านอาจตอ้งการเชือ้เชิญให้นักเรยีนเขียนความจรงิน้ีในที่วา่งรมิหน้าพระ
คมัภีรข์้าง ลูกา 14:25–27)

ใ



• เหตใุดท่านจึงคดิวา่สานุศิษย์ของพระเยซูครสิตต์อ้งเต็มใจที่จะให้พระองคม์าก่อนทุก
ส่ิง รวมถึงสมาชิกครอบครวัและชีวติพวกเขาเอง

เขียนประโยคน้ีบนกระดาน ท่านตกลงใจให้แน่วแน่ (ด ูงานแปลของโจเซฟ สมิธ, ลูกา 
14:27) 

• ท่านคดิวา่ประโยคน้ี “ท่านตกลงใจให้แน่วแน่” หมายความวา่อย่างไร อธิบายวา่ในบรบิท
น้ี ตกลงใจ หมายถึงตดัสินใจแน่วแน่หรอืตดัสินใจหนักแน่น

• พระผู้ช่วยให้รอดทรงตอ้งการให้เราตกลงใจอะไรให้แน่วแน่

• เราเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรบ้างจากงานแปลของโจเซฟ สมิธในลูกา 14:27 (นักเรยีนควร
ระบุหลักธรรมทํานองน้ี เม่ือเราตกลงใจแน่วแน่วา่จะทําสิง่ท่ีพระเยซูครสิต์ทรง
สอนและทรงบัญชาเรา เราเป็นสานุศษิย์ของพระองค์)

แจกสําเนาคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยเอ็ลเดอรแ์ลรร์ยี์ ดบัเบิลย.ู กิบบอนส์แห่งสาวกเจ็ดสิบให้
นักเรยีน เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยหาดวูา่เราจะ
ทําอะไรไดบ้้างเพื่อดาํเนินชีวติตามหลักธรรมน้ี

“เมื่อท่านเริม่จัดลําดบัความสําคญัในชีวติ จงจําไวว้า่ความมั่นคงท่ีแท้จรงิอยู่
ในการดาํเนินชีวติตามพระบัญญัตเิท่าน้ัน . . .

“. . . เป็นเรือ่งดทีี่จะตดัสินใจแตเ่น่ินๆ และเพียงครัง้เดยีวในชีวติวา่ท่านจะ
ทําอะไรและท่านจะไม่ทําอะไรเกี่ยวกับความซ่ือสัตย์ ความสุภาพเรยีบรอ้ย 

ความบรสุิทธิ์ พระคาํแห่งปัญญา และการแตง่งานในพระวหิาร

“พี่น้องทัง้หลาย จงอยู่บนทางคบัแคบและแคบ ไม่ ใช่อยู่ ระหวา่งกลาง ของทางคบัแคบ
และแคบ อย่าหลงระเรงิ อย่าเถลไถล อย่าประมาท จงระวงั

“. . . การดาํเนินชีวติตามพระบัญญัตจิะนําความสุขมาให้ท่านซ่ึงเป็นส่ิงท่ีคนจํานวน
มากคน้หาตามที่ตา่งๆ” (“เหตฉุะน้ัน จงเอาใจจดจ่อในเรือ่งน้ี,” เลียโฮนา, พ.ย. 2006, 
129, 130)

• พระบัญญัติ ใดที่ท่านตดัสินใจแน่วแน่วา่จะเช่ือพัง ท่านเคยไดร้บัพรอย่างไรจากการ
ตดัสินใจที่จะเช่ือฟังพระบัญญัตน้ัิน

กระตุน้ให้นักเรยีนตกลงใจให้แน่วแน่ “วา่ [พวกเขา] จะ . . . และ . . . จะไม่ทําอะไร
เกี่ยวกับความซ่ือสัตย์ ความสุภาพเรยีบรอ้ย ความบรสุิทธิ์ พระวาจาแห่งปัญญา และการ
แตง่งานในพระวหิาร” ท่านอาจตอ้งการเชือ้เชิญใหนั้กเรยีนเขียนการตดัสินใจของเขาลง
ในสมุดจดหรอืในสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องพวกเขา

อธิบายวา่หลังจากสอนหลักธรรมเหล่าน้ีเกี่ยวกับการเป็นสานุศิษย์ พระผู้ช่วยให้รอด
ประทานแนวเทียบสองเรือ่ง เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ลูกา 14:28–30 
และขอให้นักเรยีนอีกคนหน่ึงอ่านออกเสียง ลูกา 14:31–33 ขอให้ชัน้เรยีนดตูามและ
พิจารณาวา่แนวเทียบสองเรือ่งน้ีแสดงถึงอะไร

• ท่านคดิวา่แนวเทียบสองเรือ่งน้ีแสดงถึงอะไร

อธิบายวา่แนวเทียบทัง้สองเรือ่งแสดงถึงความสําคญัของการนับ หรอืการกําหนด ส่ิงที่
ตอ้งสูญเสียของแนวทางปฏิบัตกิ่อนที่จะเริม่ทําเพื่อตดัสินใจวา่ท่านจะสามารถทําสําเรจ็ได้
หรอืไม่ พระผู้ช่วยให้รอดทรงตอ้งการให้ผู้ตดิตามพระองค์ ใครค่รวญให้รอบคอบวา่พวก



เขาจะเต็มใจเสียสละอะไรก็ตามที่จําเป็นเพื่อพวกเขาจะดาํเนินตอ่ไปตลอดชีวติในฐานะ
สานุศิษย์ของพระองคห์รอืไม่ (ด ูงานแปลของโจเซฟ สมิธ, ลูกา 14:31)

ขอให้นักเรยีนเขียนส่ิงที่พวกเขาตอ้งเสียสละบนกระดานอีกครัง้ เชือ้เชิญนักเรยีนสอง
สามคนมาอธิบายวา่เหตใุดพวกเขาจึงเต็มใจเสียสละในฐานะสานุศิษย์ของพระเยซูครสิต์

ท่านอาจเชือ้เชิญให้นักเรยีนทําเครือ่งหมาย ข้อ 33 ซ่ึงมีบทสรปุสัน้ๆ จากคาํสอนของพระ
ผู้ช่วยให้รอดในบทน้ี เป็นพยานถึงความจรงิที่ท่านสนทนาไปแล้ว



เริม่ชัน้เรยีนโดยถามนักเรยีนวา่พวกเขาเคยทําของมีคา่หายหรอืไม่

• พวกท่านเต็มใจทําอะไรเพื่อหาให้เจอ เพราะเหตใุด

• ท่านคดิวา่การที่บุคคลคนหน่ึงจะ “หลง” ไปทางวญิญาณหมายถึงอะไร (ช่วยให้นักเรยีน
เข้าใจวา่น่ีอาจหมายถึงคนที่ยังไม่ไดร้บัพระกิตตคิณุที่ฟ้ืนฟูแล้วของพระเยซูครสิต์
หรอืไม่ไดก้ําลังดาํเนินชีวติตามคาํสอนของพระกิตตคิณุ)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนนึกถึงคนรูจ้ักที่อาจหลงไปทางวญิญาณ ขอให้พวกเขาไตรต่รองวา่
พวกเขารูสึ้กอย่างไรเกี่ยวกับคนน้ี

อธิบายวา่ ลูกา 15 ประกอบไปดว้ยคาํสอนของพระผู้ช่วยให้รอดเกี่ยวกับคนที่หลงไปทาง
วญิญาณ เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาความจรงิใน ลูกา 15 วา่พระบิดาบนสวรรคท์รงรูสึ้ก
อย่างไรเกี่ยวกับคนที่หลงไปทางวญิญาณและความรบัผิดชอบของเราที่มีตอ่พวกเขา

ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ลูกา 15:1–2 เชือ้เชิญให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
คนที่เข้าใกล้พระเยซูและส่ิงที่พวกฟารสีิและพวกธรรมาจารย์บ่นวา่

• ใครที่เข้าใกล้พระผู้ช่วยให้รอด เหตใุดพวกฟารสีิและพวกธรรมาจารย์จึงบ่นวา่

• การบ่นวา่น้ีเผยอะไรเกี่ยวกับพวกฟารสีิและพวกธรรมาจารย์

อธิบายวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงตอบโดยประทานอุปมาสามเรือ่ง เรือ่งแกะหาย เรือ่งเงิน
เหรยีญหาย และเรือ่งบุตรหายไป อุปมาเหล่าน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อให้ความหวงักับคนบาป
เช่นเดยีวกับประณามความหน้าซ่ือใจคดและการคดิวา่ตนชอบธรรมของพวกธรรมาจาร
ย์และพวกฟารสีิ กระตุน้ให้นักเรยีนเอาใจใส่สาเหตทุี่ส่ิงของในอุปมาแตล่ะเรือ่งหายไป
และพบไดอ้ย่างไร

ลอกแผนภูมิตอ่ไปน้ีลงบนกระดานหรอืทาํเป็น เอกสารแจก ให้นักเรยีน แบ่งนักเรยีน
ออกเป็นคู ่มอบหมายให้นักเรยีนคนหน่ึงศึกษา ลูกา 15:3–7 และอีกคนหน่ึงศึกษา ลูกา  
15:8–10 เชือ้เชิญให้นักเรยีนศึกษาอุปมาที่ ไดร้บัมอบหมาย โดยมองหาคาํตอบของ
คาํถามในช่องซ้ายมือ (อุปมาเรือ่งที่สามจะพูดถึงในช่วงหลังของบทเรยีน)



หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว ขอให้นักเรยีนอธิบายอุปมาที่ ไดร้บัมอบหมายและรายงาน
คาํตอบของคาํถามในแผนภูมิกับคู ่หลังจากนักเรยีนทัง้สองในแตล่ะกลุ่มทําเสรจ็แล้ว 
เชือ้เชิญนักเรยีนสองสามคนมาท่ีกระดานและเตมิแผนภูมิดว้ยคาํตอบของพวกเขา หรอื 
(หากท่านไม่ไดว้าดแผนภูมิไวบ้นกระดาน) ให้แบ่งปันคาํตอบของพวกเขากับชัน้เรยีน

• แกะหายกับเงินเหรยีญหายในวธิีที่แตกตา่งกันอย่างไร (แกะหายไม่ไดเ้ป็นความผิดของ
เจ้าของ แตเ่งินเหรยีญหายเป็นความละเลยหรอืไม่ ใส่ ใจของเจ้าของ [ด ูเดวดิ โอ. แมค
เคย์, ใน Conference Report, Apr. 1945, 120, 121–22])

• ตามท่ีกล่าวไว้ ใน ข้อ 7 และ 10 เงินเหรยีญและแกะที่พบหมายถึงอะไร (หมายถึงคน
บาปที่กลับใจและกลับมาหาพระผู้เป็นเจ้า)

• ความรบัผิดชอบของเราตอ่คนที่หลงไปคอือะไร ไม่วา่จะหลงหายดว้ยสาเหตใุด

เขียนข้อความที่ ไม่ครบถ้วนตอ่ไปน้ีบนกระดาน เมือ่เราช่วยให้ผู้อืน่รูสึ้กปรารถนาจะ
กลับใจ. . .

• จากการตอบสนองของคนที่หาของที่หายเจอ ท่านจะเตมิข้อความบนกระดานให้
ครบถ้วนวา่อย่างไร (นักเรยีนควรระบุหลักธรรมทํานองน้ี เม่ือเราช่วยให้ผู้อ่ืนรูส้กึ
ปรารถนาจะกลับใจ เรารูส้กึปีติและสวรรค์ช่ืนชมยินดี เตมิหลักธรรมที่เขียนบน
กระดานให้ครบถ้วน ท่านอาจตอ้งการเชือ้เชิญให้นักเรยีนพิจารณาเขียนหลักธรรมน้ี
ในพระคมัภีรข์องพวกเขาข้าง ลูกา 15:1–10)

• ท่านหรอืคนที่ท่านรูจ้ักช่วยคนที่หลงไปทางวญิญาณให้รูสึ้กปรารถนาจะกลับใจและเข้า
ใกล้พระบิดาบนสวรรคม์ากขึน้อย่างไร บางคนเคยช่วยท่านเม่ือใด (เตอืนนักเรยีนวา่
พวกเขาไม่ควรแบ่งปันประสบการณ์ที่เป็นเรือ่งส่วนตวัเกินไป)



เชือ้เชิญให้ชัน้เรยีนพิจารณาสถานการณ์สมมตติอ่ไปน้ี เยาวชนหญิงคนหน่ึงทําผิดบาป
รา้ยแรง เธอหยุดสวดอ้อนวอนและไม่ไปโบสถ์ เธอรูสึ้กปรารถนาจะเริม่สวดอ้อนวอนและ
ดาํเนินชีวติตามมาตรฐานของพระจ้า แตเ่ธอกังวลวา่พระองคจ์ะไม่ทรงตอ้งการให้เธอ
กลับมา

ขอให้นักเรยีนไตรต่รองวา่พวกเขารูจ้ักบางคนที่อาจรูสึ้กเหมือนกับคนในสถานการณ์
สมมตน้ีิหรอืไม่ อธิบายวา่อุปมาเรือ่งที่สามใน ลูกา 15 เป็นเรือ่งของบุตรหายไป (คอืบุตรที่
ใช้เงินอย่างสุรุย่สุรา่ยและฟุ้งเฟ้อโดยไม่ยัง้คดิ) พี่ชายของเขา และบิดาของเขา เชือ้เชิญ
ให้พวกเขามองหาความจรงิขณะศึกษาอุปมาน้ีที่จะช่วยคนที่อาจรูสึ้กหลงทางไปจนหมด
หวงัจะหาทางกลับ

ท่านอาจแบ่งนักเรยีนเป็น กลุ่ม กลุ่มละสามคน แจกสําเนาเอกสารตอ่ไปน้ีให้แตล่ะกลุ่ม 
เชือ้เชิญพวกเขาอ่านออกเสียง ลูกา 15:11–32 ในกลุ่มของพวกเขา มอบหมายให้นักเรยีน
คนหน่ึงพิจารณาอุปมาจากมุมมองของบุตรหายไป นักเรยีนคนที่สองพิจารณาจากมุม
มองของบิดา และนักเรยีนคนที่สามพิจารณาจากมุมมองของพ่ีชาย

หลงัจากนักเรยีนอา่นเสรจ็แลว้ ขอให้พวกเขาสนทนาคาํถามทีอ่ยู่ ใน เอกสารแจก เป็นกลุม่

แทนที่จะขอให้นักเรยีนอ่านและสนทนาเก่ียวกับอุปมา ท่านสามารถฉายวดีทิัศน์
เรือ่ง “The Prodigal Son (บุตรที่หายไป)” (5:35) จาก วดีทิัศน์พระคมัภีร์ ไบเบิล พระชนม์
ชีพของพระเยซูครสิต ์จัดเตรยีมสําเนาเอกสารแจกตอ่ไปน้ีให้นักเรยีนแตล่ะคน ขอให้
นักเรยีนมองหาคาํตอบของคาํถามขณะที่พวกเขาดวูดีทิัศน์ วดีทิัศน์น้ีมีอยู่ ใน LDS.org

บุตรหายไป
• อะไรที่ทําให้ท่านสํานึก หรอืตระหนักวา่ท่านกําลังตกอยู่ ในสถานการณ์ยํ่าแย่

• ท่านคาดหวงัวา่บิดาของท่านจะตอบรบัการกลับบ้านของท่านอย่างไร

• ท่านจะคดิหรอืรูสึ้กอย่างไรเมื่อบิดาของท่านปฏิบัตติอ่ท่านอย่างที่เขาปฏิบัติ

บิดา
• ท่านจะคดิหรอืรูสึ้กอย่างไรขณะที่บุตรชายคนสุดท้องของท่านหายไป

• เหตใุดท่านจึงตอ้นรบับุตรที่หายไปน้ีกลับบ้านอย่างที่ท่านทํา

• เม่ือบุตรชายคนโตของท่านไม่พอใจส่ิงที่ท่านปฏิบัตกิับน้องชายของเขา ท่านช่วยให้เขา
เข้าใจการกระทําของท่านอย่างไร

พ่ีชาย
• ท่านจะคดิหรอืรูสึ้กอย่างไรขณะน้องชายของท่านหายไป

• เหตใุดจึงเป็นเรือ่งยากที่ท่านจะช่ืนชมยินดเีมื่อน้องชายกลับมา

• ท่านไดร้บัพรใดบ้างจากการเป็นบุตรที่ซ่ือสัตย์ตอ่บิดาของท่าน



ถามนักเรยีนวา่พวกเขาจะเตมิช่องที่สามใน (ลูกา 15:11–32) แผนภูมิบนกระดาน หรอื
ในเอกสารแจกแผ่นแรกวา่อย่างไร เขียนคาํตอบของนักเรยีนบนกระดาน หรอืเชือ้เชิญให้
นักเรยีนเขียนคาํตอบของพวกเขาในเอกสารแจก

• เหตใุดบุตรจึงหายไป (ตรงข้ามกับแกะและเงินเหรยีญ บุตรหายไปเน่ืองจากความกบฏ
ของเขาเอง)

• โดยที่เข้าใจวา่บิดาในอุปมาน้ีหมายถีงพระบิดาบนสวรรค ์เราสามารถเรยีนรูอ้ะไร
เกี่ยวกับวธิีที่พระบิดาบนสวรรคท์รงตอบรบัคนที่กลับมาหาพระองค์ โดยการกลับใจ 
(นักเรยีนควรระบุหลักธรรมทํานองน้ี หากเรากลับมาหาพระบิดาบนสวรรค์ โดย
การกลับใจและแสวงหาการให้อภัยจากพระองค์ พระองค์จะทรงช่ืนชมยินดีและ
ต้อนรบัเรากลับมาด้วยพระพาหุท่ีเปิดรบั เขียนหลักธรรมน้ีไวบ้นกระดาน)

• หลักธรรมน้ีจะช่วยคนที่รูสึ้กหลงหายไปทางวญิญาณอย่างไร

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยเอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด์
แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง

“ภาพอันอ่อนโยนของบิดาผู้ตืน่เตน้และซ่ือสัตย์ของเด็กหนุ่มคนน้ีที่วิง่ไปรบัเขาและ
พรมจูบเขาเป็นฉากท่ีน่าประทับใจและสะเทือนใจท่ีสุดในจารกึศักดิสิ์ทธ์ิ ภาพดงักล่าว
บอกเราวา่บุตรธิดาทุกคนของพระผู้เป็นเจ้า ไม่วา่จะหลงหายไปหรอืไม่ พระผู้เป็นเจ้า
ทรงตอ้งการให้เรากลับมาอยู่ ในพระพาหุที่ปกป้องของพระองคเ์พียงใด” (“บุตรหายไปอีก
คนหน่ึง,” เลียโฮนา, ก.ค. 2002, 72)

(เตอืนนักเรยีนให้นึกถึงพี่ชายในอุปมาน้ี)

• ท่านคดิวา่เหตใุดพี่ชายจึงโกรธ

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงข้อความตอ่ไปน้ีโดยเอ็ลเดอรฮ์อลแลนด ์และขอ
ให้ชัน้เรยีนฟังความคดิเห็นถึงสาเหตทุี่พี่ชายโกรธ

“บุตรคนน้ีโกรธท่ีน้องกลับมาบ้านแตก็่ไม่มากเท่าความโกรธท่ีบิดามารดามี
ความสุขกับเรือ่งน้ัน ความที่รูสึ้กน้อยใจและบางทีอาจจะเป็นมากกวา่ความ
สงสารตวัเอง ทําให้บุตรท่ีมีความรบัผิดชอบคนน้ี—ผู้มีความรบัผิดชอบ มาก
เป็นพิเศษ —ลืมไปช่ัวขณะวา่เขาไม่เคยตอ้งพบกับความสกปรกหรอืสิน้
หวงั ความกลัวหรอืเกลียดตวัเอง เขาลืมไปช่ัวขณะวา่ววัทุกตวัในฟารม์เลีย้ง

สัตวเ์ป็นของเขาอยู่แล้ว เสือ้ผ้าทุกชุดในตูแ้ละแหวนทุกวงในลิน้ชักก็เป็นของเขาดว้ย 
เขาลืมไปช่ัวขณะวา่ความซ่ือสัตย์ของเขามีผลตอบแทนให้เสมอ . . .

“. . . เขายังไม่มีความเห็นอกเห็นใจ ไม่มีเมตตา ไม่มีสายตากวา้งไกลและความใจกวา้ง 
เขาไม่เห็นวา่ คนทีก่ลับมาไม่ ใช่คูแ่ข่ง แตเ่ป็นน้องชายของเขาเอง . . .

“แน่นอนวา่น้องชายคนน้ีเคยเป็นเชลยมาก่อน—เชลยของบาป ความโง่เขลา และเล้า
หมู แตพ่ี่ชายมีชีวติอยู่ ในที่คมุขังดว้ย เขาไม่สามารถปลดปล่อยตนเองจากการเป็นเชลย 
เขาวนเวยีนอยู่กับความอิจฉาตารอ้น” (“บุตรหายไปอีกคนหน่ึง,” 77)

• ตามที่เอ็ลเดอรฮ์อลแลนดก์ล่าว พี่คนโตโกรธเพราะอะไร

• เราตอ้งจดจําอะไรเมื่อเราเห็นพระผู้เป็นเจ้าทรงเมตตาและประทานพรคนที่กลับใจ
และกลับมาหาพระองค์



• เราสามารถเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรจากอุปมาน้ีเกี่ยวกับการเป็นเหมือนพระบิดาในสวรรค์
ของเรามากขึน้ (นักเรยีนควรระบุหลักธรรมทํานองน้ี เราสามารถเป็นเหมือนพระ
บิดาในสวรรค์ของเรามากขึน้โดยการตอบสนองด้วยความสงสารและปีติยินดี
เม่ือคนอ่ืนกลับใจ)

ทบทวนหลักธรรมตา่งๆ ที่นักเรยีนเรยีนรูจ้ากอุปมาใน ลูกา 15 ขอให้นักเรยีนอธิบายวา่
พวกเขาจะใช้หลักธรรมเหล่าน้ีเพื่อตอบพวกฟารสีิและพวกธรรมาจารย์ที่บ่นวา่เมื่อพระ
เยซูเสวยกับคนบาปอย่างไร

เตอืนนักเรยีนถึงคนที่พวกเขานึกถึงเมื่อเริม่ชัน้เรยีนท่ีอาจหลงหายไปทางวญิญาณ 
กระตุน้ให้พวกเขาพิจารณารว่มกับการสวดอ้อนวอนวา่พวกเขาจะสามารถช่วยคนน้ันให้
กลับใจและเข้าใกล้พระบิดาบนสวรรคม์ากขึน้ไดอ้ย่างไร เชือ้เชิญให้นักเรยีนเขียนคาํตอบ
ของคาํถามตอ่ไปน้ีลงในสมุดจดหรอืสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องพวกเขา

• วธิีหน่ึงที่ท่านจะประยุกต์ ใช้ส่ิงที่ท่านเรยีนรู้ ในวนัน้ีคอือะไร



ท่านอาจนําเอาส่ิงของมาท่ีชัน้เรยีน ส่ิงของที่แสดงถึงความรํา่รวยและอํานาจทางโลก 
เช่นเงิน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ วฒุิบัตร รถยนตข์องเล่น หรอืภาพบ้าน

เริม่บทเรยีนโดยถามวา่

• มีส่ิงของอะไรที่คนมักมี ใจฝักใฝ่และพยายามให้ ไดม้า (หากท่านนําส่ิงของที่เกี่ยวข้อง
มาดว้ย ให้นักเรยีนดส่ิูงของน้ันเม่ือนักเรยีนพูดถึง หรอืมิฉะน้ัน ขอให้นักเรยีนคนหน่ึง
เขียนรายการคาํตอบของสมาชิกชัน้เรยีนบนกระดาน)

• มีความรํา่รวยใดบ้างที่พระบิดาบนสวรรคท์รงตอ้งการให้เราแสวงหา (เชือ้เชิญนักเรยีน
คนหน่ึงเขียนรายการคาํตอบของสมาชิกชัน้เรยีนบนกระดาน ซ่ึงอาจรวมถึงครอบครวั
นิรนัดร ์สันตสุิข ความปีตยิินด ีและรศัมีภาพซีเลสเชียล บอกนักเรยีนคนน้ันให้เขียน
หัวข้อ ความรํา่รวยนิรนัดร ์ข้างบนรายการน้ัน)

ชี ้ให้เห็นวา่เราสามารถไดร้บัความรํา่รวยนิรนัดรบ์างอยา่งได้ ในชีวติน้ี ขอใหนั้กเรยีน
ไตรต่รองวา่ความรํา่รวยนิรนัดรข์อ้ใดสําคญัตอ่พวกเขาเป็นพิเศษ เชือ้เชิญใหพ้วกเขามอง
หาความจรงิขณะท่ีพวกเขาศึกษา ลูกา 16 ทีจ่ะช่วยใหพ้วกเขาไดร้บัความรํา่รวยนิรนัดร์

อธิบายวา่หลังจากทรงสอนอุปมาเรือ่งแกะหาย เงินเหรยีญหาย และบุตรหายไป พระผู้
ช่วยให้รอดทรงสอนอุปมาเรือ่งพ่อบ้านท่ี ไม่ซ่ือสัตย์ ท่านอาจตอ้งการอธิบายวา่พ่อบ้านคอื
คนที่ดแูลธุรกิจ เงิน และทรพัย์สินให้อีกคนหน่ึง

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ลูกา 16:1–2 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่
เศรษฐี ในอุปมาเรยีนรูอ้ะไรเกี่ยวกับพ่อบ้านของเขา

• พ่อบ้านทําอะไรกับสมบัตขิองเศรษฐี

• ผลของการผลาญสมบัตขิองพ่อบ้านคอือะไร (เขาจะถูกถอดออกจากหน้าที่)

สรปุ ลูกา 16:3–7 โดยอธิบายวา่พ่อบ้านกังวลวา่เขาจะทําอย่างไรเมื่อเขาตกงานเน่ืองจาก
เขาไม่อยากทํางานใช้แรงงานและอายเกินกวา่จะขอทาน เขาวางแผนซ่ึงเขาคดิวา่จะ
ทําให้เขาไดง้านในบ้านหลงัอื่น เขาไปหาลูกหน้ีสองคนของเศรษฐีและลดจํานวนหน้ีของ
พวกเขาเป็นจํานวนมาก ซ่ึงเขาหวงัวา่ลูกหน้ีทัง้สองจะช่ืนชอบเขา



เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ลูกา 16:8 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่
เศรษฐีตอบสนองอย่างไรเมื่อเขารูก้ารกระทําของพ่อบ้าน อธิบายวา่ “ลูกของยุคน้ี” คอืคน
ที่ ใส่ ใจเรือ่งทางโลกและ “ลูกของความสวา่ง” คอืผู้ตดิตามของพระผู้เป็นเจ้า หรอืคนที่
ใส่ ใจเรือ่งทางวญิญาณ

• เศรษฐีตอบสนองอย่างไรเมื่อเขารูก้ารกระทําของพ่อบ้าน เศรษฐีชมวา่อย่างไร (เศรษฐี
ชมความฉลาดของพ่อบ้านที่ทําให้ลูกหน้ีของเศรษฐีช่ืนชอบ ไม่ไดช้มความไม่ซ่ือสัตย์
ของพ่อบ้าน)

แจกสําเนาคาํกล่าวตอ่ไปน้ีของเอ็ลเดอร ์เจมส์ อี. ทาลเมจแห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง 
เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวน้ัน ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาส่ิงที่
พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนผ่านอุปมาเรือ่งพ่อบ้านท่ี ไม่ซ่ือสัตย์

“จุดประสงคข์องพระเจ้าคอืเพื่อแสดงให้เห็นความแตกตา่งระหวา่งความ
ห่วงใย ความอาทร และการอุทิศตนของคนท่ีเก่ียวข้องในธุรกิจการเงินของ
โลก และความไม่เต็มใจของอีกหลายๆ คนที่บอกวา่กําลังแสวงหาความ
รํา่รวยทางวญิญาณ . . .

“. . . โดยเรยีนรูแ้ม้จากคนไม่ซ่ือสัตย์และช่ัวรา้ย หากพวกเขามองการณ์
ไกลถึงการจัดเตรยีมไวสํ้าหรบัในอนาคตท่ีเขานึกถึง ท่านผู้ที่เช่ือในอนาคตนิรนัดรค์วร
จดัเตรยีมไวม้ากกวา่น้ันเพียงใด! . . . จงทําตามพ่อบ้านที่ ไม่ซ่ือสัตย์และผู้ที่รกัเงินทอง 
ไม่ ใช่ ในเรือ่งความไม่ซ่ือสัตย์ ความละโมบ ( โลภมากเพราะเห็นแก่ตวั) และเก็บสะสม
ความมั่งคัง่อย่างตระหน่ีของเขาไวอ้ย่างดทีี่สุดแตก็่ ไม่ยั่งยืน [ช่ัวคราว] แต่ ให้เลียนแบบ
การจัดเตรยีมไวเ้ผื่ออนาคตอย่างใจจดใจจ่อ คดิไวล้่วงหน้าของพวกเขา” (Jesus the Christ, 

3rd ed. [1916], 463, 464)

• พระผู้ช่วยให้รอดทรงตอ้งการให้สานุศิษย์ของพระองคเ์รยีนรูอ้ะไรจากคนที่ ใส่ ใจเรือ่ง
ทางโลกเช่นพ่อบ้านที่ ไม่ซ่ือสัตย์

เขียนข้อความที่ ไม่ครบถ้วนตอ่ไปน้ีไวบ้นกระดาน ถ้าเราเตรยีมอย่างฉลาดสําหรบัอนาคต
นิรนัดรข์องเรา. . .

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ลูกา 16:10–12 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
ส่ิงที่พระผู้ช่วยให้รอดตรสัวา่เราตอ้งทําเพ่ือจะรบัพรดว้ยความรํา่รวยนิรนัดร ์อธิบายวา่ 
เงินทอง หมายถึงความรํา่รวยทางโลก รวมถึงเงินตรา ทรพัย์สิน และการคบคา้สมาคม

• ท่านคดิวา่ “ซ่ือสัตย์ ในของเล็กน้อย” (ข้อ 10) หมายความวา่อย่างไร (หลังจากนักเรยีน
ตอบแล้ว ให้เพ่ิมวลีตอ่ไปน้ีเข้าไปในวลีบนกระดาน และใช้ความรํา่รวยทางโลกอย่าง
ชอบธรรม. . .)

ดงึความสนใจของนักเรยีนมายังรายการความรํา่รวยนิรนัดรบ์นกระดาน

• อะไรที่ทําให้ส่ิงเหล่าน้ีเป็น “ของเท่ียงแท้” (ของ 11)

ขอให้นักเรยีนเตมิข้อความบนกระดานให้ครบถ้วนเพื่อให้เป็นหลักธรรมเกี่ยวกับวธิีที่
เราจะไดร้บัความรํา่รวยนิรนัดร ์(นักเรยีนควรระบุหลักธรรมตอ่ไปน้ี ถ้าเราเตรยีมอย่าง
ฉลาดสาํหรบัอนาคตนิรนัดรข์องเราและใช้ความรํา่รวยทางโลกอย่างชอบธรรม เรา
จะได้รบัพรด้วยความรํา่รวยนิรนัดร)์

• เหตใุดบางครัง้จึงยากที่จะเตรยีมอย่างฉลาดและอย่างพากเพียรสําหรบัอนาคตนิรนัดร์
ของเรา



• เราจะใช้ความรํา่รวยทางโลกอย่างชอบธรรมไดอ้ย่างไร

• การใช้ความรํา่รวยทางโลกอย่างชอบธรรมสะท้อนคา่ควรของเราที่จะไดร้บัมอบความ
รํา่รวยนิรนัดรข์องเรา อย่างไร

ดงึความสนใจของนักเรยีนมายังรายการบนกระดาน (หรอืไปที่ส่ิงของที่แสดงถึงความ
รํา่รวยทางโลก หากท่านนํามาดว้ย) ขอให้พวกเขาไตรต่รองวา่การโลภความรํา่รวยทางโลก
จะกีดกันเราจากการไดค้วามรํา่รวยนิรนัดรอ์ย่างไร เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาคาํตอบหน่ึง
ของคาํถามน้ีขณะที่พวกเขาศึกษา ลูกา 16:13–26

สรปุ ลูกา 16:13–14 โดยอธิบายวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนวา่เรา “รบัใช้ [ทัง้] พระเจ้า
และเงินทองพรอ้มกันไม่ได”้ (ข้อ 13) พวกฟารสีิไดย้ินคาํสอนของพระผู้ช่วยให้รอด
และ “เยาะเย้ย” (ข้อ 14) หรอืล้อเลียนพระองค ์ขอให้นักเรยีนคน้หาคาํใน ลูกา 16:14 ที่
บรรยายถึงพวกฟารสีิและให้อธิบายมาหน่ึงข้อวา่เหตใุดพวกเขาจึงเยาะเย้ยพระผู้ช่วยให้
รอดเกี่ยวกับคาํสอนของพระองค์

• จากส่ิงที่ท่านเรยีนรูเ้กี่ยวกับพวกฟารสีิ พวกเขาโลภส่ิงใด (อํานาจและความมั่งคัง่ทาง
โลก [ด ูมัทธิว 23:2–6, 14])

• ท่านคดิวา่เหตใุดความโลภของพวกฟารสีิจึงนําเขาให้เยาะเย้ยพระผู้ช่วยให้รอด

อธิบายวา่ งานแปลของโจเซฟ สมิธในลูกา 16:16–23 ( ในคูม่ือพระคมัภีร)์ อธิบายมากขึน้
เกี่ยวกับการโตต้อบกันระหวา่งพวกฟารสีิและพระผู้ช่วยให้รอด เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่าน
ออกเสียงข้อสรปุของงานแปลตอ่ไปน้ี

พวกฟารสีิอ้างวา่กฎของโมเสสและพระคมัภีรจ์ากศาสดาพยากรณ์อื่นๆ (พันธสัญญา
เดมิ) เป็นกฎของพวกเขา ดงัน้ันพวกเขาจึงปฏิเสธพระเยซูในฐานะผู้พิพากษาพวกเขา 
พระเยซูครสิตท์รงอธิบายวา่กฎของโมเสสและศาสดาพยากรณ์เป็นพยานถึงพระองค ์
พระองคท์รงถามพวกฟารสีิที่ปฏิเสธส่ิงท่ีเขียนไวแ้ละตาํหนิพวกเขาใน “[การ] บิดเบือน
ทางที่ถูกตอ้ง” (งานแปลของโจเซฟ สมิธ, ลูกา 16:21) เพื่อช่วยพวกฟารสีิ ผู้ที่ ใจของเขา
อยู่กับอํานาจและความรํา่รวยทางโลก ให้เข้าใจพฤตกิรรมและผลของพฤตกิรรมของพวก
เขา พระผู้ช่วยให้รอดทรงเปรยีบพวกเขากับเศรษฐี ในอุปมาที่บันทึกใน ลูกา 16:19–31

ขออาสาสมัครสามคนออกมาอ่านบทพูด มอบหมายให้อาสาสมัครหน่ึงคนอ่านพระดาํรสั
ของพระผู้ช่วยให้รอด (ลูกา 16:19–23) อาสาสมัครคนที่สองอ่านคาํพูดของเศรษฐี (ลูก
า 16:24, 27, 28, 30) และอาสาสมัครคนที่สามอ่านคาํพูดของอับราฮัม (ลูกา 16:25, 26, 
29, 31) บอกนักเรยีนเหล่าน้ีให้อ่านออกเสียงส่วนของพวกเขาใน ลูกา 16:19–26 ขอให้
ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาส่ิงที่คนยากจนช่ือลาซารสัและเศรษฐีคนหน่ึงประสบ

• ชีวติมรรตยัของเศรษฐีกับลาซารสัตา่งกันอย่างไร

• ชีวติหลังมรรตยัของพวกเขาแตกตา่งกันอย่างไร (ท่านอาจตอ้งการอธิบายวา่ “อยู่กับ
อับราฮัม” [ข้อ 22] หมายถึงเมืองบรมสุขเกษมในโลกวญิญาณ และ “แดนคนตาย” 
[ข้อ 23] หมายถึงเรอืนจําวญิญาณ [ด ูBible Dictionary, “Abraham’s Bosom,” คูม่ือพระ
คมัภีร,์ “นรก”])

• เศรษฐีล้มเหลวที่จะใช้ความรํา่รวยทางโลกอย่างชอบธรรมในทางใด



เตอืนนักเรยีนวา่เศรษฐี ในอุปมาน้ีหมายถึงพวกฟารสีิที่ โลภ

• เราเรยีนรูอ้ะไรจากอุปมาน้ีเกี่ยวกับส่ิงที่จะเกิดขึน้หากเราโลภและไม่ ใช้ความรํา่รวยทาง
โลกอย่างชอบธรรม (หลังจากนักเรยีนตอบแล้ว ให้เขียนหลักธรรมตอ่ไปน้ีบนกระดาน 
ถ้าเราโลภและไม่ ใช้ความรํา่รวยทางโลกอย่างชอบธรรม เราจะประสบความทุกข์
ทรมานและความเสยีใจในท้ายท่ีสุด [ด ูคพ. 104:18] ดว้ย)

เพื่อเตรยีมให้นักเรยีนระบุความจรงิเพิ่มเตมิจากอุปมาน้ี เชือ้เชิญให้พวกเขานึกถึงคนที่
พวกเขาห่วงใยผู้ที่เลือกดาํเนินชีวติโดยไม่เช่ือฟังคาํสอนของพระผู้ช่วยให้รอด

• ท่านคดิวา่อะไรจะสามารถจูงใจบุคคลน้ันให้กลับใจและเปลี่ยนรปูแบบชีวติของเขาได้

เชือ้เชิญนักเรยีนที่มอบหมายไว้ ให้อ่านส่วนของพวกเขาใน ลูกา 16:27–31 ขอให้ชัน้เรยีน
ดตูาม โดยมองหาวา่เศรษฐีคนน้ีรอ้งขออะไร

• เศรษฐีอยากให้ทําอะไรกับน้องชายห้าคนของเขา เพราะเหตใุด

• เศรษฐีเช่ือวา่จะเกิดอะไรขึน้ถ้าลาซารสัไปปรากฎตอ่น้องชายของเศรษฐี

อธิบายวา่เศรษฐีเช่ือวา่น้องชายของเขาจะกลับใจและเปลี่ยนใจเลื่อมใสไปสู่ความจรงิหาก
ลาซารสัไปปรากฏตอ่พวกเขา การเปลี่ยนใจเล่ือมใสคอื “การเปลี่ยนความเช่ือ เปลี่ยนใจ 
และชีวติของคนคนหน่ึงเพ่ือยอมรบัและประพฤตตินให้สอดคล้องกับพระประสงคข์อง
พระผู้เป็นเจ้า” (คูม่ือพระคมัภีร,์ “การเปลี่ยนใจเลื่อมใส, เปลี่ยนใจเลื่อมใส,” scriptures.

lds.org)

• ตามที่กล่าวไว้ ในอุปมา เหตใุดอับราฮัมจึงไม่ส่งลาซารสัไปหาน้องชายของเศรษฐี

ชี ้ให้เห็นวา่โดยการกล่าวถึง “ โมเสสและพวกผู้เผยวจนะ” (ลูกา 16:29, 31) พระผู้ช่วยให้
รอดตรสัอีกครัง้ถึงพระคมัภีรท์ี่พวกฟารสีิอ้างวา่เช่ือในและดาํเนินชีวติตามแต่ ในความ
จรงิกลับปฏิเสธ อธิบายวา่ในภายหลัง ชายคนหน่ึงที่ช่ือลาซารสัจรงิๆ เป็น “ [คนที่] เป็น
ขึน้จากความตาย” (ข้อ 31) เมื่อพระผู้ช่วยให้รอดทรงทําให้เขาเป็นขึน้จากความตาย (ด ู
ยอห์น 11) ตอ่มา พระเยซูทรงเป็นพระองคน้ั์นที่เป็นขึน้จากความตายเมื่อพระองคฟ้ื์น
คนืพระชนม์ อย่างไรก็ตาม ในทัง้สองเหตกุารณ์ พวกฟารสีิและคนอื่นๆ ปฏิเสธหลักฐาน
ของความเป็นพระผู้เป็นเจ้าของพระผู้ช่วยให้รอดและไม่ถูกโน้มน้าวให้กลับใจ

• เราสามารถเรยีนรูค้วามจรงิอะไรเกี่ยวกับการเปลี่ยนใจเลื่อมใสท่ีอับราฮัมสอนเศรษฐี ใน
อุุปมาน้ี (นักเรยีนอาจระบุความจรงิหลายประการ แต่ ให้แน่ใจวา่พวกเขาระบุความจรงิ
ตอ่ไปน้ี การเปล่ียนใจเล่ือมใสเกิดจากการเช่ือและการฟังคําของศาสดาพยากรณ์ 
ไม่ ใช่การเห็นปาฏิหารย์ิหรอืเห็นเทพ)

• ท่านคดิวา่เหตใุดการเปลี่ยนใจเล่ือมใสจึงเกิดจากการเช่ือและการฟังคาํของศาสดา
พยากรณ์แทนที่จะเกิดจากการเห็นปาฏิหารยิ์หรอืเห็นเทพ

• เราจะช่วยให้คนเช่ือและฟังคาํของศาสดาพยากรณ์ ไดอ้ย่างไร

• มีคาํสอนอะไรจากศาสดาพยากรณ์ที่มีอิทธิพลตอ่การเปลี่ยนใจเลื่อมใสของท่าน

เชือ้เชิญให้นักเรยีนเขียนลงในสมุดจดหรอืสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องพวกเขา
ถึงวธิีที่พวกเขาจะเช่ือและฟังคาํสอนหรอืคาํแนะนําที่เฉพาะเจาะจงของศาสดาพยากรณ์
ไดด้ขีึน้ เพื่อให้การเปลี่ยนใจเล่ือมใสของพวกเขาแข็งแกรง่ขึน้ กระตุน้ให้นักเรยีน
ประยุกต์ ใช้ส่ิงที่พวกเขาเขียน



เชือ้เชิญให้นักเรยีนนึกถึงสถานการณ์ที่อาจตอ้งเรยีกรอ้งพวกเขาให้ ใช้ศรทัธา (เช่นการ
แสวงหาพรฐานะปุโรหิต การจ่ายส่วนสิบ หรอืการเป็นผู้พูดหรอืสอนบทเรยีนท่ี โบสถ์) 
เชือ้เชิญให้นักเรยีนสองสามคนรายงานส่ิงที่พวกเขานึกถึง หรอืเขียนรายการคาํตอบของ
พวกเขาบนกระดาน

ขอให้นักเรยีนไตรต่รองคาํถามตอ่ไปน้ีในใจ

• ท่านเคยตอ้งการมีศรทัธาที่ยิ่งใหญ่ขึน้หรอืไม่ หากเคย ประสบการณ์ใดที่ทําให้ท่านรูสึ้ก
เช่นน้ี

เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาหลักธรรมขณะที่พวกเขาศึกษา ลูกา 17 ที่จะช่วยให้พวกเขา
เพิ่มพูนศรทัธา

สรปุ ลูกา 17:1–2 โดยอธิบายวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงเตอืนวา่คนที่นําให้คนอื่นหลงผิด
หรอืชักจูงให้พวกเขาทําบาปจะตอ้งรบัผิดชอบตอ่การกระทาํน้ัน

เชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่าน ลูกา 17:3–4 ในใจมองหาพระบัญญัตทิี่พระผู้ช่วยให้รอดประทาน
สานุศิษย์ของพระองคท์ี่อาจเรยีกรอ้งศรทัธา

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 3 พระเยซูทรงบัญชาสานุศิษย์ของพระองค์ ให้ทําอะไรหากมีคน
ทําผิดตอ่พวกเขา

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 4 สานุศิษย์ตอ้งให้อภัยบ่อยเพียงใด (ท่านอาจอธิบายวา่พระดาํรสั
ตอบของพระผู้ช่วยให้รอดเป็นการบอกวา่เราควรให้อภัยไม่วา่เราจะถูกกระทํากี่ครัง้
ก็ตามจากคนที่กลับใจ)

• เหตใุดจึงเป็นการยากที่จะให้อภัยคนที่ทําผิดตอ่ท่านซํา้แล้วซํา้เล่า

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ลูกา 17:5 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาส่ิงที่
อัครสาวกปรารถนาจากพระผู้ช่วยให้รอดหลังจากพระองคต์รสับอกสานุศิษย์ ให้อภัยคนที่
ทําให้พวกเขาขุ่นเคอืงใจ



• อัครสาวกปรารถนาอะไรจากพระผู้ช่วยให้รอด (ท่านอาจตอ้งการเชือ้เชิญให้นักเรยีนทํา
เครือ่งหมายวลี “ ให้ความเช่ือของพวกข้าพระองคเ์พิ่มมากย่ิงขึน้” ในพระคมัภีร)์

• การแสวงหาศรทัธาที่ยิ่งใหญ่มากขึน้ในพระเจ้าจะช่วยให้สานุศิษย์เช่ือฟังพระบัญญัติ
ในการให้อภัยผู้อื่นไดอ้ย่างไร

สรปุ ลูกา 17:6 โดยอธิบายวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนสานุศิษย์ของพระองคว์า่ศรทัธา
ที่มีขนาดเท่าเมล็ดมัสตารด์เมล็ดหน่ึงก็สามารถทําให้เกิดปาฏิหารยิ์ เพื่อช่วยให้เหล่า
อัครสาวกรูว้า่จะเพิ่มศรทัธาของพวกเขาอย่างไร พระเยซูประทานอุปมาที่อธิบายความ
สัมพันธ์ของนายกับบ่าว

เขียนข้อความที่ ไม่ครบถ้วนตอ่ไปน้ีไวบ้นกระดาน ศรทัธาของเราจะเพิ่มขึน้เมือ่เรา. . .

เชือ้เชิญนักเรยีนหลายๆ คนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก ลูกา 17:7–10 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม 
โดยมองหาส่ิงที่นายคาดหวงัจากบ่าวของเขา

• นายคาดหวงัอะไรจากบ่าวของเขา

อธิบายวา่ในสมัยพระคมัภีร์ ไบเบิลนายจะจัดหาส่ิงจําเป็นในการดาํรงชีวติทุกอย่างให้บ่าว
ของเขาขณะท่ีบ่าวปฏิบัตหิน้าที่ของตนอย่างซ่ือสัตย์ตามท่ีคาดหวงัไว ้เน่ืองจากเหตน้ีุ 
จึงไม่จําเป็นที่นายจะตอ้งขอบคณุบ่าวของเขาเป็นพิเศษหรอืรูสึ้กเป็นหน้ีบ่าวที่ทําหน้าที่
ของเขา

• พระบิดาบนสวรรคข์องเราทรงเป็นเหมือนนายในอุปมาน้ีอย่างไร พระองคท์รงคาดหวงั
อะไรจากเรา ( ให้ทํา “ส่ิงสารพัดที่บัญชาไว”้ กับเรา [ข้อ 10])

เพิ่มข้อความบนกระดานเพ่ือจะอ่านไดว้า่ ศรทัธาของเราจะเพิ่มขึน้เมือ่เราพยายามทําส่ิง
สารพัดทีพ่ระบิดาบนสวรรคท์รงบัญชา

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเห็นวา่มีอะไรอื่นอีกท่ีจะเพิ่มศรทัธาของพวกเขา ให้ถามวา่

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 10 บ่าวควรพูดอะไรหลังจากทําตามบัญชาจากนายของเขา

• การเป็น “บ่าวที่ ไม่มีบุญคณุตอ่นาย” หมายความวา่อย่างไร (หมายความวา่ไม่วา่คนจะ
รกัษาพระบัญญัตดิเีพียงใด พวกเขาจะเป็นหน้ีพระผู้เป็นเจ้าเสมอ)

• เหตใุดเราจึงเป็นหน้ีพระบิดาบนสวรรคเ์สมอ แม้เมื่อเราเช่ือฟังและดาํเนินชีวติอย่าง
ชอบธรรม (เน่ืองจากพระบิดาบนสวรรคป์ระทานพรแกเ่ราเสมอ เราไม่มีวนัจ่ายคนื
พระองคห์มด [ด ูโมไซยาห์ 2:20–26])

เตมิข้อความบนกระดานให้ครบถ้วนเพื่อจะส่ือถึงหลักธรรมตอ่ไปน้ี ศรทัธาของเราจะ
เพ่ิมขึน้เม่ือเราพยายามทําสิง่สารพัดท่ีพระบิดาบนสวรรค์ทรงบัญชาและเม่ือเราจํา
ไวว้า่เราเป็นหน้ีพระองค์เสมอ ท่านอาจตอ้งการกระตุน้ให้นักเรยีนเขียนหลักธรรมน้ีใน
พระคมัภีรข์องพวกเขา

• การพยายามทําส่ิงสารพัดที่พระบิดาบนสวรรคบ์ัญชาเพ่ิมศรทัธาของเราอย่างไร

เชือ้เชิญให้นักเรยีนใตรต่รองถึงเวลาที่พวกเขารกัษาพระบัญญัตหิรอืทําหน้าที่ของพวก
เขาอย่างเช่ือฟังและรูสึ้กวา่ศรทัธาเพิ่มขึน้ เชือ้เชิญให้พวกเขาเขียนความคดิของพวกเขา
ลงในสมุดจดหรอืสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องพวกเขา

หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว เชือ้เชิญให้นักเรยีนแบ่งปันส่ิงที่พวกเขาเขียนให้กันและ
กันฟัง เชือ้เชิญนักเรยีนสองสามคนแบ่งปันความคดิของพวกเขากับชัน้เรยีน



เขียนข้อความที่ ไม่สมบูรณ์ตอ่ไปน้ีบนกระดาน ในสมัยพระคมัภีร์ ไบเบิล เป็นความ
ท้าทายอย่างมากทีต่อ้งทนทุกข์จากโรคเรือ้นเพราะ . . .

ช่วยนักเรยีนทบทวนส่ิงที่พวกเขารูเ้กี่ยวกับโรคเรือ้นโดยขอให้พวกเขาบอกชัน้เรยีน
วา่พวกเขาจะเตมิข้อความให้ครบถ้วนวา่อย่างไร ตวัอย่างเช่น นักเรยีนอาจกล่าววา่โรค
เรือ้นจะนําไปสู่การเสียโฉมและความตาย คนโรคเรือ้นถูกแยกออกจากสังคมที่เหลือเพ่ือ
ปกป้องสุขอนามัยของผู้อื่น พวกเขาถูกกําหนดให้รอ้งวา่ “มลทิน!” เพื่อเตอืนใครก็ตามที่
เข้ามาใกล้พวกเขา (ด ูBible Dictionary, “Leper”)

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ลูกา 17:11–12 ขอให้ชัน้เรยีนมองหาวา่พระเยซู
ทรงพบใครเมื่อพระองคท์รงแวะที่หมู่บ้านแห่งหน่ึงขณะเสด็จไปเยรซูาเล็ม เชือ้เชิญให้
นักเรยีนรายงานส่ิงที่พบ

• ถ้าท่านเป็นหน่ึงในคนโรคเรือ้นเหล่าน้ัน ท่านน่าจะมีความรูสึ้กอย่างไรเม่ือท่านเห็น
พระเยซู

ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ลูกา 17:13–14 เชือ้เชิญให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมอง
หาส่ิงที่คนโรคเรือ้นพูดกับพระผู้ช่วยให้รอดและพระดาํรสัตอบของพระองคท์ี่ประทาน
แก่พวกเขา

• คนโรคเรือ้นทูลขออะไรพระเยซู

• พระเยซูรบัส่ังให้พวกเขาทําอะไร

อธิบายวา่ตามกฎของโมเสสกําหนดวา่คนโรคเรือ้นตอ้งไปแสดงตนกับปุโรหิตหลังจาก
พวกเขาหายเพื่อรบักลับเข้าสังคม (ด ูเลวนิีต ิ14)

• เกิดอะไรขึน้เมื่อพวกคนโรคเรือ้นไป

• เราเรยีนรูห้ลักธรรมใดจาก ข้อ 14 เกี่ยวกับส่ิงที่เราตอ้งทําเพื่อรบัพรจากพระเจ้า 
(นักเรยีนควรระบุความจรงิทํานองน้ี เราได้รบัพรจากพระเจ้าเม่ือเราทําสิง่ท่ี
พระองค์รบัสัง่ให้เราทํา)

ขอให้นักเรยีนพิจารณาวา่จะเป็นเช่นไรที่เป็นคนหน่ึงในบรรดาคนโรคเรือ้นท่ีหายจากโรค

• ท่านคดิวา่ท่านจะทําอย่างไรเมื่อท่านรูต้วัวา่ท่านหายจากโรคเรือ้น

เชือ้เชิญนักเรยีนหลายคนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก ลูกา 17:15–19 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม 
โดยมองหาวา่คนโรคเรือ้นคนหน่ึงตอบสนองแตกตา่งจากคนอื่นๆ อย่างไร

• คนโรคเรือ้นชาวสะมาเรยีทําอะไรที่บ่งบอกถึงความสํานึกคณุตอ่พระผู้ช่วยให้รอด

• เหตใุดลูกาจึงบอกวา่คนโรคเรือ้นท่ีสํานึกคณุเป็นชาวสะมาเรยี—ซ่ึงเป็นคนที่ชาวยิว
ส่วนใหญ่มักดถููก รายละเอียดน้ีเพิ่มความเข้าใจของเราเกี่ยวกับเรือ่งราวน้ีอย่างไร

• เราสามารถเรยีนรูค้วามจรงิอะไรจากคนโรคเรือ้นท่ีกลับมาขอบพระคณุพระเจ้า 
(นักเรยีนควรระบุความจรงิทํานองน้ี เป็นสิง่สาํคัญท่ีจะแสดงความสาํนึกคุณ
สาํหรบัพรท่ีเราได้รบั)



• เหตใุดจึงเป็นส่ิงสําคญัที่จะแสดงความสํานึกคณุของเราตอ่พระผู้เป็นเจ้าสําหรบัพรที่
เราไดร้บั

• บางครัง้เราเป็นเหมือนคนโรคเรือ้นอีกเก้าคนอย่างไร

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีของประธานโธมัส เอส. มอนสัน

“พี่น้องทัง้หลาย เราจําไดห้รอืไม่วา่ตอ้งขอบพระทัยสําหรบัพรที่เราไดร้บั การขอบพระทัย
อย่างจรงิใจไม่เพียงช่วยให้เราตระหนักถึงพรของเราเท่าน้ัน แตเ่ป็นการเปิดประตสูวรรค์
และช่วยให้เรารูสึ้กถึงความรกัของพระผู้เป็นเจ้าดว้ย” (“ของประทานอันสูงส่งของความ
กตญัญู,” เลียโฮนา, พ.ย. 2010, 111)

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 19 พระผู้ช่วยให้รอดตรสัวา่อะไรจะเกิดขึน้กับคนโรคเรือ้นคนน้ี
เน่ืองจากการกระทําของเขา (เขาหายเป็นปกต)ิ

• การขอบพระทัยพระเจ้าสําหรบัพรของเราจะช่วยให้เราหายดี ในทางใดบ้าง

เชือ้เชิญให้นักเรยีนบันทึกพรที่เจาะจงจากพระบิดาบนสวรรคท์ี่พวกเขาสํานึกคณุลง
ในสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องพวกเขา เชือ้เชิญให้พวกเขาเขียนวา่พวกเขาจะ
ดาํเนินชีวติในความสํานึกคณุสําหรบัพรเหล่าน้ีไดอ้ย่างไร

สรปุ ลูกา 17:20–37 โดยอธิบายวา่พระเยซูทรงสอนเกี่ยวกับการเสด็จมาครัง้ที่สองของ
พระองค ์(หมายเหต:ุ คาํสอนที่คล้ายกันมีอยู่ ในเน้ือหาบทเรยีนสําหรบั มัทธิว 24 และ 
 โจเซฟ สมิธ—มัทธิว)

ท่านอาจตอ้งการสรปุโดยแบ่งปันประจักษ์พยานของท่านถึงความจรงิที่ระบุในบทน้ี 
เชือ้เชิญให้นักเรยีนประยุกต์ ใช้ความจรงิเหล่าน้ีในชีวติของพวกเขา

กิจกรรมน้ีสามารถใช้ช่วยให้นักเรยีนท่องจําข้อความผู้เช่ียวชาญพระคมัภีร์

แบ่งชัน้เรยีนออกเป็นกลุ่มๆ ละส่ีหรอืห้าคน แจกลูกเตา๋และดนิสอให้แตล่ะกลุ่ม (หาก
ไม่มีลูกเตา๋ ท่านอาจใส่กระดาษชิน้เล็กๆ หกชิน้ที่เขียนเลข 1–6 ในซองหรอืภาชนะ
อื่น) นักเรยีนแตล่ะคนตอ้งมีแผ่นกระดาษเปล่าคนละหน่ึงแผ่นดว้ย ขอให้นักเรยีน
แตล่ะกลุ่มน่ังใกล้กันรอบโตะ๊หรอืน่ังเป็นวงกลม เชือ้เชิญให้พวกเขาเปิดพระคมัภีร์ ไป
ที่ข้อความผู้เช่ียวชาญพระคมัภีรท์ี่ท่านอยากให้พวกเขาท่องจํา อธิบายวา่เป้าหมายของ
กิจกรรมคอืให้เป็นคนแรกในกลุ่มที่เขียนข้อพระคมัภีรน้ี์ไดค้รบถ้วน อย่างไรก็ตาม 
นักเรยีนตอ้งใช้ดนิสอแท่งเดยีวที่ ให้แตล่ะกลุ่ม คนที่จะใช้ดนิสอไดต้อ้งโยนลูกเตา๋ไป
ที่เลข 1 (หรอืจับกระดาษหมายเลข 1 ขึน้มา) เชือ้เชิญสมาชิกในกลุ่มที่จะผลัดกันโยน
ลูกเตา๋ (หรอืจับกระดาษแล้วใส่คนื) เมื่อนักเรยีนโยนไดเ้ลข 1 คนน้ันจะนําดนิสอมาเริม่
เขียนคาํจากข้อพระคมัภีร์ ในกระดาษของเขา โดยพูดออกเสียงแตล่ะคาํ ในขณะที่คน
อื่นๆ ในกลุ่มผลัดกันโยนลูกเตา๋ เมือ่นักเรยีนอีกคนในกลุ่มโยนไดเ้ลข 1 คนน้ันนําดนิสอ
ไปจากคนที่เขียนก่อนหน้าและเริม่เขียนข้อพระคมัภีร์ ในกระดาษของเขาขณะที่พูดออก



เสียงคาํน้ัน คนท่ีเขียนก่อนหน้ากลับมาผลัดกันโยนลูกเตา๋กับกลุ่ม เมื่อนักเรยีนท่ี โยน
ไดด้นิสอและเขียนบางส่วนของข้อแล้วพวกเขาตอ้งอ่านออกเสียงส่วนที่เขียนไวก้่อนที่
จะเขียนเพ่ิมจากข้อน้ัน (น่ีจะทําให้เกิดการทําซํา้ๆ ซ่ึงจะช่วยให้นักเรยีนท่องจําข้อพระ
คมัภีร์ ได)้ กิจกรรมน้ีจบลงเมื่อนักเรยีนคนหน่ึงในแตล่ะกลุ่มเขียนข้อผู้เช่ียวชาญพระ
คมัภีรค์รบถ้วน

ขอให้ชัน้เรยีนท่องออกเสียงข้อน้ันพรอ้มๆ กันหลังจากกิจกรรม
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แทนที่จะขอให้นักเรยีนอ่านและสนทนาเกี่ยวกับ
อุปมา ท่านสามารถฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “The Prodigal Son 
(บุตรหายไป)” (5:35) จาก 

 จัดเตรยีมเอกสารแจกตอ่ไปน้ีให้
นักเรยีนคนละชุด ขอให้นักเรยีนมองหาคาํตอบของ
คาํถามขณะท่ีพวกเขาดวูดีทิัศน์ วดีทิัศน์น้ีมีอยู่ ใน LDS.org





อธิบายกับนักเรยีนวา่พวกเขาไดเ้รยีนรูห้ลายเหตกุารณ์ซ่ึงบันทึกใน ลูกา 18–21 จากการ
ศึกษามัทธิวและมาระโกแล้ว เพื่อทบทวนสองเหตกุารณ์ ให้แสดงภาพตอ่ไปน้ี พระครสิต์
กับเศรษฐีหนุ่ม (สมุดภาพพระกิตตคิณุ [2009], ภาพที่ 48; ด ูLDS.org ดว้ย) และ การ
เสด็จเข้ากรงุอย่างผู้ชนะ (สมุดภาพพระกิตตคิณุ, ภาพที่ 50) เชือ้เชิญให้นักเรยีนสรปุ
เรือ่งราวตอ่ไปน้ีกับชัน้เรยีนและอธิบายส่ิงที่พวกเขาจําไดว้า่ไดเ้รยีนรูจ้ากเรือ่งราวเหล่าน้ี

ท่านอาจตอ้งการใช้สรปุตอ่ไปน้ีของ ลูกา 18–21 ถ้านักเรยีนตอ้งการความช่วยเหลือให้จํา
เรือ่งเหล่าน้ีได ้(หมายเหต:ุ เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจวา่เหตกุารณ์ในบทเรยีนน้ีเกิดขึน้
เวลาใดในพระชนม์ชีพของพระผู้ช่วยให้รอด ท่านอาจจ้องการแสดงภาพ สรปุเหตกุารณ์
ในพระชนม์ชีพของพระเยซูครสิต ์ ในภาคผนวกของคูม่ือเล่มน้ี)

ขณะที่พระเยซูครสิตเ์สด็จไปเยรซูาเล็มเป็นครัง้สุดท้ายในพระชนม์ชีพมรรตยั พระองค์
ทรงสอนอุปมาหลายเรือ่งและทรงรกัษาคนมากมาย พระองคท์รงเชือ้เชิญให้เศรษฐีหนุ่ม
บรจิาคส่ิงของทัง้หมดให้คนยากจนและตดิตามพระองค ์พระครสิตท์รงรกัษาชาย 
ตาบอด แม้จะมีการเยาะเย้ย พระองคท์รงเสวยกับหัวหน้าคนเก็บภาษีคนหน่ึงในเยรีโค

พระองคเ์สด็จถึงเยรซูาเล็ม ท่ามกลางเสียงสรรเสรญิ พระองคท์รงลาขณะเสด็จเข้ากรงุ 
พระองคท์รงขับไล่พวกแลกเงินออกจากพระวหิารอีกครัง้ ทรงสอนผู้คนที่น่ัน และทรง
ตอบคาํถามจากหัวหน้าปุโรหิตและพวกธรรมาจารย์ พระองคท์รงช่ืนชมหญิงม่ายที่ถวาย
เหรยีญทองแดงสองอันใส่ตูเ้ก็บเงินถวาย พระองคท์รงสอนสานุศิษย์ของพระองคเ์ช่น
กันเกี่ยวกับการเสด็จมาครัง้สองของพระองค์

อธิบายวา่เรือ่งราวส่วนใหญ่ที่นักเรยีนจะไดเ้รยีนในบทเรยีนน้ีจะมีลักษณะพิเศษเฉพาะ
ของพระกิตตคิณุของลูกา

เพื่อเตรยีมนักเรยีนให้ศึกษาเรือ่งราวเหล่าน้ี เขียนคาํถามตอ่ไปน้ีบน กระดาน

การกระทําใดทีอ่าจบ่งชี ้ไดว้า่คนหน่ึงตอ้งการเข้าใกล้พระเจ้ามากขึน้อย่างจรงิใจ

พฤตกิรรมใดทีแ่สดงให้เห็นวา่เขาตอ้งการไดร้บัอภัยบาปหรอืปรารถนาความช่วยเหลือ
จากพระเจ้าจรงิๆ



เชือ้เชิญนักเรยีนพิจารณาคาํถามตอ่ไปน้ีขณะที่พวกเขาศึกษาเรือ่งราวตอ่ไปน้ีจากงาน
เขียนของลูกา

เขียนพระคมัภีรอ์้างอิงตอ่ไปน้ีไวบ้นกระดาน: ลูกา 18:1–8; ลูกา 18:9–14; ลูกา 18:35–43; 
ลูกา 19:1–10 อธิบายวา่ข้อพระคมัภีรเ์หล่าน้ีรวมถึงอุปมาและเหตกุารณ์ตา่งๆ จากการ
เสด็จไปเยรซูาเล็มครัง้สุดท้ายของพระผู้ช่วยให้รอดระหวา่งพระชนม์ชีพมรรตยัของ
พระองค์

มอบหมายพระคมัภีรอ์้างอิงข้อหน่ึงที่เขียนบนกระดานให้นักเรยีนแตล่ะคน หรอืท่าน
อาจแบ่งชั ้น่เรยีนเป็นส่ีกลุ่มและมอบหมายพระคมัภีรอ์้างอิงให้กลุ่มละหน่ึงข้อ เชือ้เชิญ
นักเรยีนแตล่ะคนหรอืแตล่ะกลุ่มให้อ่านข้อพระคมัภีรท์ี่ ไดร้บัมอบหมายและเตรยีม
แสดงบทบาทเรือ่งราวหรอือุปมาที่อยู่ ในน้ัน (หากท่านไม่ไดแ้บ่งนักเรยีนเป็นกลุ่ม ท่าน
อาจให้แสดงบทบาทแตล่ะเรือ่งเป็นชัน้เรยีน หากท่านเลือกไม่แสดงบทบาทตามเรือ่งราว
เหล่าน้ี ท่านสามารถเชือ้เชิญให้นักเรยีนศึกษาพระคมัภีรอ์้างอิงที่ ไดร้บัมอบหมายเป็นราย
บุคคลโดยใช้คาํถามตอ่ไปน้ีและให้สอนส่ิงที่พวกเขาเรยีนรู้ ให้กัน) อธิบายวา่นักเรยีนคน
หน่ึงในชัน้หรอืในแตล่ะกลุ่มควรเป็นคนเล่าเรือ่งและอ่านเรือ่งราวจากพระคมัภีรข์ณะ
คนที่เหลือในชัน้เรยีนแสดงบทบาทน้ัน เพ่ือแสดง ความคารวะและความเคารพ ตอ่พระ
ผู้ช่วยให้รอด บอกคนท่ีแสดงเรือ่งจาก ลูกา 18:35–43 และ ลูกา 19:1–10 ให้แสดงโดยไม่
ตอ้งมี ใครแสดงเป็นพระเยซูครสิต ์บอกผู้บรรยายอ่านพระดาํรสัของพระเยซู และขอให้
นักแสดงตอบเสมือนวา่พระองคอ์ยู่ ในฉาก

ขณะที่กลุ่มเตรยีมตวั เชือ้เชิญให้พวกเขาสนทนาคาํถามตอ่ไปน้ีดว้ยกันและพรอ้มที่จะ
รายงานคาํตอบของพวกเขาให้ชัน้เรยีนหลังจากพวกเขาแสดงฉากน้ันแล้ว (ท่านอาจ
เขียนคาํถามเหล่าน้ีบนกระดานหรอืแจกเป็นเอกสารแจก)

• ตวัแสดงหลกั (หญงิมา่ย คนเก็บภาษี คนตาบอด หรอืศักเคยีส) ปรารถนาอะไรในเรือ่งน้ี

• ตวัแสดงหลักทําอะไรที่บ่งชีว้า่ความปรารถนาของเขาจรงิใจ

• เกิดอะไรขึน้เน่ืองจากการกระทําที่ซ่ือสัตย์ของตวัแสดงหลัก

• หลักธรรมหรอืหลักคาํสอนใดบ้างที่ท่านสามารถระบุในเรือ่งน้ี

หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว เชือ้เชิญชัน้เรยีนหรอืแตล่ะกลุ่มแสดงเรือ่งราวของพวก
เขาขณะท่ีผู้บรรยายอ่านข้อพระคมัภีร ์ขณะชัน้เรยีนชมหรอืดตูามในพระคมัภีรข์องพวก
เขา ขอให้นักเรยีนพิจารณาวา่แตล่ะเรือ่งสามารถสอนเราเกี่ยวกับการใช้ศรทัธาในพระเจ้า
อย่างไร หลงัการแสดงแตล่ะเรือ่ง ขอให้ชัน้เรยีนหรอืกลุ่มรายงานคาํตอบตอ่คาํถามก่อน
หน้าน้ี ขอให้พวกเขาเขียนรายการหลักธรรมหรอืหลักคาํสอนท่ีระบุไวบ้นกระดาน

หลังจากกลุ่มไดร้ายงานคาํตอบของพวกเขาแล้ว ให้ถามคาํถามตอ่ไปน้ี

• ท่านสังเกตเห็นความคล้ายคลึงอะไรบ้างในการกระทําของตวัละครหลักแตล่ะคน 
(พวกเขาแตล่ะคนแสดงความมุมานะหรอืความจรงิใจขณะที่พวกเขามุ่งม่ันให้
สมปรารถนา)

• การกระทําเหล่าน้้ีสอนอะไรเราเก่ียวกับการใช้ศรทัธาในพระเจ้า

• ท่านสังเกตเห็นความคล้ายคลึงอะไรในส่ิงที่ตวัละครหลักแตล่ะคนไดร้บัอันเป็นผลมา
จากการกระทําของเขา (แตล่ะคนไดร้บัความช่วยเหลือหรอืพระเมตตา)



ขอให้นักเรยีนระบุหลักธรรมที่คล้ายกันจากทุกเรือ่งมาหน่ึงข้อ นักเรยีนอาจระบุหลักธรรม
ที่หลากหลาย แต่ ให้แน่ใจวา่ไดเ้น้นยํา้วา่ หากเราจรงิใจและมุมานะขณะใช้ศรทัธาใน
พระเจ้า เราจะได้รบัพระเมตตาจากพระองค์ เขียนหลักธรรมน้ีไวบ้นกระดาน

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยเอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ. เบดนาร์
แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง ขอให้ชัน้เรยีนฟังดวูา่อะไรที่แสดงวา่คนๆ หน่ึงกําลังใช้
ศรทัธาในพระเจ้า

“ศรทัธาที่แท้จรงิมีศนูย์รวมอยู่ที่พระเจ้าพระเยซูครสิตแ์ละมักจะนําไปสู่การประพฤติ
ชอบ” (“ทูลขอดว้ยศรทัธา,” เลียโฮนา, พ.ค. 2008, 114)

ให้นักเรยีนไปดคูาํถามที่เขียนไวบ้นกระดานเมื่อเริม่ตน้บทเรยีน ขอให้นักเรยีนหันไปหาคู่
และสนทนาคาํตอบของคาํถามเหล่าน้ัน

• ทุกวนัน้ีเราสามารถใช้ศรทัธาในพระผู้เป็นเจ้าในทางใดบ้าง

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยเอ็ลเดอรเ์บดนาร ์และขอ
ให้ชัน้เรยีนฟังดวูา่การประสบกับพระเมตตาอันละเอยีดอ่อนของพระเจ้าหมายความวา่
อย่างไร

“พระเมตตาอันละเอียดอ่อนของพระเจ้าคอืพรส่วนตวัและเฉพาะคน ความเข้มแข็ง 
ความคุม้ครอง ความม่ันใจ การนําทาง ความการณุย์รกั การปลอบใจ การสนับสนุน และ
ของประทานฝ่ายวญิญาณซ่ึงเราไดร้บัจากพระเจ้า เพราะพระเจ้าและผ่านพระเจ้าพระ
เยซูครสิต”์ (“พระเมตตาอันละเอียดอ่อนของพระเจ้า,” เลียโฮนา, พ.ค. 2005, 122)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนตอบคาํถามตอ่ไปน้ีลงในสมุดจดหรอืสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีร์
ของพวกเขา (ท่านอาจตอ้งการเขียนคาํถามบนกระดาน)

• ท่านหรอืคนท่ีท่านรูจ้ักใช้ศรทัธาในพระเยซูครสิต์ ในทางใดบ้าง ท่านและพวกเขา
ประสบกับพระเมตตาใดเป็นผลตอบแทน

• พิจารณาวา่ท่านตอ้งการความช่วยเหลือจากพระเจ้าหรอืพระเมตตาในชีวติของท่านใน
ทางใดบ้าง ท่านจะทําอะไรเพื่อใช้ศรทัธาของท่านในพระเจ้าเพื่อไดร้บัพระเมตตาจาก
พระองค์

เชือ้เชิญนักเรยีนสองสามคนท่ีรูสึ้กสะดวกใจออกมาแบ่งปันรายงานที่พวกเขาเขียน 
เตอืนพวกเขาไม่ ให้แบ่งปันเรือ่งราวที่เป็นส่วนตวัมากเกินไป ท่านอาจตอ้งการแบ่งปัน
ประสบการณ์ของท่านเกี่ยวกับหลักธรรมน้ันและเป็นพยานถึงความจรงิของหลักธรรมดงั
กล่าวเช่นกัน



ขอให้นักเรยีนแตล่ะคนจินตนาการ (หรอืท่านอาจเชือ้เชิญนักเรยีนสองคนให้แสดง
บทบาทกิจกรรมน้ี) วา่เขาและสมาชิกครอบครวัอีกคนหน่ึงกําลังน่ังอยู่บนพืน้ สมาชิก
ครอบครวัคนน้ันตอ้งการจะยืนขึน้และขอความช่วยเหลือ

• ท่านจะช่วยเขาไดด้เีพียงใดหากท่านยังคงน่ังอยู่บนพืน้

• จะตา่งกันหรอืไม่หากท่านยืนขึน้ก่อน

อธิบายวา่อุปมาน้ีจะช่วยให้เราเข้าใจวา่เราสามารถทําอะไรไดเ้พื่อช่วยยกคนอื่นขึน้ทาง
วญิญาณ

เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาความจรงิขณะที่พวกเขาศึกษา ลูกา 22 ที่จะช่วยให้พวกเขารู้
วา่จะช่วยยกคนอื่นขึน้ทางวญิญาณไดอ้ย่างไร

สรปุ ลูกา 22:1–30 โดยเตอืนนักเรยีนวา่น่ันเป็นช่วงใกล้สิน้สุดการปฏิบัตศิาสนกิจขณะ
ทรงเป็นมรรตยัของพระองค ์พระผู้ช่วยให้รอดทรงพบกับอัครสาวกของพระองคเ์พื่อถือ
ปฏิบัตปิัสกา ระหวา่งช่วงเวลาน้ัน พระผู้ช่วยให้รอดทรงประกาศวา่หน่ึงในสานุศิษย์ของ
พระองคจ์ะทรยศพระองค ์พระองคท์รงจัดตัง้ศาสนพิธีศีลระลึก ทรงบัญชาวา่ตอ้งปฏิบัติ
ศีลระลึกตอ่ไปเพื่อระลึกถึงพระองค ์และทรงสอนอัครสาวกของพระองคว์า่คนที่รบัใช้
ผู้อื่นนับวา่เป็นใหญ่ พระผู้ช่วยให้รอดทรงชมเชยอัครสาวกของพระองคท์ี่ยังคงอยู่กับ
พระองคแ์ละทรงสัญญากับพวกเขาวา่วนัหน่ึงพวกเขาจะไดน่ั้งบนบัลลังก์และพิพากษา
อิสราเอลสิบสองเผ่า

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ลูกา 22:31–32 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
ส่ิงที่พระผู้ช่วยให้รอดตรสักับซีโมนเปโตร อธิบายกับชัน้เรยีนวา่งานแปลของโจเซฟ 
สมิธข้อ 31 อ่านวา่ “และพระเจ้าตรสั ซีโมน ซีโมน ดเูถิด ซาตานปรารถนาเจ้า เพื่อเขา
จะรอ่นลูกหลานของอาณาจักรดัง่รอ่นข้าวสาลี”   

• พระผู้ช่วยให้รอดตรสัวา่ซาตานปรารถนาอะไร (ซาตานตอ้งการจะฝัดรอ่นเปโตรและ 
วสุิทธิชนเหมือนฝัดข้าวสาลี)



อธิบายวา่ข้าวสาลีถูกฝัดรอ่นโดยการแยกเมล็ดข้าวจากส่วนอื่นๆ ของข้าวสาลี

• ท่านเรยีนรูอ้ะไรบ้างเกี่ยวกับเปโตรที่แสดงให้เห็นวา่เขามีประจักษ์พยานแล้ว (หาก
จําเป็นให้เตอืนนักเรยีนวา่เปโตรไดป้ระกาศประจักษ์พยานของเขาวา่พระเยซูเป็นพระ
ครสิต ์พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าแล้ว [ด ูมัทธิว 16:13–17])

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 32 เปโตรยังจําเป็นตอ้งประสบกับอะไรก่อนท่ีเขาจะสามารถ 
ชูกําลังพ่ีน้องของเขา

• อะไรคอืความแตกตา่งระหวา่งการมีประจักษ์พยานของพระกิตตคิณุกับการเปลี่ยน
ใจเลื่อมใสสู่พระกิตตคิณุ (การมีประจักษ์พยานของพระกิตตคิณุหมายความวา่เราได้
รบัพยานทางวญิาณของความจรงิผ่านทางพระวญิญาณบรสุิทธิ์ [ด ูคูม่ือพระคมัภีร,์ 
“ประจักษ์พยาน,” scriptures.lds.org] การเปลี่ยนใจเลื่อมใสคอื “การเปลี่ยนความเช่ือ 
[ของเรา] เปลี่ยนใจ และชีวติของคนคนหน่ึงเพื่อยอมรบัและประพฤตตินให้สอดคล้อง
กับพระประสงคข์องพระผู้เป็นเจ้า (กิจการ 3:19)” [คูม่ือพระคมัภีร,์ “การเปลี่ยนใจ
เลื่อมใส, เปลี่ยนใจเลื่อมใส,” scriptures.lds.org])

• ตามที่พระเจ้าทรงบอกเปโตร เราจะทําอะไรเมื่อเราเปลี่ยนใจเลื่อมใสสู่พระกิตตคิณุ 
(นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แต่ ให้แน่ใจวา่พวกเขาระบุหลักธรรมตอ่ไปน้ี เม่ือเรา
เปล่ียนใจเล่ือมใสสูพ่ระกิตติคุณของพระเยซูครสิต์ เราจะชูกําลังคนอ่ืน ท่านอาจ
เชือ้เชิญให้นักเรยีนทําเครือ่งหมายวลีที่สอนความจรงิน้ีใน ข้อ 32)

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ลูกา 22:33–34 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยหาดวูา่ 
เปโตรตอบรบัการตกัเตอืนของพระผู้ช่วยให้รอดให้เปลี่ยนใจเลื่อมใสและชูกําลังพี่น้อง
อย่างไร

• เปโตรตอบสนองอย่างไรตอ่การตกัเตอืนของพระผู้ช่วยให้รอด

• พระผู้ช่วยให้รอดทรงพยากรณ์วา่เปโตรจะทําอะไร

อธิบายวา่เรือ่งราวน้ีทีม่ีรายละเอียดมากขึน้บันทึกไว้ ใน มัทธิว 26 เชือ้เชิญนักเรยีนคน
หน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 26:35 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่เปโตรพูดกับพระผู้
ช่วยให้รอดวา่อย่างไรหลังจากไดย้ินคาํพยากรณ์

• เปโตรตอบอย่างไรหลังจากไดย้ินคาํพยากรณ์น้ี

• คาํตอบของเปโตรสอนอะไรเราวา่เขาคดิวา่ประจักษ์พยานของเขาเข้มแข็งเพียงใด

อธิบายวา่หลังจากปัสกา พระผู้ช่วยให้รอดและอัครสาวกของพระองค์ ไปที่สวนเกทเสมนี 
เชือ้เชิญนักเรยีนหลายๆ คนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก ลูกา 22:39–43 ขอให้ชัน้เรยีนดู
ตาม โดยมองหาวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงทําอะไรหลังจากพระองคเ์สด็จมาที่สวนเกทเส
มนี เชือ้เชิญให้นักเรยีนรายงานส่ิงที่พบ

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 43 ใครช่วยพระผู้ช่วยให้รอดให้มีกําลังเพื่อทําตามพระประสงค์
ของพระบิดาบนสวรรค์



• เราเรยีนรูค้วามจรงิอะไรจากเรือ่งราวน้ีเกี่ยวกับส่ิงที่พระบิดาบนสวรรคจ์ะทรงทําเพื่อ
เราหากเราพยายามทําตามพระประสงคข์องพระองค ์(นักเรยีนอาจระบุความจรงิที่
หลากหลาย แต่ ให้แน่ใจวา่เป็นที่ชัดเจนวา่ หากเราเต็มใจเช่ือฟังพระบิดาบนสวรรค์ 
พระองค์จะประทานกําลังให้เราเพ่ือทําตามพระประสงค์ของพระองค์)

• มีทางใดบ้างที่พระบิดาบนสวรรคอ์าจเสรมิสรา้งความเข้มแข็งให้เรา

อธิบายวา่ส่วนใหญ่ความช่วยเหลือที่เราไดร้บัจากพระบิดาบนสวรรคจ์ะไม่มาจากการ
ปรากฏของทูตสวรรคแ์ตพ่ระองคจ์ะทรงช่วยเราในวธิีที่พระองคท์รงทราบวา่ดทีี่สุด
สําหรบัเรา เชือ้เชิญให้นักเรยีนไตรต่รองเวลาที่พวกเขารูสึ้กวา่พระบิดาบนสวรรคท์รง
เสรมิสรา้งความเข้มแข็งให้พวกเขาขณะที่พวกเขาพยายามทําตามพระประสงคข์อง
พระองค์

อธิบายวา่เรือ่งราวของลูกาเกี่ยวกับความทุกขเวทนาของพระผู้ช่วยให้รอดในสวน 
เกทเสมนีรวมถงึรายละเอียดสําคญัท่ีไม่ไดร้วมอยู่ ในเรือ่งราวที่ ให้ ไว้ โดยมทัธวิและมาระโก  

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ลูกา 22:44 ขอให้ชัน้เรยีนดตูามและมองหาวา่ 
ลูกาบรรยายความทุกขเวทนาของพระผู้ช่วยให้รอดอย่างไร

• ลูกาบรรยายความทุกขเวทนาของพระผู้ช่วยให้รอดในสวนเกทเสมนีวา่อย่างไร (ท่าน
อาจตอ้งการเชือ้เชิญให้นักเรยีนทําเครือ่งหมายคาํพูดใน ข้อ 44 ที่สอนความจรงิตอ่ไป
น้ี พระเยซูครสิต์ทรงมีเพระเสโทเป็นเหมือนพระโลหิตขณะท่ีพระองค์ทรงทน
ทุกข์ ในสวนเกทเสมนี ท่านอาจตอ้งการชี ้ให้เห็นวา่มุมมองเรือ่งความทุกขเวทนาของ
พระผู้ช่วยให้รอดพยากรณ์ ไวม้ากกวา่หน่ึงศตวรรษก่อนหน้าน้ี [ด ูโมไซยาห์ 3:7])

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจมากขึน้เกี่ยวกับส่ิงที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงประสบ อธิบายวา่พระ
ผู้ช่วยให้รอดทรงอธิบายถึงความทุกขเวทนาของพระองค์ ในการเปิดเผยที่ประทานแก่
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธดงัที่บันทึกไว้ ใน หลักคาํสอนและพันธสัญญา 19 เชือ้เชิญ
ให้นักเรยีนทําข้ออ้างโยงพระคมัภีร ์หลักคาํสอนและพันธสัญญา 19:18 กับ ลูกา 22:44 ใน
พระคมัภีรข์องพวกเขา เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง หลักคาํสอนและพันธ
สัญญา 19:18 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงบรรยายความ
ทุกขเวทนาของพระองคว์า่อย่างไร

• เราเรยีนรูร้ายละเอียดเพ่ิมเตมิอะไรเกี่ยวกับความทุกขเวทนาของพระผู้ช่วยให้รอด
จากคาํพรรณนาของพระองคเ์องใน ข้อ 18 (ความทุกขเวทนาของพระเยซูครสิตท์ําให้
พระองค ์“ตอ้งส่ันเพราะความเจ็บปวด, . . . เลือดออกจากทุกขุมขน, และทนทุกข์ทัง้
รา่งกายและวญิญาณ”)

• ท่านคดิอย่างไรที่ ไดรู้ว้า่พระเยซูครสิตท์นทุกข์ทรมานอย่างย่ิงเพื่อท่าน

สรปุ ลูกา 22:45–48 โดยอธิบายวา่หลังจากพระผู้ช่วยให้รอดทรงทนทุกข์ทรมานใน 
เกทเสมนี พระองคท์รงถูกยูดาส อิสคาริโอททรยศ

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ลูกา 22:49–51 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
วา่เปโตรทําอะไรเมื่อหัวหน้าปุโรหิตและคนอื่นๆ มาจับกุมพระเยซู (ด ูยอห์น 18:10  
ซ่ึงเป็นเรือ่งราวเพียงครัง้เดยีวที่ระบุวา่เปโตรเป็นอัครสาวกที่ฟันหูทาสขาด)

• เปโตรทําอะไรทาสของคนหน่ึงของมหาปุโรหิต

• ส่ิงอัศจรรรย์ที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงทําให้ทาสคนน้ันคอือะไร



สรปุ ลูกา 22:52–53 โดยอธิบายวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงถามวา่เหตใุดหัวหน้าปุโรหิตและ
คนอ่ืนจึงจับกุมพระองค์ ในตอนกลางคนืแทนที่จะเป็นตอนกลางวนัเม่ือพระองคอ์ยู่ ใน
พระวหิาร

สรปุ ลูกา 22:54 โดยอธิบายวา่เมื่อพระผู้ช่วยให้รอดถูกนําไปที่บ้านของมหาปุโรหิตเพ่ือ
สอบสวน เปโตรตดิตามไป

แบ่งนักเรยีนออกเป็นคู่ๆ  แจกสําเนาของ แผนภูมิตอ่ไปน้ีให้นักเรยีนแตล่ะคู ่(หรอืเขียน
ไวบ้นกระดาน) เชือ้เชิญนักเรยีนอ่านพระคมัภีรอ์้างอิงในแผนภูมิและเตมิแผนภูมิ ให้
ครบถ้วนกับคูข่องพวกเขา

• ท่านคดิวา่เหตใุดเปโตรถึงถูกล่อลวงให้ปฏิเสธพระเยซูตอ่คนเหล่าน้ีแตล่ะคน

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ลูกา 22:61–62 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมอง
หาวา่เกิดอะไรขึน้หลังจากเปโตรปฏิเสธวา่รูจ้ักพระผู้ช่วยให้รอด

• เกิดอะไรขึน้หลังจากเปโตรปฏิเสธวา่รูจ้ักพระผู้ช่วยให้รอด

หากอยู่ ในวสัิยที่ทําได ้ให้แสดง ภาพ การปฏิเสธของเปโตร โดย คารล์ไฮน์รคิ บลอค ภาพ
น้ีมีอยู่ ใน LDS.org

• ถ้าท่านอยู่ ในสถานการณ์แบบเปโตร ท่านน่าจะคดิหรอืรูสึ้กอย่างไรเม่ือพระผู้ช่วยให้
รอดทอดพระเนตรมาที่ท่าน เพราะเหตใุด

• ประสบการณ์ของเปโตรแสดงให้เห็นถึงความแตกตา่งระหวา่งการมีประจักษ์พยานใน
พระกิตตคิณุกับการเปลี่ยนใสเลื่อมใสสู่พระกิตตคิณุอย่างไร

อธิบายวา่ถึงแม้เปโตรมีประจักษ์พยานในพระกิตตคิณุ แตเ่ขายังไม่ไดเ้ปลี่ยนใจเลื่อมใส
อย่างสมบรูณ์ อย่างไรก็ตาม เขารูถ้ึงความอ่อนแอของเขา และเปลี่ยนใจเลื่อมใสอย่าง
สมบูรณ์ เขาอุทิศชีวติของเขาเพื่อรบัใช้พระผู้เป็นเจ้าและแบ่งปันพระกิตตคิณุ

• เราสามารถเรยีนรูบ้ทเรยีนอะไรไดบ้้างจากประสบการณ์ของเปโตร

สรปุ ลูกา 22:63–71 โดยอธิบายวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงถูกหัวหน้าปุโรหิตเยาะเย้ยและ
โบยตี
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สรปุบทเรยีนโดยเชือ้เชิญให้นักเรยีนเขียนลงในสมุดจดหรอืสมุดบันทึกการศึกษาพระ
คมัภีรข์องพวกเขาถึงส่ิงที่พวกเขาสามารถทําไดเ้พื่อช่วยให้พวกเขาเปลี่ยนใจเลื่อมใสสู่
พระกิตตคิณุของพระเยซูครสิตอ์ย่างแท้จรงิ กระตุน้ให้พวกเขาทําส่ิงหน่ึงจากรายการ
ของพวกเขาในสัปดาห์น้ี



ก่อนชัน้เรยีน ให้เขียนคาํถามตอ่ไปน้ีบน กระดาน

ท่านรูสึ้กวา่ถูกข่มเหงจากการกระทําและคาํพูดของคนอืน่เมือ่ใด

ท่านตอบสนองในสถานการณ์น้ันอย่างไร

เริม่ชัน้เรยีนโดยเชือ้เชิญให้นักเรยีนไตรต่รองคาํถามบนกระดาน 

เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาความจรงิขณะพวกเขาศึกษา ลูกา 23 ที่จะช่วยพวกเขารูว้ธิี
ตอบสนองเม่ือพวกเขาถูกคนอื่นข่มเหง

เตอืนนักเรยีนวา่หลังจากพระเยซูทรงทนทุกข์ ในเกทเสมนี หัวหน้าปุโรหิตจับกุม
พระองคแ์ละตดัสินโทษให้พระองคต์าย อธิบายวา่จากเวลาน้ันจนถึงการสิน้พระชนม์ 
พระเยซูทรงมีปฏิสัมพันธ์กับคนตอ่ไปน้ี ปีลาตเจ้าเมือง เฮโรด อันทีพา ผู้หญิงที่ซ่ือสัตย์
กลุ่มหน่ึง ทหารโรมัน และผู้รา้ยสองคนท่ีกําลังถูกตรงึกางเขนขนาบข้างพระองค ์เจ้า
เมืองปีลาตเป็นผู้ปกครองโรมันในเขตยูเดยี ซ่ึงรวมถึงเมืองหลวงของเยรซูาเล็ม เฮโรด 
อันทีพา (คนท่ีส่ังประหารยอห์น ผู้ถวายบัพตศิมา) ปกครองเขตแดนของแควน้กาลิลี
และเพอเรยีภายใตอ้ํานาจของโรมัน (ด ูลูกา 3:1)

แบ่งนักเรยีนออกเป็นคูแ่ละแบ่งให้แตล่ะคูอ่่าน ลูกา 23:1–11 ดว้ยกัน โดยมองหาความ
แตกตา่งระหวา่งพระดาํรสัตอบของพระผู้ช่วยให้รอดกับปีลาตเจ้าเมืองและพระดาํรสั
ตอบของพระองคก์ับเฮโรด อันทีพา เพื่อช่วยให้พวกเขาเข้าใจพระดาํรสัตอบของพระผู้
ช่วยให้รอดกับปีลาต อธิบายวา่งานแปลของโจเซฟ สมิธใน มาระโก 15:2 อ่านวา่ “และ
พระองคต์รสัตอบกับเขา, เราเป็น, แม้ดงัที่ท่านพูด”

เชือ้เชิญให้นักเรยีนสนทนาคาํตอบของคาํถามตอ่ไปน้ีกับคูข่องพวกเขา

• พระดาํรสัตอบของพระเยซูกบัปีลาตตา่งจากพระดาํรสัตอบของพระองคก์บัเฮโรดอยา่งไร

• เหตใุดปีลาตจึงประหลาดใจกับพระดาํรสัตอบของพระผู้ช่วยให้รอดกับเขา

• เหตใุดเฮโรดจึงผิดหวงักับการน่ิงเงียบของพระองค์



สรปุ ลูกา 23:12–25 โดยอธิบายวา่ทัง้ปีลาตและเฮโรดไม่พบความผิดกับพระเยซู ดงัน้ัน
ปีลาตบอกประชาชนวา่เขาจะลงโทษพระเยซูและปล่อยพระองค ์ประชาชนรอ้งให้ปีลาต
ปล่อยบารบับัสแทนและเรยีกรอ้งให้ตรงึกางเขนพระเยซู ปีลาตปล่อยบารบับัสและยอม
ให้พระเยซูถูกตรงึกางเขน (หมายเหต:ุ เรือ่งราวของพระเยซูตอ่หน้าปีลาตจะสอนราย
ละเอียดมากขึน้ในบทเรยีนของ ยอห์น 18–19)

สรปุ ลูกา 23:26–31 โดยอธิบายวา่ผู้หญิงที่ซ่ือสัตย์กลุ่มใหญ่ที่อยู่กับพระองคต์ัง้แต่
การปฏิบัตศิาสนกิจของพระองค์ ในแควน้กาลิลีรอ้งไห้ครํา่ครวญขณะที่ตามพระเยซู
เมื่อพระองคถ์ูกนําไปยังสถานท่ีตรงึกางเขน พระเยซูทรงบอกพวกเขาไม่ ให้รอ้งไห้กับ
พระองคแ์ต่ ให้รอ้งไห้กับความพินาศที่จะมาถึงเยรซูาเล็มเน่ืองจากชาวยิวไดป้ฏิเสธ
กษัตรยิ์ของพวกเขา

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ลูกา 23:32–34 อธิบายวา่งานแปลของโจเซฟ สมิธ 
ในลูกา 23:34 อ่านวา่ “พระเยซูตรสัวา่, พระบิดาเจ้าข้า, ขอทรงยกโทษพวกเขา; เพราะ
พวกเขาไม่รูว้า่กําลังทําอะไร. (หมายถึงทหารที่ตรงึพระองคบ์นกางเขน,) แล้วพวกเขาก็
เอาฉลองพระองคม์าจับฉลากแบ่งกัน” เชือ้เชิญให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่พระผู้
ช่วยให้รอดทรงทําอะไรขณะที่พระองคท์รงถูกตอกตะปูตรงึบนกางเขน

• พระผู้ช่วยให้รอดทรงทําอะไรขณะที่พระองคถ์ูกตอกตะปูตรงึบนกางเขน (ท่านอาจ
ตอ้งการเสนอแนะให้นักเรยีนทําเครือ่งหมายพระคาํของพระผู้ช่วยให้รอดใน ข้อ 34)

• เหตใุดคาํสวดอ้อนวอนของพระผู้ช่วยให้รอดในเวลาน้ีจึงลํา้เลิศ

• เราเรยีนรูห้ลักธรรมใดจากแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอดเกี่ยวกับวธิีที่เราควรตอบ
สนองเมื่อคนอื่นข่มเหงเรา (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แต่ ให้แน่ใจวา่พวกเขาระบุ
หลกัธรรมตอ่ไปน้ี เราสามารถทําตามแบบอย่างของพระเยซูครสิต์ โดยเลือกท่ีจะ
ให้อภัยผู้ท่ีข่มเหงเรา)

• การให้อภัยหมายความวา่อย่างไร

ท่านอาจตอ้งการอธิบายวา่การให้อภัยผู้อื่นไม่ไดห้มายความวา่คนที่ทําบาปกับเราไม่ควร
รบัผิดชอบตอ่การกระทําของเขา ทัง้ไม่ไดห้มายความวา่เราควรปล่อยให้ตวัเองอยู่ ใน
สถานการณ์ที่คนอ่ืนจะข่มเหงเราตอ่ไปได ้แทนที่จะเป็นเช่นน้ัน การให้อภัยหมายความ
วา่ตอ้งปฏิบัตดิว้ยความรกักับคนที่ข่มเหงเราและไม่เก็บความไม่พอใจหรอืความโกรธตอ่
พวกเขา (ด ูคูม่ือพระคมัภีร,์ “ ให้อภัย,” scriptures.lds.org)

ขอให้นักเรยีนพิจารณาในใจวา่มี ใครที่พวกเขาจะตอ้งให้อภัยบาปหรอืไม่ ให้ยอมรบัวา่บาง
ครัง้เป็นการยากที่จะให้อภัยคนอ่ืน เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไป
น้ีโดยประธานกอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์ ขอให้ชัน้เรยีนฟังดวูา่พวกเขาจะทําอะไรไดห้ากพวก
เขามีความยุ่งยากในการให้อภัยผู้อื่น

“ข้าพเจ้าวงิวอนท่านทูลขอความเข้มแข็งจากพระเจ้าในการให้อภัย . . .ส่ิงน้ันอาจไม่ง่าย 
และอาจไม่เกิดขึน้โดยเรว็ แตห่ากท่านจะแสวงหาดว้ยความจรงิใจและปลูกฝังส่ิงน้ี ส่ิงน้ี 
จะ เกิดขึน้” (“Of You It Is Required to Forgive,” Ensign, June 1991, 5)



• ประธานฮิงคล์ีย์แนะนําให้เราทําอะไรหากเรามีความยุ่งยากในการให้อภัยผู้อื่น

• ท่านคดิวา่การสวดอ้อนวอนขอความช่วยเหลือจะช่วยท่านให้อภัยไดอ้ย่างไร

ขอให้นักเรยีนนึกถึงเวลาที่พวกเขาให้อภัยบางคน เชือ้เชิญนักเรยีนสองสามคนแบ่งปัน
ประสบการณ์ของพวกเขากับชัน้เรยีน (ขอให้พวกเขาไม่เอ่ยช่ือใครในชัน้เรยีน และเตอืน
พวกเขาวา่ไม่ ให้แบ่งปันอะไรที่ส่วนตวัมากเกินไป)

กระตุน้นักเรยีนให้ทําตามแบบอย่างของพระเยซูครสิตแ์ละให้อภัยคนที่ข่มเหงพวกเขา 
เชือ้เชิญให้พวกเขาสวดอ้อนวอนขอความเข้มแข็งและความสามารถที่จะทําเช่นน้ัน

สรปุ ลูกา 23:35–38 โดยอธิบายวา่ผู้นําชาวยิวและทหารโรมันเยาะเย้ยพระผู้ช่วยให้รอด
ขณะที่พระองคถ์ูกตรงึบนกางเขน

แสดงภาพ การตรงึกางเขน (หนังสือภาพพระกิตตคิณุ [2009], ภาพที่ 57; ด ูLDS.org 
ดว้ย) เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ลูกา 23:39–43 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดย
มองหาวา่ผู้รา้ยสองคนที่ถูกตรงึกางเขนขนาบข้างพระผู้ช่วยให้รอดปฎิบัติกิับพระองค์
อย่างไร

• ผู้รา้ยสองคนปฏิบัตกิับพระผู้ช่วยให้รอดอย่างไร

• ผู้รา้ยคนน้ันหมายความวา่อย่างไรเมื่อเขาพูดวา่ “เราไดร้บัผลสมกับการกระทํา” 
(ข้อ 41)

• พระผู้ช่วยให้รอดทรงตอบผู้รา้ยคนน้ีวา่อย่างไรเม่ือเขาทูลขอพระผู้ช่วยให้รอดให้ระลึก
ถึงเขาในแผ่นดนิของพระเจ้า

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจวา่ พระผู้ช่วยให้รอดทรงหมายความวา่อะไรเมื่อพระองคต์รสั
บอกผู้รา้ยคนน้ันวา่เขาจะอยู่กับพระองค์ ในเมืองบรมสุขเกษม เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึง
อ่านออกเสียงข้อความตอ่ไปน้ี

“ ในพระคมัภีร์ ใช้คาํวา่ เมืองบรมสุขเกษม แตกตา่งกัน หน่ึง หมายถึงสถานที่ซ่ึงมีความ
สงบและความสุขในโลกแห่งวญิญาณหลังจากสิน้ชีวติแล้วสงวนไวสํ้าหรบัผู้ที่รบั 
บัพตศิมาและยังคงช่ือสัตย์ (ด ูแอลมา 40:12; โมโรไน 10:34) . . .

“สอง คาํวา่ เมืองบรมสุขเกษม ใช้ ในเรือ่งราวของลูกาเก่ียวกับการตรงึกางเขนของพระผู้
ช่วยให้รอด . . . ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธอธิบายวา่ . . . อันที่จรงิพระเจ้าตรสัวา่ ผู้รา้ย
จะอยู่กับพระองค์ ในโลกแห่งวญิญาณ” (ด ูแน่วแน่ตอ่ศรทัธา: ศพัทานุกรมพระกิตตคิณุ 
[2004], 211; ด ูHistory of the Church, 5:424–25 ดว้ย)

• ตามที่ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธกล่าว ผู้รา้ยจะไปที่ ไหนหลังจากความตาย ( โลก
วญิญาณ [ด ูแอลมา 40:11–14])

• เราสามารถเรยีนรูค้วามจรงิใดจากพระดาํรสัของพระผู้ช่วยให้รอดที่วา่ผู้รา้ยจะอยู่กับ
พระองค์ ในเมืองบรมสุขเกษม (ลูกา 23:43) (นักเรยีนอาจใช้คาํแตกตา่งกัน แต่ ให้
แน่ใจวา่พวกเขาระบุความจรงิตอ่ไปน้ี วญิญาณของทุกคนจะเข้าไปสู่โลกวญิญาณ
หลังจากความตายของพวกเขา)

อธิบายวา่พระคมัภีรข์้ออื่นๆ สามารถช่วยให้เราเข้าใจวา่จะเกิดอะไรขึน้กับผู้รา้ยและคน
อื่นๆ เช่นเดยีวกับเขาในโลกแห่งวญิญาณ ท่านอาจตอ้งการเสนอแนะให้นักเรยีนเขียน 
หลักคาํสอนและพันธสัญญา 138:28–32, 58–59 เป็น ข้ออ้างโยง ตรงช่องวา่งรมิหน้าพระ
คมัภีรข์้าง ลูกา 23:43



อธิบายวา่ หลักคาํสอนและพันธสัญญา 138 มีการเปิดเผยที่ประทานแก่ประธานโจเซฟ 
เอฟ. สมิธ ซ่ึงพระเจ้าทรงเปิดเผยความจรงิเกี่ยวกับโลกวญิญาณ ความจรงิเหล่าน้ีจะช่วย
ให้เราเข้าใจวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงหมายความวา่อย่างไรเมื่อพระองคต์รสัวา่ “วนัน้ีท่าน
จะอยู่กับเราในเมืองบรมสุขเกษม” (ลูกา 23:43)

เชือ้เชิญนักเรยีนหลายๆ คนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก หลักคาํสอนและพันธสัญญา 
138:11, 16, 18, 28–32 เชือ้เชิญให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาส่ิงที่พระผู้ช่วยให้รอดทรง
ทําเม่ือพระองคเ์สด็จไปที่ โลกวญิญาณ

• พระผู้ช่วยให้รอดทรงทําอะไรเมื่อพระองคเ์สด็จไปที่ โลกวญิญาณ

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 29 พระผู้ช่วยให้รอดไม่ได้ ไปที่ ไหนขณะที่พระองคป์ระทับอยู่ ใน
โลกวญิญาณ

• พระผู้ช่วยให้รอดทรงกําหนดให้ผู้ส่งสารที่ชอบธรรมของพระองคท์ําอะไร

• เราสามารถเรยีนรูค้วามจรงิอะไรในข้อเหล่าน้ี (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แตพ่วกเขา
ควรระบุความจรงิตอ่ไปน้ี ภายใต้การกํากับดูแลของพระเยซูครสิต์ ผู้สง่สารท่ีชอบ
ธรรมสอนพระกิตติคุณให้ผู้ท่ีอยู่ ในเรอืนจําวญิญาณ)

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยบราเดอรเ์อเลน เอ. เพ็ทช่ัน 
อดตีสาวกเจ็ดสิบภาค ขอให้นักเรยีนฟังส่ิงที่ข่าวสารของพระผู้ช่วยให้รอดอาจส่งผลตอ่
อาชญากรบนกางเขน

“พระผู้ช่วยให้รอดทรงตอบและประทานความหวงัแก่เขาดว้ยความยินด ี
อาชญกรคนน้ันคงจะไม่เข้าใจวา่เขาจะไดร้บัการส่ังสอนพระกิตตคิณุในโลก
วญิญาณหรอืวา่เขาจะไดร้บัโอกาสท่ีจะดาํเนินชีวติตามพระผู้เป็นเจ้าใน
วญิญาณ (ด ู1 เปโตร 4:6; คพ. 138:18–34) แท้จรงิแล้ว พระผู้ช่วยให้รอด
ทรงห่วงใยผู้รา้ยท่ีถูกตรงึอยู่ข้างพระองค ์แน่นอนวา่พระองคท์รงห่วงใยคน

ที่รกัพระองคแ์ละพยายามรกัษาพระบัญญัตขิองพระองคเ์ป็นอย่างมาก!” (“Words of 

Jesus: On the Cross,” Ensign, June 2003, 34)

• ถ้อยคาํใน คพ. 138:29–32 ให้ความหวงัอะไรเราเกี่ยวกับคนเหล่าน้ันที่ตายโดยไม่มี
ความรูเ้กี่ยวกับพระกิตตคิณุ

อธิบายวา่แม้จะมีการส่ังสอนพระกิตตคิณุให้แก่ผู้รา้ยคนน้ี แตเ่ขาจะไม่รอดในอาณาจักร
ของพระผู้เป็นเจ้าโดยอัตโนมัติ

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง หลักคาํสอนและพันธสัญญา 138:58–59 ขอให้
ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่ผู้รา้ยและคนอื่นๆ ในเรอืนจําวญิญาณจะตอ้งทําอะไรเพื่อได้
รบัการไถ่

• ผู้รา้ยหรอืวญิญาณอื่นๆ ในเรอืนจําวญิญาณจะตอ้งทําอะไรเพื่อไดร้บัการไถ่

• จะเกิดอะไรขึน้กับวญิญาณเหล่าน้ันที่กลับใจและยอมรบัศาสนพิธีพระวหิารที่ทําแทน
พวกเขา (วญิญาณ “คนตายผู้ที่กลับใจจะไดร้บัการไถ่, โดยการเช่ือฟังศาสนพิธีแห่ง 
[พระวหิาร] ของพระผู้เป็นเจ้า,” ไดร้บัการชําระให้สะอาดผ่านการชดใช้และ “ ไดร้บั
รางวลั [ของพวกเขา] ” [คพ. 138:58–59])



• เราจะทําอะไรไดบ้้างเพ่ือช่วยวญิญาณเหล่าน้ัน ที่เป็นเหมือนผู้รา้ย ที่ตอ้งไดร้บัการไถ่ 
(เราทํางานประวตัคิรอบครวัให้สมบูรณ์และมีส่วนรว่มในศาสนพิธีพระวหิารแทนคน
ตาย)

สรปุ ลูกา 23:44–56 โดยอธิบายวา่พระผู้ช่วยให้รอดสิน้พระชนม์บนกางเขนหลังจาก
พระองคต์รสัวา่ “ข้าแตพ่ระบิดา ข้าพระองคข์อฝากจิตวญิญาณของข้าพระองค์ ไว้ ใน
พระหัตถ์ของพระองค”์ (ข้อ 46) จากน้ันโจเซฟแห่งอารมิาเธียพันพระศพของพระผู้ช่วย
ให้รอดดว้ยผ้าป่านและวางพระองค์ ไว้ ในอุโมงค์

สรปุโดยแบ่งปันประจักษ์พยานถึงความจรงิที่ท่านสนทนาในบทน้ี



ฉายบางส่วนของวดีทิัศน์ “Jesus Is Laid in a Tomb (วางพระเยซูในอุโมงค)์” จาก 
วดีทิัศน์พระคมัภีร์ ไบเบิล พระชนม์ชีพของพระเยซูครสิต,์ ให้หยุดก่อนท่ีทูตสวรรคจ์ะ
พูดกับหญิงเหล่าน้ัน (นาทีที่ 0:00–2:27) วดีทิัศน์น้ีมีอยู่ ใน LDS.org

หากท่านไม่สามารถฉายวดีทิัศน์ เชือ้เชิญให้นักเรยีนจินตนาการวา่พวกเขาอยู่ที่อุโมงค์
เมื่อคนเหล่าน้ันวางพระเยซูไวท้ี่น่ันและเห็นวา่ก้อนหินกลิง้ออกจากปากอุโมงค ์ขอให้
พวกเขาจินตนาการวา่พวกเขาจะคดิและรูสึ้กอย่างไรเม่ือพวกเขาอยู่ที่น่ัน ขอให้นักเรยีน
คนหน่ึงอ่านออกเสียง ลูกา 24:1–4 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาส่ิงที่หญิงเหล่าน้ันคน้
พบเมื่อกลับไปที่อุโมงคส์ามวนัตอ่มา

หลังจากฉายวดีทิัศน์หรอือ่าน ข้อ 1–4 แล้วให้ถามวา่

• หญิงเหล่าน้ันพบอะไรที่อุโมงค์

• ท่านคดิวา่ท่านจะมีปฏิกิรยิาอย่างไรหากท่านเห็นทูตสวรรคย์ืนตรงอุโมงคท์ี่เปิดอยู่

ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ลูกา 24:5–8 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาส่ิงที่
ทูตสวรรคบ์อกหญิงเหล่าน้ัน เชือ้เชิญให้นักเรยีนรายงานส่ิงที่พบ

สรปุ ลูกา 24:9–10 โดยอธิบายวา่หญิงเหล่าน้ันละจากอุโมงค์ ไปบอกเหล่าสานุศิษย์ถึงส่ิงที่
พวกเธอเห็นและไดย้ิน

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ลูกา 24:11 ขอให้ชัน้เรยีนมองหาปฏิกิรยิาของ 
อัครสาวกที่มตีอ่คาํพูดของหญิงเหล่าน้ัน เชือ้เชิญให้นักเรยีนรายงานส่ิงที่พบ

อธิบายวา่หลังจากไดย้ินรายงานของพวกเธอแล้ว เปโตรและยอห์นวิง่ไปยังสถานท่ีเก็บ
พระศพและพบวา่พระศพของพระเยซูหายไป ลูกา 24:12; ยอห์น 20:1–4)



ขอให้นักเรยีนไตรต่รองถึงเวลาที่พวกเขายากจะเช่ือแนวคดิในพระกิตตคิณุ เช่น
สานุศิษย์ ในเรือ่งราวน้ี

อธิบายวา่ใน ลูกา 24:13 เราเรยีนรูว้า่สานุศิษย์สองคนออกจากเยรซูาเล็ม “วนัน้ันเอง” 
เดนิทางไปประมาณ 6–7.5 ไมล์ (10–12 กิโลเมตร) “ ไปหมู่บ้านช่ือเอมมาอูส” การศึกษา
ประสบการณ์ของพวกเขาระหวา่งทางไปเอมมาอูสสามารถช่วยให้เรารูว้ธิีเสรมิสรา้ง
ประจักษ์พยานของเราในพระเยซูครสิตแ์ละพระกิตตคิณุของพระองค์

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ลูกา 24:14–17 และขอให้ชัน้เรยีนมองหาวา่
ใครมารว่มเดนิกับสานุศิษย์ทัง้สอง

• ใครมารว่มเดนิทางกับสานุศิษย์

• เหตใุดสานุศิษย์จึงจําพระเยซูไม่ได ้(อธิบายวา่คาํวา่ ถูกปิดไว ้[ข้อ 16] หมายถึงถูก
ยับยัง้หรอืปกปิด)

ฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “Christ Appears on the Road to Emmaus (พระครสิตท์รงปรากฎ
บนถนนสู่เอมมาอูส)” (3:32) จาก วดีทิัศน์พระคมัภีร์ ไบเบิล พระชนม์ชีพของพระเยซู
ครสิต ์ซ่ึงมีอยู่ ใน LDS.org ขอให้นักเรยีนหาดวูา่สานุศิษย์เรยีนรูอ้ะไรจากพระเยซูขณะที่
พวกเขาเดนิไปพรอ้มกับพระองค์ โดยไม่รูว้า่พระองคเ์ป็นใคร ก่อนฉายวดีทิัศน์ อธิบายวา่
บทพูดที่อยู่ ในวดีทิัศน์น้ันมาจาก ลูกา 24:17–33 เพ่ือให้นักเรยีนดตูามในพระคมัภีรห์าก
พวกเขาตอ้งการ (หากท่านไม่สามารถฉายวดีทิัศน์ ได ้ให้เชือ้เชิญนักเรยีนผลัดกันอ่าน
ออกเสียงข้อเหล่าน้ี)

ชี ้ให้เห็นวา่ในวดีทิัศน์น้ี เราไม่ไดย้ินส่ิงที่พระเยซูทรงสอนสานุศิษย์ขณะที่พวกเขาเดนิ
ไป เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ลูกา 24:27 ขอให้ชัน้เรยีนมองหาส่ิงที่พระเยซู
ทรงสอนสานุศิษย์

• พระเยซูทรงสอนอะไรสานุศิษย์ พระองคท์รงใช้เครือ่งมืออะไรเพื่อสอนเกี่ยวกับ
พระองคเ์อง

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ลูกา 24:32 คาํสอนของพระผู้ช่วยให้รอดจากพระคมัภีรส่์งผลตอ่
สานุศิษย์สองคนอย่างไร

• อาการ “ ใจเรารุม่รอ้นภายใน” ของสานุศิษย์หมายความวา่อย่างไร (พระวญิญาณบรสุิทธิ์
เป็นพยานวา่คาํสอนเกี่ยวกับพระเยซูในพระคมัภีรเ์ป็นจรงิ)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนไตรต่รองวา่สานุศิษย์อาจไดเ้รยีนรูอ้ะไรจากการใช้พระคมัภีรข์องพระ
เยซูเพื่อสอนพวกเขาแทนท่ีจะเพียงเปิดเผยวา่พระองคเ์ป็นใคร ท่านอาจขอให้นักเรยีน
สองสามคนแบ่งปันความคดิของพวกเขา

• เราสามารถเรยีนรูอ้ะไรจากข้อเหล่าน้ีเกี่ยวกับผลของการศึกษาพระคมัภีรข์องเราเอง 
(หลังจากนักเรยีนตอบ ให้เขียนหลักธรรมตอ่ไปน้ีบนกระดาน เม่ือเราศกึษาพระ
คัมภีร ์เราอัญเชิญพระวญิญาณบรสุิทธ์ิ ให้สอนเราเก่ียวกับพระเยซูครสิต์)

• นอกจากใจรุม่รอ้นภายใน ท่านจะบรรยายส่ิงที่เราอาจประสบเมื่อพระวญิญาณบรสุิทธิ์
ทรงเป็นพยานถึงพระเยซูครสิต์ ในรปูแบบอื่นไดอ้ย่างไร



ขอให้นักเรยีนหาพระคมัภีรข์้อหน่ึงที่จะช่วยให้พวกเขารูสึ้กวา่พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรง
สอนเขาเกี่ยวกับพระเยซูครสิต ์เชือ้เชิญให้พวกเขาแบ่งปันข้อพระคมัภีรข์องพวกเขา
และผลจากส่ิงที่พวกเขารูสึ้ก ท่านอาจตอ้งการแบ่งปันพระคมัภีรห์น่ึงข้อที่เคยช่วยท่าน
เป็นการส่วนตวัเช่นกัน

เตอืนนักเรยีนวา่ถึงแม้เป็นส่ิงจําเป็นที่ตอ้งอ่านพันธสัญญาใหม่เพื่อให้ ไดห้น่วยกิต 
เซมินาร ีแตสํ่าคญัมากกวา่ที่จะศึกษาพระคมัภีร์ ในวธิีที่พระวญิญาณบรสุิทธิ์จะทรง
เสรมิสรา้งประจักษ์พยานของพวกเขาเก่ียวกับพระผู้ช่วยให้รอด

แจกสําเนา ที่คัน่หนังสือ ที่มีคาํกล่าวตอ่ไปน้ีของเอ็ลเดอรด์.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์น
แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง (หรอืเชือ้เชิญให้นักเรยีนเขียนคาํกล่าวลงในท่ีคัน่หนังสือ
เปล่า) 

“จุดประสงคห์ลักของพระคมัภีรท์ุกเล่มคอืเตมิจิตวญิญาณของเราดว้ย
ศรทัธาในพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและในพระบุตรของพระองค ์พระเยซู
ครสิต ์. . .

“. . . ศรทัธาเกิดจากการที่พระวญิญาณศักดิสิ์ทธ์ิเป็นพยานตอ่จิตวญิญาณ
เรา พระวญิญาณตอ่วญิญาณ เมื่อเราไดย้ินหรอือ่านพระคาํของพระผู้เป็นเจ้า และศรทัธา
เตบิโตขึน้เมื่อเราดืม่ดํา่พระวจนะ. . .อยู่เสมอ . . .

“. . . จงศึกษาพระคมัภีรอ์ย่างละเอียดถี่ถ้วน ไตรต่รองและสวดอ้อนวอนเก่ียวกับส่ิงท่ี
อ่าน พระคมัภีรเ์ป็นการเปิดเผย และจะนําการเปิดเผยเพ่ิมเตมิมาสู่เรา” (ด.ี ทอดด ์
ครสิทอฟเฟอรสั์น, “พรจากพระคมัภีร,์”เลียโฮนา, พ.ค. 2010, 42)

ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวโดยเอ็ลเดอรค์รสิทอฟเฟอรสั์น เชือ้เชิญให้
ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวธิีที่พวกเขาจะปรบัปรงุการศึกษาพระคมัภีรส่์วนตวัของพวก
เขา

เชือ้เชิญให้นักเรยีนตัง้เป้าหมายท่ีจะศึกษาพระคมัภีร์ ในวธิีที่จะอัญเชิญพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์เพื่อเพิ่มศรทัธาในพระเยซูครสิตแ์ละความรูเ้กี่ยวกับพระองค ์ท่านอาจแนะนําให้
พวกเขาเขียนเป้าหมายหน่ึงอย่างไวด้า้นหลังที่คัน่หนังสือเพื่อพวกเขาจะใช้เตอืนตนเอง
ระหวา่งการศึกษาพระคมัภีร์

เชือ้เชิญให้นักเรยีนสองคนนําพระคมัภีรข์องพวกเขาออกมาหน้าห้องเรยีนเพื่อช่วยแสดง
บทบาทเป็นผู้สอนศาสนากําลังเดนิไปเคาะประตบู้านคน บอกให้พวกเขาเคาะประต ูทํา
เป็นเปิดประตแูละทักทายพวกเขา บอกให้พวกเขาแนะนําตวั หลังจากพวกเขาแนะนํา
ตนเองแล้ว ให้พูดบางอย่างในทํานองน้ี

“ฉันมีคาํถาม มีคนมากมายท่ีฉันรูจ้ักไม่เช่ือในชีวติหลังความตาย บางคนบอกวา่พวก
เขาเช่ือในพระเยซูครสิตแ์ต่ไม่เช่ือวา่พระองคฟ้ื์นคนืพระชนม์พรอ้มกับรา่งกาย พวก



เขาบอกวา่พระองคท์รงดาํรงอยู่ตอ่ไปเป็นวญิญาณ ท่านเช่ืออะไรเกี่ยวกับการฟ้ืนคนื
พระชนม์ของพระเยซูครสิต์

ให้เวลานักเรยีนสองคนตอบคาํถาม

ชี้ให้เห็นวา่ ลูกา 24:36–39 เป็นข้อ ผู้เช่ียวชาญพระคมัภีร ์และสามารถช่วยสอนเกี่ยว
กับการฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระเยซูครสิตอ์ย่างแท้จรงิ บอกบรบิทของข้อน้ีโดยอธิบาย
วา่สานุศิษย์ที่อยู่กับพระเยซูบนถนนไปเอมมาอูส กลับไปที่เยรซูาเล็มทันทีและเล่า
ประสบการณ์ของพวกเขาให้อัครสาวกและสานุศิษย์คนอื่นๆ ฟัง (ด ูลูกา 24:33–35) 
ขณะที่พวกเขาพูดกันอยู่น้ัน พระผู้ช่วยให้รอดทรงปรากฏพระองค ์(ด ูข้อ 36)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงที่ช่วยแสดงบทบาทสมมตอิ่านออกเสียง ลูกา 24:36–39 ขอ
ให้ชัน้เรยีนเหลือดตูาม โดยมองหาหลักฐานที่วา่พระเยซูฟ้ืนคนืพระชนม์จรงิๆ และมี
พระวรกายเป็นเน้ือหนังและกระดกู

• พระเยซูทรงเชือ้เชิญให้สานุศิษย์ของพระองคท์ําอะไรเพื่อช่วยให้พวกเขาเข้าใจวา่
พระองค์ ไม่ไดเ้ป็นเพียงวญิญาณแตม่ีรา่งกาย (ท่านอาจแสดงภาพ พระเยซูทรงให้ดู
บาดแผลของพระองค ์[หนังสือภาพพระกติตคิณุ (2009), ภาพที ่60; ด ูLDS.org ดว้ย])

• ท่านคดิวา่ท่านจะรูสึ้กอย่างไรถ้าท่านอยู่ ในเวลาที่พระครสิตท์รงปรากฏตอ่สานุศิษย์
ของพระองค์

ขอบคณุนักเรยีนที่ช่วยแสดงบทบาทสมมต ิและขอให้พวกเขาน่ังลง เชือ้เชิญนักเรยีน
คนหน่ึงอ่านออกเสียง ลูกา 24:40–43 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่พระเยซูทรง
ทําอะไรอีกเพื่อแสดงวา่พระองคท์รงมีพระวรกายที่ฟ้ืนคนืพระชนม์ (หรอืมีรา่งกาย) 
จับตอ้งได้

• พระผู้ช่วยให้รอดทรงทําอะไรอีกเพื่อแสดงวา่พระองคท์รงมีพระวรกายที่พืน้คนื
พระชนม์แล้ว

• เราสามารถเรยีนรูห้ลักคาํสอนอะไรไดบ้้างจากข้อเหล่าน้ี (นักเรยีนอาจระบุหลักคาํสอน
ที่หลากหลาย แต่ ให้แน่ใจวา่ไดเ้น้นวา่ พระเยซูครสิต์ทรงมีพระวรกายท่ีฟ้ืนคืน
พระชนม์เป็นเน้ือหนังและกระดูก เขียนหลักคาํสอนน้ีไวบ้นกระดาน)

• เหตใุดเหลักคาํสอนน้ีจึงสําคญัที่ตอ้งเข้าใจและเช่ือ

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ี

“ โดยผ่านการชดใช้ของพระเยซูครสิต ์ทุกคนจะไดร้บัการฟ้ืนคนืชีวติ—รอดจากความ
ตายทางรา่งกาย (ด ู1 โครนิธ์ 15:22) การฟ้ืนคนืชีวติคอืการกลับมารวมกันอีกครัง้ของ
วญิญาณกับรา่งกายในสภาพท่ีสมบูรณ์และเป็นอมตะ ไม่ตอ้งประสบกับโรคภัยหรอืความ
ตายอีกตอ่ไป (ด ูแอลมา 11:42–45) . . .

“ความเข้าใจและประจักษ์พยานถึงการฟ้ืนคนืชีวติจะให้ความหวงัและมุมมองแก่
ท่านขณะประสบความท้าทาย การทดลอง และชัยชนะของชีวติ ท่านจะพบการปลอบ
ประโลมในคาํรบัรองที่วา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงพระชนม์และโดยการชดใช้ของพระองค ์
‘พระองคท์รงทําให้สายรดัแห่งความตายขาด, เพื่อหลุมศพจะไม่มีชัยชนะ, และเพื่อ
ความเจ็บแปลบแห่งความตายจะถูกกลืนเข้าไปในความหวงัแห่งรศัมีภาพ’ (แอลมา 
22:14)” (ด ูแน่วแน่ตอ่ศรทัธา: ศพัทานุกรมพระกิตตคิณุ [2004], 139, 54)
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• มีตวัอย่างของการทดลองอะไรบ้างท่ีความหวงัถึงการฟ้ืนคนืชีวติของเราเองจะช่วยให้
เราอดทนได้

ขอให้นักเรยีนสองสามคนเป็นพยานถึงการฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระผู้ช่วยให้รอดและ
อธิบายวา่เหตใุดหลักคาํสอนเรือ่งการฟ้ืนคนืชีวติจึงสําคญัสําหรบัพวกเขา

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ลูกา 24:44–53 ขอให้ชัน้เรยีนฟังพระคาํของพระ
ผู้ช่วยให้รอดประหน่ึงพวกเขาเป็นส่วนหน่ึงในกลุ่มสานุศิษย์ผู้อยู่กับพระองคแ์ละเพื่อ
พิจารณาวา่คาํสอนใดท่ีอาจมีความหมายท่ีสุดสําหรบัพวกเขา เชือ้เชิญนักเรยีนสองสาม
คนแบ่งปันความคดิของพวกเขาเก่ียวกับข้อเหล่าน้ี

สรปุโดยเป็นพยานถึงความจรงิที่ท่านสนทนาไปแล้ว

เพื่อช่วยให้นักเรยีนท่องจํา ลูกา 24:36–39 ให้แบ่งนักเรยีนเป็นส่ีกลุ่ม มอบหมายข้อพระ
คมัภีร์ ให้กลุ่มละข้อและบอกให้นักเรยีนในแตล่ะกลุ่มช่วยกันท่องจําข้อที่ ไดร้บัมอบหมาย 
หลังจากสองสามนาที ขอให้แตล่ะกลุ่มท่องข้อที่ ไดร้บัมอบหมายตามลําดบัข้อ ท่านอาจ
ตอ้งการเชือ้เชิญให้นักเรยีนท่องข้อพระคมัภีรข์องพวกเขาอีกครัง้ในชัน้เรยีนถัดไปสอง
สามชัน้เรยีนจนกระทั่งทุกคนคุน้กับทุกข้อ
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แบ่งนักเรยีนออกเป็นคู ่แสดง ภาพ ของพระเยซูครสิต์ ไวก้ระดาน ขอให้นักเรยีน
จินตนาการวา่พวกเขากําลังพูดคยุกับบางคนที่รูจ้ักพระเยซูครสิตน้์อยมาก เชือ้เชิญ
นักเรยีนคนหน่ึงในแตล่ะคู่ ให้ ใช้เวลาหน่ึงนาทีเพื่อสอนนักเรยีนอีกคนหน่ึงเกี่ยวกับพระ
เยซูเสมือนหน่ึงนักเรยีนอีกคนรูจ้ักพระองคน้์อยมาก หลังจากกิจกรรมน้ีแล้ว ให้เชิญ
นักเรยีนสองสามคนที่ ไดร้บัการสอนเกี่ยวกับพระครสิตแ์บ่งปันกับชัน้เรยีนถึงส่ิงที่คูส่อน
พวกเขา

แนะนําหนังสือของยอห์นสัน้ๆ โดยอธิบายวา่อัครสาวกยอห์นบันทึกส่ิงที่ท่านตอ้งการให้
วสุิทธิชนรูเ้กี่ยวกับพระเยซูครสิต ์ยอห์นเป็นพยานเห็นเหตกุารณ์มากมายที่ท่านเขียน
ถึง เน้ือหาส่วนใหญ่ในพระกิตตคิณุของยอห์นมี ในพระกิตตคิณุของมัทธิว มาระโก และ
ลูกา ซ่ึงเขียนขึน้เพ่ือช่วยให้ชาวยิวและคนตา่งชาตเิช่ือวา่พระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์และ
พระผู้ช่วยให้รอดของมนุษยชาต ิในทางตรงกันข้าม ยอห์นกลับเขียนให้คนเหล่าน้ันเป็น
พิเศษ น่ันคอืคนท่ีเช่ือวา่พระเยซูทรงเป็นพระครสิต์

ขณะที่นักเรยีนศึกษา ยอห์น 1 เชือ้เชิญให้พวกเขามองหาความจรงิเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้
รอดที่จะเสรมิสรา้งศรทัธาและประจักษ์พยานของพวกเขาในพระเยซูครสิต์

ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง งานแปลของโจเซฟ สมิธ, ยอห์น 1:1–2 ( ในคูม่ือ
พระคมัภีร)์ เชือ้เชิญให้ชัน้เรยีนดตูาม ขอให้พวกเขามองหาส่ิงที่ยอห์นสอนไวเ้กี่ยวกับ
พระเยซูครสิต์

• เราเรยีนรูค้วามจรงิอะไรบ้างเกี่ยวกับพระเยซูครสิต์ ในข้อเหล่าน้ี (ความจรงิอย่างหน่ึง
ซ่ึงนักเรยีนควรระบุคอื พระเยซูครสิต์ประทับอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าในกาลเริม่ต้น 
เขียนความจรงิน้ีไวบ้นกระดานใกล้ภาพของพระผู้ช่วยให้รอด)

• พระเยซูครสิตป์ระทบัอยูก่บัพระผูเ้ป็นเจา้ในปฐมกาลหมายความวา่ อะไร (อธบิายวา่วลี  
“ ในกาลเริม่ตน้” หมายถึงการดาํรงอยู่ก่อนเกิด พระเยซูครสิตท์รงเป็นพระบุตรองค์
แรกของพระบิดาในวญิญาณ [ด ูคพ. 93:21] พระองคท์รงเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้า
ยืนอยู่ท่ามกลางวญิญาณที่มารวมกัน “ก่อนมีโลกขึน้มา” [อับราฮัม 3:22–24] พระบิดา
ทรงเลือกพระองคแ์ล้วนับจากกาลเริม่ตน้ [ด ูโมเสส 4:2])

••••



เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง งานแปลของโจเซฟ สมิธ, ยอห์น 1:3 ( ในคูม่ือพระ
คมัภีร)์ ขอให้ชัน้เรยีนมองหาความจรงิเพ่ิมเตมิที่ยอห์นสอนเก่ียวกับพระเยซูครสิต์

• ยอห์นสอนอะไรเพ่ิมเตมิเกีย่วกบัพระเยซูครสิต ์(นักเรยีนควรระบุหลกัคาํสอนทํานองน้ี 
พระเยซูครสิต์ทรงรงัสรรค์สิง่ทัง้ปวง เขียนความจรงิน้ีไวบ้นกระดานใกล้ภาพของ
พระผู้ช่วยให้รอด)

อธิบายวา่พระเยซูครสิตท์รงสรา้งฟ้าสวรรคแ์ละแผ่นดนิโลกภายใตก้ารกํากับดแูลของ
พระบิดาและพระเยซูครสิตท์รงสรา้งโลกนับไม่ถ้วน (ด ูโมเสส 1:33) อย่างไรก็ตาม พระ
บิดาบนสวรรคท์รงเก็บ “เหตกุารณ์การสรา้งสองเหตกุารณ์” ไวก้ับพระองคเ์องคอื การ
สรา้งวญิญาณทัง้หมด (รวมถึงพระเยซูครสิต)์ และการสรา้งรา่งกายของอาดมักับเอวา  
(บรซู อาร.์ แมคคองกี, A New Witness for the Articles of Faith [1985], 63; ด ูโมเสส 
2:27ดว้ย)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง งานแปลของโจเซฟ สมิธ, ยอห์น 1:4–5 
( ในคูม่ือพระคมัภีร)์ ขอให้ชัน้เรยีนมองหาวา่ยอห์นบรรยายถึงพระเยซูและพระ
กิตตคิณุของพระองคว์า่อย่างไร

• ยอห์นบรรยายถึงพระเยซูและพระกิตตคิณุของพระองคว์า่อย่างไร

• “ ในพระองคม์ีพระกิตตคิณุ” หมายความวา่อย่างไร (พระเยซูครสิตท์รงเป็นข่าวด ีเป็น
รา่งของพระกิตตคิณุ)

• ท่านคดิวา่ “และความสวา่งฉายส่องในโลก, และโลกหาไดสํ้าเหนียกความสวา่งน้ันไม่” 
หมายความวา่อย่างไร (งานแปลของโจเซฟ สมิธ, ยอห์น 1:5)

อธิบายวา่อัครสาวกยอห์นสอนตอ่ไปเกี่ยวกับยอห์นผู้ถวายบัพตศิมา เชือ้เชิญให้นักเรยีน
คนหน่ึงอ่านออกเสียง งานแปลของโจเซฟ สมิธ, ยอห์น 1:6–10 ( ในคูม่ือพระคมัภีร)์ ขอ
ให้นักเรยีนมองหาส่ิงที่ยอห์นผู้ถวายบัพตศิมาประกาศไวเ้กี่ยวกับพระเยซูครสิต ์เชือ้เชิญ
ให้นักเรยีนรายงานส่ิงที่พบ

• ใน ข้อ 9–10 หลักคาํสอนอะไรท่ีอัครสาวกยอห์นสอนเก่ียวกับพระเยซู (นักเรยีนควร
ระบุหลักคาํสอนทํานองน้ี พระเยซูครสิต์ทรงเป็นความสวา่งของโลก เขียนความ
จรงิน้ีไวบ้นกระดานใกล้ภาพพระผู้ช่วยให้รอด)

• พระเยซูครสิตท์รงเป็นความสวา่งของโลกในดา้นใดบ้าง (ด ูคพ. 88:5–13)

สรปุ งานแปลของโจเซฟ สมิธ, ยอห์น 1:11–18 ( ในคูม่ือพระคมัภีร)์ โดยอธิบายวา่ยอห์น
ผู้ถวายบัพตศิมาเป็นพยานวา่คนทัง้ปวงที่เช่ือในพระเยซูครสิตจ์ะไดร้บัความเป็นอมตะ
และชีวตินิรนัดร์

ชี ้ให้เห็นวา่ใน ข้อ 14 และ 16 ยอห์นเรยีกพระเยซูครสิตว์า่ “พระคาํ” อธิบายวา่น่ีเป็น
ช่ือของพระเยซูครสิตท์ี่พบในหลายๆ ที่ ในพระคมัภีร ์(ด ูยอห์น 1:1, 14; 1 ยอห์น 1:1; 
ววิรณ์ 19:13; คพ. 93:8–10; โมเสส 1:32)

ชี ้ให้เห็นวา่เราใช้คาํเพื่อส่ือสารและเพื่อแสดงความคดิ ความรูสึ้ก และแนวคดิกับคนอื่น

• “พระคาํ” เป็นพระนามที่เหมาะสมกับพระเยซูครสิต์ ในดา้นใดบ้าง

อธิบายดว้ยวา่ปราศจากงานแปลของโจเซฟ สมิธ, ยอห์น 1:18 อาจเกิดการเข้าใจผิด
เพราะบอกวา่ไม่มีมนุษย์คนไหนเคยเห็นพระผู้เป็นเจ้าพระบิดา เชือ้เชิญให้นักเรยีนคน
หน่ึงอ่านออกเสียง งานแปลของโจเซฟ สมิธ, ยอห์น 1:19 ( ในคูม่ือพระคมัภีร)์



• งานแปลของโจเซฟ สมิธ, ยอห์น 1:19 อธิบาย ยอห์น 1:18 ให้ชัดเจนขึน้อย่างไร

แบ่งนักเรยีนเป็นคูก่ับคูเ่ดมิที่เคยอยู่ ในกิจกรรมในช่วงเริม่ตน้ชัน้เรยีน ขอให้นักเรยีน
คนหน่ึงในแตล่ะคู่ ใช้เวลาหน่ึงนาทีเพื่อสอนคูข่องเขาเกี่ยวกับพระเยซูครสิต์ โดยใช้หลัก
คาํสอนที่ชัน้เรยีนระบุใน งานแปลของโจเซฟ สมิธ, ยอห์น 1:1–19 ( ในคูม่ือพระคมัภีร)์ 
หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว ให้ถามวา่

• เหตใุดจึงสําคญัสําหรบับางคนที่จะรูห้ลักคาํสอนเหล่าน้ีเกี่ยวกับพระเยซูครสิต์

สรปุ งานแปลของโจเซฟ สมิธ, ยอห์น 1:20–28 ( ในคูม่ือพระคมัภีร)์ โดยอธิบายวา่ชาวยิว
ส่งปุโรหิตไปหายอห์นผู้ถวายบัพตศิมาเพื่อถามวา่เขาเป็นพระเมสสิยาห์หรอืไม่ ยอห์น 
อธิบายวา่บทบาทของเขาคอืเพื่อเป็นพยานถึงพระเมสสิยาห์ ผู้จะบัพตศิมาดว้ยไฟและ
ดว้ยพระวญิญาณบรสุิทธิ์ วนัตอ่มา ยอห์นผู้ถวายบัพตศิมาเห็นพระเยซูผู้ซ่ึงเขาได้ ให้ 
บัพตศิมาก่อนหน้าน้ัน

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงให้ยืนขึน้และอ่านออกเสียงคาํของยอห์นผู้ถวายบัพตศิมาใน 
งานแปลของโจเซฟ สมิธ, 1:29–33 ( ในคูม่ือพระคมัภีร)์ เสมือนวา่นักเรยีนคนน้ันเป็น
ยอห์นผู้ถวายบัพตศิมา เชือ้เชิญให้ชัน้เรยีนดตูามและมองหาส่ิงที่ยอห์นผู้ถวายบัพตศิมา
ตอ้งการให้คนรูเ้กี่ยวกับพระเยซูครสิต์

ชี ้ไปท่ีภาพของพระเยซูครสิตแ์ละความจรงิที่เขียนบนกระดาน ถามวา่

• มีความจรงิหรอืคาํบรรยายอะไรอื่นอีกเกี่ยวกับพระเยซูครสิตท์ี่เราจะเพิ่มเตมิไดจ้าก 
งานแปลของโจเซฟ สมิธ, ยอห์น 1:29–33 (เขียนรายการคาํตอบของนักเรยีนไวบ้น
กระดาน)

• ท่านคดิวา่เหตใุดยอห์นผู้ถวายบัพตศิมาจึงเรยีกพระเยซูวา่ “พระเมษโปดกของ
พระเจ้า”

ขอให้นักเรยีนจินตนาการวา่เด็กวยัรุน่คนหน่ึงเข้ารว่มการประชุมอดอาหารและแสดง
ประจักษ์พยานไดย้ินเพื่อนหลายคนแสดงประจักษ์พยานวา่พวกเขารูว้า่พระเยซูครสิต์
เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของพวกเขา วยัรุน่คนน้ีสงสัยวา่เพื่อนๆ “รู”้ ส่ิงเหล่าน้ันไดอ้ย่างไร

• ท่านจะตอบคาํถามน้ีอย่างไร

ขณะที่ชัน้เรยีนศึกษา ยอห์น 1:35–51 เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาวา่เราจะทําอะไรไดบ้้าง
เพื่อรบั (หรอืเสรมิสรา้ง) พยานของเราเองเกี่ยวกับพระเยซูครสิต์ ในฐานะพระผู้ช่วยให้
รอด

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 1:35–37 ขอให้ชัน้เรยีนมองหาวา่ยอห์นผู้
ถวายบัพตศิมาทําอะไรในวนัตอ่มาหลังจากที่เขาถวายบัพตศิมาพระเยซู

• ยอห์นทําอะไรเมื่อเขาเห็นพระเยซู



เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 1:38–39 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
ส่ิงที่พระเยซูตรสักับสานุศิษย์สองคน

• พระเยซูทรงถามสานุศิษย์สองคนวา่อะไร

• คาํตอบของพวกเขาคอือะไร

• พระเยซูทรงเชือ้เชิญให้สานุศิษย์สองคนทําอะไร

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 1:40–42 ขอให้ชัน้เรยีนมองหาส่ิงที่อันดรวู์
เรยีนรูห้ลังจากเขายอมรบัพระดาํรสัเชิญจากพระผู้ช่วยให้รอดให้ “มาดเูถิด”

• อันดรวูเ์รยีนรูอ้ะไรจากการยอมรบัพระดาํรสัเชิญของพระผู้ช่วยให้รอดให้ “มาดเูถิด” 
(วา่พระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาห์หรอืพระครสิต ์ท่านอาจตอ้งการชี ้ให้เห็นดว้ยวา่เรา
เรยีนรูจ้ากงานแปลของโจเซฟ สมิธ ยอห์น 1:42 วา่จะมีผู้เรยีกเปโตรวา่ “เคฟาส ซ่ึง
แปลวา่ ผู้หยั่งรู ้หรอืศิลา” [ ใน คูม่ือพระคมัภีร]์ ซ่ึงระบุวา่เปโตรจะกลายเป็นผู้หยั่งรู้ ใน
ศาสนจักร)

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 1:43–46 ขอให้ชัน้เรยีนมองหาวา่พระผู้
ช่วยให้รอดทรงเชือ้เชิญฟีลิปให้ทําอะไร ขอให้นักเรยีนแบ่งปันส่ิงที่พวกเขาพบ

• คาํใดใน ข้อ 45 ท่ีระบุวา่ฟีลิปไดร้บัพยานเก่ียวกับพระเยซูครสิตห์ลังจากที่เขายอมรบั
พระดาํรสัเชิญของพระผู้ช่วยให้รอดให้ตดิตามพระองค์

• จากน้ันฟีลิปให้คาํเชือ้เชิญอะไรแก่นาธานาเอล

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 1:47–51 มอบหมายให้คนหน่ึงเป็นผู้
บรรยาย คนหน่ึงอ่านพระคาํของพระเยซู และคนหน่ึงอ่านคาํพูดของนาธานาเอล เชือ้
เชิญให้ชัน้เรยีนฟังดวูา่เกิดอะไรขึน้เมื่อนาธานาเอลยอมรบัคาํเชือ้เชิญให้เรยีนรูเ้กี่ยวกับ
พระเยซู

• เกิดอะไรขึน้หลังจากนาธานาเอลยอมรบัคาํเชือ้เชิญให้เรยีนรูเ้กี่ยวกับพระเยซู

• เราสามารถเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรจากเรือ่งราวเหล่าน้ี (นักเรยีนควรระบุหลักธรรม
ทํานองน้ี เม่ือเรายอมรบัคําเชือ้เชิญให้เรยีนรูแ้ละติดตามพระเยซูครสิต์ เราจะได้
รบัพยานของเราเองเก่ียวกับพระองค์)

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยเอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร.์ 
ฮอลแลนดแ์ห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง

“ดเูหมือนวา่แก่นแท้ของชีวติบนโลกน้ีและคาํตอบสําหรบัคาํถามที่สําคญั
ที่สุด ถูกย่อลงเป็นข่าวสารสัน้ๆ สองประการซ่ึงพบได้ ในการเริม่ตน้ปฏิบัติ
ภารกิจบนแผ่นดนิโลกของพระผู้ช่วยให้รอด ประการแรกเป็นคาํถามสําหรบั
เราแตล่ะคนบนโลกน้ี ‘ท่านหาอะไร? ท่านตอ้งการอะไร?’ ประการท่ีสองเป็น
ส่ิงที่พระองคท์รงตอบคาํถามของเรา ไม่วา่คาํตอบน้ันจะเป็นอะไร ไม่วา่เรา

จะเป็นใครและเราจะตอบวา่อย่างไร คาํตอบของพระองคเ์หมือนกัน เสมอ น่ันคอื ‘มา
เถิด’ พระองคต์รสัดว้ยความรกั ‘จงตามเรามาเถิด’ ท่ี ใดก็ตามท่ีท่านกําลังจะไป ประการ
แรกจงมาและดส่ิูงที่เราทํา ดสูถานท่ีและวธิีที่เราใช้เวลาของเรา แล้วจงเรยีนรูจ้ากเรา 
เดนิกับเรา คยุกับเรา จงเช่ือ จงฟังเราสวดอ้อนวอน แล้วท่านจะคน้พบคาํตอบในคาํสวด
อ้อนวอนของท่านเอง พระผู้เป็นเจ้าจะทําให้จิตใจของท่านทัง้หลายไดพ้ัก” (ด ู“พระองค์
ทรงโปรดให้คนอดอยากอ่ิมดว้ยส่ิงด,ี” เลียโฮนา, ม.ค. 1998,77)



เชือ้เชิญให้นักเรยีนไตรต่รองความพยายามของพวกเขาเองในการเรยีนรูเ้กี่ยวกับพระเยซู
ครสิตแ์ละตดิตามพระองค์

• ประจักษ์พยานของท่านเกี่ยวกับพระเยซูครสิตเ์พิ่มขึน้ขณะที่ท่านเรยีนรูแ้ละตดิตาม
พระองค์ ในทางใดบ้าง

เชือ้เชิญให้นักเรยีนเขียนสองสามประโยคลงในสมุดจดหรอืสมุดบันทึกการศึกษาพระ
คมัภีรข์องพวกเขาเกี่ยวกับส่ิงที่พวกเขาจะทําเพือ่ยอมรบัการเชือ้เชิญของพระผู้ช่วยให้
รอดที่วา่ “มาดเูถิด” ให้สมบูรณ์มากขึน้ เพื่อเรยีนรูแ้ละตดิตามพระองค์

สรปุโดยแบ่งปันประจักษ์พยานของท่านเกี่ยวกับหลักธรรมที่ระบุในชัน้เรยีนวนัน้ี





หากมี ในภาษาของท่าน แทนที่จะอ่าน ลูกา 24:17–33 
ท่านอาจตอ้งการฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “Christ Appears on the 

Road to Emmaus (พระครสิตท์รงปรากฎบนถนนสู่เอมมา
อูส)” (3:32) จาก 

 ซ่ึงมีอยู่ที่ LDS.org ขอให้นักเรยีนดวูา่
สานุศิษย์เรยีนรูอ้ะไรจากพระเยซูขณะที่พวกเขาเดนิไป
พรอ้มกับพระองค์ โดยไม่รูว้า่พระองคเ์ป็นใคร ก่อนฉายวดีิ
ทัศน์ อธิบายวา่บทพูดที่อยู่ ในวดีทิัศน์น้ันมาจาก ลูกา 
24:17–33 เพ่ือวา่นักเรยีนจะดตูามในพระคมัภีรห์ากพวก
เขาตอ้งการ

ชี ้ให้เห็นวา่ในวดีทิัศน์น้ี เราไม่ไดย้ินส่ิงที่พระเยซูทรงสอน
สานุศิษย์ขณะที่พวกเขาเดนิไป เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึง
อ่านออกเสียง ลูกา 24:27 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
ส่ิงที่พระเยซูครสิตท์รงสอนสานุศิษย์
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เชือ้เชิญให้นักเรยีนนึกถึงส่ิงที่เกิดขึน้ในชีวติของเขาเป็น “ครัง้แรก” ไดแ้ก่ วนัแรกของ
โรงเรยีน งานแรกของพวกเขา และครัง้แรกที่พวกเขาจําไดว้า่รูสึ้กถึงพระวญิญาณบรสุิทธิ์

• เหตใุดเราจึงให้ความสําคญักับ “ครัง้แรก” เหล่าน้ีและอื่นๆ ในชีวติของเรา

อธิบายกับนักเรยีนวา่เมื่อพวกเขาศึกษา ยอห์น 2:1–11 พวกเขากําลังจะเรยีนรูเ้กี่ยวกับ
ปาฏิหารยิ์ครัง้แรกในบันทึกซ่ึงพระเยซูทรงทําระหวา่งพระองคท์รงปฏิบัตศิาสนกิจบน
แผ่นดนิโลก เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาวา่เหตใุดปาฏิหารยิ์ครัง้แรกที่บันทึกไวจ้ึงมีความ
สําคญั

อธิบายวา่ไม่นานหลังจากพระเยซูทรงรบับัพตศิมา พระองคแ์ละสานุศิษย์เข้ารว่มงาน
สมรสในคานา หมู่บ้านที่อยู่ ใกล้นาซาเรธ็ บ้านเกิดของพระเยซู เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึง
อ่านออกเสียง ยอห์น 2:1–3 ขอให้ชัน้เรยีนมองหาวา่เกิดปัญหาอะไรขึน้ระหวา่งงานสมรส

• เกิดปัญหาอะไรขึน้ระหวา่งงานสมรส

อธิบายวา่เหล้าองุ่นเป็นเครือ่งดืม่ตามประเพณีในงานสมรส บางครัง้งานสมรสจะฉลอง
ไปเรือ่ยๆ หลายวนั การที่เหล้าองุ่นหมดจะเป็นเรือ่งน่าขายหน้าสําหรบัเจ้าภาพงานเลีย้ง 
ดเูหมือนมารยี์รูสึ้กรบัผิดชอบตอ่งานเลีย้ง ดงัน้ันเมื่อเหล้าองุ่นหมด เธอจึงไปหาบุตร
ของเธอและขอความช่วยเหลือจากพระองคเ์พื่อช่วยไม่ ให้ครอบครวัเจ้าภาพขายหน้า 
การตอบสนองของพระเยซูแสดงถึงความเคารพและความเห็นใจตอ่ความปรารถนาของ
มารดาในการช่วยงานสมรส

อ่านงานแปลของโจเซฟ สมิธ ยอห์น 2:4 ตอ่ไปน้ี โดยขอให้นักเรยีนฟังพระดาํรสัที่พระ
เยซูทรงตอบมารดาของพระองค ์“พระเยซูตรสักับนางวา่ หญิงเอ๋ย ท่านจะให้เราทําอะไร
ให้ท่านเล่า ส่ิงน้ันเราจะทาํ เพราะเวลาของเรายังมาไม่ถึง” 

• พระเยซูตรสัตอบอะไรมารดาของพระองค์

• พระดาํรสัตอบของพระเยซูแสดงถึงความเคารพที่พระองคท์รงมีตอ่มารดาของ
พระองคอ์ย่างไร (พระเยซูไม่เพียงตรสัถามมารดาของพระองคว์า่เธอตอ้งการให้



พระองคท์ําอะไรเท่าน้ัน แตพ่ระองคต์รสัดว้ยวา่พระองคเ์ต็มพระทัยที่จะทํา ท่านอาจ
ตอ้งอธิบายวา่ในสมัยของพระเยซู “หญิงเอ๋ย” เป็นวธิีเอ่ยช่ือมารดาของคนๆ หน่ึงดว้ย
ความเคารพ)

• พระเยซูทรงหมายถึงอะไรเมื่อตรสัวา่ “เวลาของเรายังมาไม่ถึง”

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 2:5 ขอให้ชัน้เรยีนมองหาส่ิงที่มารยี์บอก
กับพวกคนใช้ เชือ้เชิญให้นักเรยีนรายงานส่ิงที่พบ

• คาํส่ังของมารยี์ที่ ให้กับพวกคนใช้สอนอะไรเราเกี่ยวกับศรทัธาของเธอในพระเยซู

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 2:6–7 ขอให้ชัน้เรยีนมองหาส่ิงที่พระ
เยซูรบัส่ังให้พวกคนใช้ทํา

• พระเยซูรบัส่ังให้พวกคนใช้ทําอะไร

อธิบายวา่ในสมัยของพระเยซู โอ่ง ที่ทําจากหินถือวา่เป็นส่ิงบรสุิทธิ์ตามธรรมเนียมซ่ึงมีไว้
ใช้ ในพิธีกรรมทางศาสนา เป็นการถือปฏิบัตขิองชาวยิวที่จะมีพิธีชําระตนให้บรสุิทธิ์ก่อน
การรบัประทานอาหารโดยการล้างมือของพวกเขาโดยใช้น้ําจากโอ่งหินเหล่าน้ี

• คนใช้เตมิน้ําในโอ่งหินเต็มขนาดไหน

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจจํานวนน้ําที่บรรจุอยู่ ในโอ่งหิน ให้แสดงภาพภาชนะท่ีสามารถ
บรรจุน้ําไดห้น่ึงแกลลอน (หรอืหน่ึงลิตร) อธิบายกับนักเรยีนวา่ “firkin” ( ในฉบับภาษา
อังกฤษ) มีปรมิาณเก้าแกลลอน (หรอื 34 ลิตร) โดยประมาณ ดงัน้ันโอ่งหินหกใบจะบรรจุ
ไดป้ระมาณ 100 ถึง 160 แกลลอน (หรอืประมาณ 380 ถึง 600 ลิตร) เตมิน้ําใส่ ในภาชนะ
ที่เตรยีมไว้

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 2:8 ขอให้ชัน้เรยีนมองหาส่ิงที่พระเยซู
รบัส่ังให้คนใช้ทําตอ่ไป ขอให้นักเรยีนรายงานส่ิงที่พบ เมื่อนักเรยีนรายงาน จุ่มแก้วลงใน
ภาชนะบรรจุน้ํา และยกแก้วขึน้

• หากท่านเป็นหน่ึงในคนใช้เหล่าน้ี ท่านจะคดิหรอืรูสึ้กอย่างไรเม่ือท่านนําเอาแก้วไปให้
เจ้าภาพ หรอืผู้นําของงานเลีย้ง

ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 2:9–10 เชือ้เชิญให้ชัน้เรยีนมองหาส่ิงที่เจ้า
ภาพพูดหลังจากที่ ไดชิ้มเครือ่งดืม่ที่นําไปให้เขา

• พระเยซูทรงทําอะไรกับน้ํา

• เจ้าภาพงานเลีย้งพูดอะไรเกี่ยวกับเหล้าองุ่นใหม่น้ัน (อธิบายวา่เหล้าองุ่นที่ดทีี่สุดมักจะ
ใช้ ในช่วงเริม่งานเลีย้งและเหล้าองุ่นที่คณุภาพดอ้ยกวา่จะนํามาใช้ ในช่วงหลังของงาน
เลีย้ง)

อธิบายวา่พระเยซูไม่เคยประทานความหมายหรอืสัญลักษณ์ของปาฏิหารยิ์ครัง้แรกซ่ึง
บันทกึไว้ ในการปฏิบัตศิาสนกิจขณะทรงเป็นมรรตยั อย่างไรก็ตาม มีความจรงิที่สําคญั
หลายประการซ่ึงเราสามารถเรยีนรูจ้ากเรือ่งปาฏิหารยิ์ครัง้แรกของพระเยซูซ่ึงมีบันทึกไว้

แบ่งนักเรยีนออกเป็นกลุ่มเล็กๆ กลุ่มละสองหรอืสามคน เชือ้เชิญแตล่ะกลุ่มให้เขียน
ความจรงิหลายๆ ข้อที่เรยีนรู้ ไดจ้าก ยอห์น 2:1–11 เท่าที่พวกเขาทําไดล้งในกระดาษ
แผ่นหน่ึง หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว ให้เชือ้เชิญสมาชิกคนหน่ึงจากแตล่ะกลุ่มแบ่ง
ปันความจรงิที่กลุ่มพวกเขาระบุกับชัน้เรยีน เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงเป็นคนจด ขอให้
คนจดเขียนความจรงิที่ โดดเดน่แตล่ะข้อที่แบ่งปันไวบ้นกระดาน ตอ่ไปน้ีเป็นข้อความ

โอ่งหินปูนจากสมัยพันธสัญญาใหม่ใน

อิสราเอล



จรงิที่เป็นไปไดบ้างข้อที่นักเรยีนอาจระบุ พระเยซูครสิต์ทรงมีอํานาจเหนือธาตุวตัถุ 
พระผู้ช่วยให้รอดทรงทราบวา่พระองค์ทรงมีพระพันธกิจแห่งสวรรค์ท่ีทรงต้องทํา
ให้เกิดสมัฤทธิผล พระเมสสยิาห์ทรงแสดงพลังอํานาจแห่งสวรรค์ของพระองค์
ผ่านทางปาฏิหารย์ิ พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าทรงรกัและเคารพมารดาของ
พระองค์
เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 2:11 ขอให้ชัน้เรยีนมองหาวา่ปาฏิหารยิ์น้ีมี
ผลตอ่สานุศิษย์ของพระเยซูอย่างไร

• ปาฏิหารยิ์น้ีมีผลตอ่สานุศิษย์ของพระเยซูอย่างไร

ให้วงกลมความจรงิตอ่ไปน้ีบนกระดานจากความจรงิแตล่ะข้อที่นักเรยีนระบุ พระเยซู
ครสิต์ทรงมีอํานาจเหนือธาตุวตัถุ (หมายเหต:ุ หากนักเรยีนไม่ไดเ้ขียนความจรงิน้ีไว้ ใน
รายการ ให้เพ่ิมเข้าไปในรายการ)

• ความเข้าใจที่วา่พระเยซูทรงมีอํานาจเหนือธาตวุตัถุเสรมิสรา้งศรทัธาของท่านในพระ
เยซูครสิตอ์ย่างไร

• มีเรือ่งราวอ่ืนใดอีกที่เราศึกษาในพันธสัญญาใหม่ซ่ึงแสดงไวเ้ช่นกันวา่พระเยซูครสิต์
ทรงมีอํานาจเหนือธาตวุตัถุ (คาํตอบอาจจะรวมส่ิงตอ่ไปน้ี ปาฏิหารยิ์สองอย่างเกี่ยวกับ
ขนมปังและปลา [ห้าพันคน: มาระโก 6:33–44; ส่ีพันคน: มาระโก 8:1–9], ทรงห้าม
พายุ [มาระโก 4:35–41], หรอืดาํเนินบนทะเล [มัทธิว 14:22–33])

เชือ้เชิญให้นักเรยีนบอกช่ือเกมกลางแจ้งที่พวกเขาเล่นสมัยยังเด็ก หลังจากพวกเขา
เขียนเกมไปหลายเกมแล้ว ให้ถามดงัน้ี

• แม้วา่เกมเหล่าน้ีจะไรเ้ดยีงสาและสนุก แตท่่านรูสึ้กวา่จะเล่นเกมเหล่าน้ีไดอ้ย่าง
สบายใจในบรเิวณพระวหิารหรอืไม่

แบ่งนักเรยีนออกเป็นกลุ่มๆ ละสองคน เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 
2:12–17 ขณะทีพ่วกเขาอา่น ใหก้ลุม่ตา่งๆ มองหาหรอืสนทนาคาํตอบของ คาํถาม ตอ่ไปน้ี 
(เขียนคาํถามเหล่าน้ีบนกระดาน)

 1. พระเยซูทรงพบใครในพระวหิาร

 2. ท่านคดิวา่เหตใุดพระเยซูจึงไม่พอพระทัย

 3. พระเยซูทรงทําอะไรเพือ่แก้ปัญหา

หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว ให้แสดงภาพ พระเยซูทรงชําระพระวหิาร (หนังสือภาพ
พระกิตตคิณุ [2009], ภาพที่ 51; ด ูLDS.org ดว้ย) ขอให้สองสามกลุ่มมารายงานคาํตอบ
ของพวกเขา ท่านอาจตอ้งการอธิบายวา่ผู้มาเยือนกรงุเยรซูาเล็มหลายพันคนเพื่อเฉลิม
ฉลองเทศกาลปัสกาจําเป็นตอ้งซือ้สัตวเ์พื่อถวายเป็นเครือ่งพลีบูชาในพระวหิารอันเป็น
ส่วนหน่ึงของการนมัสการ คนแลกเปลี่ยนเงินโรมันกับเงินสกุลอื่นๆ เป็นเงินพระวหิาร
เพื่อจะไดซื้อ้สัตวพ์ลีบูชา และพ่อคา้คนอื่นๆ ขายสัตว ์ขณะที่การคา้ขายน้ันจําเป็นตอ้ง
เกิดขึน้ การทําธุรกิจเช่นน้ันที่พระวหิารเป็นการไม่เคารพและขาดความคารวะ



• ความจรงิอะไรเกี่ยวกับพระวหิารที่เราสามารถเรยีนรูจ้ากพระดาํรสัที่พระเยซูทรง
อธิบายเกี่ยวกับพระวหิารใน ข้อ 16 (นักเรยีนควรระบุความจรงิทํานองน้ี พระวหิาร
เป็นพระนิเวศน์ของพระผู้เป็นเจ้า)

• พระวหิารเป็นพระนิเวศน์ของพระผู้เป็นเจ้าใน ทาง ใดบ้าง (คาํตอบของนักเรยีนอาจ
ตา่งกันไปแตอ่าจรวมถึงแนวคดิตอ่ไปน้ี พระวหิารเป็นสถานท่ีซ่ึงพระผู้เป็นเจ้าอาจ
เสด็จมา ท่ีซ่ึงรูสึ้กถึงพระสิรหิรอืพระวญิญาณของพระองค ์และใช้ประกอบศาสน
พิธีอันเกี่ยวข้องกับงานแห่งความรอดของพระองค ์พระวหิารเป็นสถานที่นมัสการที่
ศักดิสิ์ทธิ์ที่สุดบนแผ่นดนิโลก)

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยประธานฮาเวริด์ ดบัเบิลยู.  

ฮันเตอร ์ขอให้นักเรยีนฟังดวูา่ความเข้าใจของพระเยซูครสิตเ์กี่ยวกับความศักดิสิ์ทธิ์ของ
พระวหิารส่งผลตอ่การตดัสินพระทัยของพระองค์ ในการไล่คนรบัแลกเงินและคนขาย
ของออกจากพระวหิารอย่างไร

“สาเหตขุองความวุน่วายมาจากถ้อยคาํน้ี ‘พระนิเวศน์ของพระบิดาของเรา’ 
สถานท่ีน้ีไม่ ใช้บ้านท่ัวไป น่ีเป็นพระนิเวศน์ของพระผู้เป็นเจ้า สถานที่น้ีตัง้
ขึน้เพื่อนมัสการพระผู้เป็นเจ้า สถานท่ีน้ีเป็นบ้านของใจท่ีคารวะ ที่น่ีมี ไว้
เพื่อเป็นสถานท่ีแห่งการปลอบขวญัจากความทุกข์รอ้นและปัญหาของ
มนุษย์ เป็นประตสูู่ฟ้าสวรรคอ์ย่างแท้จรงิ . . .การอุทิศพระองค ์[ของพระ

เยซู] ตอ่พระผู้สูงสุดจุดไฟในจิตวญิญาณของพระองคแ์ละประทานพลังอํานาจแก่พระ
คาํของพระองคด์งักรชิที่เสียดแทงผู้กระทําความผิด” (“Hallowed Be Thy Name,” Ensign, 

Nov. 1977, 53)

• การกระทําของพระเยซูแสดงถึงความคารวะที่พระองคท์รงมีตอ่พระนิเวศน์ของพระ
บิดาของพระองคอ์ย่างไร

เขียนข้อความท่ี ไม่ครบถ้วนตอ่ไปน้ีบนกระดาน เราแสดงความคารวะตอ่พระวหิาร
โดย . . .

แบ่งนักเรยีนเป็นกลุ่มๆ ละสองหรอืสามคน เชือ้เชิญกลุ่มตา่งๆ ให้เขียนในแผ่นกระดาษ
ดว้ยวธิีตา่งๆ ที่จะเตมิข้อความให้ครบถ้วนให้มากที่สุดเท่าที่พวกเขาจะทําได ้หลังจาก
หน่ึงหรอืสองนาที ขอให้หน่ึงกลุ่มแบ่งปันรายการกับชัน้เรยีน ขณะที่กลุ่มแรกแบ่งปัน  

ขอให้กลุ่มอื่นๆ ใส่เครือ่งหมายถูกข้างรายการที่กล่าวถึงแล้ว ตอ่ไป ขอให้อีกกลุ่มหน่ึงแบ่ง
ปันข้อในรายการที่กลุ่มแรกยังไม่ไดพู้ดถึง ทําเช่นน้ีตอ่ไปจนแบ่งปันครบทุกกลุ่ม

• เป็นไปไดอ้ย่างไรที่จะแสดงความคารวะตอ่พระวหิารแม้เมื่อเราไม่ไดอ้ยู่ ในพระวหิาร

เชือ้เชิญให้นักเรยีนแตล่ะคนเขียนลงในสมุดจดหรอืสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์อง
พวกเขาถึงสาเหตทุี่พวกเขารูสึ้กวา่เป็นส่ิงสําคญัที่พวกเขาตอ้งทําทุกส่ิงที่ทําไดเ้พื่อแสดง
ความคารวะพระวหิาร เชือ้เชิญให้นักเรยีนเขียนเป้าหมายที่จะทําส่ิงหน่ึงเพื่อแสดงความ
คารวะพระวหิาร กระตุน้ให้พวกเขาทําตามเป้าหมายน้ี

แบ่งปันประจักษ์พยานของท่านเกี่ยวกับหลักธรรมที่ระบุในบทเรยีนวนัน้ี



กิจกรรมน้ีสามารถใช้แนะนําหรอืทบทวนข้อความผู้เช่ียวชาญพระคมัภีร ์เลือกบัตรผู้
เช่ียวชาญพระคมัภีรจ์ํานวนหน่ึง และเตรยีมแจกให้นักเรยีนของท่าน ( ให้แน่ใจวา่แตล่ะ
บัตรมีอยู่หลายใบเพื่อวา่จะมีนักเรยีนมากกวา่คนหน่ึงไดร้บัผู้เช่ียวชาญพระคมัภีรข์้อ
เดยีวกัน ท่านอาจตอ้งการมีบัตรมากพอเพื่อที่นักเรยีนแตล่ะคนจะมีข้อความสองสามข้อ
ที่ตา่งกัน) แจกบัตรให้นักเรยีน ให้นักเรยีนศึกษาข้อผู้เช่ียวชาญพระคมัภีร ์ข้ออ้างโยง คาํ
สําคญั และข้อความบรบิท หลักคาํสอนและหลักธรรม และแนวคดิการประยุกต์ ใช้ ใน
แตล่ะใบ บอกคาํใบ้จากแตล่ะใบ (ตวัอย่างเช่น คาํจากข้อพระคมัภีรห์รอืคาํสําคญั บรบิท 
หลักคาํสอนหรอืหลักธรรม หรอืการประยุกต์ ใช้) นักเรยีนที่มีบัตรคาํที่เกี่ยวข้อควรยืนขึน้
และบอกข้ออ้างอิงจากผู้เช่ียวชาญพระคมัภีรข์้อน้ัน



เชือ้เชิญให้นักเรยีนจินตนาการวา่วนัหน่ึงขณะที่พวกเขากําลังสนทนาเรือ่งศาสนากับ
เพื่อนบางคน เพื่อนคนหน่ึงพูดวา่ “ตราบใดท่ีฉันเป็นคนด ีฉันก็ไปสวรรค์ ได”้ เชือ้เชิญ
ให้นักเรยีนไตรต่รองวา่พวกเขาจะตอบเพื่อนคนน้ีอย่างไร

กระตุน้ให้นักเรยีนหาใน ยอห์น 3 วา่เราตอ้งทําอะไรเพื่อจะเข้าแผ่นดนิของพระเจ้า

อธิบายวา่ในตอนเริม่ตน้การปฏิบัตศิาสนกิจของพระผู้ช่วยให้รอด พระองคเ์สด็จไป
เยรซูาเล็มเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลปัสกา คนมากมายในเยรซูาเล็มเช่ือในพระเยซูหลัง
จากพวกเขาเห็นปาฏิหารยิ์ที่พระองคท์รงทํา (ด ูยอห์น 2:23–25)

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 3:1–2 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาส่ิง
ที่เกิดขึน้ขณะพระผู้ช่วยให้รอดประทับอยู่ ในเยรซูาเล็ม

• ใครมาหาพระเยซู

อธิบายวา่ในฐานะ “ขุนนางของพวกยิว” (ยอห์น 3:1) นิโคเดมัส เป็นสมาชิกคนหน่ึง
ของสภายิว สภายิวเป็นสภาปกครองที่ประกอบไปดว้ยชาวฟารสีิและสะดสีู กํากับดแูล
กิจจานุกิจหลายดา้นเก่ียวกับพลเมืองและศาสนาของชาวยิว

• ท่านคดิวา่เหตใุดนิโคเดมัสจึงมาหาพระเยซูในตอนกลางคนื

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 2 นิโคเดมัสรูอ้ะไรเกี่ยวกับพระเยซู

อธิบายวา่การยอมรบัของนิโคเดมัสวา่พระเยซูเป็น “ครทูี่มาจากพระเจ้า” (ข้อ 2) แสดง
ให้เห็นวา่นิโคเดมัสตอ้งการเรยีนรูจ้ากพระเยซู เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึง อ่าน ออกเสียง 
ยอห์น 3:3–5 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนอะไร 
นิโคเดมัส

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 3 พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนอะไรนิโคเดมัส

• นิโคเดมัสคดิวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงหมายความวา่อะไรกับวลี “เกิดใหม่” (ข้อ 3)

อธิบายวา่การเกิดใหม่หมายถึง “การให้พระวญิญาณของพระเจ้าทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอันลํา้ลึกในใจคนคนหน่ึงทัง้น้ีเพื่อให้เขา [หรอืเธอ] ไม่มีความปรารถนา
จะทําความช่ัวอีกตอ่ไป แตป่รารถนาจะแสวงหาส่ิงที่เป็นของพระผู้เป็นเจ้า” (คูม่ือพระ

นิโคเดมัสมาหาพระเยซู



คมัภีร,์ “เกิดใหม่, เกิดใหม่จากพระผู้เป็นเจ้า,” scriptures.lds.org; ด ูโมไซยาห์ 5:2; แอลมา 
5:14–15; โมเสส 6:59 ดว้ย)

• ตามที่กล่าวใน ข้อ 5 อะไรคอืสองส่ิงที่พระเยซูทรงสอนนิโคเดมัสวา่จําเป็นตอ่การเข้าใน
แผ่นดนิพระเจ้า ท่านคดิวา่การ “เกิดจากน้ําและพระวญิญาณ” หมายความวา่อย่างไร

• ท่านจะสรปุส่ิงที่ข้อพระคมัภีรเ์หล่าน้ีสอนเก่ียวกับส่ิงจําเป็นสําหรบัการเกิดใหม่ทาง
วญิญาณและการเข้าอาณาจักรซีเลสเชียลวา่อย่างไร (หลงัจากนักเรยีนตอบ เขียนหลัก
ธรรมตอ่ไปน้ีบนกระดานโดยใช้คาํพูดของนักเรยีน การบัพติศมาและการรบัของ
ประทานแห่งพระวญิญาณบรสุิทธ์ิจําเป็นสาํหรบัการเกิดใหม่ทางวญิญาณและการ
รบัความสูงสง่ในอาณาจักรซีเลสเชียล)

เตอืนนักเรยีนให้นึกถึงสถานการณ์สมมตกิับเพื่อน แบ่งนักเรยีนออกเป็นคู ่เชือ้เชิญ
นักเรยีนคนหน่ึงในแตล่ะคู่ ให้เป็นเพื่อนผู้ที่คดิวา่ส่ิงจําเป็นทัง้หมดตอ่การเข้าแผ่นดนิ
ของพระเจ้าคอืการเป็นคนด ีเชือ้เชิญนักเรยีนอีกคนในแตล่ะคู่ ให้ฝึกชีแ้จงการเข้าใจผิด
น้ันโดยใช้ ยอห์น 3:5

สรปุ ยอห์น 3:6–12 โดยอธิบายวา่นิโคเดมัสถามพระเยซูวา่คนจะเกิดใหม่ไดอ้ย่างไร พระ
เยซูตรสัตอบโดยถามนิโคเดมัสวา่เขาเป็นผู้นําทางศาสนาและอาจารย์ของคนอิสราเอล
ไดอ้ย่างไร โดยไม่รูว้า่การเกิดใหม่ทางวญิญาณน้ันจําเป็นและอะไรที่ทําให้การเกิดใหม่เป็น
ไปได้

ใน ยอห์น 3:13–21 เราอ่านวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงอธิบายกับนิโคเดมัสถึงวธิีที่คนๆ หน่ึง
จะเกิดใหม่ เชือ้เชิญนักเรยีนหลายคนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก ยอห์น 3:13–15 ขอให้
ชัน้เรยีนดตูามและมองหาวา่พระเยซูทรงตอบคาํถามของนิโคเดมัสอย่างไร

แทนที่จะเชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่านออกเสียง ยอห์น 3:13–15 ท่านอาจตอ้งการฉายวดีิ
ทัศน์ “Heavenly Things (เรือ่งแห่งสวรรค)์” (8:55) จากนาทีที่ 5:30 จนจบ วดีทิัศน์เรือ่งน้ี
บรรยายเหตกุารณ์ที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนนิโคเดมัส ขอให้นักเรยีนดตูามในพระ
คมัภีรข์องพวกเขา โดยมองหาวา่พระเยซูทรงตอบคาํถามของนิโคเดมัสอย่างไร วดีทิัศน์
เรือ่งน้ีมีอยู่ที่ LDS.org

• พระผู้ช่วยให้รอดตรสัอะไรเกี่ยวกับพระองคเ์องใน ยอห์น 3:13 (พระองคท์รงเป็น
พยานถึงพระองคเ์องในฐานะพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าผู้เสด็จมาจากสวรรค)์

แสดงภาพ โมเสสกับงูทองสัมฤทธิ์ (หนังสือภาพพระกิตตคิณุ [2009], ภาพที่ 16; ด ู
LDS.org ดว้ย) ขอให้นักเรยีนอธิบายเรือ่งราวจากพระคมัภีรต์ามรปูภาพน้ัน หากจําเป็น 
อธิบายวา่ในสมัยของโมเสสพระเจ้าทรงส่งงูพิษมาเน่ืองจากชาวอิสราเอลทําผิดบาปตอ่
พระผู้เป็นเจ้า ชาวอิสราเอลไดร้บัพิษเมื่องูกัดพวกเขา พระเจ้าทรงส่ังให้ โมเสสชูงูทอง
สัมฤทธิ์ขึน้บนเสาและทรงสัญญาวา่ชาวอิสราเอลคนใดมองไปยังงูที่อยู่บนเสาน้ันจะหาย 
(ด ูกันดารวถิี 21:4–9)

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ยอห์น 3:14 พระเยซูตรสัวา่งูสัมฤทธิ์น้ันหมายถึงส่ิงใด



แสดงภาพ การตรงึกางเขน (หนังสือภาพพระกิตตคิณุ [2009], ภาพที่ 57; ด ูLDS.org 
ดว้ย)

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 15 พรใดมาถึงคนที่มองไปที่พระผู้ช่วยให้รอด

• เราสามารถเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรจากข้อเหล่าน้ีเกี่ยวกับการชดใช้ของพระเยซูครสิต ์
(นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แต่ ให้แน่ใจวา่ไดเ้น้นยํา้ความจรงิตอ่ไปน้ี มนุษยชาติ
ทัง้ปวงสามารถได้รบัชีวตินิรนัดรผ่์านการชดใช้ของพระเยซูครสิต์ เขียนหลัก
ธรรมน้ีไวบ้นกระดาน)

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 3:16–17 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
หลักธรรมที่เราสามารถเรยีนรู้ ไดเ้กี่ยวกับพระบิดาบนสวรรค์

• พระบิดาบนสวรรคท์รงส่งพระบุตรของพระองคม์าเพ่ือส่ิงใด

• เราสามารถเรยีนรูห้ลักคาํสอนใดจากข้อเหล่าน้ีเกี่ยวกับพระบิดาบนสวรรค ์(นักเรยีน
อาจใช้คาํตา่งกันไปเพื่อระบุหลักคาํสอนตอ่ไปน้ี พระบิดาบนสวรรค์ทรงรกับุตรธิดา
ของพระองค์มากจนพระองค์ทรงสง่พระบุตรองค์เดียวท่ีถือกําเนิดของพระองค์
มาทนทุกข์ทรมานเพ่ือบาปของพวกเขา เพิ่มหลักคาํสอนน้ีเข้าไปในรายการที่เขียน
ไวแ้ล้วบนกระดาน)

• การที่พระบิดาบนสวรรคท์รงส่งพระเยซูครสิต ์พระบุตรของพระองคม์ายังแผ่นดนิ
โลกแสดงถึงความรกัที่พระองคท์รงมีตอ่เราแตล่ะคนอย่างไร

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยเอ็ลเดอรด์ลัลิน เอช. โอ๊คส์
แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง ขอให้ชัน้เรยีนพิจารณาวา่การรูถ้ึงความรกัของพระบิดาบน
สวรรคท์ี่มีตอ่พวกเขาทําให้พวกเขารูสึ้กอย่างไร

“ ไม่มีส่ิงใดแสดงถึงความบรบิูรณ์และอํานาจอันไม่มีที่สิน้สุดของความรกัของพระผู้เป็น
เจ้าไดชั้ดเจนไปกวา่คาํประกาศของอัครสาวกยอห์น [ ใน ยอห์น 3:16] . . . ลองคดิดวูา่น่ี
ทําให้พระบิดาบนสวรรคท์รงโทมนัสเพียงใดที่ตอ้งส่งพระบุตรมาทนทุกข์ทรมานเกิน
กวา่จะเข้าใจไดเ้พื่อบาปของเรา น่ันคอืหลักฐานแสดงความรกัท่ีพระองคท์รงมีตอ่เราได้
ชัดเจนที่สุด!” (“ความรกัและกฎ” เลียโฮนา พ.ย. 2009, 31–32)

• ท่านรูสึ้กอย่างไรกับการที่ ไดรู้ว้า่พระบิดาบนสวรรคท์รงรกัท่านมากจนทรงส่งพระบุตร
องคเ์ดยีวที่ถือกําเนิดของพระองคม์าทนทุกข์และสิน้พระชนม์เพื่อบาปของท่าน

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ยอห์น 3:16–17 เราจะรอดผ่านทางการชดใช้ ไดอ้ย่างไร (หลังจากที่
นักเรยีนตอบ ให้เขียนหลักธรรมตอ่ไปน้ีบนกระดาน หากเราเช่ือในพระเยซูครสิต์ 
ซ่ึงรวมถึงการกลับใจจากบาปของเราและการเช่ือฟังพระคําของพระองค์ เราจะมี
ชีวตินิรนัดรผ่์านการชดใช้ของพระองค์)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนทบทวนความจรงิตา่งๆ ที่พระเยซูทรงสอนนิโคเดมัสซ่ึงเขียนไวบ้น
กระดาน

• ความจรงิเหล่าน้ีเกี่ยวข้องกันอย่างไร

• เราสามารถแสดงความเช่ือของเราในพระเยซูครสิต์ ในทางใดบ้าง

เป็นพยานวา่เมื่อเราแสดงความเช่ือของเราในพระเยซูครสิต์ โดยการกลับใจและตดิตาม
พระองค ์เราจะรอดและไดร้บัชีวตินิรนัดรผ์่านการชดใช้



เขียนวลีตอ่ไปน้ีบนกระดาน ฉันจะแสดงความเชือ่ของฉันในพระเยซูครสิต์ โดย . . . ขอ
ให้นักเรยีนเตมิวลีน้ีให้ครบถ้วนในสมุดจดหรอืสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องพวก
เขาโดยเขียนส่ิงที่พวกเขาจะทําเพื่อแสดงความเช่ือของพวกเขาในพระเยซูครสิต์

นําภาชนะใสใส่น้ําจนเต็มมาท่ีชัน้เรยีน นําสีผสมอาหารหยดลงไปในน้ําหน่ึงหรอืสอง
หยด

• สีผสมอาหารอาจเปรยีบไดก้ับอิทธิพลของเราที่มีตอ่ผู้อื่นอย่างไร

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยประธานเดวดิ โอ. แมคเคย์ 
ขอให้ชัน้เรยีนฟังส่ิงที่เราสามารถเรยีนรู้ ไดเ้กี่ยวกับอิทธิพลที่เรามีตอ่ชีวติของผู้อื่น

“ทุกๆ คนที่อยู่บนโลกน้ีจะมีอิทธิพล ไม่วา่จะดหีรอืช่ัว (คาํสอนของประธาน
ศาสนาจักร: เดวดิ โอ. แมคเคย์ [2003], 227)

“ผลกระทบของคาํพูดหรอืการกระทําของเราน้ันใหญ่หลวงมากในโลกน้ี ทุก
ขณะของชีวติท่านกําลังเปลี่ยนองศาของชีวติของทัง้โลก” (คาํสอนของ

ประธานศาสนาจักร: เดวดิ โอ. แมคเคย์, 227)

ขอให้นักเรยีนมองหาหลักธรรมใน ยอห์น 3:22–36 ซ่ึงสอนวธิีที่เราจะเป็นอิทธิพลดตีอ่ผู้
อื่นได้

สรปุ ยอห์น 3:22–26 โดยอธิบายวา่สานุศิษย์บางคนของยอห์นผู้ถวายบัพตศิมากังวล
เน่ืองจากผู้คนกําลังตดิตามพระเยซูแทนที่จะตดิตามยอห์นผู้ถวายบัพตศิมา

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 3:27–30 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
ส่ิงที่ยอห์นผู้ถวายบัพตศิมาเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของเขาอันเกี่ยวเน่ืองกับพระเยซูครสิต์

• ยอห์นผู้ถวายบัพตศิมาตอ้งการให้สานุศิษย์ของเขาเข้าใจอะไรเกี่ยวกับบทบาทของเขา 
(เขาถูกส่งมาก่อนพระเยซูครสิตเ์พื่อเตรยีมผู้คนให้พระองค)์

• ยอห์นผู้ถวายบัพตศิมาใช้คาํเปรยีบเทียบอะไร (ข้อ 29)

อธิบายวา่เจ้าบ่าวหมายถึงพระเยซู เจ้าสาวหมายถึงคนที่มาหาพระครสิต ์และเพื่อนเจ้า
บ่าวหมายถึงยอห์นผู้ถวายบัพตศิมา

• ท่านคดิวา่ยอห์นผู้ถวายบัพตศิมาหมายความวา่อะไรเมื่อเขากล่าววา่ “พระองคต์อ้งยิ่ง
ใหญ่ขึน้ แตข่้าพเจ้าตอ้งดอ้ยลง” (ยอห์น 3:30) ส่ิงน้ีแสดงอุปนิสัยอะไรของยอห์นผู้
ถวายบัพตศิมา

• พระเยซูครสิตจ์ะทรงทําอะไรให้แก่ผู้คนซ่ึงยอห์นผู้ถวายบัพตศิมาไม่สามารถทําได้

• เราเรยีนรูอ้ะไรจากแบบอย่างของยอห์นผู้ถวายบัพตศิมาเกี่ยวกับส่ิงที่เราทําไดเ้พื่อเป็น
อิทธิพลดี ให้แก่ผู้อื่น (นักเรยีนอาจให้คาํตอบหลากหลาย แต่ ให้แน่ใจวา่ตอ้งเข้าใจวา่ 
เราสามารถเป็นอิทธิพลดี ให้แก่ผู้อ่ืนโดยการนําพวกเขาไปหาพระเยซูครสิต์)

• เหตใุดจึงสําคญัมากที่จะใช้อิทธิพลของเราเพื่อนําผู้อื่นไปหาพระเยซูครสิต์

• ท่านเคยเห็นบางคนนําผู้อื่นไปหาพระผู้ช่วยให้รอดเมื่อใด



เชือ้เชิญให้นักเรยีนพิจารณาวธิีที่พวกเขาสามารถนําผู้อื่นไปหาพระผู้ช่วยให้รอด กระตุน้
ให้พวกเขาแสวงหาการนําทางจากพระวญิญาณบรสุิทธิ์ดว้ยความพยายามของพวกเขาใน
การทําเช่นน้ัน

สรปุ ยอห์น 3:31–36 โดยอธิบายวา่ยอห์นผู้ถวายบัพตศิมาประกาศวา่พระผู้เป็นเจ้าทรงส่ง
พระเยซูมา ทุกคนที่เช่ือในพระองคจ์ะไดร้บัชีวตินิรนัดร์

เพื่อช่วยนักเรยีนสรปุ ยอห์น 3:5 เชือ้เชิญให้นักเรยีนเขียนตวัอักษรแรกของแตล่ะคาํใน
ข้อพระคมัภีรท์ี่อยู่ ในสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องพวกเขา กระตุน้ให้นักเรยีน
ฝึกพูดออกเสียงข้อพระคมัภีร์ โดยใช้อักษรตวัแรกและอ้างถึงข้อความพระคมัภีรเ์ท่าที่
จําเป็น เมื่อนักเรยีนสามารถพูดขอ้พระคมัภีร์ ไดท้ัง้ข้อโดยใช้อักษรตวัแรกแล้ว เชือ้เชิญ
ให้พวกเขาฝึกท่องข้อพระคมัภีรจ์ากความจํา ท่านอาจเชือ้เชิญให้พวกเขาท่องข้อพระ
คมัภีรน้ี์ในช่วงเริม่ตน้หรอืช่วงท้ายชัน้เรยีนหลายๆ วนั



เขียนคาํถามตอ่ไปน้ีไวบ้น กระดาน

อะไรคอืทรพัยากรธรรมชาตทิีม่ีคา่ทีสุ่ดบนแผ่นดนิโลก

ขอให้นักเรยีนตอบคาํถามบนกระดาน พิจารณาแสดงภาพทรพัยากรธรรมชาตเิช่น ดนิ 
เหล็ก ถ่านหิน น้ํามัน ทอง หรอืเพชร

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยเอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ. เบดนาร์
แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง

“ ในตอนแรกเราอาจคดิวา่ทอง น้ํามัน หรอืเพชรมีคา่มากท่ีสุด แตแ่ร ่เหล็ก อัญมณี และ
สสารทัง้หมดที่พบบนและในโลกน้ี ส่ิงท่ีมีคา่ที่สุดคอืน้ํา” (“A Reservoir of Living Water” 
[ ไฟร์ ไซดร์ะบบการศึกษาของศาสนจักรสําหรบัคนหนุ่มสาว, 4 กุมภาพันธ์ 2007], 1, 
 lds.org/broadcasts)

ให้นักเรยีนดแูก้วใสที่มีน้ําสะอาด

• เหตใุดน้ําสะอาดจึงมีคา่มาก (ท่านอาจเชือ้เชิญนักเรยีนหน่ึงหรอืสองคนให้แบ่งปัน
ประสบการณ์ที่ช่วยให้พวกเขาเห็นคณุคา่ความสําคญัของน้ํา)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาวา่พระเยซูทรงเปรยีบเทียบน้ํากับอะไรเมื่อพวกเขาศึกษา 
ยอห์น 4

สรปุ ยอห์น 4:1–3 โดยอธิบายวา่พระเยซูเสด็จออกจากแควน้ยูเดยีและเสด็จไปที่แควน้
กาลิลี

ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 4:4 ขอให้ชัน้เรยีนมองหาบรเิวณที่พระเยซู
เสด็จผ่านขณะทรงเดนิทางไปท่ีแควน้กาลิลี ขอให้นักเรยีนรายงานส่ิงที่พบ

เชือ้เชิญให้นักเรยีนหาแควน้ยูเดยี แควน้สะมาเรยี และแควน้กาลิลี ในแผนภูมิ 
“พระชนม์ชีพมรรตยัของพระเยซูครสิต์ โดยสังเขป” (พบใน บทที่ 5) หรอืเชือ้เชิญให้
พวกเขามองหาในแผนที่พระคมัภีร์ ไบเบิล แผนที่ 11, “แผ่นดนิบรสุิทธิ์ ในสมัยพันธ
สัญญาใหม่” เพื่อหาท่ีตัง้ของทัง้สามแควน้



• เหตใุดจึงสําคญัที่พระเยซูเสด็จ ผ่าน แควน้สะมาเรยีแทนท่ีจะอ้อมไป (ปกตแิล้วชาวยิว
จะเดนิทางอ้อมแควน้สะมาเรยีแทนที่จะผ่านเน่ืองจากการไม่ลงรอยกันระหวา่งชาวยิว
กับชาวสะมาเรยี [ด ูเจมส์ อี. ทาลเมจ, Jesus the Christ, 3rd ed. (1916), 172])

ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 4:6–9 เชือ้เชิญให้ชัน้เรยีนดตูามโดยมองหา
ส่ิงที่พระเยซูทรงถามหญิงคนหน่ึงเมื่อพระองคท์รงแวะที่แควน้สะมาเรยี

• พระเยซูทรงถามอะไรหญิงคนน้ี

• เหตใุดเธอจึงประหลาดใจเมื่อพระเยซูขอน้ําเธอดืม่

แสดงภาพ พระเยซูกับหญิงชาวสะมาเรยี (หนังสือภาพพระกิตตคิณุ [2009], ภาพที่ 36; 
ด ูLDS.org ดว้ย)

ขอให้นักศึกษาหน่ึงคนอ่านออกเสียง ยอห์น 4:10–12 เชือ้เชิญให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมอง
หาพระดาํรสัที่พระเยซูทรงตอบหญิงคนน้ัน

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 10 พระผู้ช่วยให้รอดทรงเสนออะไรให้กับหญิงคนน้ี (อธิบายวา่วลี 
“ของที่พระเจ้าประทาน” หมายถึงพระเยซูในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดของโลก)

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 11 หญิงคนน้ีทูลถามอะไรพระเยซู

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 4:13–14 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
ส่ิงที่พระเยซูตรสัเกี่ยวกับน้ําที่พระองคท์รงเสนอ

• พระเยซูตรสัวา่อะไรเกี่ยวกับน้ําที่พระองคท์รงเสนอ

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยเอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ. เบดนาร ์
ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยฟังดวูา่น้ําดาํรงชีวติเป็นตวัแทนของอะไร

“น้ําดาํรงชีวติที่กล่าวถึงในตอนน้ีเป็นตวัแทนของพระเจ้าพระเยซูครสิต์
และพระกิตตคิณุของพระองค ์และเพราะวา่น้ําน้ันจําเป็นตอ่การคํา้จุนชีวติ
ทางรา่งกาย ดงัน้ันพระผู้ช่วยให้รอดและหลักคาํสอน หลักธรรม ตลอดจน
ศาสนพิธีของพระองคจ์ึงจําเป็นสําหรบัชีวตินิรนัดร ์ท่านและข้าพเจ้า
ตอ้งการน้ําดาํรงชีวติของพระองคท์ุกวนัและในปรมิาณท่ีเพียงพอตอ่การ

คํา้จุนการเตบิโตและการพัฒนาทางวญิญาณที่ตอ่เน่ือง” (“แหล่งน้ําดาํรงชีวติ,” 2)

• ตามคาํกล่าวของเอ็ลเดอรเ์บดนาร ์น้ําดาํรงชีวติเป็นตวัแทนของอะไร

แก้วน้ําที่ท่านนํามาแสดง ให้ตดิป้ายเขียนวา่ พระผู้ช่วยให้รอดและพระกิตตคิณุของ
พระองค์

• เหตใุดน้ําจึงเป็นสัญลักษณ์ที่เหมาะสมของพระผู้ช่วยให้รอดและพระกิตตคิณุของ
พระองค์

• ท่านจะสรปุพระคาํของพระผู้ช่วยให้รอดใน ข้อ 14 เป็นหลักธรรมข้อหน่ึงไดอ้ย่างไร 
(นักเรยีนอาจใช้คาํพูดของพวกเขาเองแตค่วรระบุหลักธรรมตอ่ไปน้ี ถ้าเรามาหาพระ
เยซูครสิต์และรบัสว่นพระกิตติคุณของพระองค์อย่างจรงิจัง เราจึงจะได้รบัชีวติ
นิรนัดร)์

ขอให้นักศึกษาหน่ึงคนอ่านออกเสียง ยอห์น 4:15–18 เชือ้เชิญให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมอง
หาวา่หญิงคนน้ีขออะไรพระเยซูและพระผู้ช่วยให้รอดทรงตอบอย่างไร



• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 15 หญิงคนน้ีขออะไรพระเยซู

อธิบายวา่พระดาํรสัตอบของพระเยซูช่วยให้หญิงคนน้ีเข้าใจความจําเป็นของเธอที่ตอ้งได้
รบัน้ําดาํรงชีวติที่พระองคท์รงเสนอ

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 17–18 พระเยซูทรงเปิดเผยอะไรเกี่ยวกับหญิงคนน้ี (ชี ้ให้เห็น
วา่พระดาํรสัตอบของพระเยซูระบุวา่พระองคท์รงทราบวา่หญิงคนน้ีมีปัญหากับ
สัมพันธภาพการแตง่งานที่มีความหมายและยั่งยืน แตก่ารอยู่กับชายท่ี ไม่ ใช่สามีเธอ
น้ัน เธอกําลังไม่เช่ือฟังกฎความบรสุิทธิ์ทางเพศ)

• หญิงคนน้ีอาจมีความคดิหรอืความรูสึ้กอะไรเมื่อพระเยซูทรงเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยว
กับเธอที่คนแปลกหน้าทั่วไปคงไม่อาจรู้ ได้

• พระคาํของพระผู้ช่วยให้รอดอาจช่วยให้หญิงคนน้ีตระหนักวา่เธอจําเป็นตอ้งไดร้บัน้ํา
ดาํรงชีวติที่พระองคท์รงเสนออย่างไร

• เราสามารถเรยีนรูค้วามจรงิอะไรเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอดจากข้อเหล่าน้ี (หลังจาก
นักเรยีนตอบแล้ว ให้เขียนความจรงิตอ่ไปน้ีบนกระดาน พระเยซูครสิต์ทรงทราบ
บาปของเราและทรงเสนอพระกิตติคุณของพระองค์เพ่ือช่วยเราเอาชนะบาป
เหล่าน้ัน)

• เหตใุดจึงสําคญัที่ตอ้งเขา้ใจความจรงิน้ี

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 4:19–20 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
วา่หญิงคนน้ีพูดอะไรกับพระเยซู

• หญิงคนน้ีพูดอะไรที่แสดงให้เห็นวา่ความเข้าใจของเธอเกี่ยวกับพระเยซูเปลี่ยนไป

อธิบายวา่ในแควน้สะมาเรยีมีภูเขาช่ือวา่ภูเขาเกรซิิม หลายศตวรรษก่อนการปฏิบัต ิ
ศาสนกิจขณะทรงเป็นมรรตยัของพระผู้ช่วยให้รอด ชาวสะมาเรยีสรา้งพระวหิารที่น่ัน
เพื่อเป็นสถานท่ีแห่งการนมัสการ อย่างไรก็ตาม ไม่เหมือนกับชาวยิว ชาวสะมาเรยีไม่มี
สิทธิอํานาจฐานะปุโรหิตในการปฏิบัตศิาสนพิธี พวกเขาปฏิเสธคาํสอนหลายอย่างของ 
ศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้า

เชือ้เชิญนักเรยีนสองสามคนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก ยอห์น 4:21–23 รวมถึงงานแปล
ของโจเซฟ สมิธ, ยอห์น 4:26 ( ใน คูม่ือพระคมัภีร)์ ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาส่ิงที่
พระเยซูทรงสอนหญิงคนน้ีเกี่ยวกับการนมัสการพระผู้เป็นเจ้า

• ผู้นมัสการท่ีแท้จรงินมัสการพระบิดาบนสวรรคอ์ย่างไร

• ตามที่กล่าวไว้ ในงานแปลของโจเซฟ สมิธ พรอะไรที่จะมาเมื่อเรานมัสการพระผู้เป็น
เจ้า “ดว้ยวญิญาณและดว้ยความจรงิ”

• เราสามารถเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรจากข้อเหล่าน้ี (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แตค่วร
ระบุหลักธรรมตอ่ไปน้ี ถ้าเรานมัสการพระบิดาด้วยวญิญาณและด้วยความจรงิ 
พระองค์จะประทานพรเราด้วยพระวญิญาณของพระองค์)

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอา่นออกเสียงขอ้ความตอ่ไปน้ีโดยเอ็ลเดอรบ์รซู อาร.์ แมคคองกี 

แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง ขอให้ชัน้เรยีนมองหาและทําเครือ่งหมายวา่การนมัสการ
พระบิดาดว้ยวญิญาณและดว้ยความจรงิหมายความวา่อย่างไร



“จุดประสงคข์องเราคอืเพื่อนมัสการพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จรงิและทรง
พระชนม์ เพื่อนมัสการโดยอํานาจของพระวญิญาณและในวธิีที่พระองคท์รง
กําหนด การนมัสการพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จรงิซ่ึงเป็นที่ยอมรบันําไปสู่ความ
รอด การอุทิศตนท่ีมอบให้พระเจ้าปลอมและไม่ไดม้ีพืน้ฐานอยู่บนความจรงิ
นิรนัดรจ์ะไม่ไดร้บัคาํสัญญาเช่นน้ัน

“ความรูเ้รือ่งความจรงิจําเป็นตอ่การนมัสการที่แท้จรงิ . . .

“. . . การนมัสการท่ีแท้จรงิและสมบูรณ์แบบประกอบดว้ยการทําตามขัน้ตอนตอ่ไปน้ีของ
พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า ซ่ึงไดแ้ก่การรกัษาพระบัญญัตแิละการเช่ือฟังพระประสงค์
ของพระบิดาจนถึงระดบัที่เราจะก้าวหน้าจากพระคณุไปสู่พระคณุจนกระท่ังเราไดร้บั
รศัมีภาพในพระครสิตด์งัที่พระองคท์รงไดร้บัในพระบิดาของพระองค ์น่ีเป็นมากกวา่
คาํสวดอ้อนวอน การเทศนา และบทเพลง น่ีเป็นการดาํเนินชีวติ การทํา และการเช่ือฟัง 
การนมัสการเป็นการเลียนแบบชีวติของพระผู้เป็นแบบอย่างที่ยิ่งใหญ่ [พระเยซูครสิต]์” 
(“How to Worship,” Ensign, Dec. 1971, 129, 130)

• ตามคาํกล่าวของเอ็ลเดอรแ์มคคองกี การนมัสการพระผู้เป็นเจ้าดว้ยวญิญาณและดว้ย
ความจรงิหมายความวา่อย่างไร

• ท่านเคยไดร้บัพรเมื่อท่านพยายามนมัสการพระบิดาดว้ยวญิญาณและดว้ยความจรงิ 
เมื่อใด

เชือ้เชิญให้นักเรยีนพิจารณาส่ิงที่พวกเขาสามารถทําไดเ้พื่อนมัสการพระบิดาดว้ย
วญิญาณและดว้ยความจรงิไดด้ขีึน้

• ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 4:25–26 เชือ้เชิญให้ชัน้เรยีนดตูาม โดย
มองหาวา่พระเยซูทรงเปิดเผยอะไรเกี่ยวกับพระองคต์อ่หญิงคนน้ี

• พระเยซูทรงเปิดเผยอะไรเกี่ยวกับพระองคต์อ่หญิงคนน้ี

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 4:27–30 ขอให้ชัน้เรยีนมองหาส่ิงที่หญิง
คนน้ีทําหลังจากพูดกับพระผู้ช่วยให้รอด

• หญิงคนน้ีทําอะไรหลังจากพูดกบัพระผู้ช่วยให้รอด

• เธอพูดอะไรที่แสดงให้เห็นวา่เธอไดร้บัประจักษ์พยานเกี่ยวกับพระเยซูครสิต์

• เราสามารถเรยีนรูค้วามจรงิอะไรจากเรือ่งราวน้ีเกี่ยวกับส่ิงที่จะเกิดขึน้เม่ือเราไดร้บั
ประจักษ์พยานเก่ียวกับพระเยซูครสิต ์(นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกันแตค่วรระบุความ
จรงิตอ่ไปน้ี เม่ือเราได้รบัประจักษ์พยานเก่ียวกับพระเยซูครสิต์ เราจะเต็มไปด้วย
ความปรารถนาท่ีจะแบ่งปันประจักษ์พยานกับผู้อ่ืน

สรปุ ข้อ 31–37 โดยอธิบายวา่สานุศิษย์ของพระเยซูกลับมาพรอ้มกับอาหาร เมื่อพวกเขา
ขอให้พระองคเ์สวย พระองคท์รงสอนพวกเขาวา่พระองค์ ไม่ไดด้าํรงพระชนม์ชีพอยู่ดว้ย
การรบัประทานอาหารแต่โดยการทําตามพระประสงคข์องพระบิดาของพระองค ์จากน้ัน
พระองคท์รงเชือ้เชิญให้พวกเขาเห็นวา่โอกาสส่ังสอนพระกิตตคิณุมีอยู่มากมาย

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 4:39–42 ขอให้ชัน้เรยีนมองหาวา่ประจักษ์
พยานของหญิงคนน้ันส่งผลตอ่คนในเมืองของเธออย่างไร



• ประจักษ์พยานของหญิงคนน้ันส่งผลตอ่คนในเมืองของเธออย่างไร

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 42 ผู้คนพูดอะไรกับหญิงคนน้ัน

เป็นพยานวา่เมื่อเรารูจ้ักพระผู้ช่วยให้รอดและรบัส่วนน้ําดาํรงชีวติของพระองค ์เราจะ
เป่ียมไปดว้ยความปรารถนาที่จะแบ่งปันประจักษ์พยานของเราเกี่ยวกับพระองคก์ับผู้อื่น

สรปุ ยอห์น 4:43–45 โดยอธิบายวา่หลังจากพระเยซูทรงสอนหญิงในแควน้สะมาเรยี 
พระองคเ์สด็จเข้าไปในแควน้กาลิลี ซ่ึงพระองค์ ไดร้บัการตอ้นรบัจากผู้คน

แจกสําเนา เอกสารแจก ตอ่ไปน้ีให้นักเรยีน เชือ้เชิญให้พวกเขาอ่าน ยอห์น 4:46–54 ในใจ
และตอบคาํถามในเอกสารแจก

 1. ใครมาพบพระเยซูและเขาแสวงหาพรอะไรจากพระผู้ช่วยให้รอด

 2. ตามท่ีพระเยซูตรสั เหตใุดพระองคจ์ึงยังไม่ประทานพรที่ชายคนน้ีแสวงหา

 3. ชายคนน้ีแสดงให้เห็นอย่างไรวา่เขาไม่ตอ้งการหมายสําคญัเพ่ือจะเช่ือ

 4. ตามท่ีกล่าวไว้ ใน ข้อ 51–53 ความเช่ือของชายคนน้ีในพระเยซูครสิต์ ไดร้บัการยืนยัน
อย่างไร

 5. เราสามารถเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรจากประสบการณ์ของชายคนน้ี

หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว เชือ้เชิญให้นักเรยีนแบ่งปันคาํตอบของพวกเขา เมื่อพวก
เขารายงานหลักธรรมที่พวกเขาเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ของข้าราชการ ช่วยพวกเขาระบุ
ความจรงิตอ่ไปน้ี เม่ือเราเช่ือในพระเยซูครสิต์ โดยไม่ต้องการหมายสาํคัญ พระเจ้า
จะทรงยืนยันความเช่ือของเรา
• เหตใุดจึงสําคญัที่จะเช่ือในพระเยซูครสิต์ โดยไม่ตอ้งการหมายสําคญั

• มีวธิีอะไรบ้างที่พระเจ้าจะทรงยืนยันความเช่ือของเราเมื่อเราใช้ศรทัธาในพระองค์

สรปุโดยเป็นพยานวา่เมื่อเราแสวงหาพระเจ้าดว้ยศรทัธา พระองคจ์ะประทานพรเราดว้ย
หลักฐานเพ่ือสนับสนุนความเช่ือของเรา



ให้ด ูภาพ เศษชามหรอืจานที่แตก (หรอืท่านอาจวาดรปูจานที่แตกบนกระดาน)

ขอให้นักเรยีนยกมือถ้าพวกเขาเคยทําส่ิงสําคญัหรอืมีคา่แตก อธิบายวา่ในฐานะบุตรธิดา
ของพระบิดาบนสวรรค ์เราสําคญัและมีคา่ยิ่ง อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากการเลือกของเรา
หรอืความท้าทายที่เราเผชิญ บางครัง้เราอาจรูสึ้กแตกสลายหรอืรูสึ้กเหมือนเรามีคา่เล็ก
น้อย

• บางคนอาจรูสึ้กแตกสลายทางวญิญาณ รา่งกาย และอารมณ์ในทางใดบ้าง (เขียนคาํ
ตอบของนักเรยีนไวบ้นกระดาน)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาความจรงิขณะศึกษา มัทธิว 5:1–9 ซ่ึงจะช่วยปลอบโยนเรา
และให้ความหวงักับเราเมื่อเรารูสึ้กแตกสลาย 

สรปุ ยอห์น 5:1 โดยอธิบายวา่หลังจากพระเยซูครสิตท์รงปฏิบัตศิาสนกิจในแควน้กาลิลี 
พระองคเ์สด็จไปเยรซูาเล็มเพื่อถือปฏิบัตเิทศกาลของชาวยิว ซ่ึงน่าจะเป็นเทศกาลปัสกา   
ขณะประทับอยู่ ในเยรซูาเล็ม พระเยซูครสิตเ์สด็จไปที่สระน้ําใกล้พระวหิาร

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 5:2–4 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่
ใครมาชุมนุมกันรอบสระน้ํา

• คนประเภทใดที่มารวมตวักันที่สระน้ําเบธซาธา (ชี ้ให้เห็นวา่คาํวา่ คนป่วย คนตาบอด 
คนง่อย และ คนเป็นอัมพาต [ข้อ 3] บรรยายถึงผู้ป่วย คนอ่อนกําลัง หรอืคนพิการบาง
อย่าง)

• ผู้ทกุขย์ากเหลา่น้ีกาํลงัรอคอยอะไร (อธบิายวา่อาจมบีอ่น้ําพทุีบ่างเวลาจะไหลมาทีส่ระน้ํา 
ทําให้เกิดฟองบนผิวน้ํา ซ่ึงอาจบรรเทาความเจ็บป่วยให้คนเหล่าน้ีได ้[ด ูBible Dictio-

nary, “Bethesda”])

เชือ้เชิญนักเรยีนอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยเอ็ลเดอรบ์รซู อาร.์ แมคคองกีแห่ง 
โควรมัอัครสาวกสิบสอง



“ ไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่สระน้ําเบธซาธาเป็นบ่อน้ําแรซ่ึ่งน้ําในบ่อน้ีมีคณุสมบัติ ในการรกัษา 
แตค่วามเช่ือที่วา่เทพลงมากวนน้ํา เพื่อวา่คนแรกที่ลงไปในน้ําจะไดร้บัการรกัษา ล้วน
เป็นความเช่ือผิดๆ ปาฏิหารยิ์แห่งการรกัษาไม่ไดเ้กิดขึน้ในลักษณะน้ัน” (Doctrinal New 

Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:188)

• เอ็ลเดอรแ์มคคองกีสอนอะไรเกี่ยวกับความเช่ือที่วา่เทพมากวนน้ําเพื่อรกัษาคนแรกที่
ลงไปในน้ํา

• ท่านคดิวา่ที่สระน้ําน่าจะมีสภาพเป็นอย่างไรโดยมีคนมากมายที่หวงัวา่จะหายดว้ยการ
เป็นคนแรกท่ี ไดล้งไปในน้ํา

เชือ้เชิญนักเรยีนสองสามคนผลัดกันอ่านออกเสียง ยอห์น 5:5–7 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม 
โดยมองหาวา่พระผู้ช่วยให้รอดทอดพระเนตรเห็นใครนอนอยู่ข้างสระน้ํา

แสดงภาพ พระครสิตท์รงรกัษาคนป่วยที่เบธซาธา (หนังสือภาพพระกิตตคิณุ ภาพที่ 42; 
ด ูLDS.org ดว้ย)

• ข้อเหล่าน้ีบรรยายถึงชายท่ีพระผู้ช่วยให้รอดทอดพระเนตรเห็นวา่อย่างไร

เชือ้เชิญนักเรยีนอ่าน ยอห์น 5:8–9 ในใจ โดยมองหาคาํตอบของพระผู้ช่วยให้รอดที่
ประทานแก่ชายคนน้ัน ขอให้พวกเขารายงานส่ิงที่พบ เชือ้เชิญให้พวกเขาพิจารณาทํา
เครือ่งหมายวลี “เขาก็หายเป็นปกต”ิ (ข้อ 9)

เขียนคาํวา่ เบธซาธา ไวบ้นกระดาน อธิบายวา่ เบธซาธา สามารถแปลวา่ “บ้านแห่งความ
กรณุา” (Bible Dictionary, “Bethesda”) เขียนนิยามน้ีข้าง เบธซาธา ที่เขียนไวบ้นกระดาน 
อธิบายวา่ความเมตตาคอืความเห็นอกเห็นใจหรอืความสงสาร การกระทําที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
ของความเมตตาซ่ึงเคยเกิดขึน้คอืการชดใช้ของพระเยซูครสิต์

• เหตใุด เบธซาธา จึงเป็นช่ือที่เหมาะสมสําหรบัสถานท่ีน้ี โดยเฉพาะอย่างย่ิงหลังจาก
พระผู้ช่วยให้รอดทรงรกัษาชายคนน้ี

• เราทุกคนอาจเป็นเหมือนชายคนน้ีทีอ่ยู่ข้างสระน้ําเบธซาธาในทางใดบ้าง

• เราสามารถเรยีนรูค้วามจรงิอะไรจากการรกัษาชายคนน้ีของพระผู้ช่วยให้รอด (ถึงแม้
นักเรยีนอาจจะพูดตา่งกันไป แต่ ให้แน่ใจวา่ไดเ้น้นยํา้ดงัน้ี โดยผ่านเดชานุภาพและ
พระเมตตาของพระเยซูครสิต์ เราจะหายดี)

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจความจรงิน้ี เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านคาํกลา่วตอ่ไปน้ี
โดยเอ็ลเดอรเ์มอรร์ลิ เจ. เบทแมน ผู้ซ่ึงให้ความคดิเห็นของท่านขณะรบัใช้เป็นอธิการ
ควบคมุ ขอให้ชัน้เรยีนฟังเพื่อหาวธิีซ่ึงพระผู้ช่วยให้รอดทรงสามารถทําให้เราหายดีได้

“เช่นเดยีวกับคนง่อยที่สระน้ําเบธซาธาตอ้งการคนท่ีแข็งแรงกวา่เขาเพื่อไดร้บัการรกัษา 
(ด ูยอห์น 5:1–9) เราก็พึ่งพาปาฏิหารยิ์แห่งการชดใช้ของพระครสิตห์ากจิตวญิญาณ
ของเราตอ้งการหายดจีากความโศกเศรา้ ความเสียใจ และบาปเช่นกัน . . . ผ่านทาง
พระครสิต ์ใจที่ชอกชํา้กลับดขีึน้ สันตสุิขมาแทนความกังวลและความโศกเศรา้” (“The 

Power to Heal from Within,” Ensign, May 1995, 13)

• เราสามารถหายดผีา่นทางพระเมตตาของพระเยซูครสิตแ์ละการชดใช้ของพระองค์ ใน
ทางใดไดบ้า้ง (ทา่นอาจตอ้งการอธบิายวา่เราอาจหายดีได้ ในชีวติน้ีหรอืไม่ก็ ในชีวติหน้า)

• เราตอ้งทําอะไรจึงจะไดร้บัพระเมตตาและการรกัษาผ่านการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้
รอด



ขอให้นักเรยีนไตรต่รองถึงเวลาที่พวกเขาเคยเห็นหรอืรูสึ้กวา่พลังอํานาจ พระเมตตา หรอื
ความสงสารของพระเยซูครสิตช่์วยเขาหรอืคนอื่นที่รูสึ้กแตกสลาย ไม่วา่จะทางวญิญาณ 
รา่งกาย หรอือารมณ์ เขียนข้อความที่ ไม่ครบถ้วนตอ่ไปน้ีบนกระดาน ฉันรูว้า่พระผู้ช่วย
ให้รอดทรงมีพระเมตตาและทรงสงสารเพราะ . . .

ขอให้นักเรยีนพิจารณาวา่พวกเขาจะเตมิข้อความน้ีให้ครบถ้วนอย่างไร เชือ้เชิญนักเรยีน
สองสามคนแบ่งปันคาํตอบของพวกเขา

สรปุ ยอห์น 5:10–16 โดยอธิบายวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงพบชายคนน้ีที่พระวหิารในภาย
หลังและทรงแนะนําเขาวา่ “อย่าทําบาปอีก” (ยอห์น 5:14) เมื่อผู้นําชาวยิวรูว้า่พระเยซู
ทรงรกัษาชายคนน้ีในวนัสะบาโต พวกเขาข่มเหงและพยายามสังหารพระผู้ช่วยให้รอด

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 5:17–18 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
อีกเหตผุลหน่ึงที่ผู้นําชาวยิวโกรธพระเยซู

อธิบายวา่ดงัที่บันทึกใน ข้อ 17 พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนผู้นําชาวยิววา่โดยการรกัษาชาย
คนน้ัน พระองคท์รงทํางานของพระบิดาบนสวรรคอ์ยู่ จากน้ันพระผู้ช่วยให้รอดทรงสอน
เกี่ยวกับสัมพันธภาพของพระองคก์ับพระบิดา

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 18 เหตผุลอีกประการที่ผู้นําชาวยิวโกรธพระเยซูคอือะไร (พวกเขา
เช่ือวา่พระเยซูทรงหลบหลู่พระผู้เป็นเจ้าเน่ืองจากพระองคต์รสัวา่พระผู้เป็นเจ้าเป็น
พระบิดาของพระองค ์ดงัน้ันจึงเป็นการตตีนเสมอพระผู้เป็นเจ้า)

เขียนคาํถามตอ่ไปน้ีบนกระดาน พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนอะไรเกีย่วกับสัมพันธภาพ
ของพระองคก์ับพระบิดาบนสวรรคข์องเรา แบ่งนักเรยีนออกเป็นคู ่เชือ้เชิญแตล่ะคูค่น
อ่านออกเสียง ยอห์น 5:19–22, 26–27, 30 ดว้ยกัน เชือ้เชิญให้พวกเขามองหาคาํตอบของ
คาํถามน้ี

หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว เชือ้เชิญให้นักเรยีนรายงานส่ิงที่พบ สรปุคาํตอบของพวก
เขาตอ่คาํถามน้ีโดยเขียนความจรงิตอ่ไปน้ีบนกระดาน ในทุกสิง่ท่ีพระองค์ทรงกระทํา 
พระเยซูครสิต์ทรงเป็นตัวแทนของพระบิดาบนสวรรค์และทรงพยายามเช่ือฟัง
พระประสงค์ของพระองค์ อธิบายวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงเชือ้เชิญให้เราทําเช่นกัน)

• เหตใุดจึงสําคญัที่จะเข้าใจวา่ในทุกส่ิงที่พระองคท์รงกระทํา พระเยซูครสิตท์รงเป็น
ตวัแทนอันสมบูรณ์แบบของพระบิดาในสวรรคข์องเรา

ให้นําถ่ัวเมล็ดเล็กๆ ที่ยังอยู่ ในฝักมาที่ชัน้เรยีน (ถั่วลันเตาฝักเล็กใช้ ไดเ้ช่นกัน) กําถ่ัวไว้
ในมือของท่านเพื่อนักเรยีนจะมองไม่เห็น อธิบายวา่ท่านกําลังกําบางอย่างที่ตามนุษย์ ไม่
เคยเห็นมาก่อน ขอให้นักเรยีนยกมือถ้าพวกเขาเช่ือท่าน เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงที่ ไม่
แน่ใจวา่จรงิให้เลือกเพื่อนรว่มชัน้สองสามคนมาดขูองส่ิงน้ัน ให้นักเรยีนดส่ิูงที่อยู่ ในมือ 
และเชือ้เชิญให้พวกเขาบอกชัน้เรยีนวา่ท่านกําลังพูดความจรงิอยู่หรอืไม่

• ความจรงิที่มีผู้อ้างถึงจะฟังดนู่าเช่ือมากขึน้อย่างไรหากมีพยานมากกวา่หน่ึงคน

ให้ชัน้เรยีนดถูั่วในมือ และอธิบายวา่ข้างในถ่ัวเป็นส่ิงที่ตามนุษย์ ไม่เคยเห็นมาก่อน



เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 5:31 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่
พระผู้ช่วยให้รอดตรสัอะไรเกี่ยวกับพยานของพระองคเ์องถึงสัมพันธภาพของพระองค์
กับพระบิดาบนสวรรค ์ขอให้นักเรยีนรายงานส่ิงที่พบ

ชี้ให้เห็นวา่งานแปลของโจเซฟ สมิธ ชีแ้จง ข้อ 31 และ 32 วา่ “ถ้าเราเป็นพยานให้แก่ตวั
เราเอง พยานของเราน้ันก็จรงิ เพราะเราไม่ไดอ้ยู่คนเดยีว” (งานแปลของโจเซฟ สมิธ, 
ยอห์น 5:32–33) อธิบายวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงกําลังสอนชาวยิววา่พวกเขามีพยานอื่นๆ 
ที่นอกเหนือจากของพระองค์

เขียนพระคมัภีรอ์้างอิงตอ่ไปน้ีบนกระดาน ยอห์น 5:32–35; ยอห์น 5:36; ยอห์น 5:37–38; 
ยอห์น 5:39; ยอห์น 5:45–47 มอบหมายข้ออ้างอิงแตล่ะข้อให้นักเรยีนหน่ึงคนหรอื
มากกวา่ ขอให้พวกเขาอ่านข้อเหล่าน้ีและมองหาพยานอ่ืนๆ ถึงความเป็นพระเจ้าของ
พระเยซู ช่วยนักเรยีนทํา รายการ ของพยานเหล่าน้ีโดยเชือ้เชิญให้พวกเขาเขียนส่ิงท่ี
พวกเขาพบไวบ้นกระดานข้างข้ออ้างอิงที่ ไดร้บัมอบหมายของพวกเขา

อธิบายวา่แม้มีพยานมากมายเก่ียวกับพระเยซูครสิต ์แตผู่้นําชาวยิวไม่เช่ือในความเป็น
พระเจ้าของพระเยซู ชี ้ให้เห็นใน ข้อ 39 วา่พระเยซูตรสัถึงพระคมัภีรเ์มื่อพระองคต์รสัวา่ 
“เพราะท่านคดิวา่ในน้ันมีชีวตินิรนัดร”์

• พระเยซูทรงชี ้ใหช้าวยิวเห็นความเช่ืออะไรที่ ไม่ถูกตอ้ง (อธิบายวา่ชาวยิวหลายคนใน
สมัยของพระเยซูเช่ือวา่เพียงการศึกษาพระคมัภีรจ์ะทําให้พวกเขาไดร้บัชีวตินิรนัดร ์
พวกเขาพลาดที่จะเข้าใจวา่จุดประสงคข์องพระคมัภีรค์อืชีท้างให้พวกเขาไปหาพระ
เยซูครสิต ์พระองคต์รสัวา่ “เพราะท่านคดิวา่ในน้ันมีชีวตินิรนัดร ์และพระคมัภีรน้ั์น
เองเป็นพยานให้กับเรา”)

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 5:40 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาส่ิงที่
ชาวยิวตอ้งทําเพ่ือรบัชีวตินิรนัดร์

• ถึงแม้ชาวยิวศึกษาพระคมัภีร ์แตพ่วกเขาปฏิเสธที่จะทําอะไรซ่ึงจะช่วยให้พวกเขามี
คณุสมบัตคิูค่วรแก่การรบัชีวตินิรนัดร์

• ตามคาํสอนของพระผู้ช่วยให้รอดใน ข้อ 39 และ 40 เราตอ้งทําอะไรเพื่อรบัชีวตินิรนัดร ์
(ช่วยนักเรยีนระบุหลักธรรมทํานองน้ี โดยการมาหาพระเยซูครสิต์เท่าน้ันท่ีเราจะ
รบัชีวตินิรนัดร์ ได้ เขียนหลักธรรมน้ีไวบ้นกระดาน)

เตอืนนักเรยีนวา่ชีวตินิรนัดรร์วมถึงการเป็นเหมือนพระบิดาบนสวรรคแ์ละการมีชีวติ
ตลอดกาลกับสมาชิกครอบครวัที่มีคา่ควรของเราในที่ประทับของพระองค์

• การมาหาพระเยซูครสิตห์มายความวา่อย่างไร (การมาหาพระครสิตค์อืการใช้ศรทัธาใน
พระองค ์กลับใจจากบาปของเรา และเช่ือฟังพระบัญญัตขิองพระองค)์

• เหตใุดการมาหาพระเยซูครสิตจ์ึงจําเป็นตอ่การไดร้บัชีวตินิรนัดร์

เชือ้เชิญให้นักเรยีนพิจารณาวธิีที่พยานซ่ึงเขียนไวบ้นกระดานจะช่วยให้บางคนมาหาพระ
ผู้ช่วยให้รอด

• พยานเหล่าน้ีของพระเยซูครสิตช่์วยให้ท่านมาหาพระองคเ์มื่อใด

ขอให้นักเรยีนไตรต่รองวา่พวกเขาจะทําอะไรเพื่อมาหาพระผู้ช่วยให้รอดอย่างสมบูรณ์มาก
ขึน้เพ่ือวา่พวกเขาจะไดร้บัชีวตินิรนัดร์

สรปุโดยเป็นพยานถึงความจรงิที่สอนใน ยอห์น 5
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อธิบายวา่หลังจากพระผู้ช่วยให้รอดทรงเป็นพยานถึงความเป็นพระเจ้าของพระองคท์ี่
เยรซูาเล็ม (ด ูยอห์น 5) พระองคเ์สด็จกลับไปที่แควน้กาลิลีซ่ึงพระองคแ์ละอัครสาวก
ของพระองคส์อนพระกิตตคิณุและรกัษาคนมากมายที่น่ัน (ด ูมัทธิว 5–13) จากน้ันพระ
เยซูเสด็จข้ามทะเลกาลิลีกับสานุศิษย์ของพระองคแ์ละทรงเลีย้งอาหารฝูงชนมากกวา่ 
5,000 คนอย่างปาฏิหารยิ์ (ด ูยอห์น 6:1–13)

ให้นักเรยีนดขูนมปังหน่ึงแถว เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงให้สรปุเรือ่งราวของพระผู้ช่วยให้
รอดทรงเลีย้งอาหารคนมากกวา่ 5,000 คนดว้ยขนมปังห้าแถวกับปลาเล็กๆ สองตวั

• ท่านจะคดิอะไรถ้าท่านอยู่ที่น่ัน ท่านเห็นปาฏิหารยิ์น้ีและเรยีนรูว้า่พระเยซูทรงมีความ
สามารถที่จะจัดหาอาหารไดอ้ย่างปาฏิหารยิ์

ขอให้นักเรยีนหน่ึงคนอ่านออกเสียง ยอห์น 6:14–15 เชือ้เชิญให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมอง
หาส่ิงที่ผู้คนตอ้งการทําหลังจากพระเยซูทรงทําปาฏิหารยิ์เลีย้งอาหารพวกเขา

• ผู้คนตอ้งการทําอะไร

อธิบายวา่ประเพณีของชาวยิวในสมัยพระเยซูบอกไวว้า่เมื่อพระเมสสิยาห์หรอืกษัตรยิ์แห่ง
อิสราเอลเสด็จมา พระองคจ์ะทรงเลีย้งอาหารผู้คนดว้ยอาหารจากสวรรค์

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 15 พระเยซูทรงทําอะไรแทนที่จะทรงให้ผู้คนแตง่ตัง้พระองคเ์ป็น
กษัตรยิ์ของพวกเขา

• เหตใุดพระเยซูจึงไม่ทรงตอ้งการให้ผู้คนรูจ้ักพระองค์ ในฐานะกษัตรยิ์ของชาวยิว

สรปุ ยอห์น 6:16–21 โดยเตอืนนักเรยีนวา่ พระผู้ช่วยให้รอดทรงส่งสานุศิษย์ของพระองค์
ข้ามทะเลกาลิลี จากน้ันในตอนดกึขณะที่สานุศิษย์กําลังพยายามตกีรรเชียงโตค้ลื่นและ
ลม พระเยซูทรงดาํเนินข้ามทะเลไปหาพวกเขา ชี ้ให้เห็นวา่บันทึกของยอห์นเกี่ยวกับ
เหตกุารณ์น้ีเน้นวา่เมื่อสานุศิษย์ “เต็มใจ” รบัพระเยซูขึน้เรอื “ทันใดน้ัน” (ข้อ 21) เรอืก็
ถึงฝ่ังอย่างปลอดภัย อธิบายวา่เมื่อเราเต็มใจรบัพระผู้ช่วยให้รอดและคาํสอนของพระองค ์
พระองคจ์ะทรงช่วยนําทางเราผ่านการตอ่สู้ดิน้รนแห่งความเป็นมรรตยัไดอ้ย่างปลอดภัย



อธิบายวา่ ยอห์น 6:22–25 บันทึกวา่ผู้คนมากมายที่พระเยซูทรงเลีย้งอาหารอย่าง
ปาฏิหารยิ์เดนิทางไปคาเปอรนาอุมเพื่อตามหาพระองค์

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 6:26–27 รวมถึงงานแปลของโจเซฟ สมิธ 
ยอห์น 6:26 พระเยซูตรสัตอบเขาวา่ “เราบอกความจรงิกับพวกท่านวา่ ท่านตามหาเรา
ไม่ ใช่เพราะท่านปรารถนาจะทําตามส่ิงที่เราพูด และไม่ ใช่เพราะท่านเห็นหมายสําคญั 
แตเ่พราะท่านไดก้ินขนมปังอ่ิม” ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาส่ิงที่พระเยซูตรสักับ
ผู้คน อธิบายวา่คาํวา่ อาหาร ใน ข้อ 27 หมายถึงส่ิงบริโภค

• ตามที่พระผู้ช่วยให้รอดตรสั เหตใุดคนเหล่าน้ีจึงตามหาพระองค ์(พระดาํรสัของพระผู้
ช่วยให้รอดบอกวา่พวกเขาตดิตามพระองคเ์พื่อให้ ไดอ้าหารจากพระองคม์ากขึน้)

• พระผู้ช่วยให้รอดทรงบอกวา่พวกเขาควรแสวงหาอะไร

อธิบายวา่ “อาหารท่ีคงทนอยู่จนถึงชีวตินิรนัดร”์ (ข้อ 27) สามารถหมายถึงความจรงิ 
นิรนัดรข์องพระกิตตคิณุของพระผู้ช่วยให้รอด

• ข้อเหล่าน้ีอาจช่วยเราเข้าใจถึงสาเหตทุี่พระเยซูไม่ทรงอนุญาตให้คนกลุ่มน้ีแตง่ตัง้
พระองคเ์ป็นกษัตรยิ์ของพวกเขา

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 6:28–31 ขอให้ชัน้เรยีนมองหาส่ิงท่ี
ผู้คนตอ้งการจากพระเยซูเพื่อพิสูจน์ให้พวกเขาเห็นตอ่ไปอีกวา่พระองคท์รงเป็นพระ 
เมสสิยาห์

• ผู้คนตอ้งการให้พระเยซูทรงทําอะไรให้พวกเขา (อธิบายวา่มานาคอื “อาหารจากสวรรค”์ 
[ข้อ 31] ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงจัดหาให้ลูกหลานของอิสราเอลเมื่อพวกเขาเดนิทางในถิ่น
ทุรกันดาร)

• พิจารณาส่ิงที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงทําในวนัก่อนหน้าน้ัน คาํขอน้ีบอกอะไรเกี่ยวกับฝูง
ชน

• ในฐานะผู้ตดิตามของพระเยซูครสิต์ ในปัจจุบนั เราอาจถูกล่อลวงให้ประพฤตติน
เหมือนฝูงชนน้ีในทางใดบ้าง

เชือ้เชิญนักเรยีนสองสามคนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก ยอห์น 6:32–35 ขอให้ชัน้เรยีน
มองหาส่ิงที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนผู้คนเพื่อตอบรบัการขอหมายสําคญัของพวกเขา

• พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนอะไรเกี่ยวกับพระองคเ์องเม่ือพระองคต์รสัถึงมานา หรอื
อาหารจากสวรรค์

ท่านอาจตอ้งการเสนอแนะให้นักเรยีน ทําเครือ่งหมาย ประโยค “เราเป็นอาหารแห่งชีวติ” 
ใน ข้อ 35

• เราสามารถเปรยีบเทียบพระผู้ช่วยให้รอดและคาํสอนของพระองคก์ับอาหารในทางใด
ไดบ้้าง

• ท่านคดิวา่คนท่ีมาหาพระเยซูครสิต ์“จะไม่หิว” หมายความวา่อย่างไร (ข้อ 35)
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• เราเรยีนรูค้วามจรงิอะไรจากคาํสอนของพระผู้ช่วยให้รอดใน ข้อ 35 (แม้วา่นักเรยีน
อาจใช้คาํพูดตา่งกัน พวกเขาควรระบุหลักธรรมทํานองน้ี ถ้าเรามาหาพระเยซูครสิต์ 
พระองค์จะทรงบํารงุเลีย้งเราทางวญิญาณ ท่านอาจตอ้งการเสนอแนะให้นักเรยีน
เขียนหลักธรรมน้ีตรงช่องวา่งรมิหน้าพระคมัภีรข์องพวกเขาข้าง ยอห์น 6:35)

เขียนประโยคท่ี ไม่สมบูรณ์ตอ่ไปน้ีบน กระดาน

. . . . . .

แบ่งนักเรยีนออกเป็นคู่ๆ  ขอให้นักเรยีนทํางานรว่มกันเพื่อเขียนลงในสมุดจดหรอืสมุด
บันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องพวกเขาโดยระบุส่ิงที่เราทําไดเ้พื่อมาหาพระเยซูครสิต์
และวธิีตา่งๆ ที่พระองคจ์ะทรงบํารงุเลีย้งเราทางวญิญาณ เชือ้เชิญนักเรยีนสองสามคน
รายงานคาํตอบของพวกเขากับชัน้เรยีน

เพื่อช่วยให้ชัน้เรยีนรูสึ้กถึงความจรงิและความสําคญัของหลักธรรมที่พวกเขาระบุใน 
ข้อ 35 ท่านอาจเชือ้เชิญนักเรยีนสองสามคนให้แบ่งปันวา่พวกเขารูสึ้กอย่างไรเม่ือพวกเขา
ไดร้บัการบํารงุเลีย้งทางวญิญาณขณะที่พวกเขามาหาพระผู้ช่วยให้รอด

สรปุ ยอห์น 6:36–47 โดยอธิบายวา่บางคนพรํา่บ่นพระผู้ช่วยให้รอดเน่ืองจากพระองคท์รง
สอนวา่พระองคค์อือาหารท่ีลงมาจากสวรรค์

เพื่อเตรยีมนักเรยีนให้ระบุหลักธรรมเพิ่มเตมิที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอน เชือ้เชิญให้
นักเรยีนสองสามคนมาที่หน้าชัน้เรยีนและให้ขนมปังชิน้หน่ึงแก่นักเรยีนแตล่ะคน เชือ้
เชิญให้พวกเขาดมขนมปังและจินตนาการวา่จะมีรสชาตอิย่างไร

• ขนมปังน้ีจะบํารงุเลีย้งท่านไดด้เีพียงใดถ้าท่านแคด่มกลิ่น จินตนาการวา่มีรสชาติ
อย่างไร และพกขนมปังตดิตวัท่านทัง้วนั

• เราตอ้งทําอะไรเพื่อไดร้บัประโยชน์ที่ขนมปังน้ันมี ให้

เชือ้เชิญนักเรยีนสองสามคนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก ยอห์น 6:49–54 ขอให้ชัน้เรยีนดู
ตาม โดยมองหาวา่ประสบการณ์ของเพื่อนรว่มชัน้เรยีนเกี่ยวกับขนมปังเกี่ยวข้องกับส่ิงที่
พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนในข้อเหล่าน้ีอย่างไร

• อาหารแห่งชีวติแตกตา่งจากอาหารทั่วไปอย่างไร (ตา่งจากอาหารที่จะทําให้เราอิ่มในช่ัว
ขณะ พระเยซูครสิตท์รงเสนอพรท่ีจะยั่งยืนช่ัวนิรนัดรก์ับเรา)

ชี ้ใหเ้ห็นวลีตอ่ไปน้ีใน ขอ้ 51 “อาหารทีเ่ราจะให้เพือ่ชีวติของโลกน้ันก็คอืเลอืดเน้ือของเรา”

• พระผู้ช่วยให้รอดประทานเลือดเน้ือของพระองคเ์พื่อชีวติของโลกอย่างไร

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 53–54 พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนผู้คนให้ทําอะไร

อธิบายวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงใช้คาํวา่ กิน และ ดืม่ เป็นสัญลักษณ์ เพื่อช่วยให้ชัน้เรยีน
เข้าใจคาํสอนของพระผู้ช่วยให้รอด เชือ้เชิญนักเรยีนท่ีเป็นอาสาสมัครให้กินขนมปัง จาก
น้ันเชือ้เชิญให้พวกเขากลับไปที่น่ัง

• เม่ือกินขนมปังเกิดอะไรขึน้กับขนมปังและสารอาหารของมัน (วติามินและสารอาหาร
กลายเป็นส่วนหน่ึงของรา่งกาย ให้ความแข็งแรงและสุขภาพที่ด)ี



• ท่านคดิวา่การกินเน้ือและดืม่โลหิตของพระเยซูครสิตห์มายความวา่อย่างไร 
(หมายความวา่เป็นการซึมซับคาํสอนและการชดใช้ของพระองค ์ส่ิงน้ีเป็นสัญลักษณ์
ของการรบัส่วนศีลระลึก ซ่ึงพระผู้ช่วยให้รอดทรงจัดตัง้ในภายหลังดว้ย)

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 54 เราไดร้บัพรอะไรถ้าเราประยุกต์ ใช้หรอืซึมซับคาํสอนและ
การชดใช้ของพระเยซคูรสิต ์(หลังจากนักเรยีนตอบ ให้เขียนหลักธรรมตอ่ไปน้ีไวบ้น
กระดาน ถ้าเราประยุกต์ ใช้หรอืซึมซับคําสอนและการชดใช้ของพระเยซูครสิต์ 
เราจะได้รบัชีวตินิรนัดร)์

ขอให้นักเรยีนไตรต่รองคาํถามตอ่ไปน้ีแล้วเชือ้เชิญให้หลายคนแบ่งปันคาํตอบของพวก
เขา

• เราจะซึมซับคาํสอนและการชดใช้ของพระเยซูครสิต์ ไดอ้ย่างไร (คาํตอบท่ีเป็นไปได้
อาจรวมถึงการยอมรบัพระเยซูครสิต์ ในฐานะพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จรงิ 
การรบัส่วนศีลระลึกแตล่ะสัปดาห์ การรกัษาพระบัญญัต ิและการอดทนจนกวา่ชีวติจะ
หาไม่ดว้ยความชอบธรรม [ด ูบรซู อาร.์ แมคคองกี, Doctrinal New Testament Commen-

tary, 3 vols. (1965–73), 1:358])

อธิบายวา่ชีวตินิรนัดรค์อืการมีชีวติอยู่ตลอดกาลกับพระบิดาบนสวรรคแ์ละพระเยซู
ครสิตพ์ระบุตรของพระองค ์และเป็นเหมือนพระองค ์เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออก
เสียง ยอห์น 6:56–57 ขอให้ชัน้เรยีนมองหาวา่เราจะเป็นเหมือนพระองคท์ัง้สองไดอ้ย่างไร 
เมื่อเราซึมซับคาํสอนและการชดใช้ของพระเยซูครสิต ์เชือ้เชิญให้นักเรยีนรายงานส่ิงที่
พบ

อธิบายวา่พระผู้ช่วยให้รอดจะไม่ทรงพํานักอยู่ ในเราทางพระวรกาย แตอ่ิทธิพลความเป็น
พระเจ้าของพระองคจ์ะดาํรงอยู่ ในเราเพ่ือช่วยให้เราเป็นเหมือนพระองคแ์ละพระบิดา
บนสวรรคม์ากขึน้

แบ่งปันประจักษ์พยานของท่านถึงความจรงิที่นักเรยีนระบุ เชือ้เชิญให้นักเรยีนเขียนเป้า
หมายอย่างหน่ึงลงในสมุดจดหรอืสมุดการศึกษาพระคมัภีรว์า่พวกเขาจะซึมซับการชดใช้
ของพระผู้ช่วยให้รอดหรอืหน่ึงในคาํสอนของพระองค์ ให้ดขีึน้ไดอ้ย่างไร

เขียนคาํถามตอ่ไปน้ีบนกระดาน ทําตอ่ไปหรอืเลิกทํา

ขอให้นักเรยีนนึกถึงเวลาที่พวกเขาตอ้งเลือกระหวา่งการทําบางส่ิงที่ยากตอ่ไปหรอืเลิกทํา 
ท่านอาจขอให้นักเรยีนหน่ึงหรอืสองคนแบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขา

อธิบายวา่หลังจากพระเยซูประทานคาํเทศนาท่ีบันทึกไว้ ใน ยอห์น 6 สานุศิษย์ของ
พระองคเ์ผชิญกับการตดัสินใจที่คล้ายกัน

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 6:60, 66 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
คาํตอบของสานุศิษย์หลายคนของพระเยซูที่มีตอ่คาํสอนของพระองค์

• เหตใุดสานุศิษย์หลายคนของพระเยซูจึงเลือกที่จะหยุดตดิตามพระองค ์(อธิบายวา่วลี 
“คาํสอนเรือ่งน้ียากนัก” [ข้อ 60] หมายความวา่พวกเขารูสึ้กวา่คาํสอนของพระเยซูยาก
เกินกวา่จะทําตาม)



• เหตใุดบางคนจึงพบวา่เป็นเรือ่งยากที่จะรกัษาพระบัญญัตขิองพระเจ้า

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 6:67 ขอให้ชัน้เรยีนมองหาคาํถามที่พระ
เยซูครสิตท์รงถามอัครสาวกของพระองค์

• พระผู้ช่วยให้รอดทรงถามอะไรอัครสาวกของพระองค์

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 6:68–69 ขอให้ชัน้เรยีนมองหาวา่ซีโมน 
เปโตรตอบพระผู้ช่วยให้รอดวา่อย่างไร ขอให้นักเรยีนรายงานส่ิงที่พบ

• จากคาํตอบของเปโตร เราสามารถเรยีนรูค้วามจรงิใดที่จะช่วยให้เรายังคงซ่ือสัตย์ ใน
ช่วงเวลาที่อาจเป็นเรือ่งยากตอ่การตดิตามพระผู้ช่วยให้รอดหรอืดาํเนินชีวติตามคาํ
สอนของพระองค ์(หลังจากที่นักเรยีนตอบ ให้เขียนหลักธรรมตอ่ไปน้ีบนกระดาน 
ประจักษ์พยานท่ีม่ันคงเก่ียวกับพระเยซูครสิต์จะช่วยให้เรายังคงช่ือสตัย์ ในช่วง
เวลาท่ีอาจเป็นเรือ่งยากต่อการติดตามพระผู้ช่วยให้รอดหรอืดําเนินชีวติตามคํา
สอนของพระองค์)

• ประจักษ์พยานที่มั่นคงเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอดเคยช่วยท่านหรอืบางคนท่ีท่านรูจ้ักให้
ยังคงช่ือสัตย์ แม้เมื่อคาํสอนของพระกิตตคิณุดเูหมือนยากที่จะทําตามอย่างไร

กระตุน้ให้นักเรยีนพ่ึงพาประจักษ์พยานของพวกเขาเก่ียวกับพระเยซูครสิตเ์มื่อคาํสอน
ของพระกิตตคิณุอาจยากสําหรบัพวกเขาในการดาํเนินชีวติตาม เชือ้เชิญให้นักเรยีนท่ี
อาจรูสึ้กวา่ขาดประจักษ์พยานที่มั่นคงเกี่ยวกับพระเยซูครสิตเ์สรมิสรา้งประจักษ์พยาน
ของพวกเขาโดยซึมซับคาํสอนและการชดใช้ของพระองค์







Doctrinal New 
Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:358



เขียนคาํถามตอ่ไปน้ีบนกระดาน พระเยซูทรงมีพีน้่องหรอืไม่

เชือ้เชิญให้นักเรยีนตอบคาํถามน้ี หากจําเป็น ช่วยให้นักเรยีนเข้าใจวา่โยเซฟและมารยี์
มีบุตรหลายคนที่เกิดหลังจากพระเยซูและผู้ท่ี ไดร้บัการเลีย้งดใูนบ้านหลังเดยีวกันกับ
พระองค ์อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากพระเยซูครสิตท์รงเป็นบุตรของมารยี์และพระผู้เป็นเจ้า
พระบิดาอย่างแท้จรงิ ไม่ ใช่บุตรของโยเซฟ คนเหล่าน้ีจึงเป็นน้องชายหญิงรว่มมารดา
ของพระเยซู (ด ูมัทธิว 13:55–56)

• ท่านคดิวา่จะเป็นอย่างไรถ้าไดเ้ตบิโตในบ้านหลังเดยีวกันกับพระเยซู

• ท่านคดิวา่ท่านจะเช่ือในพระองค์ ไดง้่ายกวา่หรอืไม่ถ้าท่านเตบิโตกับพระองค ์เหตใุดจึง
ง่ายหรอืเหตใุดจึงไม่ง่าย

ชี ้ให้เห็นวา่ใน ยอห์น 7 เราเรยีนรูว้า่ “น้องๆ ” ของพระเยซู (ยอห์น 7:3, 5) มองพระองค์
อย่างไร คาํวา่ น้องๆ น่าจะหมายถึงน้องชายรว่มมารดาของพระเยซู แม้อาจจะรวมถึงญาติ
สนิทคนอื่นๆ ดว้ย

เชือ้เชิญนักเรยีนหลายๆ คนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก ยอห์น 7:1–5 

• เราเรยีนรูอ้ะไรจาก ข้อ 5 เก่ียวกับน้องๆ ของพระเยซู

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงข้อความตอ่ไปน้ีโดยเอ็ลเดอรบ์รซู อาร.์  

แมคคองกีแห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง

“ประจักษ์พยานของความเป็นพระเจ้าของพระครสิตแ์ละอํานาจการช่วยให้
รอดของพระกิตตคิณุของพระองค์ ไม่ไดป้ระสาทให้ โดยอัตโนมัตเิน่ืองจาก
สัมพันธภาพในครอบครวั

“. . . แม้พวกเขาจะไดร้บัการเลีย้งดใูนบ้านเดยีวกันและมาเกิดภายใต้
อิทธิพลอันเมตตาของโยเซฟและมารยี์ แม้วา่พวกเขาจะรบัรูเ้กี่ยวกับการสอน การ
ปฏิบัตศิาสนกิจ และปาฏิหารยิ์ของพระเยซูเอง กระน้ันพระญาตสินิทเหล่าน้ีไม่ได้
ยอมรบัพระองค์ ในฐานะพระเมสสิยาห์ อย่างไรก็ตาม เห็นไดชั้ดวา่ พวกเขาทุกคนได้



เปล่ียนใจเลื่อมใสในภายหลัง (กิจการ 1:14)” (Doctrinal New Testament Commentary, 

3 vols. [1965–73], 1:437)

• เป็นไปไดอ้ย่างไรที่สมาชิกในครอบครวัของพระเยซูบางคนจะไม่เช่ือในพระองค ์แม้วา่
พวกเขาจะรูเ้กี่ยวกับคาํสอนและปาฏิหารยิ์ของพระองค์

ชี ้ให้เห็นวา่ ยอห์น 7 บันทึก เหตกุารณ์ ที่เกิดขึน้เม่ือมีการจัดเทศกาลอยู่เพิงในเยรซูาเล็ม 
(ด ูยอห์น 7:2) ระหวา่งเทศกาลแปดวนัน้ี ที่ถือวา่ “ยิ่งใหญ่ที่สุดและน่าช่ืนชมยินดทีี่สุด” 
(Bible Dictionary, “Feasts”) มีชาวยิวหลายคนเดนิทางไปเยรซูาเล็มเพื่อเฉลิมฉลอง
พรของพระผู้เป็นเจ้าที่ประทานแก่ลูกหลานของอิสราเอลเมื่อพวกเขาเดนิทางในถ่ิน
ทุรกันดาร โดยอาศัยอยู่ ในเพิงช่ัวคราว หรอืกระโจม หลังจากการปลดปล่อยจากความเป็น
ทาสในอียิปต ์(ด ูเลวนิีต ิ23:39–43) ชาวยิวเฉลิมฉลองและน้อมขอบพระทัยสําหรบัการ
เก็บเกี่ยวพืชผลประจําปีดว้ย (ด ูอพยพ 23:16)

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 3–4 น้องๆ ของพระเยซูตอ้งการให้พระองคท์รงทําอะไร

สรปุ ยอห์น 7:6–10 โดยอธิบายวา่พระเยซูทรงตดัสินใจเลื่อนการไปงานเทศกาล แต่
พระองคท์รงกระตุน้ให้น้องๆ ของพระองค์ ไป หลังจากเทศกาลเริม่ แล้วพระเยซูจึง
เสด็จไปอย่างไม่เปิดเผย—โดยที่ทรงรูว้า่ผู้นําชาวยิวบางคนในเยรซูาเล็มตอ้งการสังหาร
พระองคแ์ตเ่วลาที่พระองคจ์ะสิน้พระชนม์ยังมาไม่ถึง

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 7:11–13 

• หลายคนในเยรซูาเล็มพูดอะไรเกี่ยวกับพระเยซู

ชี ้ให้เห็นวา่เช่นเดยีวกับในสมัยของพระเยซู มีความเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับพระเยซู
ครสิตเ์หมือนในสมัยของเรา บางคนรูแ้ละเป็นพยานวา่พระองคท์รงเป็นพระบุตรของ
พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของมนุษยชาตทิัง้ปวง บางคนเช่ือในพระองคแ์ละ
หวงัวา่พระกิตตคิณุของพระองคจ์ะจรงิ อย่างไรก็ตาม มีคนที่สงสัยในความเป็นพระเจ้า
ของพระเยซูครสิตแ์ละความจรงิของคาํสอนของพระองคเ์ช่นกัน ขณะที่พวกเขาศึกษา 
ยอห์น 7 ตอ่ไป เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาวา่เราจะรู้ ไดอ้ย่างไรวา่พระเยซูครสิตท์รงเป็น
พระผู้ช่วยให้รอดของเราและคาํสอนของพระองคเ์ป็นความจรงิ

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 7:14–15 ขอให้นักเรยีนดตูาม โดยมอง
หาส่ิงที่พระเยซูทรงทําที่พระวหิาร อาจจะเป็นประโยชน์ที่จะอธิบายวา่พระวหิารเป็นจุด
ศนูย์รวมของการเฉลิมฉลองท่ีเกิดขึน้ระหวา่งเทศกาลอยู่เพิง

• พระเยซูทรงทําอะไร

• เหตใุดชาวยิวจึงประหลาดใจ

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 7:16–18 ขอให้นักเรยีนดตูาม โดยมองหา
วา่พระเยซูตรสัวา่ผู้คนสามารถทําอะไรไดเ้พื่อจะรูว้า่หลักคาํสอนหรอืคาํสอนของพระองค์
จรงิหรอืไม่

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 16 พระเยซูทรงไดร้บัหลักคาํสอนท่ีพระองคท์รงสอนจากใคร

• คนจะรู้ ไดอ้ย่างไรวา่หลักคาํสอนท่ีพระเยซูทรงสอนมาจากพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จรงิ

ชชชชช
(



• เราสามารถเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรเกี่ยวกับวธิีที่เราสามารถไดร้บัประจักษ์พยานถึงคาํ
สอนของพระบิดาบนสวรรค ์( โดยใช้คาํพูดของพวกเขาเอง นักเรยีนควรระบุหลักธรรม
ทํานองน้ี ถ้าเราประพฤติตามพระประสงค์ของพระบิดาบนสวรรค์ เราจะได้รบั
ประจักษ์พยานเก่ียวกับหลักคําสอนของพระองค์ ท่านอาจตอ้งการเชือ้เชิญนักเรยีน
ทําเครือ่งหมายข้อความใน ข้อ 17 ที่สอนหลักธรรมน้ี)

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจวา่หลักธรรมน้ีสามารถนํามาประยุกต์ ใช้ ในชีวติเราไดอ้ย่างไร 
เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยประธานเจมส์ อี. เฟาสท์แห่ง
ฝ่ายประธานสูงสุด

“เราไดร้บัประจักษ์พยานเกี่ยวกับหลักธรรมพระกิตตคิณุโดยพยายามดาํเนินชีวติตาม
น้ันอย่างเช่ือฟัง . . . ประจักษ์พยานเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการสวดอ้อนวอนเกิดขึน้
โดยการสวดอ้อนวอนดว้ยความนอบน้อมและจรงิใจ ประจักษ์พยานของส่วนสิบเกิดขึน้
โดยการบรจิาคส่วนสิบ” (“พระเจ้า ข้าพเจ้าเช่ือ ท่ีข้าพเจ้ายังขาดความเช่ือน้ันขอโปรด
ช่วยให้เช่ือเถดิ,” เลียโฮนา, พ.ย. 2003, 26)

แม้วา่น้องๆ ของพระองค์ ไม่เช่ือในพระองค์ ในตอนแรก แตพ่วกเขาไดร้บัประจักษ์พยาน
และเปล่ียนใจเลื่อมใสในภายหลัง (ด ูกิจการ 1:14)

• หลักธรรมที่ระบุใน ยอห์น 7:17 ช่วยน้องๆ ของพระเยซูครสิต์ ไดร้บัประจักษ์พยาน
เกี่ยวกับพระเยซูครสิตแ์ละคาํสอนของพระองคอ์ย่างไร

ขอให้นักเรยีนจินตนาการวา่พวกเขามีเพื่อนคนหน่ึงที่กําลังมีปัญหาในการมีประจักษ์
พยานของเขาเกี่ยวกับพระกิตตคิณุ

• ท่านจะใช้หลักธรรมที่เราระบุใน ยอห์น 7:17 เพื่อช่วยเพื่อนคนน้ีอย่างไร

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเป็นพยานถึงหลักธรรมที่พวกเขาระบุไวข้้างตน้และรูสึ้กถึงความจรงิ
และความสําคญัของหลักธรรมน้ัน แสดง ข้อความตอ่ไปน้ี

ฉันรูว้า่   เป็นความจรงิเพราะเมือ่ฉันดาํเนินชีวติตามน้ันฉันมี  •

กระตุน้ให้นักเรยีนเตมิข้อความให้ครบถ้วนในสมุดจดหรอืสมุดบันทึกการศึกษาพระ
คมัภีรข์องพวกเขาโดยเขียนเกี่ยวกับพระบัญญัตหิรอืหลักธรรมพระกิตตคิณุที่พวกเขา
รูจ้ักผ่านความพยายามในการดาํเนินชีวติตามน้ัน

เชือ้เชิญนักเรยีนสองสามคนแบ่งปันคาํตอบของพวกเขากับชัน้เรยีน

เชือ้เชิญให้นักเรยีนเขียนความจรงิพระกิตตคิณุ พระบัญญัต ิหรอืคาํสอนท่ีพวกเขาอยาก
ไดร้บัประจักษ์พยานท่ีเข้มแข็งขึน้ เชือ้เชิญให้พวกเขาเขียนส่ิงที่พวกเขาจะทําเพื่อไดร้บั
ประจักษ์พยานมากขึน้เกี่ยวกับความจรงิ พระบัญญัต ิหรอืคาํสอนน้ีโดยการประยุกต์ ใช้
หลักธรรมที่พวกเขาเรยีนรู้ ใน ยอห์น 7:17

สรปุ ยอห์น 7:19–36 โดยอธิบายวา่พระเยซูทรงประณามผู้นําชาวยิวทีป่ฏิเสธคาํสอนและ
ปาฏิหารยิ์ของพระองคแ์ละมุ่งสังหารพระองค ์หลายคนสงสัยวา่พระองคท์รงเป็นพระ
เมสสิยาห์หรอืไม่ พวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกฟารสีิจึงส่งเจ้าหน้าที่มาจับกุมพระองค์



ขออาสาสมัครคนหน่ึงที่กระหายน้ําออกมาท่ีหน้าชัน้เรยีน ให้แก้วเปล่าใบหน่ึง และถาม
เขาวา่

• แก้วใบน้ีจะทําให้ท่านหยุดกระหายน้ําหรอืไม่

• ท่านตอ้งการอะไรอีก

ให้ดแูหล่งน้ําเช่นขวดน้ําหรอืเหยือกที่บรรจุน้ําเต็มเหยือก เตมิน้ําใส่แก้ว และเชือ้เชิญให้
นักเรยีนดืม่ จากน้ันขอให้นักเรยีนกลับไปน่ัง

ยกเหยือกน้ําหรอืขวดน้ําที่ท่านใช้เตมิน้ําในแก้วของนักเรยีน อธิบายวา่ในแตล่ะวนัของ
เทศกาลอยู่เพิงแปดวนั ปุโรหิตที่ ไดร้บัมอบหมายจะไปตกัน้ําจากสระสิโลอัมดว้ยเหยือก
ทองคาํและเทน้ําลงให้อ่างเงินที่ฐานของแท่นบูชาพระวหิาร ในวนัสุดท้ายของเทศกาลอยู่
เพิง เมื่อปุโรหิตทําเช่นน้ันแล้ว พระเยซูทรงยืนขึน้และประทานคาํเชือ้เชิญแก่ผู้คน  

(ด ูบรซู อาร.์ แมคคองกี, Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:446.)

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 7:37 ขอให้นักเรยีนดตูาม โดยมองหาส่ิงที่
พระผู้ช่วยให้รอดทรงเชือ้เชิญผู้คนให้ทําหลังจากพระองคท์รงปรากฏที่พระวหิารในวนัที่
แปดและเป็นวนัสุดท้ายของเทศกาล

• พระผู้ช่วยให้รอดทรงเชือ้เชิญให้ผู้คนทําอะไร

• พิจารณาภาพวาดและการเทน้ําที่ปุ โรหิตปฏิบัติ ในวนัเทศกาลน้ี ท่านคดิวา่เหตใุดพระ
เยซูจึงทรงเชือ้เชิญในเวลาน้ีพอดี

เขียนข้อความท่ี ไม่ครบถ้วนตอ่ไปน้ีไวบ้นกระดาน: ถ้าเรามาหาพระเยซูครสิตแ์ละเชือ่ใน
พระองค ์. . .

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 7:38–39 หลังจากน้ันอธิบายวา่งานแปล
ของโจเซฟ สมิธ ยอห์น 7:39 อธิบายวา่ช่วงท้ายของข้อน้ันอ่านวา่ “เพราะสัญญาวา่จะ
ประทานพระวญิญาณบรสุิทธิ์คแก่นที่เช่ือ หลังจากน้ันพระเยซูทรงไดร้บัพระเกียรต”ิ 
เชือ้เชิญนักเรยีนให้มองหาสัญญาที่พระเยซูทรงทํากับคนที่มาหาพระองคแ์ละเช่ือใน
พระองค ์

อธิบายวา่วลี “ออกมาจากภายในคนน้ัน” บอกวา่น้ําดาํรงชีวติจะอยู่ข้างในและไหลออกมา
จากผู้ที่เช่ือ แทนท่ีจะมาจากแหล่งภายนอก

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 39 น้ําดาํรงชีวติที่พระผู้ช่วยให้รอดตรสัหมายถึงอะไร

อธิบายวา่ “เน่ืองจากเหตผุลบางประการที่ ไม่ ไดอ้ธิบายไว้ โดยกระจ่างในพระคมัภีร ์พระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ ไม่ ไดท้รงทํางานเต็มที่ท่ามกลางชาวยิวระหวา่งช่วงหลายปีที่พระเยซู
ประทับอยู่ ในความเป็นมรรตยั (ยอห์น 7:39; 16:7)” (Bible Dictionary, “Holy Ghost”) 
แม้ ของประทาน แห่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ไม่ ไดป้ระทานไว้ ในสมัยการประทานน้ันจน
กระท่ังหลังจากพระผู้ช่วยให้รอดทรงไดร้บัรศัมีภาพโดยทรงปฏิบัตพิระพันธกิจมรรตยั
ของพระองคสํ์าเรจ็ลุล่วง อํานาจ ของพระวญิญาณบรสุิทธิ์จึงมีไวเ้พื่อช่วยให้คนไดร้บั
ประจักษ์พยานเก่ียวกับความจรงิที่พระผู้ช่วยให้รอดและสานุศิษย์ของพระองคส์อน



• ตามคาํสอนของพระผู้ช่วยให้รอดใน ยอห์น 7:37–39 ท่านจะเตมิข้อความบนกระดาน
ให้ครบถ้วนวา่อย่างไร (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกันแตค่วรระบุหลักธรรมตอ่ไปน้ี ถ้า
เรามาหาพระเยซูครสิต์และเช่ือในพระองค์ แล้วเราจะเป่ียมด้วยพระวญิญาณ
บรสุิทธ์ิ)

อธิบายวา่คนที่เป่ียมดว้ยพระวญิญาณบรสุิทธิ์สามารถเป็นอิทธิพลดตีอ่ผู้อื่น เชือ้เชิญ
ให้นักเรยีนนึกถึงเวลาที่พวกเขาเป่ียมดว้ยพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ส่งผลให้สามารถเป็น
อิทธิพลดตีอ่ผู้อื่น เชือ้เชิญนักเรยีนสองสามคนแบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขา

สรปุ ยอห์น 7:40–53 โดยอธิบายวา่พวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกฟารสีิตอ้งการให้พระเยซู
ทรงถูกจับกุมอีก นิโคเดมัส ชาวฟารสีิที่มาหาพระผู้ช่วยให้รอดในตอนกลางคนื (ด ูยอห์น 
3:1–2) มาปกป้องพระผู้ช่วยให้รอดและเตอืนเพื่อนฟารสีิของเขาและพวกหัวหน้าปุโรหิต
วา่กฎหมายไม่อนุญาตให้บุคคลใดไดร้บัโทษโดยที่ยังไม่ไดฟ้ังเขา 

สรปุโดยแสดงประจักษ์พยานถึงความจรงิที่นักเรยีนระบุในการศึกษา ยอห์น 7 



เชือ้เชิญให้นักเรยีนนึกถึงเวลาที่พวกเขาอาจพบเห็นหรอืเกี่ยวข้องกับคนที่มีภาพลักษณ์
หรอืพฤตกิรรมไม่สอดคล้องกับมาตรฐานของพระเจ้า

• เราเผชิญกับความท้าทายอะไรบ้างเม่ือเราอยู่กับคนอื่นที่มีภาพลักษณ์หรอืพฤตกิรรมไม่
สอดคล้องกับมาตรฐานของพระเจ้า (นักเรยีนอาจตอบวา่เราอาจถูกล่อลวงให้ตดัสินคน
เช่นน้ันอย่างไม่ชอบธรรมหรอืปฏิบัตกิับพวกเขาอย่างไม่มีเมตตา)

เขียนคาํถามตอ่ไปน้ีไวบ้น กระดาน

เราควรทําอะไรในสถานการณ์บางอย่างเมือ่เราตอ้งอยู่กับคนทีม่ีภาพลักษณ์หรอื
พฤตกิรรมไม่สอดคล้องกับมาตรฐานของพระเจ้า

กระตุน้ให้นักเรยีนมองหาความจรงิเม่ือพวกเขาศึกษา ยอห์น 8:1–11 ที่จะช่วยตอบ
คาํถามน้ี

อธิบายวา่หลังจากเทศกาลอยู่เพิง พระเยซูครสิตย์ังคงประทับอยู่ ในเยรซูาเล็มระยะหน่ึง
และทรงสอนผู้คนที่พระวหิาร (ด ูยอห์น 8:1–2)

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 8:3–6 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่
เกิดอะไรขึน้เมื่อพระเยซูทรงสอนผู้คน

• เกิดอะไรขึน้เมื่อพระเยซูทรงสอนผู้คน

• พวกธรรมาจารย์และพวกฟารสีิเหล่าน้ันถามคาํถามอะไรพระผู้ช่วยให้รอด

• ตามท่ีกล่าวไว้ ใน ข้อ 6พวกธรรมาจารย์และพวกฟารสีิมีเจตนาอะไร (พวกเขาพยายาม
ทําให้พระเยซูขาดความน่าเช่ือถือตอ่หน้าผู้คนและหาเหตผุลที่จะกล่าวหาพระองค์
เน่ืองจากพวกเขาตอ้งการหาเหตใุนการจับกุมและสังหารพระองค ์[ด ูยอห์น 7:1, 32])

อธิบายวา่หากพระเยซูตรสัวา่ให้เอาหินขวา้งหญิงคนน้ัน พระองคจ์ะรบัรองการลงโทษซ่ึง
ไม่เป็นที่นิยมในบรรดาชาวยิวและเป็นข้อห้ามตามกฏหมายโรมัน หากพระเยซูตรสัวา่ไม่
ตอ้งเอาหินขวา้งหญิงคนน้ัน พระองคจ์ะถูกกล่าวหาวา่ไม่ ใส่ ใจกฎของโมเสสหรอืปฏิบัติ
ตอ่ระเบียบข้อบังคบัซ่ึงเป็นที่ยอมรบัในอดตีอย่างไม่เคารพ (ด ูบรซู อาร.์ แมคคองกี, 
Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:450–51.)



เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 8:7–8 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่
พระผู้ช่วยให้รอดทรงตอบอย่างไร

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 7 พระดาํรสัตอบของพระเยซูครสิตค์อือะไร

• ท่านคดิวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงตอ้งการให้ชายเหล่าน้ีตระหนักอะไรเมื่อพระองคต์รสั
วา่ “ ใครในพวกท่านไม่มีบาป ให้เอาหินขวา้งนางก่อนเป็นคนแรก” (ข้อ 7)

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 8:9 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่เกิด
อะไรขึน้เมื่อพวกฟารสีิและพวกธรรมาจารย์พิจารณาพระดาํรสัของพระผู้ช่วยให้รอด

• ท่านคดิวา่ประโยคน้ี “สํานึกของพวกเขากล่าวโทษตวัพวกเขาเอง” (มีอยู่ ใน Bible 

 Dictionary) หมายความวา่อย่างไร

• โดยการเลือกเดนิออกไป แสดงวา่ชายแหล่าน้ียอมรบัอะไร

• เราสามารถเรยีนรูค้วามจรงิอะไรจากเรือ่งราวน้ีเกี่ยวกับวธิีหลีกเลี่ยงการกล่าวโทษผู้
อื่น (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แต่ ให้แน่ใจวา่พวกเขาระบุหลักธรรมตอ่ไปน้ี การ
ยอมรบัความไม่ดีพรอ้มของเราเองจะช่วยให้เราหลีกเล่ียงการกล่าวโทษผู้อ่ืน 
เขยีนหลักธรรมน้ีไว้ ใตค้าํถามบนกระดาน)

• ท่านคดิวา่การยอมรบัความไม่ดพีรอ้มของเราเองจะช่วยเราหลีกเลี่ยงการกล่าวโทษคน
อื่นอย่างไร

เตอืนนักเรยีนวา่หญิงคนน้ีมีความผิดฐานล่วงประเวณี ซ่ึงเป็นบาปที่รา้ยแรงมาก (ด ู 

แอลมา 39:3–5)

• ท่านคดิวา่หญิงคนน้ีอาจรูสึ้กอย่างไรเม่ือมีการเปิดเผยบาปของเธอตอ่พระเยซูและฝูง
ชนจํานวนมาก

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 8:10–11 ขอให้นักเรยีนอ่านออกเสียงพระ
คมัภีรต์อ่ไปน้ีจากงานแปลของโจเซฟ สมิธ ข้อ 11: “และหญิงคนน้ันก็สรรเสรญิพระผู้
เป็นเจ้าจากโมงน้ันไป และเชื่อในพระนามของพระองค”์ ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
วา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงตอบหญิงคนน้ีอย่างไร

• พระผู้ช่วยให้รอดทรงทรงแสดงความรกัและมีพระเมตตาตอ่หญิงคนน้ีในทางใดบ้าง

• พระผู้ช่วยให้รอดประทานคาํแนะนําอะไรกับหญิงคนน้ี

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจวา่พระผู้ช่วยให้รอดไม่ไดย้กโทษบาปของหญิงคนน้ี ขอให้
นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยประธานสเป็นเซอร ์ดบัเบิลยู. คมิบัลล์

“พระบัญชาของพระองคท์ี่มีตอ่เธอคอื ‘จงไปเถิดและจากน้ีอย่าทําบาปอีก’ พระองค์
ทรงกําลังแนะนําหญิงบาปคนน้ีให้ ไปตามทางของเธอ ละทิง้ชีวติทีช่ั่วรา้ยของเธอ ไม่
ทําบาปอีก และเปลีย่นแปลงชีวติของเธอ พระองคก์ําลังตรสัวา่ หญิงเอ๋ย จงไปเถิด และ
เริม่การกลับใจของเจ้า พระองคท์รงชีแ้นะขัน้ตอนท่ีเธอจะเริม่ตน้—เพื่อ ละทิง้การล่วง
ละเมิดของเธอ” (The Miracle of Forgiveness [1969], 165)

• เราสามารถเรยีนรูค้วามจรงิอะไรเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอดจาก ข้อ 10–11 (นักเรยีนอาจ
ใช้คาํพูดตา่งกันแตค่วรระบุความจรงิตอ่ไปน้ี พระผู้ช่วยให้รอดทรงมีพระเมตตาต่อ
เราโดยประทานโอกาสให้เรากลับใจ เขียนความจรงิน้ีไวบ้นกระดาน)

• การเข้าใจความจรงิน้ีสามารถช่วยเราเมื่อเราทําบาปไดอ้ย่างไร



• ความจรงิทัง้สองประการที่เราระบุไวจ้ะช่วยเราตอบสนองสถานการณ์เมื่อเราอยู่กับคนที่
ภาพลักษณ์หรอืพฤตกิรรมของพวกเขาไม่สอดคล้องกับพระบัญญัตแิละมาตรฐานของ
พระเจ้าไดอ้ย่างไร

• ตามที่กล่าวไว้ ในงานแปลของโจเซฟ สมิธ ข้อ 11พระเมตตาของพระผู้ช่วยให้รอดส่ง
ผลตอ่หญิงคนน้ีอย่างไร

เชือ้เชิญให้นักเรยีนเขียนลงในสมุดจดหรอืสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องพวก
เขาถึงความรูสึ้กที่พวกเขามเีกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอดเน่ืองจากความเต็มพระทัยของ
พระองคท์ี่ทรงเมตตาและประทานโอกาสให้เรากลับใจ 

เชือ้เชิญให้นักเรยีนหลับตาและพยายามวาดรปูส่ิงของง่ายๆ บางอย่าง จากน้ันขอให้พวก
เขาลืมตาและเปรยีบเทียบภาพที่พวกเขาวาดกับภาพของเพื่อนข้างๆ 

• มีอะไรบ้างท่ีท่านสามารถทําไดด้ขีึน้เม่ือมีแสงสวา่ง

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 8:12 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาส่ิงที่
พระเยซูทรงประกาศเกี่ยวกับพระองคเ์อง

• พระเยซูทรงเรยีกพระองคเ์องวา่อะไร ( ให้เขียนหลักคาํสอนตอ่ไปน้ีไวบ้นกระดาน พระ
เยซูครสิต์ทรงเป็นความสวา่งของโลก)

เตอืนนักเรยีนวา่พระเยซูทรงประกาศส่ิงน้ีที่เทศกาลอยู่เพิง ในช่วงคํา่ของแตล่ะวนั
ตลอดเทศกาลทัง้แปดวนั เสาตะเกียงขนาดใหญ่หรอืโคมในสนามของพระวหิารจะจุดไฟ
สวา่งไสว เพ่ือให้ความสวา่งแก่คนมากมายในเยรซูาเล็มที่มาเฉลิมฉลอง

• พระเยซูครสิตป์ระทานความสวา่งแก่หญิงที่ถูกจับฐานผิดประเวณีและบรรดาชายที่
กล่าวหาเธออย่างไร

• เราสามารถเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรจากพระคาํของพระผู้ช่วยให้รอดใน ข้อ 12 (นักเรยีน
อาจใช้คาํพูดตา่งกัน แต่ ให้แน่ใจวา่พวกเขาระบุหลักธรรมตอ่ไปน้ี ถ้าเราทําตามพระผู้
ช่วยให้รอด เราจะหลีกเล่ียงความมืดบอดทางวญิญาณและเต็มไปด้วยความสวา่ง
ของพระองค์)

• ท่านจะรูสึ้กวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงช่วยท่านหลีกเลี่ยงการเดนิในความมืดทางวญิญาณ
อย่างไร

อธิบายวา่คาํพยากรณ์พันธสัญญาเก่าหลายข้อระบุวา่พระเมสสิยาห์จะทรงเป็นความสวา่ง
แก่บรรดาประชาชาต ิ(ด ูอิสยาห์ 49:6; 60:1–3) ดงัน้ัน ในการประกาศพระองคว์า่ทรง
เป็นความสวา่งของโลก พระเยซูทรงกําลังประกาศวา่พระองคท์รงเป็นพระเมสสิยาห์

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 8:13 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่
พวกฟารสีิตอบสนองอย่างไรตอ่การประกาศของพระผู้ช่วยใหร้อด

• พวกฟารสีิตอบสนองอย่างไรตอ่การประกาศของพระผู้ช่วยให้รอด

• เหตใุดพวกเขาจึงกล่าววา่คาํพยานหรอืประจักษ์พยานของพระเยซูไม่จรงิ (เน่ืองจาก
พระองคท์รงเป็นพยานถึงพระองคเ์อง)



อธิบายวา่พระเยซูทรงเตอืนพวกฟารสีิวา่กฎของโมเสสเรยีกรอ้งวา่ประจักษ์พยานตอ้งมี
อย่างน้อยสองคนเพื่อให้เกิดความจรงิ (ด ูยอห์น 8:17; เฉลยธรรมบัญญัต ิ17:6) เชือ้เชิญ
นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 8:18 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่ใครอื่นอีก
ที่เป็นพยานวา่พระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาห์ที่สัญญาไว้

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 18 พระผู้ช่วยให้รอดตรสัวา่ใครที่เป็นพยานคนท่ีสองถึงความเป็น
พระผู้เป็นเจ้าของพระองค ์(ท่านอาจตอ้งการเน้นวา่ผ่านทางพระดาํรสัน้ีพระเยซูทรง
ยืนยันวา่พระองคแ์ละบิดาของพระองคท์รงเป็นพระสัตภาวะที่แยกกันสองพระองค)์

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 8:19 ขอให้ชัน้เรยีนมองหาส่ิงที่พวกฟารสีิ
ไม่เข้าใจเกี่ยวกับพระเยซูและพระบิดาของพระองค์

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 19 เหตใุดพวกฟารสีิจึงไม่รูจ้ักพระบิดา (พวกฟารสีิไม่รูจ้ักพระ
บิดาเน่ืองจากพวกเขาไม่รูจ้ักพระเยซูและวา่โดยแท้แล้วพระองคท์รงเป็นใคร)

• ตามที่พระผู้ช่วยให้รอดตรสับอกพวกฟารสีิ เราตอ้งทําอะไรเพื่อจะรูจ้ักพระบิดาบน
สวรรค ์(นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แต่ ให้แน่ใจวา่เป็นทีชั่ดเจนวา่ เม่ือเราเรยีน
รูเ้ก่ียวกับพระเยซูครสิต์ เราได้รูจั้กพระบิดา โดยใช้คาํพูดเหล่าน้ีของนักเรยีน ให้
เขียนหลักธรรมน้ีบนกระดาน)

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจหลักธรรมน้ี เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่
ไปน้ีโดยเอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด ์แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง

“ ในทุกส่ิงที่พระเยซูเสด็จมาเพื่อตรสัและทํา รวมถึงและโดยเฉพาะในการ
ทนทุกข์และการพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ พระองคท์รงแสดงให้เรา
เห็นวา่พระผู้เป็นเจ้าพระบิดานิรนัดรข์องเราทรงเป็นใครและทรงเป็น
อย่างไร พระองคท์รงทุ่มเทกับบุตรธิดาของพระองคม์ากเพียงใดในทุกยุคทุก
สมัยและในทุกประเทศ พระเยซูทรงพยายามเปิดเผยและทรงทําให้พระ

อุปนิสัยที่แท้จรงิของพระบิดาของพระองค ์พระบิดาในสวรรคข์องเราเป็นเรือ่งใกล้ตวัเรา
ทัง้ในคาํพูดและการกระทํา . . .

“เมื่อพระครสิตท์รงให้อาหารคนหิวโหย รกัษาคนป่วย ตาํหนิความหน้าซ่ือใจคด วงิวอน
ขอศรทัธา—น่ีคอืพระครสิตผ์ู้ทรงกําลังแสดงให้เราเห็นทางของพระบิดาผู้ทรง ‘เป่ียม
ดว้ยพระเมตตากรณุา กริว้ช้า อดทนนาน และเป่ียมดว้ยพระกรณุาธิคณุ’ ในพระชนม์
ชีพของพระองคแ์ละโดยเฉพาะในการสิน้พระชนม์ของพระองค ์พระครสิตท์รงประกาศ
วา่ ‘น่ีคอืพระเมตตา ของพระผู้เป็นเจ้า ที่เราแสดงให้ท่านเห็น เช่นเดยีวกับพระเมตตา
ของเราเอง’” (“ความยิ่งใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้า,” เลียโฮนา, พ.ย. 2003, 84, 86, 87)

• ตามที่เอ็ลเดอรฮ์อลแลนดก์ล่าว เราเรยีนรูอ้ะไรเกี่ยวกับพระบิดาบนสวรรคข์องเราเมื่อ
เราเรยีนรูเ้กี่ยวกับพระเยซูครสิต์

สรปุ ยอห์น 8:21–24 โดยอธิบายวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงเตอืนพวกฟารสีิวา่หากพวกเขา
ไม่เช่ือในพระองคพ์วกเขาจะตายในบาปของพวกเขา

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 8:25–30 ขอให้ชัน้เรยีนมองหาความจรงิ
เพิ่มเตมิที่พระเยซูทรงสอนพวกฟารสีิเกี่ยวกับพระองคเ์องและพระบิดาบนสวรรค ์ท่าน
อาจตอ้งการเชือ้เชิญให้นักเรยีนทําเครือ่งหมายส่ิงที่พวกเขาพบ



• ความจรงิเพิ่มเตมิอะไรที่พระเยซูครสิตท์รงสอนเกี่ยวกับพระองคเ์องและพระบิดาบน
สวรรค์

• คาํสอนของพระผู้ช่วยให้รอดในข้อเหล่าน้ีช่วยให้เราเข้าใจสัมพันธภาพระหวา่งพระผู้
ช่วยให้รอดและพระบิดาบนสวรรคม์ากขึน้อย่างไร

เชือ้เชิญให้นักเรยีนใช้เวลาสองสามนาทีทบทวนและไตรต่รองเรือ่งราวที่พวกเขาศึกษา
เกี่ยวกับพระคาํและการกระทําของพระเยซูครสิต์ ในพันธสัญญาใหม่ปีน้ี (ตวัอย่างเช่น 
เรือ่งราวของหญิงที่ถูกจับฐานผิดประเวณี) ท่านอาจตอ้งการแสดงภาพจาก หนังสือภาพ
พระกิตตคิณุ ([2009]; ด ูLDS.org ดว้ย) ที่แสดงเหตกุารณ์การปฏิบัตศิาสนกิจขณะทรง
เป็นมรรตยัของพระผู้ช่วยให้รอด เชือ้เชิญให้นักเรยีนสองสามคนสรปุเรือ่งราวที่พวกเขา
แตล่ะคนนึกถึงและอธิบายกับชัน้เรยีนวา่เรือ่งน้ันสอนเก่ียวกับพระบิดาในสวรรคข์องเรา
อย่างไร

สรปุโดยแบ่งปันประจักษ์พยานของท่านเกี่ยวกับพระบิดาบนสวรรคแ์ละพระเยซูครสิต์



เพื่อช่วยให้นักเรยีนจําส่ิงที่พวกเขาเรยีนรู้ ในบทเรยีนที่ผ่านมา ให้ชูหินก้อนเล็กๆ ขึน้ เชือ้
เชิญนักเรยีนให้สรปุสัน้ๆ วา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงตอบวา่อย่างไรเม่ือพวกธรรมาจารย์และ
พวกฟารสีินําเอาหญิงคนหน่ึงที่ถูกจับฐานล่วงประเวณีและพระองคท์รงสอนอะไรหลัง
จากน้ัน (ด ูยอห์น 8:1–30) (พระผู้ช่วยให้รอดไม่ไดท้รงกล่าวโทษหญิงคนน้ันและบอก
เธอวา่ “อย่าทําบาปอีก” [ข้อ 11] หลังจากน้ันพระเยซูทรงสอนวา่พระองคท์รงเป็น “ความ
สวา่งของโลก” [ข้อ 12] เมื่อเราเช่ือในพระองคแ์ละเช่ือฟังคาํสอนของพระองค ์เราจะรูจ้ัก
พระบิดา)

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ยอห์น 8:30 การกระทําและพระดาํรสัของพระเยซูส่งผลตอ่ชาวยิว
จํานวนมากอย่างไร

ชี ้ให้เห็นวา่แม้วา่ชาวยิวหลายคนเช่ือในพระเยซู แตช่าวยิวบางคนยังคงท้าทายพระองค์
เมื่อพระองคท์รงสอนผู้คนเก่ียวกับการเป็นสานุศิษย์ ความจรงิ และการเป็นไทกับการ
เป็นทาส

วาด แผนภาพ ตอ่ไปน้ีบนกระดาน

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 8:31–32 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
ส่ิงที่พระเยซูตรสัวา่เราจําเป็นตอ้งทําเพ่ือเป็นไท

เชือ้เชิญให้นักเรยีนออกมาท่ีกระดานและเตมิข้อความในช่องวา่งตามส่ิงที่พระเยซูตรสัวา่
เราจําเป็นตอ้งทําเพื่อเป็นไท แผนภาพ ท่ีครบถ้วนควรคล้ายกับแผนภาพตอ่ไปน้ี

• การ “ยึดม่ันในคาํสอน [ของพระครสิต]์” หมายความวา่อย่างไร (ข้อ 31)

• ท่านจะสรปุคาํสอนของพระครสิตท์ี่บันทึกใน ข้อ 31–32 เป็นประโยคบรรยายหลัก
ธรรมหน่ึงวา่อย่างไร (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แต่ ให้แน่ใจวา่เป็นที่ชัดเจนวา่ ถ้า
เรายึดม่ันในคําสอนของพระเยซูครสิต์ เราจะเป็นสานุศษิย์ของพระองค์และรู้



ความจรงิ ซ่ึงจะทําให้เราเป็นไท ท่านอาจเขียนหลักธรรมน้ีไวบ้นกระดาน ท่านอาจ
ตอ้งการชี ้ให้เห็นดว้ยวา่ ยอห์น 8:36 เน้นวา่เราสามารถเป็นไทไดเ้น่ืองจากพระเยซู
ครสิต)์

เชือ้เชิญนักเรยีนอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีของเอ็ลเดอรบ์รซู อาร.์ แมคคองกีแห่ง 
โควรมัอัครสาวกสิบสอง ขอให้ชัน้เรยีนฟังดวูา่เราจะเป็นไทจากอะไรหากเราดาํเนินชีวติ 
ตามพระคาํของพระผู้ช่วยให้รอด

“เป็นไทจากพลังอํานาจอันวบิัตขิองหลักคาํสอนท่ีผิดๆ เป็นไทจากความเป็นทาสของ
ความอยากและความใคร ่เป็นไทจากตรวนแห่งบาป เป็นไทจากอิทธิผลที่ช่ัวรา้ยและ
เส่ือมทราม จากพลังอํานาจอันเหน่ียวรัง้และจํากัด เป็นไทที่จะดาํเนินตอ่ไปในอิสรภาพ
อันไม่กําจัดที่สัตภาวะผู้สูงส่งแล้วเท่าน้ันจะไดร้บัในความบรบิูรณ์” (Doctrinal New Testa-

ment Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:456–57)

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 8:33 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาส่ิงที่
ชาวยิวเช่ือวา่จะทําให้เขาเป็นไท

• ชาวยิวเช่ือวา่อะไรจะทําให้พวกเขาเป็นไท (พวกเขาเช่ืออย่างผิดๆ วา่เพียงการเป็นผู้สืบ
ตระกูลของอับราฮัมและการเป็นทายาทของพันธสัญญาอับราฮัมจะทําให้พวกเขาไดร้บั
สิทธิ์เป็นไททางวญิญาณ)

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 8:34–36 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
ส่ิงที่พระเยซูทรงระบุวา่ผู้คนตอ้งเป็นไทจากส่ิงน้ัน

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 34 พระเยซูทรงระบุวา่ผู้คนตอ้งเป็นไทจากอะไร

ชี ้ให้เห็นวา่คาํกรยิาในภาษากรกีที่แปลวา่ “ทํา” ใน ข้อ 34 แนะแนวคดิวา่เป็นการทําบาป
ตอ่ไปแทนที่จะเป็นการกลับใจ

• เราสามารถเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรจาก ข้อ 34 (หลังจากนักเรยีนตอบ ให้เขียนหลักธรรม
ตอ่ไปน้ีบนกระดาน ถ้าเราทําบาปและไม่กลับใจ เราจะกลายเป็นทาสของบาป)

• การเป็น “ทาสของบาป” หมายความวา่อย่างไร (ท่านอาจตอ้งการชี ้ให้เห็นวา่คาํที่แปลวา่ 
“ทาส” อาจแปลวา่ “ข้ารบัใช้” ดว้ย)

เพื่อช่วยให้นักเรยีนนึกภาพความสัมพันธ์ระหวา่งหลักธรรมทัง้สองท่ีพวกเขาระบุ ให้วาด 
แผนภาพ ตอ่ไปน้ีบนกระดาน

• เหตใุดบางคนในทุกวนัน้ีจึงสับสนระหวา่งความจรงิเหล่าน้ีโดยเช่ือวา่การทําตามพระผู้
ช่วยให้รอดทําให้เราเป็นทาส ขณะที่การทําบาปทําให้เป็นไท

เพื่อช่วยให้ชัน้เรยีนเข้าใจหลักธรรมสองข้อที่พวกเขาระบุมากขึน้ เชือ้เชิญนักเรยีนคน
หน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยเอ็ลเดอรด์.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์นแห่งโควรมั
อัครสาวกสิบสอง



“การยอมตนตอ่การล่อลวง [ของซาตาน] นําไปสู่ทางเลือกท่ีแคบลงเรือ่ยๆ 
จนกระทั่งไม่มีทางเลือกอีกตอ่ไปและไปสู่การเสพตดิท่ีทําให้เราไม่มีอํานาจที่
จะตอ่ตา้น . . .

“. . . โลกน้ีมองทุกส่ิงผ่านเลนส์ของคอรฮิอร ์โดยมองวา่การเช่ือฟังกฎและ
ศาสนพิธีของพระผู้เป็นเจ้าเป็น ‘ทาส’ (แอลมา 30:24, 27) . . .

“. . . มี ใครสงสัยเรือ่งน้ันหรอืไม่ ผลจากการครอบครองความสวา่งและความจรงิทัง้มวล 
พระผู้เป็นเจา้ทรงครอบครองอิสรภาพสูงสุดที่จะเป็นและทํา

“เช่นเดยีวกันน้ัน เมื่อความเข้าใจในหลักธรรมและหลักคาํสอนพระกิตตคิณุของเราเพ่ิม
ขึน้ สิทธิ์เสรขีองเราก็ขยายมากขึน้ ประการแรก เรามีทางเลือกมากขึน้ สามารถประสบ
ความสําเรจ็ไดม้ากขึน้และไดร้บัพรที่ยิ่งใหญ่ขึน้เน่ืองจากเรามีกฎมากขึน้ที่เราสามารถ
เช่ือฟัง . . . ประการที่สอง ดว้ยความเข้าใจที่เพิ่มขึน้เราสามารถทําการเลือกท่ีชาญฉลาด
มากขึน้เน่ืองจากเราเห็นไดชั้ดเจนมากขึน้ไม่ ใช่แคท่างเลือกเท่าน้ันแตผ่ลที่อาจเกิดขึน้
จากทางเลือกเหล่าน้ันดว้ย” (“Moral Agency,” Ensign, June 2009, 49, 50–51)

แบ่งนักเรยีนออกเป็นคู ่เชือ้เชิญให้แตล่ะคูศึ่กษาหมวดที่มอบหมายให้ ใน เพือ่ความเข้ม
แข็งของเยาวชน (จุลสาร, 2011) ขอให้นักเรยีนวาด แผนภูมิ ตอ่ไปน้ีในสมุดจดหรอืใน
สมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องพวกเขา (ท่านอาจตอ้งการวาดไวบ้นกระดาน) เชือ้
เชิญให้แตล่ะคูอ่่านหมวดที่มอบหมายให้พวกเขาดว้ยกันจาก เพือ่ความเข้มแข็งของ
เยาวชน และเตมิแผนภูมิ

หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว เชือ้เชิญนักเรยีนแตล่ะคู่ ให้สลับคูแ่ละสอนส่ิงที่พวก
เขาเรยีนรูเ้กี่ยวกับมาตรฐานท่ีพวกเขาศึกษา หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว เชือ้เชิญ
นักเรยีนสองสามคนให้รายงานส่ิงที่พวกเขาเรยีนรูก้ับชัน้เรยีน

• ความเป็นไทเช่นใดที่สัญญาไว้ ใน เพือ่ความเข้มแข็งของเยาวชน ที่ท่านเคยประสบ
เป็นการส่วนตวั

เชือ้เชิญให้นักเรยีนเขียนวธิี ใดวธิีหน่ึงที่พวกเขาจะพยายามเป็นไทโดยการดาํเนินชีวติ
ตามพระคาํของพระผู้ช่วยให้รอด

เชือ้เชิญให้นักเรยีนตอบคาํถามตอ่ไปน้ีสัน้ๆ

• ท่านรูจ้ักใครที่คล้ายกับบิดาของเขาหรอืเธอมาก



เชือ้เชิญนักเรยีนสองสามคนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก ยอห์น 8:37–40, 44–45 ขอให้ชัน้
เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่ผู้นําชาวยิวที่ตอ่ตา้นพระเจ้าแตกตา่งจากศาสดาพยากรณ์ 
อับราฮัมผู้ยิ่งใหญ่ในพันธสัญญาเดมิ ผู้ที่พวกเขาอ้างวา่เป็นบิดาอย่างไร

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 39 พระผู้ช่วยให้รอดตรสัวา่พวกเขาจะทําอะไรหากพวกเขาเป็นลูก
ของอับบราฮัม

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 40 พวกเขาพยายามทําอะไรที่อับราฮัมจะไม่มีวนัทํา

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 44–45 ใครที่พระเยซูตรสัวา่เป็นบิดาของพวกเขา (มาร) พวกเขา
ตดิตามมารในทางใดบ้าง

สรปุ ยอห์น 8:46–50 โดยอธิบายวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนวา่คนที่เป็นของพระผู้เป็น
เจ้ารบัพระคาํของพระองค ์ผู้นําชาวยิวพยายามสบประมาทพระเยซูโดยเรยีกพระองคว์า่
ชาวสะมาเรยี (เพราะชาวสะมาเรยีโดยทั่วไปถูกชาวยิวรงัเกียจ) และอ้างวา่พระองคท์รงถูก
มารสิง

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 8:51–53 ให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
คาํถามที่ผู้นําชาวยิวถามพระเยซู

• พวกเขาถามอะไรพระเยซู (ท่านอาจเชือ้เชิญนักเรยีนให้ทําเครือ่งหมายคาํถาม “ท่านยิ่ง
ใหญ่กวา่อับราฮัมบิดาของเราที่ตายไปแล้วหรอื?” ใน ข้อ 53)

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 8:56–58 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
พระดาํรสัที่พระเยซูทรงตอบคาํถามชาวยิว

• อะไรคอืพระดาํรสัตอบของพระเยซูตอ่คาํถามที่วา่ “ท่านย่ิงใหญ่กวา่อับราฮัมบิดาของ
เราที่ตายไปแล้วหรอื?” (ท่านอาจตอ้งการเชือ้เชิญให้นักเรยีนทําเครือ่งหมายวลี “ก่อน
อับราฮัมเกิด เราเป็นอยู่แล้ว” ข้อ 58)

อธิบายวา่วลี “เราเป็นอยู่แล้ว” ในข้อ 58 หมายถึงพระเยโฮวาห์ (ด ูอพยพ 3:14)   

• คาํวา่ “เราเป็น” หมายความวา่อย่างไร (ท่านอาจตอ้งอธิบายวา่พระเยโฮวาห์เป็น
พระนามซ่ึงชาวยิวรูจ้ักพระผู้เป็นเจ้าของอับราฮัม อิสอัค และยาโคบ ท่านอาจตอ้งการ
เชือ้เชิญให้นักเรยีนเขียนความจรงิตอ่ไปน้ีในพระคมัภีรข์องพวกเขา พระเยซูครสิต์
คือพระเยโฮวาห์ พระผู้เป็นเจ้าแห่งพันธสญัญาเดิม)

• ตามการศึกษา ข้อ 58 ของท่าน อะไรคอืพระดาํรสัตอบของพระเยซูตอ่คาํถามท่ีวา่
พระองคท์รงยิ่งใหญ่กวา่อับราฮัมหรอื

ให้ดภูาพสองสามภาพจาก หนังสือภาพพระกิตตคิณุ ([2009]; ด ูLDS.org ดว้ย) ที่แสดง
ปาฏิหารยิ์ตา่งๆ ดงัที่บันทึกไว้ ในพันธสัญญาเดมิ (เช่น ชายสามคนในเตาไฟที่ลุกโชน, 
ภาพที่ 25; หรอื ดาเนียลในถํา้สิงโต, ภาพที่ 26)

• หากท่านกําลังยืนอยู่ตอ่หน้าพระเยซูและไดย้ินพระองคท์รงประกาศวา่พระองคท์รง
เป็นพระองคน้ั์นที่ทําให้เกิดปาฏิหารยิ์ซ่ึงบันทึกไว้ ในพันธสัญญาเดมิ ท่านจะตอบ
พระองคอ์ย่างไร

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 8:59 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
วา่ผู้นําชาวยิวตอบสนองตอ่การประกาศของพระเยซูวา่พระองคท์รงเป็นพระเยโฮวาห์
อย่างไร เชือ้เชิญให้นักเรยีนรายงานส่ิงที่พบ



• เหตใุดท่านจึงรูสึ้กวา่สําคญัสําหรบัเราที่จะรูว้า่พระเยซูครสิตค์อืพระเยโฮวาห์ พระผู้
เป็นเจ้าแห่งพันธสัญญาเดมิ

ท่านอาจเชือ้เชิญนักเรยีนสองสามคนให้แบ่งปันประจักษ์พยานของพวกเขาเกี่ยวกับพระ
เยซูครสิตก์ับชัน้เรยีน ท่านอาจตอ้งการสรปุโดยแบ่งปันประจักษ์พยานของท่านเองดว้ย

การทดสอบและข้อสอบจะให้ โอกาสนักเรยีนทดสอบความจําของพวกเขาเกี่ยวกับข้อผู้
เช่ียวชาญพระคมัภีร ์คาํไขอาจรวมถึงคาํสําคญัหรอืข้ออ้างอิงพระคมัภีร ์ข้อความที่ยก
มาจากพระคมัภีร ์หรอืสถานการณ์ที่แสดงความจรงิซ่ึงสอนไว้ ในข้อพระคมัภีร ์อาจมี
การสอบปากเปล่า บนกระดาน หรอืในกระดาษ หลังจากนักเรยีนตอบคาํถามหรอืแบบ
ทดสอบแล้ว ให้พิจารณาจับคูนั่กเรยีนที่มีปัญหากับข้อผู้เช่ียวชาญพระคมัภีร์ ให้ทํางาน
กับนักเรยีนที่มีคะแนนสูง นักเรยีนที่มีคะแนนสูงสามารถตวิให้นักเรยีนที่มีคะแนนตํา่กวา่
เพื่อช่วยศึกษาและพัฒนา (หากท่านทําเช่นน้ี ให้แน่ใจวา่ท่านทําในลักษณะที่ ไม่ทําให้
นักเรยีนที่ทําคะแนนไดน้้อยรูสึ้กอับอาย)



นําบทความข่าวซ่ึงบรรยายถึงคนที่เผชิญความยากลําบากมาที่ชัน้เรยีน สรปุบทความน้ัน
ให้นักเรยีนฟัง หรอืเขียนหัวข้อข่าวบนกระดาน

• ท่านเคยเห็นตวัอย่างอะไรจากคนที่ประสบความยากลําบาก

ชี ้ให้เห็นวา่บางคนสงสัยวา่เหตใุดพระผู้เป็นเจ้าจึงทรงยอมให้ความยากลําบากส่งผลอย่าง
มากตอ่ชีวติพวกเขา

ขอให้นักเรยีนมองหาความจรงิเมื่อพวกเขาศึกษา ยอห์น 9:1–5 ที่จะช่วยให้พวกเขาเข้าใจ
สาเหตทุี่พระผู้เป็นเจ้าทรงยอมให้ความยากลําบากส่งผลตอ่ชีวติเรา

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 9:1–2 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมอง
หาความยากลําบากท่ีมนุษย์เผชิญ เชือ้เชิญให้นักเรยีนรายงานส่ิงที่พบ

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 2 สานุศิษย์ถามอะไรเกี่ยวกับสาเหตคุวามยากลําบากของชายคนน้ี

อธิบายวา่หลายคนในสมัยของพระผู้ช่วยให้รอดเช่ือเหมือนดงัที่บางคนในสมัยของเราเช่ือ
วา่ความยากลําบากที่ผู้คนเผชิญน้ันเป็นผลมาจากบาปที่พวกเขาหรอืบิดามารดาของพวก
เขาเคยทําไว ้(ท่านอาจตอ้งการชี ้ให้เห็นวา่คาํถามของสานุศิษย์สันนิษฐานถึงความเป็น
จรงิของการดาํรงอยู่ก่อนเกิด)

• ท่านคดิวา่ความเช่ือน้ีถูกตอ้งหรอืไม่ เหตใุดจึงถูกตอ้งหรอืไม่ถูกตอ้ง

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 9:3–5 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาคาํ
สอนของพระผู้ช่วยให้รอดเกี่ยวกับการตาบอดของชายคนน้ี

• ท่านคดิวา่ “เพ่ือให้พระราชกิจของพระเจ้าปรากฎในตวัเขา” หมายความวา่อย่างไร 
(ข้อ 3)

• จากคาํสอนของพระผู้ช่วยให้รอดในข้อเหล่าน้ี เราสามารถเรยีนรูค้วามจรงิอะไรเกี่ยว
กับความยากลําบากของเรา (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกันแตค่วรระบุความจรงิทํานอง
น้ี พระผู้เป็นเจ้าทรงใช้ความยากลําบากของเราเพ่ือแสดงให้เห็นงานและพลัง
อํานาจของพระองค์)



อธิบายวา่แม้อาจมีเหตหุลายประการของความยากลําบากในชีวติเรา แตพ่ระผู้เป็นเจ้าทรง
ใช้ความท้าทายของเราเพ่ือช่วยให้บรรลุจุดประสงคอ์ันชอบธรรมของพระองค์

เชือ้เชิญให้นักเรยีนนึกถึงความยากลําบากที่พวกเขาเคยเผชิญหรอืกําลังเผชิญอยู่เวลาน้ี 
ขณะที่นักเรยีนศึกษา ยอห์น 9 ตอ่ ขอให้พวกเขาไตรต่รองวธิีซ่ึงพระผู้เป็นเจ้าทรงแสดง
งานและพลังอํานาจของพระองคผ์่านพวกเขาเน่ืองจากความยากลาํบากเหล่าน้ัน

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 9:6–7 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
วธิีซ่ึงพระผู้เป็นเจ้าทรงแสดงให้เห็นงานและพลังอํานาจของพระองคผ์่านประสบการณ์
ของชายตาบอด

ท่านอาจฉายบางส่วนของ วดีทิัศน์พระคมัภีร์ ไบเบิล พระชนม์ชีพของพระเยซู
ครสิต ์“Jesus Heals a Man Born Blind (พระเยซูทรงรกัษาคนตาบอดแตก่ําเนิด)” [นาทีที่ 
0:00–3:37] วดีทิัศน์เรือ่งน้ีมีอยู่ที่ LDS.org

• ท่านจินตนาการวา่ชายคนน้ีมองเห็นไดเ้ป็นครัง้แรกน่าจะเป็นอย่างไร

• ความยากลําบากของชายคนน้ีทําให้คนอ่ืนไดเ้ห็นพลังอํานาจของพระผู้เป็นเจ้าอย่างไร

• ในเรือ่งราวน้ี ชายคนน้ีตอ้งไปล้างโคลนออกในสระสิโลอัมเพื่อให้มองเห็น ท่านอาจตอ้ง
ทําอะไรเพื่อที่พระผู้เป็นเจ้าจะทรงแสดงให้เห็นงานและพลังอํานาจของพระองค์ ใน
ชีวติท่าน

สรปุ ยอห์น 9:8–15 โดยอธิบายวา่หลังจากชายตาบอดหายแล้ว บางคนโตเ้ถียงกันวา่เขา
เป็นคนที่ตาบอดมาตัง้แตเ่กิดจรงิหรอืไม่ บางคนสงสัยวา่เขาหายไดอ้ย่างไร จึงนําเขามา
อยู่ตอ่หน้าพวกฟารสีิ และเริม่สอบสวนเขา

เชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่าน ยอห์น 9:14 หาวนัที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงรกัษาคนตาบอด ขอให้
นักเรยีนรายงานส่ิงที่เขาพบ

• ท่านคดิวา่พวกฟารสีิจะมีปฏิกิรยิาอย่างไรตอ่การที่พระเยซูทรงรกัษาชายคนน้ีในวนั 
สะบาโต

เชือ้เชิญนักเรยีนหลายๆ คนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก ยอห์น 9:16–38 ขอให้ชัน้เรยีนดู
ตาม โดยมองหาความยากลําบากอีกอย่างหน่ึงที่ชายซ่ึงหายเป็นปรกตคินน้ีเผชิญ

แทนที่จะให้นักเรยีนอ่าน ท่านอาจฉายส่วนท่ีเหลือของวดีทิัศน์ “Jesus Heals a Man 

Born Blind” (นาทีที่ 3:37–7:47) แนะนําให้นักเรยีนมองหาความยากลําบากอีกอย่างซ่ึง
ชายที่หายเป็นปรกตคินน้ีตอ้งเผชิญ

ช่วยเตรยีมนักเรยีนเพื่อระบุหลักธรรมจากเรือ่งราวน้ีโดยเตอืนพวกเขาวา่บิดามารดาของ
ชายตาบอดถูกนํามาอยู่ตอ่หน้าพวกฟารสีิเพื่อสอบสวน

• ตามที่กล่าวใน ข้อ 22 เหตใุดบิดามารดาของชายตาบอดจึงให้บุตรชายของพวกเขา
อธิบายวา่เขามองเห็นไดอ้ย่างไร

อธิบายวา่ “ธรรมศาลาใช้เป็นศนูย์กลางทางศาสนาและสังคมของชุมชนชาวยิวหลาย
ชุมชน ธรรมศาลาเป็นสถานที่สําหรบัการสอนและการนมัสการทางวญิญาณ เช่น



เดยีวกันกับโอกาสทางสังคมและการศึกษา เน่ืองจากธรรมศาลาเป็นศนูย์กลางของสังคม
ชาวยิว การถูกขับออกจากธรรมศาลา . . . มีความหมายมากกวา่การไดร้บัปัพพาชนียกร
รมและขาดสัมพันธภาพกับชุมชนทางศาสนา น่ีหมายถึงการเนรเทศออกจากเรือ่งทาง
วฒันธรรมและสังคมดว้ย การคกุคามน้ีรนุแรงอย่างเห็นไดชั้ดจนทําให้บิดามารดาของ
ชายท่ีเกิดมาตาบอดไม่ ให้ยุ่งกับการสอบสวน [การรกัษาของบุตรชายของพวกเขา] มาก
จนเกินไป ” (คูม่ือนักเรยีน พันธสัญญาใหม่ [คูม่ือของระบบการศึกษาของศาสนจักร, 
2014], 230)

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 24 ท่านคดิวา่ชายที่หายเป็นปรกตคินน้ีกําลังประสบกับความ
กดดนัอย่างไร

เชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่าน ข้อ 30–33 ในใจ โดยมองหาส่ิงที่ชายคนน้ีตอบพวกฟารสีิ และ
บอกนักเรยีนวา่งานแปลของโจเซฟสมิธ ยอห์น 9:32 เพิ่มข้อความวา่ “ยกเวน้เขามาจาก
พระเจ้า” ที่ท้ายข้อ   

• ชายคนน้ีให้เหตผุลอะไรเพื่อปกป้องพระเยซู (ท่านอาจตอ้งการเสนอแนะให้นักเรยีน
ทําเครือ่งหมายคาํพูดของเขาใน ข้อ 33)

• ชายคนน้ีรูอ้ะไรเกี่ยวกับพระเยซูครสิต์

ชี ้ให้เห็นวา่ชายคนน้ีถูกขับออกจากธรรมศาลาเพราะการปกป้องคนท่ีรกัษาเขาอย่างไม่
เกรงกลัว (ด ูข้อ 34)

• ท่านคดิวา่เหตใุดชายคนน้ีจึงเต็มใจซ่ือสัตย์ตอ่ส่ิงที่เขารูเ้กี่ยวกับพระเยซูครสิต ์แม้น่ัน
จะหมายถึงการถูกขับออกจากธรรมศาลา

เตอืนนักเรยีนวา่หลังจากชายคนน้ีถูกขับออกจากธรรมศาลา พระผู้ช่วยให้รอดทรงพบเขา
และถามวา่เขา “วางใจในบุตรมนุษย์” หรอืไม่ (ข้อ 35) เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออก
เสียง ยอห์น 19:36–38 ขอให้ชัน้เรยีนมองหาคาํตอบของชายคนน้ี

• เกิดอะไรขึน้กับประจักษ์พยานถึงพระเยซูครสิตข์องชายคนน้ี (เขาไดรู้ว้า่พระเยซู
ครสิตท์รงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า)

• เราสามารถเรยีนรูห้ลกัธรรมอะไรจากชายคนน้ีเกีย่วกบัการคงความช่ือสัตยต์อ่ส่ิงทีเ่รารู ้
(นักเรยีนอาจระบุหลักธรรมตา่งกันไป แต่ ให้แน่ใจวา่พวกเขาเข้าใจหลักธรรมตอ่ไปน้ี 
เม่ือเราคงความช่ือสตัย์ต่อสิง่ท่ีเรารูทั้ง้ท่ีมีการต่อต้าน ประจักษ์พยานของเราจะ
เข้มแข็งขึน้ เขียนหลักธรรมน้ีไวบ้นกระดาน)

เพ่ือช่วยใหนั้กเรยีนเขา้ใจหลกัธรรมน้ียิง่ขึน้ เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอา่นออกเสียง อเีธอร ์ 

12:6 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาส่ิงที่เกิดขึน้หลังจากที่เรายังคงซ่ือสัตย์ตอ่พระเจ้า
เมื่อเราประสบกับการตอ่ตา้นความเช่ือของเรา

• ท่านคดิวา่เหตใุดประจักษ์พยานของเราจึงเข้มแข็งขึน้หลังจากเราทนตอ่การตอ่ตา้น
หรอืการทดลองศรทัธาของเรา

• ประจักษ์พยานของท่านเข้มแข็งขึน้เน่ืองจากการตอ่ตา้นอย่างไร

เพื่อช่วยให้นักเรยีนระบุอีกหลักธรรมหน่ึงจากเรือ่งราวน้ี ถามวา่มีนักเรยีนกี่คนที่ ใช้เลนส์
แก้ ไขสายตา (เช่นใส่แวน่ตาหรอืคอนแทคเลนส์)

• เลนส์เหล่าน้ีทําให้การมองเห็นของท่านเป็นอย่างไร

• การมองเห็นทางกายภาพของชายคนน้ีเป็นอย่างไรหลังจากพระเยซูทรงรกัษาเขาหาย



• การมองเห็นทางวญิญาณหรอืความเข้าใจของชายคนน้ีเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอดไดร้บั
การแก้ ไขหรอืพัฒนาอย่างไร

เชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่าน ยอห์น 9:11, 17, 33 ในใจ โดยมองหาวลีที่บรรยายการมองเห็น
หรอืความเข้าใจของชายคนน้ีวา่พระเยซูคอืใคร ขอให้พวกเขารายงานส่ิงที่พบ (คาํตอบ
ของพวกเขาอาจรวมถึง “ชายคนหน่ึงช่ือเยซู” “ผู้เผยพระวจนะ” และชายที่ “มาจาก
พระเจ้า” เขียนวลีเหล่าน้ีบนกระดานและเชือ้เชิญให้นักเรยีนทําเครือ่งหมายในพระ
คมัภีรข์องพวกเขา)

• ตามท่ีกล่าวไว้ ในวลีเหล่าน้ี เกิดอะไรขึน้กับการมองเห็นทางวญิญาณของชายคนน้ี (การ
มองเห็นทางวญิญาณไดร้บัการแก้ ไขหรอืพัฒนา วลีเหล่าน้ีสะท้อนถึงการเตบิโตของ
วฒุิภาวะและความเข้าใจทางวญิญาณของชายคนน้ีเกี่ยวกับพระอัตลักษณ์ที่แท้จรงิ
ของพระเยซู)

• ท่านคดิวา่เหตใุดการมองเห็นและความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอดถึงชัด
ขึน้ (เขาใช้ศรทัธาโดยแน่วแน่ตอ่ส่ิงที่เขารู)้

ขอให้นักเรยีนอ่าน ยอห์น 9:36–38 โดยมองหาวา่ในที่สุดชายคนน้ีมองเห็นพระผู้ช่วยให้
รอดอย่างไร

• ในที่สุดชายคนน้ีมองเห็นอะไรเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอด (เขาตระหนักวา่พระเยซู
ครสิตเ์ป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า)

• การมองเห็นของชายคนน้ีถูกตอ้งเพียงใด

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยประธานฮาเวริด์ ดบัเบิลยู.  

 ฮันเตอร ์ขอให้ชัน้เรยีนฟังวา่ประธานฮันเตอรพ์ูดวา่เกิดอะไรขึน้กับชายคนน้ี

“เขาไดร้บัการรกัษาให้มองเห็น สองครัง้—ครัง้หน่ึงเพ่ือรกัษาข้อบกพรอ่งแตก่ําเนิด [ข้อ
บกพรอ่งทางกายแตก่ําเนิด] และอีกครัง้หน่ึงเพ่ือมองเห็นพระมหากษัตรยิ์เหนือกษัตรยิ์
ทัง้หลายก่อนที่พระองคจ์ะเสด็จขึน้ไปยังบัลลังก์นิรนัดรข์องพระองค ์พระเยซูทรงชุบ
ชีวติทัง้การมองเห็นทางโลก และ ทางวญิญาณ” (“The God That Doest Wonders,” Ensign, 

May 1989, 16–17)

• การรกัษาตาบอดทางกายภาพของชายคนน้ีอาจหมายถึงการรกัษาทางวญิญาณของเขา
อย่างไร

• เราสามารถเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรจากเรือ่งน้ีเกี่ยวกับส่ิงที่จะเกิดขึน้กับเราเม่ือเราใช้
ศรทัธาในพระเยซูครสิต ์(นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกันแตค่วรระบุหลักธรรมทํานองน้ี 
เม่ือเราใช้ศรทัธาในพระเยซูครสิต์ การมองเห็นทางวญิญาณและความเข้าใจของ
เราจะชัดเจนขึน้ เขียนหลักธรรมน้ีไวบ้นกระดาน)

• ท่านคดิวา่เหตใุดการใช้ศรทัธาจึงจําเป็นตอ่การเห็นและเข้าใจความจรงิทางวญิญาณได้
ชัดเจนขึน้

อธิบายวา่พวกฟารสีิบางคนยืนอยู่ ใกล้ๆ เมื่อชายคนน้ีเห็นและนมัสการพระเยซูในฐานะ
พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 9:39–41  
ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาส่ิงที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนเกี่ยวกับการตาบอด

• ท่านจะสรปุส่ิงที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนพวกฟารสีิวา่อย่างไร



อธิบายวา่เพ่ือตอบคาํถามพวกฟารสีิวา่ “เราตาบอดดว้ยหรอื?” (ข้อ 40) “พระผู้ช่วยให้รอด
ทรงใช้อุปลักษณ์สอนวา่คน ‘ตาบอด’—ซ่ึงไม่รูว้า่พระองคค์อืใคร—‘จะไม่มีบาป’ (ยอห์น 
9:41) ในทางตรงกันข้าม คนที่ ‘มองเห็น’— ผู้ที่ ไดร้บัพยานมากพอเกี่ยวกับพระผู้ช่วย
ให้รอดและพระพันธกิจแห่งสวรรคข์องพระองคซ่ึ์งพวกเขาน่าจะรูอ้ยู่วา่พระองคค์อืใคร
—จะตอ้งรบัผิดชอบตอ่การกระทําของพวกเขา พวกฟารสีิน้ีอยู่ ในบรรดาคนที่ ‘มองเห็น’ 
ดงัน้ัน ‘บาป [ของพวกเขา] ยังมีอยู่’ กล่าวในทางวญิญาณไดว้า่ พวกเขาเลือกที่จะตาบอด
เน่ืองจากพวกเขาปฏิเสธที่จะยอมรบัพระเยซูในฐานะพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า แม้
พวกเขาไดร้บัพยานมากมาย” (คูม่ือนักเรยีน พันธสัญญาใหม่, 231)

เพื่อสรปุ เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองดหูลักธรรมสองประการบนกระดานและไตรต่รองวา่
หลักธรรมใดที่พวกเขารูสึ้กวา่พวกเขาควร ประยุกต์ ใช้ ในชีวติพวกเขา (พวกเขาอาจรูสึ้ก
วา่จําเป็นตอ้งประยุกต์ ใช้หลักธรรมทัง้สอง) ให้เวลานักเรยีนเขียนวา่พวกเขาจะประยุกต์
ใช้หลักธรรมน้ีอย่างไรในสมุดจดหรอืสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องพวกเขา 
กระตุน้ให้พวกเขาสวดอ้อนวอนเพื่อรบัการนําทางวา่จะทําส่ิงน้ีอย่างไร



เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงออกมาหน้าชัน้เรยีน ปิดตานักเรยีนคนน้ันดว้ยผ้า จากน้ันให้
รวบรวมพระคมัภีรม์าหลายๆ เล่ม รวมทัง้พระคมัภีรข์องนักเรยีนที่ถูกปิดตาดว้ย ขอให้
นักเรยีนที่ถูกปิดตาสัมผัสพระคมัภีรแ์ตล่ะเล่มและพยายามบอกวา่เล่มไหนเป็นของเขา 
หลังจากนักเรยีนพยายามแล้ว ให้ถามวา่

• เหตใุดท่านจึงสามารถ (หรอืไม่สามารถ) บอกไดว้า่พระคมัภีรเ์ล่มไหนเป็นของท่าน

• หากข้าพเจ้าขอให้ท่านลองสัมผัสใบหน้าเพื่อนรว่มชัน้ของท่านแตล่ะคน ท่านคดิวา่
ท่านจะระบุเพื่อนของท่านถูกกี่คน (ไม่ตอ้งขอให้นักเรยีนทําจรงิๆ )

เชือ้เชิญนักเรยีนคนน้ันให้นําเอาผ้าปิดตาออกและกลับไปน่ังที่ อธิบายวา่ครัง้หน่ึงมีผู้ถาม
คนเลีย้งแกะในตะวนัออกกลางคนหน่ึงวา่เขารูจ้ักแกะของเขาดเีพียงใด เขาตอบวา่ “หาก
ท่านจะเอาผ้ามาปิดตาข้าพเจ้า และนําเอาแกะตวัไหนก็ไดม้าหาข้าพเจ้าแค่ ให้ข้าพเจ้า
เอามือจับหน้าของมัน ข้าพเจ้าสามารถบอกไดท้ันทีวา่เป็นแกะของข้าพเจ้าหรอืไม่”  
(จี. เอ็ม. แมกกี,้ Bible Manners and Customs [n.d.], 35)

• หากท่านเป็นคนเลีย้งแกะ ท่านคดิวา่ตอ้งทําอย่างไรจึงจะรูจ้ักแกะในฝูงของท่านดี
เหมือนกับที่คนเลีย้งแกะคนน้ีรู้

เชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่าน ยอห์น 10:14 ในใจ โดยมองหาวา่พระเยซูทรงเรยีกพระองคเ์อง
วา่อะไร ขอให้พวกเขารายงานส่ิงที่พบ เขียนข้อความตอ่ไปน้ีบนกระดาน พระเยซูครสิต์
ทรงเป็นผู้เลีย้งทีด่ี

• ท่านคดิวา่เหตใุด “ผู้เลีย้งท่ีด”ี จึงเป็นพระนามท่ีเหมาะสมสําหรบัพระผู้ช่วยให้รอด

เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาความจรงิขณะพวกเขาศึกษา ยอห์น 10 ที่สอนเราวา่พระผู้
ช่วยให้รอดทรงเป็นผู้เลีย้งที่ดขีองเราอย่างไร

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจ สภาพแวดล้อม ทางวฒันธรรมของ ยอห์น 10:1–5 อธิบายวา่ใน
สมัยของพระผู้ช่วยให้รอด คนเลีย้งแกะนําฝูงแกะของพวกเขาไปหาอาหาร น้ํา และที่พัก
ในตอนกลางวนั ในตอนกลางคนื คนเลีย้งแกะหลายๆ คนรวมเอาฝูงแกะแตล่ะฝูงของ
พวกเขามาอยู่ ในคอกแกะเดยีวกัน คอกแกะเป็นถํา้หรอืรัว้ที่ล้อมไปดว้ยกําแพงหินที่มี
หนามแหลมวางไวด้า้นบนเพ่ือป้องกันไม่ ให้สัตวป่์าเข้ามา



แบ่งนักเรยีนออกเป็นคู่ๆ  เชือ้เชิญให้แตล่ะคูอ่่านออกเสียง ยอห์น 10:1–5 พรอ้มกัน โดย
มองหาส่ิงที่ผู้เลีย้งที่ดทีํา หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว เชือ้เชิญให้นักเรยีนสองสามคน
รายงานส่ิงที่พบ เขียนคาํตอบของพวกเขาบนกระดานใต ้พระเยซูครสิตท์รงเป็นผู้เลีย้ง
ทีด่ ี(คาํตอบอาจเป็นดงัน้ี พระองคเ์สด็จเขา้ไปทางประต ูทรงเรยีกช่ือแกะของพระองค ์
และทรงนําหน้าแกะของพระองค)์

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 3 ผู้เลีย้งแกะนําแกะของพวกเขาออกจากคอกแกะอย่างไร

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 4 เหตใุดแกะจึงตามคนเลีย้งแกะของมันเท่าน้ัน

• พระผู้ช่วยให้รอดทรงเรยีกคนที่พยายามเข้ามาในคอกแกะโดยใช้ทางอื่นที่ ไม่ ใช่ประตู

อธิบายวา่พวกฟารสีิอยู่ ในบรรดากลุ่มคนท่ีพระเยซูรบัส่ังเช่นกัน (ด ูยอห์น 9:41)

• พวกฟารสีิเป็นเหมือนขโมย โจร และคนแปลกหน้าในคอกแกะอย่างไร

เชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่าน ยอห์น 10:6 ในใจ โดยมองหาวา่พวกฟารสีิตอบสนองอย่างไรตอ่
คาํสอนของพระผู้ช่วยให้รอด ขอให้พวกเขารายงานส่ิงที่พบ

อธิบายวา่ดงัที่บันทึกไว้ ใน ยอห์น 10:7–16 พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนตอ่ไปเกี่ยวกับความ
แตกตา่งระหวา่งพระองคเ์องกับพวกฟารสีิ เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ข้อ 
7–10 จากน้ันอ่านงานแปลของโจเซฟ สมิธสําหรบัข้อน้ีที่วา่ “ทุกคนที่มาก่อนเราและไม่
ไดเ้ป็นพยานถึงเราน้ันเป็นขโมยและโจร แตฝู่งแกะไม่ไดฟ้ังพวกเขา” ขอให้นักเรยีนดู
ตาม โดยมองหาคาํสอนของพระเยซูในข้อเหล่าน้ี

• มีความคดิเห็นอะไรเพ่ิมเตมิเกี่ยวกับขโมยที่ ให้ ไว้ ในงานแปลของโจเซฟ สมิธ ข้อ 8 

• ท่านคดิวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงหมายความวา่อย่างไรเม่ือพระองคต์รสัวา่ “เราเป็น
ประต”ู (ข้อ 7, 9)

อธิบายวา่ “คนเลีย้งแกะในอิสราเอลยืนตรงทางเข้าคอกแกะและตรวจสอบแกะแตล่ะ
ตวัที่เข้าไป รกัษาตวัที่บาดเจ็บหากจําเป็น หลังจากรวมแกะไว้ ในคอกแกะในตอนกลาง
คนืแล้ว คนเลีย้งแกะจะเอนตวัลงนอนที่ทางเข้า กัน้ทางไวเ้พื่อไม่ ให้สัตวนั์กล่าหรอื
ขโมยเข้าไปทํารา้ยแกะ” (คูม่ือนักเรยีน พันธสัญญาใหม่ [คูม่ือของระบบการศึกษาของ
ศาสนจักร, 2014], 231–232)

• การกระทําของผู้เลีย้งแกะเหล่าน้ีคล้ายกับส่ิงที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงทําเพื่อเราอย่างไร

• ท่านคดิวา่พระผู้ช่วยให้รอดประทานชีวติ “อย่างครบสมบูรณ์” (ยอห์น 10:10) แก่คนที่
ตดิตามพระองคอ์ย่างไร

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 10:11–15 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
วา่พระผู้ช่วยให้รอดตรสัวา่ผู้เลีย้งที่ดทีําอะไรอีก ชี ้ให้เห็นวา่คนที่รบัจ้างเป็นคนที่เจตนา
หลักของเขาคอืการทํางานเพียงเพื่อให้ ไดร้บัคา่จ้าง

เชือ้เชิญนักเรยีนสองสามคนออกมาท่ีกระดานและเขียนส่ิงอื่นๆ ที่พวกเขาพบเกี่ยวกับ
ผู้เลีย้งที่ดี ใตป้ระโยค พระเยซูครสิตท์รงเป็นผู้เลีย้งทีด่ ี(คาํตอบอาจไดแ้ก่ พระองคท์รง
สละพระชนม์ชีพเพื่อแกะของพระองค ์พระองคท์รงรูจ้ักแกะของพระองค ์และแกะรูจ้ัก
พระองค)์

• คนเลีย้งแกะเต็มใจทําอะไรที่คนรบัจ้างเลีย้งไม่เต็มใจทํา



• เราสามารถเรยีนรูค้วามจรงิอะไรเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอดจากข้อเหล่าน้ี (นักเรยีนอาจ
ใช้คาํพูดตา่งกัน แต่ ให้แน่ใจวา่พวกเขาระบุความจรงิตอ่ไปน้ี ในฐานะผู้เลีย้งท่ีดี พระ
เยซูครสิต์ทรงรูจั้กเราแต่ละคนและทรงสละพระชนม์ชีพของพระองค์เพ่ือเรา 
เขียนความจรงิน้ีไวบ้นกระดานใต ้พระเยซูครสิตท์รงเป็นผู้เลีย้งทีด่)ี

เตอืนนักเรยีนถึงคนเลีย้งแกะในตะวนัออกกลางที่รูจ้ักแกะของเขาเป็นอย่างดี

• ท่านคดิวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงรูจ้ักท่านดแีค่ไหน

• ความเข้าใจวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงรูจ้ักท่านและเต็มใจสละพระชนม์ชีพเพื่อท่านอาจ
ส่งผลตอ่วธิีที่ท่านดาํเนินชีวติในแตล่ะวนัอย่างไร

อธิบายวา่หลังจากพระองคท์รงสอนวา่พระองคจ์ะทรงสละพระชนม์ชีพของพระองคเ์พื่อ
เรา พระผู้ช่วยให้รอดทรงระบุบางส่ิงที่พระองคจ์ะทรงทําอีก เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึง
อ่านออกเสียง ยอห์น 10:16 ขอให้ชัน้เรยีนมองหาวา่พระผู้ช่วยให้รอดตรสัวา่จะทรงทํา
อะไรเพื่อแกะของพระองค ์(หมายถึงผู้คนของพระองค)์

• พระผู้ช่วยให้รอดตรสัวา่พระองคจ์ะทรงทําอะไรเพื่อแกะของพระองค์

• พระคมัภีรข์้อน้ีระบุอะไรเกี่ยวกับที่อยู่ของแกะของพระองค์

อธิบายวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงกําลังสอนชาวยิวในเยรซูาเล็มวา่พระองคจ์ะทรงไปเยือน
บุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้าในแผ่นดนิอื่น สอนพระกิตตคิณุของพระองคแ์ก่พวกเขา 
และนําพวกเขาเข้ามาในฝูงของพระองค ์(ศาสนจักรของพระองค)์ อธิบายวา่พระคมัภีร์
มอรมอนอธิบายเพ่ิมเตมิเกี่ยวกับข้อน้ี

เชือ้เชิญนักเรยีนสองสามคนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก 3 นีไฟ 15:15–17, 21; 16:1–3 
ทา่นอาจตอ้งการเสนอแนะให้นักเรยีนเขียนข้ออ้างอิงน้ีตรงช่องวา่งรมิหน้าพระคมัภีร์
ของพวกเขาข้าง ยอห์น 10:16 

• ข้อเหล่าน้ีช่วยให้เราเข้าใจ ยอห์น 10:16 มากขึน้อย่างไร (“แกะอ่ืน” หมายถึงชาวนีไฟ
และเผ่าที่สูญหาย ไม่ ใช่คนตา่งชาต)ิ

ขอให้นักเรยีนอ่าน ยอห์น 10:17–18 ในใจ โดยมองหาหลักคาํสอนเก่ียวกับพระผู้ช่วยให้
รอด เชือ้เชิญให้พวกเขารายงานส่ิงที่พบ (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แตพ่วกเขาควร
ระบุหลักคาํสอนตอ่ไปน้ี ในฐานะพระบุตรพระผู้เป็นเจ้า พระเยซูครสิต์ทรงมีอํานาจ
ท่ีจะสละพระชนม์ชีพของพระองค์และนําพระชนม์ชีพกลับคืนมาอีกครัง้ กระตุน้
ให้นักเรยีนทําเครือ่งหมายถ้อยคาํที่สอนหลักธรรมน้ีในข้อเหล่าน้ี)

• เหตใุดพระผู้ช่วยให้รอดจึงทรงมีความสามารถที่จะสิน้พระชนม์และความสามารถที่จะ
ฟ้ืนคนืมาอีกหลังการสิน้พระชนม์ (จากมารยี์ มารดาของพระองค ์สตรมีรรตยั พระเยซู
ทรงสืบทอดความเป็นมรรตยั รวมถึงความสามารถที่จะสิน้พระชนม์ จากเอโลฮิม พระ
บิดาของพระองค ์พระองคท์รงสืบทอดความเป็นอมตะ พลังอํานาจที่จะทรงพระชนม์
ช่ัวนิรนัดร ์ดงัน้ัน พระองคท์รงสืบทอดความสามารถท่ีจะสิน้พระชนม์และฟ้ืนคนื
พระชนม์อกีครัง้ ซ่ึงจําเป็นสําหรบัพระเยซูเพื่อทรงสามารถทําการชดใช้ [ดบูทเรยีนใน 
มัทธิว 1–2])

สรปุ ยอห์น 10:19–24 โดยอธิบายวา่หลังจากพระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนเรือ่งเหล่าน้ีแล้ว 
ผู้คนมีความคดิเห็นที่แตกตา่งกันวา่พระเยซูตอืใคร พวกเขาเข้าไปหาพระเยซูที่พระ
วหิารและกดดนัให้พระองคท์รงประกาศพระอัตลักษณ์ที่แท้จรงิของพระองค์ ในฐานะ
พระครสิต์



เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงออกมาหน้าชัน้เรยีน นําผา้ปิดตานักเรยีน จากน้ันแนะนํานัก
เรยีนหลายๆ คนใหส้ลบักนัพดูคาํบางคาํ (เช่น “คนเลีย้งแกะ”) ขอให้นักเรยีนทีปิ่ดตาฟัง
เสียงนักเรยีนแตล่ะคนท่ีกาํลงัพดูคาํน้ันและบอกวา่เขาจาํเสียงไดห้รอืไมว่า่ใครเป็นคนพูด
• เหตใุดเสียงบางเสียงจึงจดจําง่ายกวา่เสียงอ่ืนๆ
ให้นักเรยีนนําผ้าปิดตาออกและกลับไปน่ังที่ เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 
ยอห์น 10:25–30 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาพระดาํรสัตอบของพระผู้ช่วยให้รอดตอ่
คาํขอของผู้คนที่ ให้บอกพวกเขาวา่พระองคท์รงเป็นพระครสิตห์รอืไม่
• พระผู้ช่วยให้รอดทรงบรรยายถึงแกะของพระองค์ ไวอ้ย่างไร (แกะของพระผู้ช่วยให้รอด

ไดย้ินพระสุรเสียงของพระองคแ์ละตดิตามพระองค)์
• ตามท่ีกล่าวไว้ ใน ข้อ 28 คนที่ ไดย้ินพระสุรเสียงของพระผู้ช่วยให้รอดและตดิตาม

พระองคจ์ะไดร้บัอะไร
• เราสามารถเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรจากข้อเหล่าน้ี (นักเรยีนอาจระบุหลักธรรมตา่งกัน

ไป แต่ ให้แน่ใจวา่ไดเ้น้นวา่ ถ้าเราได้รูจั้กพระสุรเสยีงของผู้เลีย้งท่ีดีและติดตาม
พระองค์ พระองค์จะทรงนําเราไปสูชี่วตินิรนัดร ์เขียนหลักธรรมน้ีบนกระดานได ้
พระเยซูครสิตท์รงเป็นผู้เลีย้งทีด่ ีท่านอาจตอ้งการเสนอแนะให้นักเรยีนเขียนหลัก
ธรรมน้ีตรงช่องวา่งรมิหน้าพระคมัภีรข์องพวกเขาข้าง ยอห์น 10:27–28)

เตอืนชัน้เรยีนถึงนักเรยีนท่ีถูกปิดตาคนที่สองและความสามารถของเขาในการจดจําเสียง
ของเพื่อนรว่มชัน้
• เราสามารถทําอะไรไดเ้พื่อจะรูจ้ักพระสุรเสียงของพระผู้ช่วยให้รอด (ด ูคพ. 18:34–36 

ดว้ย)
• ท่านทําอะไรเพื่อคุน้เคยกับพระสุรเสียงของพระผู้ช่วยให้รอด
• เราสามารถแสดงวา่เราตดิตามพระผู้ช่วยให้รอดในทางใดไดบ้้าง
ให้เวลานักเรยีนไตรต่รองวา่พวกเขาจะไดย้ินพระสุรเสียงของพระผู้ช่วยให้รอดไดด้ขีึน้
และตดิตามพระองค์ ไดอ้ย่างไร ในสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องพวกเขา เชือ้เชิญ
ให้พวกเขาเขียน (1) เป้าหมายวา่จะตัง้ใจฟังพระสุรเสียงของพระผู้ช่วยให้รอดและวธิี
เฉพาะที่พวกเขาจะทําเช่นน้ัน หรอื(2) เป้าหมายวา่จะตดิตามพระสุรเสียงของพระองค์
ให้ดขีึน้และพวกเขาวางแผนจะทําเช่นน้ันอย่างไร
สรปุ ยอห์น 10:31–42 โดยอธิบายวา่หลังจากพระผู้ช่วยให้รอดทรงเป็นพยานวา่พระองค์
และพระบิดาของพระองคท์รงเป็นหน่ึงเดยีว ผู้นําชาวยิวพยายามจะขวา้งพระองคด์ว้ย
ก้อนหินเน่ืองจากการพูดหมิ่นประมาทพระเจ้า อย่างไรก็ตาม พระองคท์รงตอบข้อกล่าว
หาของพวกเขาโดยตรสัถึง สดดุ ี82:6 ซ่ึงอ่านวา่ “เราไดก้ล่าววา่ เจ้าทัง้หลายเป็นพระ 
เป็นบุตรองคผ์ู้สูงสุด เจ้าทุกคนน่ันแหละ” จากน้ันพระผู้ช่วยให้รอดตรสัถามชาวยิวถึง
สาเหตทุี่พวกเขากล่าวหาวา่พระองคท์รงหมิ่นประมาทพระผู้เป็นเจ้าเมื่อพระองคต์รสัวา่
พระองคท์รงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า โดยที่พระคมัภีรบ์อกวา่เราเป็นบุตรธิดาของ
พระผู้เป็นเจ้าและสามารถเป็นผู้เป็นเจ้าได้
สรปุโดยเป็นพยานถึงความจรงิและหลักธรรมที่สอนในบทเรยีน ยอห์น 10 กระตุน้ให้
นักเรยีนประยุกต์ ใช้ความจรงิและหลักธรรมเหล่าน้ัน
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แจกกระดาษแผ่นเล็กๆ ให้นักเรยีนคนละแผ่น เชือ้เชิญให้นักเรยีนเขียนการทดลองที่
พวกเขาหรอืบางคนที่พวกเขารูจ้ักเคยประสบมาลงในกระดาษน้ัน ขณะที่นักเรยีนเขียน 
บอกพวกเขาวา่ส่ิงที่พวกเขาเขียนจะนํามาแบ่งปันกับชัน้เรยีนโดยไม่บอกวา่เป็นใคร ดงั
น้ันพวกเขาไม่ตอ้งเขียนช่ือในกระดาษ เก็บกระดาษและอ่านออกเสียงการทดลองบาง
อย่าง (เพื่อหลีกเล่ียงความเป็นไปไดท้ี่จะรูว้า่เป็นนักเรยีนคนใดดว้ยการทดลองบางอย่าง 
หากท่านมีนักเรยีนเพียงสองสามคน ขอให้นักเรยีนเขียนการทดลองหลายๆ อย่างที่พวก
เขาเห็นผู้อื่นประสบ)

• ศรทัธาของผู้คนในพระเยซูครสิตอ์าจไดร้บัผลกระทบเมื่อพวกเขาประสบกับการ
ทดลองในทางใดบ้าง

เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาความจรงิขณะพวกเขาศึกษา ยอห์น 11 ท่ีจะช่วยเพิ่มศรทัธา
ของเราในพระเยซูครสิตเ์มื่อเราประสบกับการทดลอง

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึง อ่าน ออกเสียง ยอห์น 11:1–3 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
การทดลองอย่างหน่ึงที่มิตรสหายบางคนของพระเยซูประสบ

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 1 ลาซารสัประสบกับการทดลองอะไร น่ีอาจจะเป็นการทดลอง
สําหรบัมารยี์และมารธาดว้ยอย่างไร

• มารยี์และมารธาทําอะไรเพราะความเจ็บป่วยของลาซารสั การตอบสนองน้ีบอกอะไร
เกี่ยวกับพวกเธอ

ชี ้ให้เห็นวา่พระเยซูประทับในเบธาบาราของเพอเรยี (ด ูยอห์น 1:28; 10:40) ซ่ึงใช้เวลา
เดนิทางประมาณหน่ึงวนัจากเบธานี ดงัน้ัน น่าจะใช้อย่างน้อยหน่ึงวนัสําหรบัคนที่จะนํา
ข่าวสารไปทูลงพระเยซูและอีกหน่ึงวนัสําหรบัพระเยซูที่จะเสด็จมาเบธานี

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 11:4–7 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
วธิีที่พระเยซูทรงตอบสนองหลังจากทรงไดย้ินข่าวความเจ็บป่วยของลาซารสั



• โดยที่รูว้า่พระเยซูทรงรกัมารธา มารยี์ และลาซารสั เหล่าสานุศิษย์อาจคาดหวงัวา่พระ
เยซูจะทรงทําอะไรทันทีที่ทรงไดย้ินข่าวความเจ็บป่วยของลาซารสั (เสด็จไปเบธานีและ
รกัษาลาซารสัทันที หรอือาจตรสัและรกัษาเขาจากแดนไกล ดงัที่ทรงทําให้แก่บุตรชาย
ของข้าราชการ [ด ูยอห์น 4:46–53])

• พระเยซูกลับทรงทําอะไร

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 4 พระเยซูตรสัวา่อะไรจะสําเรจ็ผ่านความเจ็บป่วยของลาซารสั

เตอืนนักเรยีนวา่เบธานีอยู่ห่างจากเยรซูาเล็มในแผ่นดนิยูเดยีไม่ถึงสองไมล์ (3.22 
กิโลเมตร) (ด ูยอห์น 11:18) สรปุ ยอห์น 11:8–10 โดยอธิบายวา่สานุศิษย์บางคนแนะนํา
พระเยซูไม่ ให้เสด็จกลับไปที่ยูเดยีเน่ืองจากผู้นําชาวยิวในเขตน้ันพยายามจะสังหาร
พระองค ์(ด ูยอห์น 10:31–39 และงานแปลของโจเซฟ สมิธ, ยอห์น 11:16 [คอื “แล้ว
โธมัสที่เรยีกวา่ ดดิโุมส จึงพูดกับเพื่อนสาวกวา่ ให้เราไปดว้ยกันกับพระองคเ์พื่อจะไดต้าย
กับพระองค ์เน่ืองจากพวกเขากลัววา่พวกยิวจะจับพระเยซูและฆ่าพระองค ์เพราะพวก
เขายังไม่เข้าใจพลังอํานาจของพระผู้เป็นเจ้า” ]) พระเยซูตรสัตอบโดยระบุวา่พระองคจ์ะ
ทรงใช้เวลาที่เหลืออยู่ ในพระชนม์ชีพของพระองคเ์พื่อทํางานของพระองค์ โดยไม่รรีอ

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 11:11–15 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมอง
หาส่ิงที่พระเยซูตรสัเกี่ยวกับอาการของลาซารสั

• เหล่าสานุศิษย์เช่ือผิดๆ วา่พระเยซูพูดเกี่ยวกับอาการของลาซารสัวา่อย่างไร

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 15 เหตใุดพระเยซูจึงทรงยินดทีี่พระองค์ ไม่ไดอ้ยู่ที่น่ันเพื่อ
รกัษาลาซารสัจากความเจ็บป่วยของเขา (เชือ้เชิญให้นักเรยีนพิจารณาทําเครือ่งหมาย
ข้อความ “เพื่อท่านจะไดเ้ช่ือ” ในพระคมัภีรข์องพวกเขา)

ชี ้ให้เห็นวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงระบุวา่ส่ิงที่พระองคจ์ะทรงทําในเบธานีจะช่วยให้
สานุศิษย์ของพระองคเ์พิ่มศรทัธาที่พวกเขามีตอ่พระองค์

สรปุ ยอห์น 11:16 โดยอธิบายวา่อัครสาวกโธมัสกระตุน้เพื่อนสานุศิษย์ของท่านให้ ไป 
ยูเดยีกับพระเยซูแม้น่ันจะหมายถึงการตายกับพระองค์

เชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่าน ยอห์น 11:17 ในใจ โดยมองหาวา่ลาซารสัตายไปนานเท่าใดเมื่อ
พระเยซูมาถึงเบธานี ขอให้นักเรยีนรายงานส่ิงที่พบ

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงข้อความตอ่ไปน้ีโดยเอ็ลเดอรบ์รซู อาร.์  

แมคคองกีแห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง ขอให้นักเรยีนฟังความสําคญัของการที่ลาซารสั
ตายไปแล้วส่ีวนั

“การเน่าเป่ือยเกิดขึน้ไปมากแล้ว ความตายเป็นส่ิงท่ีเกิดขึน้แล้วอย่างเที่ยงแท้ . . . 
สําหรบัชาวยิวช่วงเวลาส่ีวนัมีนัยสําคญัเป็นพิเศษ เป็นความเช่ือโดยท่ัวไปในบรรดา
พวกเขาวา่ภายในวนัที่ส่ีวญิญาณจะไปจากบรเิวณที่ศพอยู่และในที่สุดจะกลับมาไม่ได”้ 
(Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:533)

• สําหรบัชาวยิว การที่บุคคลหน่ึงตายไปส่ีวนัมีนัยสําคญัอย่างไร

• หากท่านเป็นมารธาหรอืมารยี์ ท่านจะคดิหรอืรูสึ้กอย่างไรเม่ือพระเยซูไม่ไดเ้สด็จมาถึง
จนกระท่ังลาซารสัตายไปแล้วส่ีวนั

เชือ้เชิญนักเรยีนหลายๆ คนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก ยอห์น 11:18–27 ขอให้ชัน้เรยีน
มองหาส่ิงที่มารธาพูดกับพระเยซูเกี่ยวกับการทดลองน้ี



แทนที่จะขอให้นักเรยีนอ่าน ท่านอาจแสดงการบรรยายภาพบทสนทนาน้ีระหวา่ง
พระผู้ช่วยให้รอดกับมารธาในวดีทิ้ศน์ “Lazarus Is Raised from the Dead (ลาซารสัฟ้ืนขึน้
จากความตาย)” จาก วดีทิัศน์พระคมัภีร์ ไบเบิล พระชนม์ชีพของพระเยซูครสิต ์[นาทีที่ 
2:02–3:35] วดีทิัศน์เรือ่งน้ีมีอยู่ที่ LDS.org

• ข้อความใดใน ข้อ 21–27 ระบุวา่มารธาเลือกใช้ศรทัธาในพระเยซูครสิตร์ะหวา่งการ
ทดลอง (ถ้าท่านฉายวดีทิัศน์ ท่านอาจตอ้งการให้เวลาหน่ึงนาทีกับนักเรยีนเพื่อทบทวน
ข้อเหล่าน้ี)

• ถ้อยคาํใดของมารธาท่ีท่านประทับใจมากที่สุด เพราะเหตใุด

• เราสามารถเรยีนรูอ้ะไรจากแบบอย่างของมารธาเกี่ยวกับส่ิงที่เราทําไดร้ะหวา่งการ
ทดลองที่เราประสบ (นักเรยีนอาจระบุหลักธรรมทํานองน้ี เราสามารถเลือกศรทัธาใน
พระเยซูครสิต์ระหวา่งการทดลองของเรา)

ดงึความสนใจของนักเรยีนมาท่ี ยอห์น 11:25–26 อธิบายวา่วลี “ ไม่ตายเลย” (ยอห์น 
11:26) หมายถึงการตายครัง้ที่สองหรอืการตายทางวญิญาณ หรอืการแยกออกจากที่
ประทับและอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า

• เราเรยีนรูค้วามจรงิอะไรจากพระดาํรสัที่พระผู้ช่วยให้รอดตรสักับมารธา (นักเรยีนอาจ
ระบุความจรงิทํานองน้ี พระเยซูครสิต์ทรงเป็นชีวติและการฟ้ืนคืนชีวติ หากเรา
เช่ือในพระเยซูครสิต์ เราจะได้รบัชีวตินิรนัดร)์

เชือ้เชิญนักเรยีนหลายๆ คนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก ยอห์น 11:28–36 ขอให้ชัน้เรยีน
มองหาวา่มารยี์พูดอะไรกับพระเยซูและพระองคท์รงตอบอย่างไร ท่านอาจตอ้งการอธิบาย
วา่ “สะเทือนพระทัย” ในข้อเหล่าน้ีหมายถึงโศกเศรา้หรอืเสียใจ

แทนที่จะให้นักเรยีนอ่าน ท่านอาจแสดงการบรรยายภาพของข้อเหล่าน้ีในวดีทิัศน์ 
“Lazarus Is Raised from the Dead” [นาทีที่ 3:36–4:50]

• คาํพูดของมารยี์ ใน ข้อ 32 สะท้อนให้เห็นศรทัธาที่เธอมีตอ่พระผู้ช่วยให้รอดอย่างไร

• พระเยซูทรงตอบอย่างไรเม่ือพระองคท์รงเห็นมารยี์และคนที่อยู่กับเธอรอ้งไห้

• ท่านคดิวา่เหตใุดพระเยซูจึงทรงกันแสง

เชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่าน ยอห์น 11:37 ในใจ โดยมองหาส่ิงที่ผู้คนสงสัยวา่พระเยซูจะทรง
ทําอะไรให้ลาซารสัได ้ขอให้นักเรยีนรายงานส่ิงที่พบ

เชือ้เชิญนักเรยีนหลายๆ คนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก ยอห์น 11:38–46 ขอให้ชัน้เรยีน
มองหาวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงทําอะไรหลังจากน้ัน

แทนที่จะให้นักเรยีนอ่าน ท่านอาจแสดงการบรรยายภาพของข้อเหล่าน้ีในวดีทิัศน์ 
“Lazarus Is Raised from the Dead” [นาทีที่ 4:51–7:51]

• ใน ข้อ 40 พระเยซูทรงเตอืนมารธาเกี่ยวกับอะไรหลังจากเธอสงสัยในการเคลื่อนหินที่
ปิดหลุมศพของลาซารสัออกไป

• คาํสัญญาน้ีเกิดสัมฤทธิผลอย่างไร (ท่านอาจจําเป็นตอ้งอธิบายวา่ลาซารสัไม่ไดฟ้ื้นคนื
ชีวติจากความตายและไม่ไดเ้ป็นอมตะ รา่งทางวญิญาณของเขาถูกนํากลับคนืมาสู่
รา่งกายทางกายภาพของเขา แตร่า่งกายทางกายภาพของเขายังคงเป็นมรรตยั)



เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีของเอ็ลเดอรบ์รซู อาร.์ แมคคองกี 
ขอให้ชัน้เรยีนฟังจุดประสงคสํ์าคญัที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงบรรลุผลสําเรจ็ผ่านการทําให้
ลาซารสัเป็นขึน้จากตาย

“พระองคท์รงเตรยีมการ เพื่อแสดงถึงคาํสอนท่ียิ่งใหญ่ที่สุดข้อหน่ึงของพระองคต์ลอด
กาล วา่ความเป็นอมตะและชีวตินิรนัดรม์าโดยพระองค ์คนเหล่าน้ันที่เช่ือและทําตาม 
พระคาํของพระองคจ์ะไม่ตายทางวญิญาณเลย” (Doctrinal New Testament Commentary, 

3 vols. [1965–73], 1:531)

• ปาฏิหารยิ์น้ีบอกล่วงหน้าถึงการฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระผู้ช่วยให้รอดอย่างไร

• ปาฏิหารยิ์น้ีแสดงให้เห็นถึงพลังอํานาจของพระองคท์ี่จะทําให้เกิดความเป็นอมตะและ
ชีวตินิรนัดรอ์ย่างไร

• เราจะไดร้บัพรจากความเข้าใจถึงเดชานุภาพของพระผู้ช่วยให้รอดในการทําให้เกิด
ความเป็นอมตะและชีวตินิรนัดรอ์ย่างไร

เตอืนชัน้เรยีนวา่มารธาและมารย์ีแสดงศรทัธาในพระเยซูครสิต์ ในตอนแรกโดยส่งข่าวไป
ทูลพระองคเ์มื่อลาซารสัป่วย เธอยังคงเช่ือและวางใจในพระองคต์อ่ไปแม้หลังจากลาซา
รสัตาย เขียนข้อความที่ ไม่ครบถ้วนตอ่ไปน้ีบนกระดาน ถ้าเราเลือกใช้ศรทัธาในพระเยซู
ครสิตร์ะหวา่งการทดลองของเรา แล้ว . . .

• ท่านจะเตมิข้อความน้ีให้ครบถ้วนตามส่ิงที่เราเรยีนรูจ้าก ยอห์น 11 อย่างไร (หลังจาก
นักเรยีนตอบ ให้เตมิข้อความบนกระดานให้ครบถ้วนเพื่อใหอ้่านไดด้งัน้ี ถ้าเราเลือกใช้
ศรทัธาในพระเยซูครสิต์ระหวา่งการทดลองของเรา ศรทัธาของเราในพระองค์จะ
ได้รบัการยืนยันและลึกซึง้ย่ิงขึน้)

เตอืนนักเรยีนวา่บางคนสงสัยวา่พระเยซูจะทรงขัดขวางไม่ ให้ลาซารสัตายไดห้รอืไม่  
(ด ูข้อ 37) แตพ่ระเยซูทรงรอการเสด็จมาถึงเบธานีจนกระทั่งลาซารสัตายไปแล้วส่ีวนั  
(ด ูข้อ 17)

• การทําให้ลาซารสักลับมามีชีวติอีกครัง้หลังจากตายไปส่ีวนัแล้วอาจยืนยันและทําให้
ศรทัธาของสานุศิษย์พระเยซูตลอดจนมารธากับของมารยี์ ในพระผู้ช่วยให้รอดลึกซึง้
ขึน้อย่างไร ( ในการทําให้ลาซารสัเป็นขึน้หลังจากตายมาแล้วส่ีวนั พระเยซูทรงแสดงวา่
พระองคท์รงมีเดชานุภาพเหนือความตายในแบบท่ีชาวยิวไม่สามารถปฏิเสธและเข้าใจ
เป็นอย่างอื่นได)้

• ทา่นเคยใช้ศรทัธาในพระเยซูครสิตร์ะหวา่งการทดลองและทําให้ศรทัธาของท่านใน
พระองค์ ไดร้บัการยืนยันและลึกซึง้ขึน้เมื่อใด

เชือ้เชิญให้นักเรยีนเขียนในสมุดจดหรอืสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องพวกเขาวา่
พวกเขาจะทําอะไรเพื่อช่วยพวกเขาเลือกใช้ศรทัธาในพระเยซูครสิตร์ะหวา่งการทดลองที่
กําลังประสบหรอือาจจะประสบ



เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 11:47–48 ขอให้้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมอง
หาวา่พวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกฟารสีิตอบสนองตอ่รายงานเรือ่งพระเยซูทําให้ลาซารสั
เป็นขึน้จากตายอย่างไร ขอให้นักเรยีนรายงานส่ิงที่พบ

สรปุ ยอห์น 11:49–57 โดยอธิบายวา่คายาฟาส มหาปุโรหิต โฆษณาชวนเช่ือวา่ตอ้งสังหาร
พระเยซูเพื่อกันไม่ ให้ชาวโรมันทําลายล้างชาตขิองพวกเขา เขาพยากรณ์อย่างไม่รูต้วัถึง
ผลกระทบจากการสิน้พระชนม์ของพระเยซูที่จะมีตอ่บุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้า ผู้นํา
ชาวยิวตัง้ใจจะสังหารพระเยซูและส่ังวา่คนที่รูว้า่พระองคอ์ยู่ที่ ไหนควรบอกพวกเขาเพื่อ
จะไดจ้ับกุมพระองค์

สรปุโดยเป็นพยานถึงความจรงิที่สนทนาในบทน้ี



เชือ้เชิญให้นักเรยีนหลายๆ คนวาดภาพบนกระดานเพื่อบรรยายภาพปาฏิหารยิ์หน่ึงของ
พระผู้ช่วยให้รอดที่บันทึกไว้ ในพันธสัญญาใหม่ หลังจากแตล่ะคนวาดเสรจ็แล้ว เชือ้เชิญ
ให้ชัน้เรยีนเดาวา่เป็นภาพบรรยายปาฏิหารยิ์ ใด ขอให้นักเรยีนที่วาดอธิบายเหตผุลที่เขา
เลือกบรรยายภาพปาฏิหารยิ์น้ี

ขอให้นักเรยีนไตรต่รองวา่การเห็นหน่ึงในปาฏิหารยิ์เหล่าน้ีอาจมีอิทธิพลตอ่ความเช่ือของ
พวกเขาในพระผู้ช่วยให้รอดอย่างไร ขณะที่พวกเขาศึกษา ยอห์น 12 เชือ้เชิญให้พวกเขา
มองหาวธิีตา่งๆ ที่ผู้คนอาจตอบรบัตอ่ปาฏิหารยิ์ของพระผู้ช่วยให้รอด และความจรงิที่จะ
ช่วยเราเข้าใจการตอบรบัเหล่าน้ี

สรปุ ยอห์น 12:1–9 โดยอธิบายวา่หกวนัก่อนปัสกา พระเยซูเสวยพระกระยาหารกับสหาย
บางคนในเบธานี มารยี์ น้องสาวของมารธาและพี่สาวของลาซารสั ชโลมพระบาทพระ
เยซูดว้ยน้ํามันหอมราคาแพง มีคนมากมายไดย้ินข่าววา่พระเยซูประทับในเบธานีจึงมา
พบพระองคแ์ละลาซารสั ผู้ที่พระเยซูทรงทําให้เป็นขึน้จากตายก่อนหน้าน้ี

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 12:10–11 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมอง
หาวา่พวกหัวหน้าปุโรหิตตอ้งการทําอะไรกับลาซารสั ท่านอาจชี ้ให้เห็นวา่การทําให้ 
ลาซารสัเป็นขึน้มาเป็นหลักฐานอันโตแ้ย้งไม่ไดว้า่พระเยซูครสิตท์รงมีพลังอํานาจ 
เหนือความตาย

• พวกหัวหน้าปุโรหิตตอ้งการทําอะไรกับลาซารสั เพราะเหตใุด

• ข้อเหล่าน้ีช่วยให้เราเข้าใจความช่ัวรา้ยของพวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกฟารสีิอย่างไร 
(ท่านอาจตอ้งการเตอืนนักเรยีนวา่ผู้นําชาวยิวเหล่าน้ีตอ้งการสังหารพระผู้ช่วยให้รอด
ดว้ย [ด ูยอห์น 11:47–48, 53])

สรปุ ยอห์น 12:12–16 โดยอธิบายวา่วนัรุง่ขึน้จากวนัที่มารยี์ชโลมพระบาทพระเยซู 
พระองคเ์สด็จเข้ากรงุเยรซูาเล็มอย่างผู้พิชิต (รายละเอียดในเบือ้งตน้ของการเสด็จเข้า
กรงุอย่างผู้พิชิตสอนไว้ ใน มัทธิว 21:1–11)



เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 12:17–19 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมอง
หาส่ิงที่ผู้คนไดย้ินเก่ียวกับการทําให้ลาซารสัเป็นขึน้จากตายระหวา่งที่พระผู้ช่วยให้รอด
เสด็จเข้ากรงุเยรซูาเล็มอย่างผู้พิชิต

• คนเหล่าน้ีทําอะไรระหวา่งพระผู้ช่วยให้รอดเสด็จเข้ากรงุเยรซูาเล็มอย่างผู้พิชิต

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 19 พวกฟารสีิมีปฏิกิรยิาตอ่ส่ิงที่กําลังเกิดขึน้อย่างไร

สรปุ ยอห์น 12:20–22 โดยอธิบายวา่ “พวกกรกี” (ข้อ 20)—เป็นไปไดว้า่ไดเ้ปลี่ยนใจเลื่อม
ใจศาสนายูดาห์—พวกเขามาที่เยรซูาเล็มเพื่อถือปฏิบัตปิัสกาและขอเข้าเฝ้าพระเยซู เมื่อ
พระเยซูทรงทราบเกี่ยวกับคาํขอของพวกเขา พระองคท์รงสอนเกี่ยวกับการทนทุกข์ การ
สิน้พระชนม์ และการฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระองคท์ี่จะกําลังมาถึง เชือ้เชิญให้นักเรยีน
อ่าน ยอห์น 12:27–33 ในใจ โดยมองหาส่ิงที่พระเยซูทรงสอนเกี่ยวกับการชดใช้ของ
พระองค ์ท่านอาจตอ้งการเชือ้เชิญให้นักเรยีนทําเครือ่งหมายส่ิงที่พวกเขาพบ

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 27 พระเยซูเต็มพระทัยทําอะไรแม้ “ ใจ [เป็น] ทุกข์” ของ
พระองค ์(แม้วา่พระเยซูจะทรงทราบน้ําหนักของการทนทุกข์ที่กําลังจะเกิดขึน้ในไม่
ช้า แตพ่ระองคต์ดัสินพระทัยที่จะทําตอ่ไปเพื่อบรรลุจุดประสงคข์องพระองค)์

• ตามท่ีกล่าวไว้ ใน ข้อ 28 พระเยซูทรงสวดอ้อนวอนทูลขออะไร พระบิดาบนสวรรคท์รง
ตอบวา่อย่างไร (อธิบายวา่ “เรา . . . จะไดร้บัเกียรตอิีก” บ่งบอกถึงความมั่นพระทัยเต็มที่
ของพระบิดาบนสวรรรค์ ในพระบุตรของพระองคว์า่พระองคจ์ะทรงทําการชดใช้เสรจ็
สมบูรณ์)

• พระคาํของพระเยซูดงัที่บันทึกไว้ ใน ข้อ 32 เกี่ยวข้องกับการชดใช้ของพระองคอ์ย่างไร

อธิบายวา่หลังจากไดย้ินคาํสอนของพระเยซู ผู้คนกล่าววา่พวกเขาเคยเรยีนรูจ้ากพระ
คมัภีรว์า่พระเมสสิยาห์จะดาํรงอยู่เป็นนิตย์ พวกเขาถามวา่ “บุตรมนุษย์” เป็นใครและ
ใครจะ “ถูกยกขึน้” (ยอห์น 12:34)

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 12:35–36 เชือ้เชิญให้ชัน้เรยีนดตูาม โดย
มองหาวา่พระเยซูทรงตอบคาํถามของพวกเขาอย่างไร

• พระเยซูตรสัตอบคาํถามของผู้คนวา่อย่างไร (พระผู้ช่วยให้รอดทรงเรยีกพระองคเ์องวา่ 
“ความสวา่ง”)

ดงึความสนใจของนักเรยีนมายังภาพวาดบนกระดานที่บรรยายภาพปาฏิหารยิ์บางอย่าง
ของพระเยซู เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 12:11 และอีกคนหน่ึงอ่าน
ออกเสียง ยอห์น 12:37 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวธิีตา่งๆ ที่ผู้คนตอบรบัปาฏิหารยิ์
ที่พระเยซูทรงทํา

• ผู้คนตอบรบัปาฏิหารยิ์ของพระเยซูอย่างไร



• เราสามารถเรยีนรูค้วามจรงิอะไรจากปฏิกิรยิาตา่งๆ เหล่าน้ีเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหวา่งปาฏิหารยิ์กับการเช่ือในพระเยซูครสิต ์(นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แต่ ให้
แน่ใจวา่เป็นที่แน่ชัดวา่ ปาฏิหารย์ิอย่างเดียวไม่ทําให้เราเช่ือในพระเยซูครสิต์)

• แม้วา่ปาฏิหารยิ์อย่างเดยีวไม่ทําให้เราเช่ือในพระเยซูครสิต ์แตส่ามารถมีอิทธิพลตอ่
ศรทัธาของเราในพระองคอ์ย่างไร

• ท่านคดิวา่เหตใุดบางคนจึงเช่ือในพระเยซูครสิตห์ลังจากไดเ้ห็นหรอืเรยีนรูเ้กี่ยวกับ
ปาฏิหารยิ์ของพระองค์ ในขณะที่คนอ่ืนไม่เช่ือ

สรปุ ยอห์น 12:38–41 โดยอธิบายวา่ความจรงิที่วา่บางคนเลือกไม่เช่ือในพระเยซูทําให้คาํ
พยากรณ์ที่ศาสดาพยากรณ์อิสยาห์บอกไวม้ีสัมฤทธิผล (ด ูอิสยาห์ 6:9–10; 53:1–3) แม้
จะมีงานอันยิ่งใหญ่ของพระผู้ช่วยให้รอด แตบ่างคนเลือกมองไม่เห็นส่ิงที่พระองคท์รงทํา
และทําใจแข็งกระดา้งตอ่พระองค์

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 12:42–43 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมอง
หาสาเหตทุี่ผู้นําชาวยิวบางคนท่ีเช่ือในพระเยซูไม่ “ยอมรบั” (ข้อ 42) หรอืไม่ยอมรบัความ
เช่ือของพวกเขาอย่างเปิดเผย

• เหตใุดพวกเจ้าหน้าที่บางคนจึงไม่ยอมรบัอย่างเปิดเผยวา่พวกเขาเช่ือในพระเยซู

• การที่คนเรารกั “การชมของมนุษย์ มากกวา่การชมของพระเจ้า” หมายความวา่อย่างไร 
(ข้อ 43)

• เราสามารถเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรจากข้อเหล่าน้ี (ช่วยนักเรยีนระบุหลักธรรมคล้ายกับ
หลักธรรมตอ่ไปน้ี การใส่ ใจเก่ียวกับการทําให้คนอ่ืนพอใจมากกวา่ทําให้พระผู้เป็น
เจ้าพอพระทัยจะกีดกัน้เราจากการยอมรบัอย่างเปิดเผยถึงความเช่ือท่ีเรามีต่อ
พระเยซูครสิต์และพระกิตติคุณของพระองค์)

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจหลักธรรมน้ี ให้ถามวา่

• มีตวัอย่างอะไรบ้างของหลักธรรมน้ีในสมัยของเรา

• มีวธิีที่เหมาะสมอะไรบ้างในการแสดงวา่เราเช่ือในพระเยซูครสิตแ์ละพระกิตตคิณุของ
พระองค์

• มีผลลัพธ์ดา้นบวกอะไรบ้างท่ีจะมาจากการยอมรบัวา่เราเช่ือในพระเยซูครสิตแ์ละพระ
กิตตคิณุของพระองค์

เพื่อเตรยีมนักเรยีนให้ระบุหลักธรรมที่สอนใน ยอห์น 12:44–46 ขอให้พวกเขานึกถึงเวลา
ที่พวกเขามองไม่เห็นเน่ืองจากความมืดทางโลก (เช่น เมื่อพวกเขาอยู่ ในห้องมืดหรอือยู่
ข้างนอกในตอนกลางคนื) เชือ้เชิญให้นักเรยีนสองสามคนบรรยายถึงประสบการณ์ของ
พวกเขา บอกดว้ยวา่พวกเขารูสึ้กอย่างไร พวกเขาเส่ียงอันตรายอย่างใดอย่างหน่ึงหรอืไม่ 
และการมีความสวา่งจะช่วยพวกเขาอย่างไร

หากเหมาะสม ให้ปิดไฟในห้องแตย่ังคงจัดให้มีแสงสวา่งบางอย่างอยู่ ชี ้ให้เห็นวา่ความมืด
ทางโลกจะช่วยให้เราเข้าใจวา่ความมืดทางวญิญาณเป็นอย่างไร

• การอยู่ ในความมืดทางโลกคล้ายกับการอยู่ ในความมืดทางวญิญาณอย่างไร

• มีอันตรายอะไรบ้างที่จะมาจากการอยู่ ในความมืดทางวญิญาณ



เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 12:44–46 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมอง
หาวา่คนท่ีเช่ือในพระเยซูครสิตจ์ะไดร้บัพรอย่างไร

• ตามที่กล่าวใน ยอห์น 12:46 คนเหล่าน้ันที่เช่ือในพระเยซูครสิตจ์ะไดร้บัพรอย่างไร 
(หลังจากนักเรยีนตอบ ให้เปิดไฟในห้องหากท่านปิดไฟก่อนหน้าน้ี โดยใช้คาํพูดของ
นักเรยีน ให้เขยีนหลักธรรมตอ่ไปน้ีไวบ้นกระดาน ถ้าเราเช่ือในพระเยซูครสิต์ เราไม่
ต้องอยู่ ในความมืดทางวญิญาณ)

• พระเยซูครสิตท์รงเป็นความสวา่งอย่างไร การเช่ือในพระองคจ์ะกําจัดความมืดทาง
วญิญาณจากชีวติของคนๆ หน่ึงอย่างไร (ด ูคพ. 50:23–25; 93:36–39 ดว้ย)

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจวา่พระเยซูครสิตท์รงขจัดความมืดทางวญิญาณโดยประทาน
ความสวา่ง (หรอืการนําทางและความกระจ่าง) ในชีวติเราอย่างไร ให้แบ่งนักเรยีนเป็น 
กลุ่ม กลุ่มละสองหรอืสามคน จัดเตรยีม เอกสารแจก ตอ่ไปน้ีให้แตล่ะกลุ่ม

สําหรบัแตล่ะหัวข้อตอ่ไปน้ี ให้สนทนาคาํถามตอ่ไปน้ี

• คนท่ีอยู่ ในความมืดทางวญิญาณอาจเช่ืออะไรเกี่ยวกับหัวข้อน้ี

• พระเยซูครสิตแ์ละพระกิตตคิณุของพระองค์ ให้ความสวา่งอะไรเกี่ยวกับหัวข้อน้ี

หัวข้อ
• จุดประสงคข์องรา่งกายเรา

• ความบันเทิงและส่ือ

• การไดม้าซ่ึงสันตสุิขและความสุข

• การแตง่งานและครอบครวั

• ชีวติหลังความตาย

ให้สนทนากันในชัน้เรยีนถึงหัวข้อหน่ึงซ่ึงอยู่ ในรายการของเอกสารแจก โดยใช้คาํถามที่
ให้มา จากน้ันให้เชือ้เชิญนักเรยีนใช้เวลาหลายนาทีเพื่อสนทนาหัวข้อที่เหลือโดยใช้คาํถาม
เหล่าน้ี (ท่านอาจตอ้งการเปลี่ยนหัวข้อเหล่าน้ีบางหัวข้อเป็นหัวข้อที่เข้ากับนักเรยีนของ
ท่านมากกวา่)

หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงจากแตล่ะกลุ่มให้เลือกหัวข้อ
หน่ึงจากเอกสารแจกและรายงานการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับหัวข้อน้ี จากน้ันให้ถามชัน้
เรยีนวา่

• หลักธรรมที่เราระบุใน ข้อ 46 ช่วยให้เราเข้าใจสาเหตทุี่เราอาจมองเห็นบางหัวข้อและ
บางประเด็นแตกตา่งจากคนอื่นๆ อย่างไร

• แสงสวา่งจากพระเยซูครสิตแ์ละพระกิตตคิณุของพระองคเ์คยช่วยท่านในสถานการณ์
ใดบ้าง

ค
กกกก



เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยเอ็ลเดอรเ์กอรร์ทิ ดบัเบิลยู. 
กองแห่งสาวกเจ็ดสิบ ท่านเป็นพยานถึงพรที่มาจากการเลือกเช่ือในพระเยซูครสิตแ์ละ
ตดิตามพระองค์

“ความเช่ือเป็นการเลือก [ด ูโมไซยาห์ 4:9] . . .

“เมื่อเราเลือกที่จะเช่ือ เราเข้าใจและเห็นส่ิงตา่งๆ ในรปูแบบที่ตา่งไป เม่ือเราเห็นและ
ดาํเนินชีวติเช่นน้ัน เรามีความสุขและช่ืนชมยินดี ในรปูแบบที่พระกิตตคิณุเท่าน้ันที่จะ
ทําให้เกิดขึน้ได”้ (“Choose Goodness and Joy,” New Era, Aug. 2011, 44)

สรปุ ยอห์น 12:47–50 โดยอธิบายวา่พระเยซูทรงสอนวา่คนเหล่าน้ันที่ ไม่เช่ือในพระคาํ
ของพระองคแ์ละคนที่ปฏิเสธพระองคจ์ะถูกพระดาํรสัของพระองคพ์ิพากษา ซ่ึงเป็น
พระดาํรสัที่พระบิดาบนสวรรคป์ระทานให้พระองคต์รสั

แบ่งปันประจักษ์พยานของท่านเก่ียวกับพรที่ท่านประสบอันเป็นผลมาจากการเลือกเช่ือ
ในพระเยซูครสิตแ์ละพระกิตตคิณุของพระองค ์เชือ้เชิญให้นักเรยีนเขียนในสมุดจดหรอื
สมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องพวกเขาวา่พวกเขาจะประยุกต์ ใช้หลักธรรมหน่ึงข้อ
ที่พวกเขาเรยีนรูอ้ย่างไร กระตุน้ให้นักเรยีนเลือกเช่ือในพระเยซูครสิต์



ก่อนชัน้เรยีน ให้ลอก แผนภาพ ตอ่ไปน้ีไวบ้นกระดาน

อ่านออกเสียงคาํถามตอ่ไปน้ี และเชือ้เชิญให้นักเรยีนไตรต่รองวา่พวกเขาจะตอบอย่างไร 
(อธิบายวา่พวกเขาไม่จําเป็นตอ้งตอบออกเสียง)

• ท่านให้ตวัท่านเองอยู่ตรงจุดไหนในกราฟน้ี

• ท่านตอ้งการมีความสุขมากกวา่ที่เป็นอยู่เวลาน้ีหรอืไม่

• ท่านคดิถึงบางคนที่ท่านอยากจะช่วยให้เขามีความสุขไดห้รอืไม่

เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาหลักธรรมขณะศึกษา ยอห์น 13 ซ่ึงจะช่วยให้พวกเขารูว้า่พวก
เขาจะทําอะไรเพื่อให้มีความสุขมากขึน้

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจบรบิทของ ยอห์น 13 เตอืนพวกเขาวา่พระเยซูทรงฉลองเท
ศกาลปัสกากับอัครสาวกของพระองค ์สรปุ ยอห์น 13:1–3 โดยอธิบายวา่เมื่อพระเยซู
เสวยพระกระยาหารมือ้สุดท้ายรว่มกับอัครสาวกก่อนการตรงึกางเขน พระองคท์รงทราบ
วา่อีกไม่นานพระองคจ์ะสิน้พระชนม์และจะเสด็จกลับไปหาพระบิดาบนสวรรคข์อง
พระองค์

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 13:4–5 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่
พระเยซูทรงทําอะไรหลังจากพระองคแ์ละอัครสาวกของพระองคร์บัประทานอาหารปัสกา
เสรจ็ อธิบายวา่วลี “ทรงถอดฉลองพระองคอ์อกวางไว”้ ใน ข้อ 4 หมายถึงวา่พระเยซูทรง
ถอดฉลองพระองคด์า้นนอก คล้ายกับคนที่ถอดเสือ้คลุมออกในสมัยของเรา

• พระผู้ช่วยให้รอดทรงรบัใช้สานุศิษย์ของพระองคอ์ย่างไร

อธิบายวา่ “ ในสมัยพันธสัญญาใหม่ ผู้คนใส่รองเท้าแตะแบบเปิดเดนิไปมาบนถนนที่ส่วน
ใหญ่เป็นดนิซ่ึงเต็มไปดว้ยส่ิงสกปรกจากสัตว ์และมีน้ําอาบเป็นบางครัง้เท่าน้ัน เท้าของ



พวกเขาจึงสกปรกมาก และการล้างเท้าของคนอ่ืนคงเป็นงานท่ีน่ารงัเกียจ . . . ประเพณี
การรบัใช้น้ีมักทําโดยผู้รบัใช้ที่ตอ้ยตํา่ที่สุด” (คูม่ือนักเรยีน พันธสัญญาใหม่ [คูม่ือของ
ระบบการศึกษาของศาสนจักร, 2014], 242) ระหวา่งพระกระยาหารมือ้สุดท้ายน้ี “พระ
ครสิตท์รงลุกขึน้อย่างเงียบๆ คาดพระองคเ์องอย่างที่ทาสหรอืคนรบัใช้ทํา และคกุเข่า
ลงล้างเท้าอัครสาวก” (Jeffrey R. Holland, “He Loved Them unto the End,” Ensign, Nov. 

1989, 25)

แสดงภาพ พระเยซูทรงล้างเท้าอัครสาวก (หนังสือภาพพระกิตตคิณุ [2009], ภาพที่ 55; 
ด ูLDS.org ดว้ย)

• หากท่านอยู่ที่น่ันเมื่อพระเยซูทรงล้างเท้าอัครสาวกของพระองค ์ท่านจะมีปฏิกิรยิา
อย่างไรหากพระเยซูทรงเริม่ล้างเท้าของท่าน

• การล้างเท้าอัครสาวกของพระองคแ์สดงถึงพระอุปนิสัยอะไรของพระเยซู

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง งานแปลของโจเซฟ สมิธ, ยอห์น 13:8 ( ใน
คูม่ือพระคมัภีร)์ ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่เปโตรพูดอะไรเมื่อพระผู้ช่วยให้รอด
ทรงเริม่ล้างเท้าของเขา

• ตามที่กล่าวไว้ ใน งานแปลของโจเซฟ สมิธ, ยอห์น 13:8 เปโตรพูดอะไรเมื่อพระผู้ช่วย
ให้รอดทรงเริม่ล้างเท้าของเขา

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง งานแปลของโจเซฟ สมิธ, ยอห์น 13:9–10 ( ใน
คูม่ือพระคมัภีร)์ ขอให้ขัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาคาํตอบของเปโตรตอ่ส่ิงที่พระเจ้าตรสั
บอกเขา

• เราเรยีนรูอ้ะไรเกี่ยวกับเปโตรจากคาํตอบของเขาตอ่ส่ิงที่พระเจ้าตรสับอกเขา ดงัที่
บันทึกไว้ ใน ขอ้ 9 (เปโตรเคารพพระเจ้าและตอ้งการตดิตามพระองค์ โดยไม่มีข้อแม้)

อธิบายวา่โดยการล้างเท้าอัครสาวกของพระองค ์พระผู้ช่วยให้รอดไม่เพียงแสดงการรบัใช้
อันลํา้เลิศเท่าน้ัน แตพ่ระองคท์รงทําให้กฏของโมเสสมีสัมฤทธิผลและทรงจัดตัง้ 
ศาสนพิธีอันศักดิสิ์ทธิ์ดว้ย (ด ูบรซู อาร.์ แมคคองกี, Doctrinal New Testament Commen-

tary, 3 vols. [1965–73], 1:708–9) ศาสนพิธีน้ีไดร้บัการฟ้ืนฟูในสมัยการประทานของเรา
ผ่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ (ด ูคพ. 88:74–75, 137–41)

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 13:11 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่
เหตใุดพระเยซูจึงตรสัวา่อัครสาวก “สะอาดแล้วแต่ไม่ ใช่ทุกคน”

• พระผู้ช่วยให้รอดตรสัถึงใครเมื่อพระองคต์รสัวา่อัครสาวก “สะอาดแล้วแต่ไม่ ใช่ทุก
คน” (ยูดาส อิสคาริโอท ซ่ึงอีกไม่นานจะทรยศพระองค)์

เชือ้เชิญนักเรยีนหลายๆ คนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก ยอห์น 13:12–17 ขอให้ชัน้เรยีน
ดตูาม โดยมองหาวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนอะไรอัครสาวกของพระองคห์ลังจาก
พระองคท์รงล้างเท้าพวกเขา

• ตามท่ีกล่าวไว้ ใน ข้อ 13–16 แบบอย่างอะไรที่พระผู้ช่วยทรงทําและทรงเชือ้เชิญ 

อัครสาวกของพระองค์ ให้ทําตาม (แม้วา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงเป็น “พระอาจารย์และ
องคพ์ระผู้เป็นเจ้า” [ข้อ 13] และทรงเป็นพระผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาส่ิงทัง้ปวง แต่
พระองคก็์ทรงรบัใช้ผู้อื่น)



• ตามคาํสัญญาของพระผู้ช่วยให้รอดที่ประทานแก่อัครสาวกของพระองคด์งัที่บันทึก
ไว้ ใน ข้อ 17 พรอะไรที่เราจะไดร้บัเมื่อเราทําตามแบบอย่างของพระองค์ โดยการรบัใช้
ผู้อื่น ( โดยใช้คาํพูดของพวกเขาเอง นักเรยีนควรระบุหลักธรรมทํานองน้ี เม่ือเราทํา
ตามแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอดโดยรบัใช้ผู้อ่ืน เราจะมีความสุขมากขึน้)

• เหตใุดท่านจึงคดิวา่เราจะมีความสุขมากขึน้เม่ือเรารบัใช้ผู้อื่นดงัที่พระผู้ช่วยให้รอด
ทรงทํา

เชือ้เชิญให้นักเรยีนนึกถึงเวลาที่พวกเขามีความสุขมากขึน้เพราะพวกเขาทําตามแบบ
อย่างของพระผู้ช่วยให้รอดโดยการรบัใช้ผู้อื่น เชือ้เชิญให้นักเรยีนหลายๆ คนแบ่งปัน
ประสบการณ์ของพวกเขากับชัน้เรยีน ท่านอาจตอ้งการแบ่งปันประสบการณ์ของท่าน
เอง

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเรยีนรูว้ธิีที่พวกเขาจะประยุกต์ ใช้หลักธรรมน้ี เชือ้เชิญนักเรยีนคน
หน่ึงอ่านคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยเอ็ลเดอรเ์อ็ม. รสัเซลล์ บัลลารด์แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง

“ ในการสวดอ้อนวอนตอนเช้าวนัใหม่ของแตล่ะวนั ทูลขอพระบิดาบน
สวรรค์ ให้ทรงนําทางท่านให้รบัรูถ้ึงโอกาสในการรบัใช้คนคนหน่ึงในบรรดา
บุตรธิดาอันลํา้คา่ของพระองค ์จากน้ันจงดาํเนินชีวติในวนัน้ันดว้ยใจที่เป่ียม
ดว้ยศรทัธาและความรกัโดยมองหาโอกาสที่ท่านจะช่วยเหลือผู้อื่น หากท่าน
ทําดงัน้ี ความรูสึ้กรบัรูท้างวญิญาณของท่านจะขยาย ท่านจะพบโอกาสที่จะ

รบัใช้อย่างท่ีท่านไม่เคยตระหนักถึงมาก่อนเลยวา่จะเป็นไปได ้” (“จงทํางานอย่างทุ่มเท,” 
เลียโฮนา, พ.ย. 2012, 31)

• ตามที่เอ็ลเดอรบ์ัลลารด์กล่าว เราจะหาโอกาสรบัใช้คนอื่นไดอ้ย่างไร

กระตุน้ให้นักเรยีนทําตามแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอดโดยการรบัใช้ผู้อื่น ท่านอาจเชือ้
เชิญให้นักเรยีนเตรยีมระหวา่งสองสามชัน้เรยีนครัง้ตอ่ไปเพื่อรายงานประสบการณ์ของ
พวกเขาในการรบัใช้ผู้อื่น

สรปุ ยอห์น 13:18–30 โดยอธิบายวา่หลังจากพระเยซูทรงสอนอัครสาวกของพระองค์
วา่พวกเขาจะมีความสุขถ้าพวกเขารบัใช้ผู้อื่น พระองคต์รสัวา่หน่ึงในพวกเขาจะทรยศ
พระองค ์เมื่อยอห์นถามวา่ใครจะทรยศพระองค ์พระเยซูทรงระบุวา่หน่ึงในอัครสาวกของ
พระองค ์(ยูดาส) จะทรยศพระองค์

ถามนักเรยีนวา่มี ใครเคยกล่าวหาพวกเขาวา่ไม่ไดเ้ป็นชาวครสิต ์หรอืเป็นสานุศิษย์ที่แท้
จรงิของพระเยซูครสิตเ์น่ืองจากพวกเขาเป็นสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่งวิ
สุทธิชนยุคสุดท้ายหรอืไม่ หากมีนักเรยีนคนใดยกมือ ให้ถามวา่พวกเขาตอบข้อกล่าวหา
วา่พวกเขาไม่ไดเ้ป็นชาวครสิตว์า่อย่างไร หากไม่มีนักเรยีนคนใดเคยมีประสบการณ์น้ี ให้
ถามวา่

• ท่านจะตอบอย่างไรถ้ามีบางคนบอกวา่ท่านไม่ไดเ้ป็นชาวครสิต์



เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 13:34–35 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมอง
หาส่ิงที่พระผู้ช่วยให้รอดตรสัวา่จะช่วยให้คนอื่นรูว้า่อัครสาวกเป็นสานุศิษย์ของพระเยซู
ครสิต์

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 34 พระเยซูประทานพระบัญญัตอิะไรแก่อัครสาวกของพระองค์

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 35 คนอ่ืนๆ จะรูอ้ะไรหากอัครสาวกรกักันดงัที่พระเยซูทรงรกั
พวกเขา

• เราสามารถเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรจากคาํสอนท่ีพระผู้ช่วยให้รอดประทานแก่อัครสาวก
ของพระองค ์( โดยใช้คาํพูดของพวกเขาเอง นักเรยีนควรระบุหลักธรรมทํานองน้ี เม่ือ
เรารกักันดังท่ีพระเยซูครสิต์ทรงรกัเรา คนอ่ืนๆ จะรูว้า่เราเป็นสานุศษิย์ของ
พระองค์)

• ตามที่ท่านไดศึ้กษาไปแล้วปีน้ีเกี่ยวกับพระเยซูครสิต ์พระองคท์รงแสดงให้เห็นวา่
พระองคท์รงรกัผู้คนในทางใดบ้าง

เพื่อช่วยให้นักเรยีนรูสึ้กถึงความจรงิและความสําคญัของหลักธรรมข้างตน้ เชือ้เชิญให้
นักเรยีนคนหน่ึงอ่านเรือ่งราวตอ่ไปน้ี ซ่ึงเล่าโดยเอ็ลเดอรพ์อล อี. โคล์ลิเคอรแ์ห่งสาวก
เจ็ดสิบ

“ผู้สอนศาสนาวยัหนุ่มสองคนเคาะประตบู้านหลังหน่ึง โดยหวงัวา่จะพบคน
รบัข่าวสารของพวกเขา ประตเูปิด ชายรา่งใหญ่ทักทายพวกเขาดว้ยน้ําเสียง
ไม่คอ่ยเป็นมิตรวา่ ‘ผมคดิวา่ผมบอกพวกคณุแล้วนะวา่อย่าเคาะประตบู้าน
ผมอีก ผมเคยเตอืนพวกคณุแล้ววา่ถ้าพวกคณุกลับมา ประสบการณ์น้ันอาจ
ไม่น่าพอใจ อย่ามายุ่งกับผม’ เขาปิดประตอูย่างรวดเรว็

“ขณะเอ็ลเดอรเ์ดนิจากมา ผู้สอนศาสนาทีม่ีประสบการณ์มากกวา่และอายุมากกวา่โอบ
ไหล่ผู้สอนศาสนาท่ีอายุน้อยกวา่เพื่อปลอบโยนและให้กําลังใจ พวกเขาไม่รูว้า่ชายคนน้ัน
แอบมองทางหน้าตา่งเพื่อให้แน่ใจวา่ทัง้สองคนเข้าใจข่าวสารที่เขาบอก เขาคาดหวงั
เต็มที่วา่จะเห็นทัง้สองคนหัวเราะและไม่ ใยดกีับการตอบสนองอย่างหยาบคายตอ่การ
พยายามมาเยี่ยมของพวกเขา แตเ่มื่อเขาเห็นการแสดงความอ่อนโยนระหวา่งผู้สอน
ศาสนาทัง้สอง ใจเขาอ่อนลงทันท ีเขาเปิดประตอูีกครัง้และขอให้ผู้สอนศาสนากลับมา
แบ่งปันข่าวสารกับเขา 

“. . . หลักธรรมของการมีความรกัตอ่กันและพัฒนาความสามารถในการให้พระครสิต์
เป็นศนูย์รวมของส่ิงที่เราคดิ พูด และทําคอืรากฐานการเป็นสานุศิษย์ของพระครสิต์
และครสูอนพระกิตตคิณุ” (“พระองคท์รงรกัเราจรงิๆ ,” เลียโฮนา, พ.ค. 2012, 17)

• ผู้สอนศาสนาที่บรรยายไว้ ในเรือ่งราวน้ีทําตามคาํแนะนําของพระเจ้าให้รกักันและกัน
อย่างไร

เชือ้เชิญให้นักเรยีนรอ้งเพลง “จงรกักันและกัน” (เพลงสวด, บทที่ 155) ขอให้พวกเขา
นึกถึงคนบางคนที่พวกเขารูจ้ักผู้ที่จําไดง้่ายวา่เป็นสานุศิษย์คนหน่ึงของพระเยซูครสิต์
เน่ืองจากความรกัที่เขาแสดงตอ่ผู้อื่น หลังจากรอ้งเพลงสวดแล้ว ให้เชือ้เชิญนักเรยีนแบ่ง
ปันช่ือของคนที่พวกเขานึกถึงและอธิบายวธิีที่คนเหล่าน้ันแสดงความรกัตอ่ผู้อื่น ท่าน
อาจเล่าถึงคนที่ท่านนึกถึงให้ชัน้เรยีนฟังดว้ย



กระตุน้ให้นักเรยีนเขียนในสมุดจดหรอืสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องพวกเขาวา่
พวกเขาจะทําอะไรเพื่อรกัคนอื่นไดม้ากขึน้อย่างที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงรกัพวกเขา

สรปุ ยอห์น 13:36–38 โดยอธิบายวา่หลังจากเปโตรประกาศวา่เขาจะสละชีวติของเขาเอง
เพื่อพระเยซูครสิต ์พระเยซูตรสับอกเปโตรวา่เขาจะปฏิเสธพระเยซูสามครัง้ก่อนไก่ขัน

นํานักเรยีนในการคน้หาข้อพระคมัภีร์ โดยการใช้คาํไขเพื่อช่วยให้พวกเขาฝึกหาข้อความ
ในพระคมัภีรข์องพวกเขาไดอ้ย่างรวดเรว็ สําหรบัคาํไข ท่านสามารถใช้คาํสําคญั ข้อความ
บรบิท หลักคาํสอนและหลักธรรม ตลอดจนแนวคดิการประยุกต์ ใช้จากบัตรผู้เช่ียวชาญ
พระคมัภีร ์ท่านอาจจะสรา้งคาํไขของท่านเองดว้ย กิจกรรมการคน้หาพระคมัภีรซ่ึ์ง
นักเรยีนจะแข่งกันหาวา่ข้อความน้ันอยู่ที่ ไหนจะช่วยให้พวกเขามีส่วนรว่มในการเรยีน
รูข้้อผู้เช่ียวชาญพระคมัภีรอ์ย่างแข็งขัน เมื่อใช้กิจกรรมการคน้หาพระคมัภีร ์ให้ทําใน
วธิีที่จะไม่ทํารา้ยความรูสึ้กหรอืทําให้พระวญิญาณไม่พอพระทัย ช่วยนักเรยีนหลีกเลี่ยง
การปฏิบัตกิับพระคมัภีรอ์ย่างไม่คารวะหรอืแข่งขันกันมากจนเกินควร ท่านอาจเชือ้เชิญ
ให้นักเรยีนแข่งขันกับมาตรฐานมากกวา่แข่งขันกันเองดว้ย ยกตวัอย่างเช่น นักเรยีน
สามารถแข่งกับคร ูหรอืพวกเขาสามารถแข่งเพื่อดวูา่เปอรเ์ซ็นตข์องนักเรยีนในห้องบาง
เปอรเ์ซ็นตจ์ะสามารถหาข้อพระคมัภีรภ์ายในเวลาที่กําหนดไดห้รอืไม่



หากเป็นไปได ้ให้แสดงแผนที่เมืองของท่านและเชือ้เชิญให้นักเรยีนระบุสถานท่ีซ่ึงเขา
อยู่ ในปัจจุบันบนแผนที่ ระบุสถานที่อีกแห่งหน่ึงซ่ึงนักเรยีนคุน้เคยในแผนท่ี เชือ้เชิญ
พวกเขาเขียนลงในแผ่นกระดาษถึงวธิีที่จะไปจากจุดที่เขาอยู่ตอนน้ีเพื่อไปยังสถานท่ีน้ัน 
เชือ้เชิญนักเรยีนหน่ึงหรอืสองคนรายงานส่ิงที่พวกเขาเขียน

เขียน อาณาจักรซีเลสเชียล บนกระดาน ขอให้นักเรยีนพิจารณาเส้นทางท่ีพวกเขาจะ
บอกคนที่ตอ้งการรูว้ธิี ไปถึงอาณาจักรซีเลสเชียล

เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาหลักธรรมขณะศึกษา ยอห์น 14 ซ่ึงจะช่วยให้พวกเขารูว้ธิีกลับ
ไปหาพระบิดาบนสวรรคแ์ละเข้าสู่อาณาจักรซีเลสเชียล

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเขา้ใจบรบิทของ ยอห์น 14 เตอืนพวกเขาวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงถือ
ปฏิบัตปิัสกากับอัครสาวกของพระองคท์ี่ห้องชัน้บนในเยรซูาเล็ม หลังจากรบัประทานอา
หารปัสกา พระเยซูตรสับอกสานุศิษย์ของพระองคว์า่อีกไม่นานพระองคจ์ะทรงไปจากเขา 
(ด ูยอห์น 13:33)

เชือ้เชิญนักเรยีนหลายๆ คนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก ยอห์น 14:1–5 ขอให้ชัน้เรยีนดู
ตาม โดยมองหาวา่พระเยซูทรงสอนอะไรอัครสาวกของพระองคเ์พื่อช่วยปลอบโยนพวก
เขา

• พระเยซูทรงสอนอะไรอัครสาวกของพระองคเ์พื่อช่วยปลอบโยนพวกเขา

• ท่านคดิวา่ประโยคน้ี “ ในพระนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่มากมาย” ใน ข้อ 2 หมายถึง
อะไร

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ

“[ประโยค] ‘ ในพระนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่มากมาย’ . . . ข้อน้ีควรเป็น
วา่—‘ ในอาณาจักรของพระบิดาของเรามีอาณาจักรมากมาย,’ ทัง้น้ีเพื่อท่าน
จะเป็นทายาทของพระผู้เป็นเจ้าและเป็นทายาทรว่มกับข้าพเจ้า . . . มีที่อยู่



สําหรบัผู้ที่เช่ือฟังกฎซีเลสเชียล และมีที่อื่นอีกสําหรบัผู้ ไม่เช่ือฟังกฎ ทุกคนอยู่ตาม
ลําดบัของตน” (ด ูคาํสอนของประธานศาสนาจักร: โจเซฟ สมิธ [2007], 235)

ท่านอาจตอ้งการเสนอแนะให้นักเรยีนเขียนคาํวา่ อาณาจักร และ อาณาจักรมากมาย  
ในพระคมัภีรเ์หนือคาํวา่ พระนิเวศน์ และ ที ่ ใน ยอห์น 14:2

• คาํสอนใดใน ยอห์น 14:1–4 ที่อาจเป็นคาํปลอบโยนสําหรบัอัครสาวก

• ตามท่ีกล่าวไว้ ใน ข้อ 5 โธมัสตอบคาํสอนของพระผู้ช่วยให้รอดวา่อัครสาวกของพระองค์
รูจ้ักทางไปอาณาจักรของพระบิดาบนสวรรคอ์ย่างไร

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึง อ่าน ออกเสียง ยอห์น 14:6 ขอให้ชัน้เรยีนมองหาพระดาํรสัที่
พระเยซูทรงตอบคาํถามของโธมัส

• พระเยซูทรงตอบคาํถามของโธมัสอย่างไร

วาดรปูเส้นทางบนกระดาน ตน้ทางให้เขียนวา่ เรา และปลายทางอีกดา้นหน่ึงให้เขียน 
อาณาจักรของพระบิดาบนสวรรค ์เขียนคาํวา่ ทางน้ัน ใตภ้าพเส้นทางและชี้ให้เห็นวา่วลี
น้ีหมายถึงเส้นทางที่นําจากที่หน่ึงไปยังอีกที่หน่ึง

• พระผู้ช่วยให้รอดทรงเป็นทางน้ันอย่างไร (นักเรยีนอาจตอบวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรง
แสดงให้เราเห็นวธิีการดาํเนินชีวติเพื่อเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้าและวธิีมีคา่ควรที่จะอยู่
ในที่ประทับของพระบิดาบนสวรรค)์

เขียนคาํวา่ ความจรงิ และ ชีวติ บนกระดานใตค้าํวา่ “ทางน้ัน”

• พระเยซูครสิตท์รงเป็นความจรงิในทางใดบ้าง (พระองคท์รงเป็นที่มาของความจรงิทัง้
ปวงและทรงดาํเนินพระชนม์ชีพในความจรงิทัง้ปวงอย่างสมบูรณ์แบบ)

• พระเยซูทรงเป็นชีวติในทางใดบ้าง (พระองคท์รงทําให้เป็นไปไดสํ้าหรบัเราที่จะ
เอาชนะความตายทางรา่งกายและฟ้ืนคนืชีวติดว้ยรา่งกายที่เป็นอมตะและเอาชนะ
ความตายทางวญิญาณเพื่อไดร้บัชีวตินิรนัดร ์พระองคท์รงเป็น “แสงสวา่งซ่ึงอยู่ ในส่ิง
ทัง้ปวง, ซ่ึงให้ชีวติแก่ส่ิงทัง้ปวง” [คพ. 88:13])

ใตภ้าพเส้นทางบนกระดาน ให้เขียน พระเยซูครสิตท์รงเป็น ข้างๆ “ทางน้ัน”

• จากส่ิงที่เราสนทนาไปแล้ว ท่านจะสรปุความหมายพระดาํรสัของพระผู้ช่วยให้รอดที่
วา่ “ ไม่มี ใครมาถึงพระบิดาไดน้อกจากจะมาทางเรา” อย่างไร (ยอห์น 14:6) (นักเรยีน
อาจใช้คาํพูดตา่งกันแตค่วรระบุความจรงิทํานองน้ี โดยผ่านการชดใช้ของพระเยซู
ครสิต์และโดยการทําตามทางของพระองค์เท่าน้ันท่ีเราจะสามารถเข้าสูอ่าณาจักร
ของพระบิดาบนสวรรค์ ได้)

• จะเกิดอะไรขึน้หากเราพยายามทําตามทางซ่ึงไม่ ใช่ทางของพระผู้ช่วยให้รอด

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีของเอ็ลเดอรล์อวเ์รนซ์ อี. คอร์
บรดิจ์แห่งสาวกเจ็ดสิบ ขอให้ชัน้เรยีนฟังดวูา่จะเกิดอะไรขึน้หากเราพยายามทําตามทาง
ซ่ึงไม่ ใช่ทางของพระผู้ช่วยให้รอด

“มีทางเดยีวไปสู่ความสุขและความสําเรจ็ พระองคท์รงเป็นทางน้ัน ทางอื่น 
ทุกทาง ไม่วา่จะเป็นทางใดก็เป็นความสับสนอลม่าน . . .

“. . . เราสามารถเลือกตดิตามพระเจ้าและไดร้บัการประสิทธ์ิประสาทดว้ย
พลังของพระองคแ์ละมีสันตสุิข ความสวา่ง กําลัง ความรู ้ความมั่นใจ ความ

รกัและปีตหิรอืเราจะไปหนทางอื่นหนทางใดก็ได ้ทางใดสุดแล้วแตแ่ละไปตามลําพัง
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—โดยไม่มีความช่วยเหลือจากพระองค ์ไม่มีพลังของพระองค ์ไม่มีการนําทาง อยู่ ใน
ความมืด ความยุ่งยาก ความสงสัย โศกเศรา้และผิดหวงั ข้าพเจ้าขอถามวา่ทางใดง่ายกวา่
กัน . . .

“มีทางเดยีวไปสู่ความสุขและความสําเรจ็ พระเยซูครสิตท์รงเป็นทางน้ัน” (“ทางน้ัน,” 
เลียโฮนา, พ.ย. 2008, 43, 45–46)

• ตามที่เอ็ลเดอรค์อรบ์รดิจ์กล่าวไว ้จะเกิดอะไรขึน้หากเราไม่ทําตามทางของพระผู้ช่วย
ให้รอด

• จะเกิดอะไรขึน้หากเราทําตามทางของพระผู้ช่วยให้รอด

ขอให้นักเรยีนไตรต่รองประสบการณ์ที่พวกเขาเคยมีซ่ึงพวกเขาไดร้บัพรจากการทําตาม
ทางของพระผู้ช่วยให้รอด เชือ้เชิญนักเรยีนสองสามคนแบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขา

สรปุ ยอห์น 14:7–14 โดยอธิบายวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนอัครสาวกของพระองคว์า่จุด
ประสงคห์น่ึงของพระองค์ ในการเสด็จมายังแผ่นดนิโลกคอืเพื่อเปิดเผยธรรมชาตวิสัิย
อันแท้จรงิของพระบิดาบนสวรรคผ์่านพระคาํและการกระทําของพระองค ์พระองคท์รง
สัญญาอัครสาวกของพระองคเ์ช่นกันวา่พวกเขาจะมีพลังอํานาจในการทํางานที่ยิ่งใหญ่

ขอให้นักเรยีนนึกถึงคนบางคนที่พวกเขารกั

• ท่านแสดงความรกัของท่านตอ่บุคคลน้ีอย่างไร

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึง อ่าน ออกเสียง ยอห์น 14:15 ขอให้ชัน้เรยีนมองหาวา่พระเยซู
ทรงบอกให้อัครสาวกของพระองคท์ําอะไรเพื่อแสดงความรกัตอ่พระองค์

• ตามที่พระเยซูทรงสอนอัครสาวกของพระองค ์เราจะทําอะไรเพื่อแสดงความรกัตอ่พระ
เยซูครสิต ์(นักเรยีนควรระบุความจรงิตอ่ไปน้ี เราแสดงความรกัต่อพระเยซูครสิต์
โดยรกัษาพระบัญญัติของพระองค์)

ให้นําแผ่นกระดาษหลายๆ แผ่นที่เขียนพระบัญญัติไวบ้นน้ันมาที่ชัน้เรยีน (เช่น เช่ือฟัง
พระคาํแห่งปัญญา จ่ายส่วนสิบ และรกัษาวนัสะบาโตให้ศักดิสิ์ทธิ์) เชือ้เชิญนักเรยีนหลาย
คนออกมาที่หน้าชัน้เรยีน บอกให้แตล่ะคนหยิบกระดาษหน่ึงแผ่น อ่านออกเสียงพระ
บัญญัตน้ัิน และอธิบายวา่การรกัษาพระบัญญัตขิ้อน้ันทําให้เราแสดงความรกัตอ่พระเยซู
ครสิตอ์ย่างไร หลังจากน้ัน เชือ้เชิญให้พวกเขากลับไปที่น่ัง

เชือ้เชิญให้นักเรยีนไตรต่รองวา่พวกเขากําลังแสดงความรกัตอ่พระผู้ช่วยให้รอดโดยการ
รกัษาพระบัญญัตขิองพระองค์ ไดด้เีพียงใด กระตุน้ให้พวกเขาตัง้เป้าหมายเพื่อแสดง
ความรกัตอ่พระผู้ช่วยให้รอดโดยรกัษาพระบัญญัตหิน่ึงข้อหรอืมากกวา่น้ันที่อาจจะยาก
สําหรบัพวกเขาให้ดยีิ่งขึน้

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 14:16–17, 26 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดย
มองหาพระดาํรสัที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงสัญญากับอัครสาวกของพระองค์

• พระผู้ช่วยให้รอดทรงสัญญาอะไรกับอัครสาวกของพระองค์



อธิบายวา่วลี “ผู้ช่วยอีกผู้หน่ึง” ใน ข้อ 16 หมายถึงพระวญิญาณบรสุิทธิ์ เน่ืองจากพระผู้
ช่วยให้รอดทรงเป็นพระผู้ปลอบโยนแก่อัครสาวกของพระองคร์ะหวา่งการปฏิบัตศิาสน
กิจขณะทรงเป็นมรรตยั พระองคจ์ึงทรงเรยีกพระวญิญาณบรสุิทธิ์วา่เป็นพระผู้ปลอบโยน 
อีกผู้หน่ึง

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ยอห์น 14:16–17, 26 พระวญิญาณบรสุิทธิ์จะทรงทําอะไรให้เรา ( โดย
ใช้คาํพูดของพวกเขาเอง นักเรยีนควรระบุความจรงิตอ่ไปน้ี พระวญิญาณบรสุิทธ์ิจะ
ทรงปลอบโยนเรา สอนเราทุกสิง่ และจะทําให้ระลึกถึงทุกสิง่)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนเขียนคาํตอบของพวกเขาตอ่คาํถามตอ่ไปน้ีลงในสมุดจดหรอืสมุด
บันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องพวกเขา

• ท่านเคยรูสึ้กวา่พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงปลอบโยนท่านเม่ือใด ท่านรูสึ้กวา่พระองคท์รง
สอนท่านเมื่อใด พระองคท์รงช่วยให้ท่านระลึกถึงทุกส่ิงเม่ือใด

หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว ขออาสาสมัครสองสามคนแบ่งปันส่ิงที่พวกเขาเขียน

เชือ้เชิญนักเรยีนหลายๆ คนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก ยอห์น 14:18–23

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 21 และ 23 เราจะไดร้บัพรอะไรหากเรารกัษาพระบัญญัต ิ
(นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกันแตค่วรระบุหลักธรรมทํานองน้ี ถ้าเรารกัษาพระบัญญัติ 
พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูครสิต์จะทรงอยู่กับเรา)

• ท่านคดิวา่การที่พระบิดาบนสวรรคแ์ละพระเยซูครสิตจ์ะทรงอยู่กับเราหมายความ
วา่อย่างไร (หมายถึงการปรากฏพระองคข์องพระบิดาบนสวรรคแ์ละพระเยซูครสิต ์
[ด ูคพ. 130:3])

อธิบายวา่ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธสอนวา่พระวญิญาณบรสุิทธิ์เรยีกวา่เป็นพระ
ผู้ปลอบโยนองคแ์รก แตพ่ระเยซูครสิตท์รงเป็นพระผู้ปลอบโยนองคท์ี่สอง เพื่อรบั
พระองค์ ในฐานะพระผู้ปลอบโยนองคท์ี่สอง เราตอ้งพัฒนาศรทัธาในพระองคก์่อน กลับ
ใจ รบับัพตศิมา รบัพระวญิญาณบรสุิทธิ์ พยายามเป็นคนชอบธรรมและรบัใช้พระผู้เป็น
เจ้า หากเราทําส่ิงเหล่าน้ี ในท้ายที่สุดเรา “จะมีพระอตริปูของพระเยซูครสิตม์าอยู่กับ 
[เรา] หรอืปรากฎตอ่ [เรา] เป็นครัง้คราว . . . และนิมิตแห่งฟ้าสวรรคจ์ะเปิดตอ่ [เรา] 
และพระเจ้าจะทรงสอน [เรา] ตรงหน้า” ( ใน History of the Church, 3:380–81) คาํสัญญาน้ี
จะเกิดสัมฤทธิผลตามพระประสงคแ์ละจังหวะเวลาของพระเจ้า (ด ูคพ. 88:68)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่าน ยอห์น 14:27 ในใจ โดยมองหาข่าวสารที่พระผู้ช่วยให้รอด
ประทานแก่อัครสาวกของพระองค์

• ข่าวสารของพระผู้ช่วยให้รอดใน ข้อ 27 เกี่ยวข้องกับหลักธรรมที่เราระบุในบทเรยีนน้ี
อย่างไร

• อะไรคอืความแตกตา่งระหวา่งสันตสุิขที่พระผู้ช่วยให้รอดประทานกับสันตสุิขที่ โลกให้

สรปุ ยอห์น 14:28–30 งานแปลของโจเซฟ สมิธ, ยอห์น 14:30 ( ใน คูม่ือพระคมัภีร)์ โดย
อธิบายวา่พระเยซูทรงบอกอัครสาวกของพระองคว์า่พวกเขาควรช่ืนชมยินดเีน่ืองจาก
พระองคก์ําลังจะไปจากพวกเขาเพื่อเสด็จกลับไปหาพระบิดาบนสวรรค ์พระองคท์รงบอก
พวกเขาดว้ยวา่ซาตานไม่มีอํานาจเหนือพระองคเ์พราะพระองคท์รงเอาชนะโลกแล้ว พระ
เยซูทรงบอกอัครสาวกวา่ซาตานจะยังคงมีอิทธิพลตอ่พวกเขาเพราะงานของพวกเขาบน
แผ่นดนิโลกยังไม่สําเรจ็ลุล่วง



เชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่าน ยอห์น 14:31 ในใจ โดยมองหาวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงตอ้งการ
ให้ โลกรูอ้ะไร

• พระผู้ช่วยให้รอดทรงตอ้งการให้ โลกรูอ้ะไร

• พระผู้ช่วยให้รอดทรงแสดงความรกัของพระองคต์อ่พระบิดาบนสวรรคอ์ย่างไร

เพื่อสรปุ เชือ้เชิญให้นักเรยีนเป็นพยานวา่หลักธรรมในบทเรยีนน้ีสามารถช่วยพวกเขา
ขณะพยายามกลับไปยังที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าในอาณาจักรซีเลสเชียลอย่างไร

เพื่อช่วยนักเรยีนท่องจํา ยอห์น 14:6 ท่านอาจจะใช้แนวคดิอย่างหน่ึงที่อธิบายไว้ ในภาค
ผนวกท้ายคูม่ือเล่มน้ี

เพื่อช่วยให้นักเรยีนท่องจํา ยอห์น 14:15 เชือ้เชิญให้พวกเขาเขียนข้อน้ีลงในกระดาษ ขอ
ให้พวกเขาท่องซํา้ๆ จนจําได ้จากน้ันเชือ้เชิญให้พวกเขาวางกระดาษไว้ ในที่ซ่ึงจะช่วย
เตอืนให้พวกเขาแสดงความรกัตอ่พระเจ้าโดยการรกัษาพระบัญญัตขิองพระองค์



ก่อนชัน้เรยีน ให้เขียนคาํวา่ ประสบความสําเรจ็ ไม่มีความสุข ปีตยิินด ีตาย คุม้คา่ ไม่เกิด
ผล เกิดผลด ีงอกงาม อุดมสมบูรณ์ และ ไม่ประสบความสําเรจ็ บนกระดาน

เชือ้เชิญให้นักเรยีนจินตนาการวา่พวกเขากําลังมองย้อนกลับไปในชีวติของพวกเขาในอีก 
60 ปีข้างหน้า

• คาํเหล่าน้ีคาํใดท่ีท่านอยากบรรยายชีวติของท่านเอง เพราะเหตใุด

วาด ภาพ เถาองุ่นบนกระดาน ท่านอาจแนะนําให้นักเรยีนลอกภาพวาดในสมุดจดหรอื
สมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องพวกเขา อธิบายวา่พระเยซูทรงใช้อุปมาเถาองุ่นเพื่อ
ช่วยให้สานุศิษย์ของพระองคเ์ข้าใจชีวติที่เกิดผลด ีงอกงาม และอุดมสมบูรณ์

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 15:1–5 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่
แตล่ะส่วนของอุปลักษณ์น้ีหมายถึงอะไร

• เถาองุ่นหมายถึงอะไร (เขียนกํากับเถาองุ่นบนกระดานวา่ พระเยซูครสิต)์

• แขนงหมายถึงอะไร (เขียนกํากับแขนงวา่ สานุศษิย์ของพระเยซูครสิต)์

• ถ้าพระเยซูครสิตท์รงเป็นเถาองุ่นและเราเป็นแขนง ผลจะหมายถึงอะไร (ผลสามารถ
หมายถึงงานอันชอบธรรมและการปฏิบัตทิี่สานุศิษย์พระเยซูครสิตค์วรทําให้เกิดผล 
เขียนกํากับผลวา่ งานทีช่อบธรรม)

ชี ้ไปที่คาํวา่ ผู้ดแูลรกัษา ใน ข้อ 1

• ผู้ดแูลรกัษาคอือะไร (คนที่คอยดแูลสวนองุ่น)

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 1–2 พระบิดาบนสวรรคท์รงเป็นเหมือนผู้ดแูลรกัษาอย่างไร 
(อธิบายวา่พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาทรงปลูกเถาองุ่นแท้ [พระเยซูครสิต]์ ซ่ึงจะบํารงุ
เลีย้งเถาอ่ืนๆ)

ให้นักเรยีนดแูขนงเล็กๆ หรอืกิ่งไม้ที่ท่านตดัออกจากตน้ไม้และอธิบายวา่ท่านตืน่เตน้
เพียงใดเม่ือถึงเวลาที่ท่านจะสามารถเก็บผลจากแขนงน้ีและกินผล ถามชัน้เรยีนวา่พวก
เขาคดิวา่ท่านจะรบัประทานผลจากแขนงน้ีไดเ้มื่อไหร่



• เหตใุดแขนงน้ีจะไม่ผลิตผลใดๆ (เน่ืองจากมันถูกตดัออกจากตน้ มันไม่สามารถไดร้บั
การบํารงุเลีย้งจนผลิตผลได)้

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 15:4–5 เชือ้เชิญให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมอง
หาวา่พระผู้ช่วยให้รอดตรสัวา่อะไรเป็นส่ิงสําคญัสําหรบัผลที่จะโตบนแขนงน้ัน

• พระเยซูตรสัวา่อะไรเป็นส่ิงสําคญัสําหรบัผลที่จะโตบนแขนงน้ัน (แขนงตอ้ง “ตดิ
สนิท” อยู่กับเถา)

• แขนงน้ีเป็นเหมือนคนท่ีถูกแยกหรอืตดัออกจากพระผู้ช่วยให้รอดอย่างไร

เชือ้เชิญให้นักเรยีนพิจารณาทําเครือ่งหมายแตล่ะครัง้ที่มีคาํวา่ ตดิสนิท ใน ข้อ 4–5 
อธิบายวา่คาํวา่ ตดิสนิท ดงัที่ ใช้ ในข้อเหล่าน้ีหมายถึงคงอยู่และตดิแน่นอยู่กับพระเยซู
ครสิตแ์ละศาสนจักรของพระองค ์(ด ูเจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด,์ “จงเข้าสนิทอยู่ ในเรา,” 
เลียโฮนา, พ.ค. 2004, 40)

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 5 ผลของการตดิสนิทหรอืตดิแน่นอยู่กับพระผู้ช่วยให้รอดคอือะไร 
(สานุศิษย์ของพระเยซูครสิตจ์ะเกิดผลมาก)

เขียนข้อความที่ ไม่ครบถ้วนตอ่ไปน้ีไวบ้นกระดาน ถ้าเรารกัษาพระบัญญัตเิราจะตดิสนิท
กับความรกัของพระผู้ช่วยให้รอดและ . . .

เพื่อช่วยให้ชัน้เรยีนเข้าใจวธิีหน่ึงที่พระเยซูครสิตท์รงช่วยเรารกัษาพระบัญญัตแิละตดิ
สนิทในความรกัของพระองค ์เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงข้อความตอ่ไปน้ี

“. . .โดยผ่านพระคณุของพระเจ้า ผ่านศรทัธาในการชดใช้ของพระเยซูครสิตแ์ละ
การกลับใจจากบาป แตล่ะคนไดร้บัพลังและความช่วยเหลือเพื่อทํางานดทีี่พวกเขา
จะไม่สามารถทําไดห้ากปล่อยให้ทําตามวธิีของพวกเขาเอง พระคณุดงักล่าวคอืพระ
เดชานุภาพอันกอปรดว้ยพระปรชีาสามารถซ่ึงยอมให้ชายหญิงไดร้บัชีวตินิรนัดร์
และความสูงส่งหลังจากพวกเขาไดพ้ยายามสุดความสามารถแล้ว” (คูม่ือพระคมัภีร,์ 
“พระคณุ”)

• พระเยซูครสิตท์รงเสรมิสรา้งเราให้เข้มแข็งเพื่อรกัษาพระบัญญัติ ในทางใดบ้าง

สรปุ ยอห์น 15:6–8 โดยอธิบายวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนวา่คนที่ ไม่ตดิสนิทใน
พระองคเ์ป็นเหมือนแขนงที่ถูกตดัออก มันเห่ียวแห้งและตาย แตค่นที่ตดิสนิทกับพระ
เยซูครสิตจ์ะเกิดงานดซ่ึีงสรรเสรญิเกียรตพิระผู้เป็นเจ้า

• เราจะทําอะไรไดเ้พื่อตดิสนิทหรอืตดิแน่นอยู่กับพระผู้ช่วยให้รอด

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 15:9–11 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
วา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนสานุศิษย์ของพระองค์ ให้ทําอะไรและพรอะไรที่พวกเขาจะ
ไดร้บั

• พระเยซูทรงสอนสานุศิษย์ของพระองค์ ให้ทําอะไร

• การรกัษาพระบัญญัตทิําให้เราตดิสนิทกับความรกัของพระผู้ช่วยให้รอดอย่างไร (อธิบาย
วา่ถึงแม้พระบิดาและพระบุตรทรงรกัเราอย่างสมบูรณ์และไม่มีที่สิน้สุด แตก่ารรกัษา
พระบัญญัตขิองพระองคท์ําให้เราไดร้บัความบรบิูรณ์ของพรที่พระองคป์รารถนาจะ
ประทานแก่เราดว้ยความรกั [ด ู1 นีไฟ 17:35; คพ. 95:12; 130:20–21])

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 11 เหตใุดพระเยซูทรงสอนสานุศิษย์ของพระองค์ ให้ตดิสนิทกับ
พระองคแ์ละนํางานชอบธรรมออกมา



ถามนักเรยีนวา่พวกเขาจะเตมิข้อความที่ ไม่ครบถ้วนบนกระดานให้เป็นหลักธรรมหน่ึง
ตามส่ิงที่พวกเขาอ่านใน ข้อ 11 วา่อย่างไร ( โดยใช้คาํพูดของนักเรยีน เตมิข้อความบน
กระดานให้ครบถ้วนเพื่อส่ือถึงหลักธรรมตอ่ไปน้ี หากเรารกัษาพระบัญญัติเราจะติด
สนิทอยู่กับความรกัของพระผู้ช่วยให้รอดและได้รบัความบรบูิรณ์แห่งปีติ)

• ท่านคดิวา่เหตใุดการตดิสนิทอยู่กับพระผู้ช่วยให้รอดทําให้เราไดร้บัความบรบิูรณ์แห่ง
ปีติ

ขอให้นักเรยีนนึกถึงคนบางคนท่ีพวกเขารูจ้ักผู้ที่มีปีตเิน่ืองจากเขาตดิสนิทอยู่กับพระ
ผู้ช่วยให้รอด เชือ้เชิญให้นักเรยีนสองสามคนแบ่งปันเกี่ยวกับคนที่พวกเขานึกถึงและ
อธิบายสาเหตทุี่คนน้ันเป็นแบบอย่างที่ดขีองหลักธรรมน้ี ท่านอาจพิจารณาเชือ้เชิญให้
นักเรยีนแบ่งปันวา่การตดิสนิทอยู่กับพระผู้ช่วยให้รอดนําปีตมิาสู่พวกเขาอย่างไร

เชือ้เชิญให้นักเรยีนไตรต่รองวธิีที่พวกเขาจะยังคงตดิแน่นอยู่กับพระผู้ช่วยให้รอดและได้
รบัปีตทิี่ยิ่งใหญ่มากขึน้ดว้ยเหตน้ัุน

เขียนคาํกล่าวตอ่ไปน้ีของประธานรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสันแห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองบน 
กระดาน (คาํกล่าวน้ีมีอยู่ ใน “พระพันธกิจและศาสนกิจของพระเยซูครสิต,์” เลียโฮนา, 
เม.ย. 2013, 18)

“ โดยแท้แล้วหลักฐานยืนยันความเลือ่มใสทีเ่รามีตอ่พระเยซูไดด้ทีีสุ่ดคอืการเลียน
แบบพระองค ์” (ประธานรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน)

ขีดเส้นใตค้าํวา่ ความเลือ่มใส และ การเลียนแบบ ในข้อความบนกระดาน เชือ้เชิญให้
นักเรยีนอธิบายวา่คาํที่ขีดเส้นใตห้มายความวา่อย่างไร (ความเลือ่มใส เป็นความรกัและ
ความเคารพท่ียิ่งใหญ่ และ การเลียนแบบ หมายถึงการทําตามหรอืทําให้เหมือน)

• ท่านคดิวา่เหตใุดการเลียนแบบพระเยซูจึงเป็นวธิีที่ดทีี่สุดที่จะแสดงวา่เรารกัและ
เคารพพระองค์

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 15:12 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่
พระผู้ช่วยให้รอดทรงขอให้เราเลียนแบบพระองคอ์ย่างไร

• พระเยซูทรงบัญชาให้เราทําอะไร (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกันแตค่วรระบุความจรงิ
ตอ่ไปน้ี พระผู้ช่วยให้รอดทรงบัญชาให้เรารกักันอย่างท่ีพระองค์ทรงรกัเรา กระตุน้
ให้นักเรยีนพิจารณาทําเครือ่งหมายความจรงิน้ีใน ข้อ 12)

• ท่านคดิวา่การรกับางคนอย่างที่พระครสิตท์รงรกัท่านหมายความวา่อย่างไร

เชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่าน ยอห์น 15:13–17 ในใจ โดยมองหาวธิีที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงรกั
เรา หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว แบ่งนักเรยีนเป็นคูแ่ละขอให้พวกเขาสนทนากับคูข่อง
เขาถึงส่ิงที่พวกเขาคน้พบ จากน้ันให้ถามคาํถามตอ่ไปน้ี

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 13 พระผู้ช่วยให้รอดตรสัวา่อะไรคอืการแสดงความรกัที่ยิ่งใหญ่
ที่สุด

• พระองคท์รงแสดงความรกัแบบน้ีอย่างไร



เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจมากขึน้วา่การสละชีวติของเราหมายความวา่อย่างไร เชือ้เชิญ
นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยเอ็ลเดอรค์ลอดิโอ อาร.์ เอ็ม. คอสตา
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

“[พระเยซูครสิต]์ ประทานแบบอย่างอันเป็นเลิศของความรกัเม่ือพระองค์
ทรงประกาศวา่ ‘ ไม่มี ใครมีความรกัยิ่งใหญ่กวา่น้ี คอืการสละชีวติเพ่ือมิตร
สหายของตน’ [ยอห์น 15:13] ตอ่มาพระองคท์รงชดใช้บาปของเราทุกคน 
และพลีพระชนม์ชีพเพื่อเราทุกคนในท้ายที่สุด

“เราสามารถสละชีวติเพื่อคนท่ีเรารกัได้ ไม่ ใช่ตายแทนพวกเขา แตม่ีชีวติเพื่อพวกเขา—
ให้เวลาของเรา อยู่ ในชีวติพวกเขาเสมอ รบัใช้พวกเขา สุภาพ เอือ้อาทร แสดงรกัแท้ตอ่
คนในครอบครวั และตอ่มนุษย์ทัง้ปวง—ตามที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอน” (“อย่าผัดส่ิง
ที่ทําไดว้นัน้ีไปทําพรุง่น้ี,” เลียโฮนา, พ.ย. 2007, 94)

• ตามที่เอ็ลเดอรค์อสตากล่าว เราสามารถสละชีวติของเราเพื่อคนอื่นในทางใดบ้าง

• เคยมีบางคนสละชีวติของเขาเพื่อท่านตามวธิีหน่ึงในวธิีเหล่าน้ีเมื่อใด

เชือ้เชิญให้นักเรยีนไตรต่รองถึงพระบัญญัตขิองพระผู้ช่วยให้รอดที่ ให้รกัผู้อื่นดงัที่
พระองคท์รงรกัเรา ให้เวลานักเรยีนสองสามนาทีเพื่อเขียนในสมุดจดหรอืสมุดบันทึกการ
ศึกษาพระคมัภีรเ์กี่ยวกับบางคนที่พวกเขาคดิวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงประสงค์ ให้พวก
เขาแสดงความรกักับคนน้ันและวางแผน วธิี ที่พวกเขาจะทําเช่นน้ัน 

อธิบายวา่หลังจากพระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนสานุศิษย์ของพระองคเ์กี่ยวกับการตดิสนิท
อยู่กับพระองคแ์ละแสดงความรกัซ่ึงกันและกัน พระองคท์รงสอนพวกเขาวา่จะเกิดอะไร
ขึน้กับพวกเขาเพราะการเป็นพยานพิเศษถึงพระองคแ์ละความรบัผิดชอบในการแบ่งปัน
ส่ิงน้ี

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 15:18–20 ขอให้ชัน้เรยีนมองหาส่ิงที่พระ
เยซูทรงสอนวา่โลกจะปฏิบัตติอ่สานุศิษย์ของพระองคอ์ย่างไร (อธิบายวา่ในข้อเหล่าน้ี 
“ โลก” หมายถึงผู้คนที่มีบาปและตอ่ตา้นพระผู้เป็นเจ้า)

• พระเยซูทรงสอนอะไรถึงวธิีที่ โลกจะปฏิบัตติอ่สานุศิษย์ของพระองค์

ท่านอาจตอ้งการชี ้ให้นักเรยีนเห็นวา่เน่ืองจาก “ โลกเกลียดชัง” สานุศิษย์ของพระผู้ช่วย
ให้รอด นักเรยีนมีแนวโน้มที่จะพบกับส่ือและเวบ็ไซตต์อ่ตา้นมอรมอนและเต็มไปดว้ย
ความเกลียดชัง นักเรยีนบางคนอาจเผชิญกับการกีดกัน การล้อเลียน และการคกุคาม
ผ่านพฤตกิรรมโกรธเคอืง รวมถึงการรกุรานทางอินเทอรเ์น็ต

หากเห็นสมควร ท่านอาจแนะนํานักเรยีนวา่จะคน้หาคาํตอบตอ่ข้อกล่าวหาที่มาจากความ
เกลียดชังศาสนจักรไดจ้ากที่ ไหนและดว้ยวธิี ใด นอกเหนือจากการหาความช่วยเหลือจาก
ผู้ ใหญ่ที่ ไวว้างใจได ้นักเรยีนสามารถหาจากแหล่งออนไลน์ที่ mormonnewsroom. org, lds. 

org/ topics และ seektruth. lds. org



สรปุ ยอห์น 15:21–25 โดยอธิบายวา่พระเยซูครสิตท์รงยืนยันวา่คนที่เกลียดชังพระองคก็์
เกลียดชังพระบิดาดว้ยและพวกเขาจะตอ้งรบัผิดชอบตอ่การเลือกของพวกเขา

อธิบายวา่ถึงแม้ผู้อื่นจะเกลียดชังและข่มเหงผู้ตดิตามพระผู้ช่วยให้รอด แตพ่ระเยซู
ครสิตป์ระทานวธิีที่ โลกจะรบัประจักษ์พยานของพระองค ์เชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่าน ยอห์น 
15:26–27 ในใจ โดยมองหาพยานผู้ซ่ึงจะเป็นพยานถึงพระเยซูครสิตต์อ่โลก

• พระผู้ช่วยให้รอดตรสัวา่ใครจะเป็นพยานถึงความเป็นพระเจ้าของพระองค ์(พระ
วญิญาณบรสุิทธิ์และสานุศิษย์ของพระผู้ช่วยให้รอด)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนไตรต่รองหลักธรรมและความจรงิในบทเรยีนน้ี กระตุน้ให้พวกเขา
ทบทวนส่ิงที่พวกเขาไดร้บัการกระตุน้เตอืนให้ทําและทําตามการกระตุน้เตอืนที่พวกเขา
อาจไดร้บัจากพระวญิญาณบรสุิทธิ์









เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงออกมาหน้าชัน้เรยีน นําผ้าปิดตาพันรอบศีรษะนักเรยีน ปิดตา
ไวเ้พื่อไม่ ให้นักเรยีนมองเห็น หลังจากปิดตานักเรยีนแล้ว เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนอื่นๆ 
วางชุดพระคมัภีรข์องพวกเขาไวต้รงที่ ใดที่หน่ึงในห้องเรยีน จากน้ันถามนักเรยีนท่ีถูกปิด
ตาวา่จะยากเพียงใดที่จะหาพระคมัภีรช์ุดน้ันในห้องเรยีนและเปิดพระคมัภีรต์ามที่บอก
ให้เปิดหน้าน้ัน ถามนักเรยีนวา่จะเป็นประโยชน์หรอืไม่หากมีบางคนเต็มใจนําทางเขาไป
ที่พระคมัภีร์

เชือ้เชิญให้นักเรยีนที่ปิดตาเลือกนักเรยีนอีกคนมาทําหน้าที่นําทาง เชือ้เชิญนักเรยีนที่
ไดร้บัเลือกให้นํานักเรยีนท่ีถูกปิดตาไปยังชุดพระคมัภีรท์ี่เลือกไวแ้ละช่วยเขาเปิดไปยัง
หน้าที่ตอ้งการ หลังจากทํากิจกรรมเหล่าน้ีเสรจ็ อธิบายวา่เมื่อพระเยซูครสิตป์ระทับบน
แผ่นดนิโลก พระองคท์รงอบรมและสอนสานุศิษย์ของพระองค ์พระองคท์รงนําพวกเขา
ให้เข้าใจความจรงิที่พระองคท์รงสอนดว้ยพระองคเ์อง

สรปุ ยอห์น 16:1–4 โดยอธิบายวา่หลังจากพระเยซูเสวยพระกระยาหารปัสกากับสานุศิษย์
ของพระองคแ์ล้ว พระองคท์รงบอกพวกเขาวา่เวลาจะมาถึงเมื่อผู้คนจะเกลียดชังพวก
เขาและคนเหล่าน้ีจะเช่ือวา่พวกเขากําลังปรนนิบัตพิระผู้เป็นเจ้าโดยการสังหารเหล่า
สานุศิษย์

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 16:5–6 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่
พระเยซูทรงบอกอะไรสานุศิษย์ของพระองคแ์ละพวกเขารูสึ้กอย่างไรเกี่ยวกับส่ิงน้ัน

• สานุศิษย์รูสึ้กอย่างไรเกี่ยวกับข่าวที่วา่พระเยซูจะเสด็จจากไปและพวกเขาจะถูกข่มเหง

เชือ้เชิญนักเรยีนที่กําลังรบัใช้เป็นผู้นําทางแก่นักเรยีนที่ถูกปิดตากลับไปที่น่ัง ถาม
นักเรยีนคนท่ีถูกปิดตาวา่

• รูสึ้กอย่างไรกับการอยู่คนเดยีวอีกครัง้โดยไม่มีเพื่อนช่วยท่าน

หาเก้าอี ้ให้นักเรยีนที่ปิดตา และเชิญให้เขาน่ังลง (แตย่ังคงปิดตาไว)้



เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 16:7 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่
พระเยซูทรงสัญญาวา่จะส่งใครมาหลังจากพระองคเ์สด็จจากไป

• พระเยซูทรงสัญญาวา่จะส่งใครมาหลังจากพระองคเ์สด็จจากไป (พระเยซูจะทรงส่ง
พระผู้ปลอบโยน หรอืพระวญิญาณบรสุิทธิ์)

อธิบายวา่คาํวา่ ประโยชน์ ดงัที่ ใช้ ใน ข้อ 7 หมายถึงไดเ้ปรยีบหรอืเป็นประโยชน์ อธิบายวา่ 
“พระวญิญาณบรสุิทธิ์ ไม่ ไดท้รงทํางานอย่างสมบูรณ์ท่ามกลางชาวยิวระหวา่งช่วงหลายปี
ที่พระเยซูประทับบนแผ่นดนิโลก (ยอห์น 7:39; 16:7)” (Bible Dictionary, “Holy Ghost”) 
เพื่อช่วยให้ชัน้เรยีนเข้าใจสาเหตทุี่พระวญิญาณบรสุิทธิ์ ไม่ ไดท้รงทํางานอย่างสมบูรณ์ ให้
อ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยเอ็ลเดอรบ์รซู อาร.์ แมคคองกี แห่งโควรมัอัครสาวกสิบ
สอง

“ตราบเท่าที่พระเยซูประทับอยู่กับสานุศิษย์ดว้ยพระองคเ์อง ไม่มีความจําเป็นใดๆ เลยท่ี
พวกเขาจะมีพระวญิญาณเป็นเพื่อนตลอดเวลาเหมือนอย่างที่พวกเขาจะตอ้งมีหลังจาก
พระเยซูเสด็จจากไป” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 753)

สรปุ ยอห์น 16:8–12 โดยอธิบายวา่หน่ึงในบทบาทของพระวญิญาณบรสุิทธิ์คอืตาํหนิโลก
เรือ่งบาป

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 16:13 ขอให้ชัน้เรยีนมองหาบทบาทอ่ืน
ที่พระผู้ปลอบโยนจะทรงทําให้เกิดสัมฤทธิผลในชีวติของสานุศิษย์หลังจากพระเยซูทรง
จากไป

• บทบาทอะไรที่พระวญิญาณบรสุิทธิ์จะทรงทําให้เกิดสัมฤทธิผลในชีวติสานุศิษย์ของ
พระเจ้าหลังจากพระองคเ์สด็จจากไป สานุศิษย์อาจไดป้ระโยชน์อย่างไรจากความช่วย
เหลือและการนําทางที่พระวญิญาณบรสุิทธิ์จะประทาน

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 13 พระวญิญาณบรสุิทธิ์จะทรงทําอะไรให้เราในสมัยของเรา (หลัง
จากนักเรยีนตอบ ให้เขียนความจรงิตอ่ไปน้ีบนกระดาน พระวญิญาณบรสุิทธ์ิจะนํา
เราไปสูค่วามจรงิทัง้ปวงและให้เราเห็นสิง่ท่ีจะเกิดขึน้)

• มีวธิีอะไรบ้างที่พระวญิญาณบรสุิทธิ์จะนําเราไปสู่ความจรงิ

• พระวญิญาณบรสุิทธิ์จะทรงทําให้เราเห็นส่ิงที่จะเกิดขึน้ในทางใดบ้าง (หากจําเป็น ให้
อธิบายวา่ผ่านพระวญิญาณบรสุิทธิ์ พระผู้เป็นเจ้าจะประทานความเช่ือม่ัน ความหวงั 
นิมิต การเตอืน และการนําทางสําหรบัอนาคตของเรา)

ให้วางของชิน้หน่ึง (รางวลั) บนชัน้หรอืเก้าอีห้รอืที่ ใดที่หน่ึงในห้อง เชือ้เชิญนักเรยีนท่ีถูก
ปิดตาให้หาของชิน้น้ัน เชือ้เชิญนักเรยีนอีกคนให้กระซิบบอกทางกับนักเรยีนท่ีถูกปิดตา
เพื่อช่วยนําทางเขาให้พบของรางวลั หลังจากนักเรยีนคนน้ันพบแล้ว ใให้เขานําผ้าปิดตา
ออก ให้นักเรยีนทัง้สองกลับไปที่น่ัง ถามชัน้เรยีนวา่

• ท่านรูสึ้กวา่พระวญิญาณบรสุิทธิ์นําท่านไปสู่ความจรงิเม่ือใด ท่านรู้ ไดอ้ย่างไรวา่พระ
วญิญาณบรสุิทธิ์กําลังนําทางท่าน

ท่านอาจตอ้งการ แบ่งปันประสบการณ์ เมื่อท่านไดร้บัการนําทางจากพระวญิญาณบรสุิทธิ์
ในชีวติท่านเอง เพื่อช่วยให้นักเรยีนประยุกต์ ใช้ความจรงิที่พวกเขาเรยีนรู ้กระตุน้ให้พวก
เขาดาํเนินชีวติในแบบที่จะอัญเชิญการนําทางของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ในชีวติพวกเขา

ธธธธิ์



ชี ้ให้เห็นวา่ ยอห์น 16:13 ระบุวา่พระวญิญาณบรสุิทธิ์ซ่ึงมีหน้าที่เป็นพยานถึงพระบิดา
และพระบุตร จะ “ ไม่ตรสัโดยพละการ แตพ่ระองคจ์ะตรสัส่ิงที่พระองคท์รงไดย้ิน” 
เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 16:14–15 ขอให้ชัน้เรยีนมองหาวา่พระ
วญิญาณบรสุิทธิ์จะตรสับอกข่าวสารของใครกับเรา

• พระวญิญาณบรสุิทธิ์จะแจง้ข่าวสารของใครกับเรา (หลังจากนักเรยีนตอบ ให้เขียน
ความตอ่ไปน้ีบนกระดาน พระวญิญาณบรสุิทธ์ิทรงเปิดเผยความจรงิและคํา
แนะนําท่ีมาจากพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูครสิต์)

• เหตใุดจึงมีประโยชน์ที่จะรูว้า่เมื่อพระวญิญาณบรสุิทธิ์ตรสักับเรา พระองคก์ําลังตรสั
แทนพระบิดาบนสวรรคแ์ละพระเยซูครสิต์

อธิบายกับนักเรยีนวา่กับพระวญิญาณบรสุิทธิ์ “การส่ือสารของพระองคก์ับวญิญาณของ
ท่านมีความแน่นอนยิ่งกวา่การส่ือสารใดๆ ที่ท่านไดร้บัผ่านประสาทสัมผัสตามธรรมชาติ
ของท่าน” (แน่วแน่ตอ่ศรทัธา [2004], 197) น่ีหมายความวา่ พระวญิญาณบรสุิทธิ์เป็น
เครือ่งนําทางท่ีมีคา่ท่ีสุดของเราในการเรยีนรูค้วามจรงิ อิทธิพลของพระองคม์ีคา่มากยิ่ง
กวา่ข้อพิสูจน์ที่เป็นรปูธรรม ความคดิเห็นของคนอื่น หรอืการใช้เหตผุลของโลก เช่น
เดยีวกับเรา สานุศิษย์ของพระผู้ช่วยให้รอดจําเป็นตอ้งเรยีนรูท้ี่จะพึ่งพาพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ ให้เป็นผู้นําทางเม่ือพระเจ้าไม่ไดป้ระทับอยู่ที่น่ันดว้ยพระองคเ์อง

เชือ้เชิญให้นักเรยีนนึกถึงเวลาที่พวกเขาตอ้งบอกลาสมาชิกครอบครวัหรอืเพื่อนบางคน
ไปช่ัวระยะหน่ึง

• ท่านกล่าวอะไรเพื่อปลอบใจกันเม่ือท่านบอกลา

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 16:16 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่
พระเยซูทรงบอกอัครสาวกถึงส่ิงใดอีกที่อาจปลอบโยนพวกเขาขณะพวกเขานึกถึงการ
จากไปของพระองค ์ขอให้ชัน้เรยีนรายงานส่ิงที่พบ

อธิบายวา่ใน ยอห์น 16:17–19 เราอ่านวา่สานุศิษย์ ไม่ไดเ้ข้าใจวา่พระเยซูทรงหมายถึง
อะไรเมื่อพระองคต์รสัวา่พระองคก์ําลังจะเสด็จจากไปแตพ่วกเขาจะพบพระองคอ์ีกครัง้

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 16:20–22 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมอง
หาส่ิงที่พระเจ้าตรสัวา่สานุศิษย์ของพระองคจ์ะรูสึ้กเมื่อพระองคจ์ากไปและพวกเขาจะ
รูสึ้กอย่างไรเม่ือพวกเขาพบพระองคอ์ีกครัง้ ท่านอาจจะตอ้งอธิบายวา่วลี “ผู้หญิงจะคลอด
บุตร” หมายถึงมารดาที่ตัง้ครรภ์และกําลังจะให้กําเนิดทารก

• สานุศิษย์จะรูสึ้กอย่างไรเม่ือพระเยซูจากไป พระองคท์รงสัญญาวา่จะเกิดอะไรขึน้หลัง
จากน้ัน

อธิบายวา่สานุศิษย์จะพบพระเยซูอีกครัง้หลังจากพระองคฟ้ื์นคนืพระชนม์ แม้วา่ความ
โศกเศรา้ของพวกเขาตอ่การสิน้พระชนม์ของพระองคจ์ะแสนสาหัส แตปี่ตทิี่พวกเขาจะ
รูสึ้กกับการฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระองคจ์ะยั่งยืน



สรปุ ยอห์น 16:23–32 โดยอธิบายวา่พระเยซูทรงสอนสานุศิษย์ของพระองค์ ให้สวด
อ้อนวอนโดยตรงถึงพระบิดาบนสวรรค์ ในพระนามของพระองค ์(พระครสิต)์ และทรง
ยืนยันกับพวกเขาถึงความรกัที่พระบิดาทรงมีตอ่พวกเขาและพระองค์

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 16:33 และขอให้ชัน้เรยีนมองหาคาํหรอืวลี
ที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงใช้เพื่อปลอบโยนสานุศิษย์ของพระองค์

• พระผู้ช่วยให้รอดทรงใช้คาํหรอืวลี ใดบ้างเพ่ือปลอบโยนสานุศิษย์ของพระองค์

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 33 เหตใุดเราจึงมีความสุขและสันตสุิขไดแ้ม้ ในโลกที่เต็มไปดว้ย
ความทุกข์ยากและความตาย (หลังจากนักเรยีนตอบแล้ว ให้เขียนหลักธรรมตอ่ไปน้ี
บนกระดาน เพราะวา่พระเยซูครสิต์ทรงชนะโลกแล้ว เราจึงช่ืนชมยินดีและมี
สนัติสุขได้)

• ท่านคดิวา่พระเยซูครสิตท์รงชนะโลกแล้วหมายความวา่อย่างไร

อธิบายวา่ในฐานะพระองคเ์ดยีวที่ถือกําเนิดจากพระบิดา พระเยซูครสิตท์รงดาํรง
พระชนม์ชีพโดยปราศจากบาป ทรงเอาชนะการล่อลวงทุกอย่างของโลก พระองคท์รง
ประสบกับความเจ็บปวดและความทุกข์ทุกอย่าง พระองคท์รงชดใช้บาปของเราทัง้
ปวง โดยผ่านพระชนม์ชีพของพระองค ์การทนทุกข์ การสิน้พระชนม์ และการฟ้ืนคนื
พระชนม์ พระองคท์รงเอาชนะอุปสรรคทัง้ปวงเพื่อให้เราสะอาด พบสันตสุิข และไปอยู่
กับพระบิดาในสวรรคข์องเราและคนที่เรารกัอีกครัง้

• การรูว้า่พระเยซูครสิตท์รงเอาชนะโลกช่วยให้เรารืน่เรงิและมีสันตสุิขในทางใดบ้าง

แจกสําเนาคาํกล่าวตอ่ไปน้ีของประธานโธมัส เอส. มอนสันให้นักเรยีน เชือ้เชิญนักเรยีน
คนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าว ขอให้ชัน้เรยีนมองหาคาํอธิบายถึงสาเหตทุี่เรารืน่เรงิแม้มี
การทดลองและความยากลําบากของโลกน้ี

“เราจงรืน่เรงิเบิกบานขณะดาํเนินชีวติ แม้เราจะอยู่ ในยุคที่มีอันตรายเพิ่ม
ขึน้ทุกวนั แตพ่ระเจ้าทรงรกัทรงห่วงใยเรา พระองคท์รงอยู่ฝ่ายเราเสมอเมื่อ
เราทําส่ิงถูกตอ้ง พระองคจ์ะทรงช่วยเราในยามตอ้งการ . . . ชีวติของเราจะ
เป่ียมปีติไดเ้ช่นกันเมื่อเราทําตามคาํสอนในพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต์

“พระเจ้าทรงเตอืนวา่ ‘จงมี ใจกล้าเถิด เพราะเราเอาชนะโลกแล้ว’ [ยอห์น 16:33] 
ความรูน้ี้ควรนําความสุขมาให้เรามากมายเพียงใด พระองคท์รงพระชนม์เพื่อเราและ
สิน้พระชนม์เพื่อเรา พระองคท์รงจ่ายคา่บาปของเรา ขอให้เราประพฤตติามแบบอย่าง
ของพระองค ์ขอให้เราแสดงความกตญัญูตอ่พระองค์ โดยยอมรบัการเสียสละของ
พระองคแ์ละดาํเนินชีวติที่จะทําให้เรามีคณุสมบัตคิูค่วรแก่การกลับไปอยู่กับพระองค์ ใน
วนัหน้า” (“ขอพระเจ้าอยู่ดว้ยจนเจอกันอีก,” เลียโฮนา, พ.ย. 2012, 110–11)

• การรูว้า่พระเยซูครสิตท์รงเอาชนะโลกแล้วช่วยให้ท่านรืน่เรงิและมีสันตสุิขเมื่อใด

เชือ้เชิญให้นักเรยีนรืน่เรงิเและดาํเนินชีวติตามพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต ์เป็น
พยานวา่เมื่อพวกเขาทําเช่นน้ัน พวกเขาจะรูสึ้กถึงสันตสุิขและความหวงัที่เป็นไปไดผ้่าน
การพลพีระชนม์ชีพเพ่ือการชดใช้และการฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระเจ้า



เชือ้เชิญให้นักเรยีนบอกช่ือคนที่มีช่ือเสียงที่พวกเขารูจ้ักบางอย่างเกี่ยวกับคนน้ัน จากน้ัน
ขอให้พวกเขาบอกช่ือคนในชีวติของพวกเขาที่พวกเขารูจ้ักดี

• อะไรคอืความแตกตา่งระหวา่งการรู ้เกีย่วกับ บางคนและ การรูจ้ัก คนน้ันจรงิๆ

• ตอ้งทําอะไรบ้างเพ่ือให้รูจ้ักบางคนจรงิๆ

• มี ใครท่ีท่านรูสึ้กวา่เป็นเรือ่งสําคญัสําหรบัท่านท่ีจะทําความรูจ้ักให้ดขีึน้ เพราะเหตใุด

อธิบายวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนเกี่ยวกับความสําคญัของการมารูจ้ักพระบิดาบน
สวรรคแ์ละพระองค ์เชือ้เชิญให้พวกเขามองหาความจรงิขณะศึกษา ยอห์น 17 ที่จะช่วย
ให้พวกเขามารูจ้ักพระบิดาบนสวรรคแ์ละพระเยซูครสิต์

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจบรบิทของ ยอห์น 17 ชี ้ให้เห็นวา่ในบางช่วงระหวา่งที่พระผู้ช่วย
ให้รอดและสานุศิษย์ของพระองคร์บัประทานอาหารมือ้สุดท้ายและขณะที่พวกเขาเข้าไป
ในสวนเกทเสมนี พระเยซูทรงสวดอ้อนวอนซ่ึงเป็นที่รูจ้ักวา่เป็นการสวดอ้อนวอนเพ่ือผู้
อื่น ความหมายหน่ึงของคาํกรยิา วงิวอนแทน คอืการพูดกับบางคนแทนอีกคนหน่ึง ใน
กรณีน้ีพระเยซูครสิตต์รสักับพระบิดาบนสวรรคแ์ทนสานุศิษย์ของพระองค ์ทรงวงิวอน
วา่พวกเขาอาจไดร้บัชีวตินิรนัดร์

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึง อ่าน ออกเสียง ยอห์น 17:1–3 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
วา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงบรรยายชีวตินิรนัดรว์า่อย่างไร

• พระผู้ช่วยให้รอดทรงบรรยายชิวตินิรนัดรว์า่อย่างไร

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 3 ท่านจะบรรยายหลักธรรมที่สอนส่ิงที่เราตอ้งทําเพื่อไดร้บัชีวติ
นิรนัดรอ์ย่างไร (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แต่ ให้แน่ใจวา่เป็นที่ชัดเจนวา่ เพ่ือจะ
รบัชีวตินิรนัดร ์เราต้องมาทําความรูจั้กกับพระบิดาบนสวรรค์และพระบุตรของ
พระองค์ พระเยซูครสิต์)

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจวา่การรูจ้ักพระผู้เป็นเจ้าหมายความวา่อย่างไร เชือ้เชิญนักเรยีน
อ่านออกเสียงถ้อยคาํตอ่ไปน้ีโดยเอ็ลเดอรบ์รซู อาร.์ แมคคองกีแห่งโควรมัอัครสาวกสิบ
สอง



“การรูเ้กี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าเป็นเรือ่งหน่ึง และรูจ้ักพระองคเ์ป็นอีกเรือ่ง
หน่ึง เรารูเ้กี่ยวกับพระองคเ์มื่อเราเรยีนรูว้า่พระองคท์รงเป็นพระสัตภาวะท่ี
เป็นบุคคลซ่ึงมนุษย์สรา้งขึน้ตามรปูลักษณ์น้ัน เมื่อเราเรยีนรูว้า่พระบุตร
ทรงมีรปูลักษณ์ที่ชัดเจนตามพระบิดาของพระองค ์เม่ือเราเรยีนรูว้า่ทัง้พระ
บิดาและพระบุตรทรงมีพระคณุลักษณะและเดชานุภาพที่ระบุไวชั้ดเจน 

แตเ่รารูจ้ักทัง้สองพระองค ์ในความหมายของการไดร้บัชีวตินิรนัดร ์เม่ือเราไดร้บัและ
ประสบส่ิงเดยีวกันกับพระองค ์การรูจ้ักพระผู้เป็นเจ้าคอืการคดิส่ิงท่ีพระองคท์รงมีพระ
ดาํร ิรูสึ้กอย่างที่พระองคท์รงรูสึ้ก มีพลังอํานาจท่ีพระองคท์รงมี เข้าใจความจรงิท่ี
พระองคเ์ข้าพระทัย และทําส่ิงที่พระองคท์รงทํา คนที่รูจ้ักพระผู้เป็นเจ้าเป็นเหมือน
พระองค ์และมีชีวติแบบพระองค ์ซ่ึงคอืชีวตินิรนัดร”์ (Doctrinal New Testament Com-

mentary, 3 vols. [1965–73], 1:762)

• การรูจ้ักพระบิดาและพระบุตรแตกตา่งอย่างไรกับการรู ้เกีย่วกับ พระองคเ์ท่าน้ัน

• เหตใุดบุคคลจึงไม่สามารถรบัชีวตินิรนัดร์ โดยปราศจากการรูจ้ักพระผู้เป็นเจ้าพระบิดา
และพระเยซูครสิต์

• เราจะรูจ้ักพระบิดาและพระบุตรในทางใดไดบ้้าง

สรปุ ยอห์น 17:4–5 โดยอธิบายวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงรายงานพระบิดาของพระองคว์า่
พระองคท์รงทํางานที่พระบิดาทรงมอบหมายให้พระองคท์ําสําเรจ็แล้ว พระองคท์ูลขอ
พระบิดาให้ทรงมอบเกียรตพิระองคเ์ช่นเดยีวกับที่พระองคท์รงมี ในพระชนม์ชีพก่อ
นมรรตยั

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 17:6–8 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่
สานุศิษย์ของพระองคท์ําอะไรเพื่อรูจ้ักพระผู้ช่วยให้รอด

• สานุศิษย์ทําอะไรเพื่อรูจ้ักพระผู้ช่วยให้รอด (ท่านอาจตอ้งการเสนอแนะให้นักเรยีนทํา
เครือ่งหมายวลี “รบัไว”้ “รูแ้น่” และ “เช่ือแล้ว” ข้อ 8)

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 17:9 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่
พระผู้ช่วยให้รอดทรงสวดอ้อนวอนเพื่อใครโดยเฉพาะ

• พระผู้ช่วยให้รอดทรงสวดอ้อนวอนให้ ใครเมื่อพระองคท์รงกําลังจะเริม่ทําการชดใช้

• ท่านคดิวา่เหตใุดสานุศิษย์อาจไดร้บัประโยชน์จากการไดย้ินพระผู้ช่วยให้รอดทรง
วงิวอนแทนพวกเขา

เขียน ยอห์น 17:11–18 บนกระดาน แบ่งนักเรยีนออกเป็นคู่ๆ  เชือ้เชิญให้พวกเขาศึกษา
ข้อเหล่าน้ีกับคูข่องพวกเขา โดยมองหาวา่พระเยซูทรงวงิวอนอะไรแทนสานุศิษย์ของ
พระองค ์ท่านอาจตอ้งการเชือ้เชิญให้นักเรยีนทําเครือ่งหมายส่ิงที่พวกเขาพบ หลังจากให้
เวลาพอสมควรแล้ว ขอให้หลายๆ คนออกมารายงานส่ิงที่พวกเขาพบกับชัน้เรยีน

ชี ้ให้เห็นวา่พระผู้ช่วยให้รอดตรสัวา่สานุศิษย์ของพระองคจ์ะยังคงดาํเนินชีวติตอ่ไปใน
โลกที่ช่ัวรา้ยและเกลียดชังพวกเขา



• เราสามารถเรยีนรูค้วามจรงิอะไรจาก ข้อ 14–16 เกี่ยวกับการดาํเนินชีวติในโลกในฐานะ
สานุศิษย์ของพระเยซูครสิต ์(หลังจากนักเรยีนตอบแล้ว ให้เขียนความจรงิตอ่ไปน้ีบน
กระดาน ในฐานะสานุศษิย์ของพระเยซูครสิต์ เราต้องอยู่ ในโลกแต่ไม่ ใช่ของ
โลก)

• ท่านคดิวา่การอยู่ ใน โลกแต่ไม่ ใช่ ของ โลกหมายความวา่อย่างไร

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยเอ็ลเดอรเ์อ็ม. รสัเซลล์  

บัลลารด์แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง 

“ ในศาสนจักร เราพูดประโยคคูน้ี่บ่อยๆ วา่ ‘อยู่ ในโลกแต่ไม่ ใช่ของโลก’ . . .

“บางทีเราควรพูดประโยคคูน้ี่ . . . เป็นสองประโยคแยกกัน ประโยคแรก ‘อยู่
ในโลก’ มีส่วนรว่ม รบัรู ้พยายามเข้าใจ อดทนอดกลัน้ และสํานึกคณุสําหรบั
ความหลากหลาย ให้ความช่วยเหลืออันมีคา่แก่สังคมผ่านการรบัใช้และการ

มีส่วนรว่ม ประโยคที่สอง ‘ ไม่ ใช่ของโลก’ อย่าไปตามทางที่ผิดหรอืโอนอ่อนผ่อนตามเพื่อ
ปรบัตวัหรอืยอมรบัส่ิงท่ี ไม่ถูกตอ้ง . . .

“สมาชิกของศาสนจักรตอ้งมีอิทธิพลตอ่ผู้อื่นมากกวา่ไดร้บัอิทธิผล เราควรพยายามสกัด
กัน้กระแสของบาปและความช่ัวรา้ยแทนที่จะถูกพัดพาไปโดยไม่ทําอะไรเลย เราแตล่ะ
คนตอ้งช่วยแก้ปัญหาแทนที่จะหลีกเลี่ยงหรอืเพิกเฉย” (“The Effects of Television,” 

Ensign, May 1989, 80)

• เหตใุดพระเจ้าจึงทรงตอ้งการให้เราอยู่ ในโลกแต่ไม่ ใช่ของโลก

เชือ้เชิญให้นักเรยีนทํางานกับคูข่องเขาอีกครัง้และนึกถึงตวัอย่างวา่คนหน่ึงจะอยู่ ในโลก
แต่ไม่ ใช่ของโลกไดอ้ย่างไรในแตล่ะสถานการณ์ตอ่ไปน้ี

 1. ที่ โรงเรยีน

 2. กับเพื่อนๆ

 3. ออนไลน์

หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว เชือ้เชิญนักเรยีนสองสามคนอธิบายตวัอย่างที่พวกเขาคดิ
ได ้เชือ้เชิญให้นักเรยีนสองสามคนแบ่งปันประสบการณ์ที่พวกเขาเคยมีเมื่อพวกเขาหรอื
บางคนท่ีพวกเขารูจ้ักแสดงให้เห็นถึงการอยู่ ในโลกแต่ไม่ ใช่ของโลกอย่างเหมาะสม

เชือ้เชิญให้นักเรยีนเขียนลงในสมุดจดหรอืสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องพวกเขา
ถึงวธิีที่เจาะจงวธิีหน่ึงที่พวกเขาจะพยายามตดิตามพระผู้ช่วยให้รอดให้ดขีึน้โดยการอยู่
ในโลกแต่ไม่ ใช่ของโลก

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงออกมาหน้าชัน้เรยีนและทํางานหน่ึงที่จะทําให้มือของเขาเป้ือน 
(เช่นการทําความสะอาดแปรงลบกระดานหรอืขุดหาของในถ้วยที่ ใส่ดนิไว)้ กระตุน้ให้
นักเรยีนพยายามรกัษามือของเขาให้สะอาดระหวา่งทํางานน้ี

หลังจากนักเรยีนทํางานมอบหมายเสรจ็ ขอให้นักเรยีนยกมือให้ชัน้เรยีนดู



• กิจกรรมน้ีเป็นเหมือนความพยายามของเราท่ีจะอยู่ ในโลกแต่ไม่ ใช่ของโลกอย่างไร 
(แม้เราพยายามเต็มที่ แตเ่ราไม่สามารถสะอาดหมดจดจากบาปและความช่ัวรา้ยที่มีอยู่
ในโลกได)้

• ถ้าเราไม่สามารถสะอาดจากบาปของเรา เราจะไดร้บัผลอะไรในท้ายที่สุด เพราะเหตุ
ใด (เราจะถูกแยกจากท่ีประทับของพระผู้เป็นเจ้าตลอดกาลเพราะส่ิงที่ ไม่สะอาดไม่
สามารถพํานักในที่ประทับของพระองค์ ได ้[ด ู1 นีไฟ 15:33–34])

ขอบคณุนักเรยีนคนน้ัน และขอให้เขากลับไปน่ัง

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 17:20–23 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมอง
หาวา่พระเยซูครสิตท์รงสวดอ้อนวอนขออะไร

• พระเยซูครสิตท์รงสวดอ้อนวอนขออะไร (ท่านอาจตอ้งการเสนอแนะให้นักเรยีนทํา
เครือ่งหมายคาํวา่ อันหน่ึงอันเดยีวกัน ทุกที่ๆ คาํน้ันปรากฏใน ข้อ 20–23)

• อะไรทําให้เป็นไปไดสํ้าหรบัเราที่จะเป็นอันหน่ึงอันเดยีวกันกับพระบิดาและพระ
บุตร (พรจากการชดใช้ของพระเยซูครสิต ์ซ่ึงเราไดร้บัโดยการเช่ือฟังพระบัญญัตขิอง
พระองค ์และของประทานแห่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์)

เขียนความจรงิตอ่ไปน้ีบนกระดาน เม่ือเรามาหาพระเยซูครสิต์และรบัพรจากการ
ชดใช้ของพระองค์ เราจะเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันกับพระบิดาและพระบุตร
เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีของเอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร.์ 
ฮอลแลนดแ์ห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง

“ความหมายที่แท้จรงิของคาํวา่ การชดใช้ ในภาษาอังกฤษมีความชัดเจนในตวัมันเอง: 
at- one- ment คอืการนําส่ิงที่แยกออกจากกันหรอืห่างเหินมารวมกัน” (“การชดใช้ของ
พระเยซูครสิต,์” เลียโฮนา, มี.ค. 2008, 35)

• จากส่ิงที่ท่านรูเ้กี่ยวกับพระบิดาบนสวรรคแ์ละพระเยซูครสิต ์เหตใุดท่านจึงตอ้งการ
เป็นอันหน่ึงอันเดยีวกันกับทัง้สองพระองค์

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยประธานเจมส์ อี. เฟาสท์แห่ง
ฝ่ายประธานสูงสุด ขอให้ชัน้เรยีนฟังพรที่จะมาสู่คนที่พยายามจะเป็นอันหน่ึงอันเดยีวกัน
กับพระบิดาบนสวรรคแ์ละพระเยซูครสิต์

“เราควรแสวงหาอย่างจรงิใจไม่เพียงรูเ้ก่ียวกับพระอาจารย์ แตมุ่่งม่ันที่จะ
เป็นอันหน่ึงอันเดยีวกันกับพระองค ์ดงัท่ีพระองคท์รงเชือ้เชิญ (ด ูยอห์น 
17:21) . . .

“. . . วนัข้างหน้าจะเต็มไปดว้ยความทุกข์และความยากลําบาก แตด่ว้ยการ
ปลอบประโลมอันเช่ือมั่นของสัมพันธภาพส่วนตวักับพระผู้เป็นเจ้า เราจะไดร้บักําลังใจ
อันเงียบสงบ” (“That We Might Know Thee,” Ensign, Jan 1999, 2, 5)

เป็นพยานถึงความสําคญัของการมาทําความรูจ้ักกับพระเยซูครสิตแ์ละพระบิดาบน
สวรรคแ์ละพยายามเป็นอันหน่ึงอันเดยีวกันกับทัง้สองพระองค์

เชือ้เชิญให้นักเรยีนไตรต่รองวา่พวกเขาจะทําอะไรเพื่อรูจ้ักพระบิดาบนสวรรคแ์ละพระ
เยซูครสิตด์ขีึน้ และเสรมิสรา้งสัมพันธภาพของพวกเขากับทัง้สองพระองค์



เชือ้เชิญให้นักเรยีนบันทึกความคดิของพวกเขาลงในสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีร์
หรอืสมุดจดในชัน้เรยีนของพวกเขา หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว เชือ้เชิญนักเรยีนสอง
สามคนท่ีเต็มใจมาแบ่งปันความคดิและความรูสึ้กของพวกเขากับชัน้เรยีน

เพื่อช่วยให้นักเรยีนท่องจํา ยอห์น 17:3 เชือ้เชิญให้พวกเขาพกบัตรผู้เช่ียวชาญพระ
คมัภีรท์ี่มีข้อน้ีตลอดทัง้สัปดาห์หน้า กระตุน้ให้พวกเขาทบทวนข้อดงักล่าวและฝึกท่อง
เมื่อมี โอกาส ท่านอาจตอ้งการแนะนําให้พวกเขาพยายามท่องให้สมาชิกครอบครวัฟัง
และอธิบายความหมาย ในตอนเริม่ตน้ของชัน้เรยีนในสองสามวนัที่จะถึงน้ี ให้เชือ้เชิญ
นักเรยีนมารายงานความก้าวหน้าของพวกเขาพรอ้มกับท่องจําข้อน้ี



เขียนคาํถามตอ่ไปน้ีไวบ้น กระดาน

ช่วงเวลาทีย่ากทีสุ่ดในการดแูลความผาสุกของผู้อืน่คอืเมือ่ใด

เชือ้เชิญนักเรยีนหลายๆ คนให้อธิบายวา่พวกเขาจะตอบคาํถามบนกระดานอย่างไร

อธิบายวา่พระเยซูครสิตแ์ละปีลาต เจ้าเมืองชาวโรมันเลือกให้ความสําคญั หรอืให้คณุคา่
แก่ส่ิงที่ตา่งกันระหวา่งเหตกุารณ์ที่บรรยายไว้ ใน ยอห์น 18–19 เขียน ข้อกังวลของพระ
เยซูครสิต ์และ ข้อกังวลของปีลาต บนกระดานคนละดา้น เชือ้เชิญให้นักเรยีนมอง
หาความจรงิเมื่อพวกเขาศึกษา ยอห์น 18–19 ที่จะช่วยให้พวกเขารูว้า่ข้อกังวลอะไรที่ควร
มีความสําคญัอันดบัแรกในชีวติพวกเขา

สรปุ ยอห์น 18:1–3 โดยอธิบายวา่หลังจากพระเยซูทรงทนทุกข์ ในสวนเกทเสมนี ยูดาส 
อิสคาริโอทมาพรอ้มกับเจ้าหน้าที่จากพวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกฟารสีิเพื่อจับกุมพระ
เยซู

• หากท่านทราบวา่กลุ่มเจ้าหน้าที่ตดิอาวธุกําลังจะมาถึงเพื่อจับกุมท่านและสังหารท่าน
ในที่สุด ท่านจะมีปฏิกิรยิาอย่างไร

เชือ้เชิญนักเรยีนหลายๆ คนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก ยอห์น 18:4–11 และ ลูกา 
22:50–51 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่พระเยซูจะทรงตอบสนองอย่างไรเมื่อคน
กลุ่มน้ีมาถึง

• พระเยซูตรสัอะไรกับคนที่มาจับกุมพระองค ์(ท่านอาจตอ้งการอธิบายวา่คาํวา่ คนเหล่า
น้ี ใน ยอห์น 18:8 และ คนเหล่าน้ัน ใน ยอห์น 18:9 หมายถึงอัครสาวกที่อยู่กับพระ
เยซู)

• ตามที่กล่าวไว้ ในข้อเหล่าน้ี พระเยซูครสิตท์รงกังวลเกี่ยวกับอะไร (ขณะที่นักเรยีน
ตอบ ให้เขียนวลีตอ่ไปน้ีบนกระดานใต ้“ข้อกังวลของพระเยซูครสิต”์ คอื การปกป้อง



อัครสาวกของพระองค ์การรกัษาหูของทาส การทําตามพระประสงคข์องพระบิดาบน
สวรรค)์

ขอให้นักเรยีนอ่านออกเสียงสรปุความตอ่ไปน้ีของ ยอห์น 18:12–32

พระเยซูทรงยอมให้เจ้าหน้าที่จับกุมพระองค ์พวกเขาพาพระองค์ ไปหาอันนาส หน่ึงใน
ผู้นําชาวยิว และจากน้ันไปหาคายาฟาส มหาปุโรหิตที่พยายามจะลงโทษประหารพระ
เยซู เปโตรและสานุศิษย์อีกคนหน่ึงท่ีตดิตามพระเยซู เม่ือคนสามคนถามเปโตรวา่เขา
เป็นสานุศิษย์คนหน่ึงของพระเยซูหรอืไม่ เปโตรปฏิเสธวา่รูจ้ักพระองคท์ุกครัง้ หลังจาก
คายาฟาสสอบสวนพระเยซูแล้ว ผู้นําชาวยิวนําพระเยซูไปหาปีลาต เจ้าเมืองชาวโรมันใน
แควน้ยูเดยีเพื่อพิจารณาคดแีละพิพากษา มีเพียงชาวโรมันเท่าน้ันที่มีอํานาจตดัสินโทษ
ประหารในเยรซูาเล็ม

อธิบายวา่การพิจารณาคดคีรัง้น้ีอาจเกิดขึน้ในป้อมอันโทเนียใกล้พระวหิาร (ท่านอาจเชือ้
เชิญให้นักเรยีนเปิดไปที่แผนที่พระคมัภีร์ ไบเบิล แผ่นที่ 12 “เยรซูาเล็ม ณ สมัยของพระ
เยซู” ในคูม่ือพระคมัภีรแ์ละมองหาป้อมอันโทเนีย [หมายเลข 3 ในแผนที่])

เชือ้เชิญให้นักเรยีนสองคนอ่านออกเสียงพระดาํรสัของพระผู้ช่วยให้รอดและคาํพูดของ
ปีลาตตามลําดบั ดงับันทึกใน ยอห์น 18:33–37 (ท่านอาจเชือ้เชิญนักเรยีนเหล่าน้ีก่อน
เริม่ชัน้เรยีนเพ่ือดวูา่บรรทัดที่พวกเขาจะอ่านอยู่ที่ ไหน) ท่านอาจสวมบทบาทผู้บรรยาย 
หรอืเชือ้เชิญให้นักเรยีนอีกคนเป็นผู้บรรยาย เมื่อนักเรยีนเหล่าน้ีอ่านบทของพวกเขา ขอ
ให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่ปีลาตตอ้งการจะรูอ้ะไรเกี่ยวกับพระเยซู

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ยอห์น 18:33 ปีลาตตอ้งการจะรูอ้ะไรเกี่ยวกับพระเยซู

อธิบายวา่ผู้นําชาวยิวกล่าวหาวา่พระเยซูทรงแอบอ้างวา่เป็นกษัตรยิ์ของชาวยิวเน่ืองจาก
หากพระเยซูทรงอ้างวา่เป็นกษัตรยิ์ พระองคจ์ะถูกจับกุมดว้ยข้อหาตอ่ตา้น หรอืกบฎ 
ตอ่ตา้นรฐับาลโรมัน (ด ูยอห์น 19:12) ความผิดที่ลงโทษถึงขัน้ประหารชีวติ

• พระเยซูทรงอธิบายอะไรกับปีลาต (อาณาจักรของพระองค ์“ ไม่ไดเ้ป็นของโลกน้ี” 
[ยอห์น 18:36] และพระองคเ์สด็จมายังแผ่นดนิโลกเพื่อ “เป็นพยานให้กับสัจจะ” 
[ยอห์น 18:37])

ขอให้นักเรยีนอ่าน ยอห์น 18:38–40 ในใจ โดยมองหาวา่ปีลาตตดัสินอะไรเกี่ยวกับพระ
เยซู

• ปีลาตตดัสินอะไรเกี่ยวกับพระเยซู (เขากล่าววา่เขา “ ไม่เห็นวา่คนน้ันมีความผิด” 
[ข้อ 38])

• ตามท่ีกล่าวไว้ ใน ข้อ 39 ปีลาตทําอะไรเพื่อพยายามปล่อยพระเยซู

สรปุ ยอห์น 19:1–5 โดยอธิบายวา่ทหารโรมันโบยตแีละเยาะเย้ยพระเยซู จากน้ันปีลาตนํา
พระเยซูมาอยู่ตอ่หน้าผู้คน

เชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่าน ยอห์น 19:4, 6 ในใจ โดยมองหาส่ิงที่ปีลาตยํา้กับชาวยิว (“เราไม่
พบความผิดอะไรในตวัเขา”)



• ตามที่ปีลาตยืนยันวา่เขาไม่พบความผิดอะไรในพระเยซู ปีลาตเช่ือวา่อะไรคอืส่ิงถูกตอ้ง
ที่ควรทํา

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 19:7 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่
ผู้นําชาวยิวบอกอะไรปีลาตเกี่ยวกับพระเยซู

เชือ้เชิญให้นักเรยีนที่อ่านคาํพูดของปีลาต พระเยซู และผู้บรรยายให้กลับมาทําหน้าที่
ของเขาและอ่านออกเสียงจาก ยอห์น 19:8–11 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาคาํตอบ
ของปีลาตเมื่อเขาไดย้ินวา่พระเยซูเคยตรสัวา่พระองคท์รงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็น
เจ้า

• ปีลาตตอบอย่างไรหลังจากผู้นําชาวยิวบอกเขาวา่พระเยซูเคยตรสัวา่พระองคท์รงเป็น
พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า

• หากท่านอยู่ ในสถานการณ์ของปีลาต ท่านจะรูสึ้กอย่างไรหลังจากไดย้ินส่ิงที่พระเยซู
ตรสัเกี่ยวกับอํานาจของท่านในฐานะเจ้าเมือง เพราะเหตใุด

อธิบายวา่ถ้อยคาํของพระเยซูดงับันทึกไว้ ใน ข้อ 11 เกี่ยวกับผู้นําชาวยิวที่มี “ความผิด
มากกวา่” ระบุวา่หากปีลาตยอมตอ่คาํขอของฝูงชนและส่ังตรงึกางเขนพระเยซู ปีลาตจะ
ผิดบาป แต่ไม่เท่ากับคนที่พยายามอย่างไม่ลดละที่จะสังหารพระเยซู

เชือ้เชิญนักเรยีนอ่าน มัทธิว 27:19 ในใจ โดยมองหาส่ิงที่ภรรยาปีลาตแนะนําให้เขาทํา 
ขอให้นักเรยีนรายงานส่ิงที่พบ

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 19:12–15 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมอง
หาส่ิงที่ปีลาตพยายามจะทําไม่วา่พระเยซูและชาวยิวจะตอบสนองอย่างไร

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 12 ปีลาตพยายามทําอะไร

• ผู้นําชาวยิวบอกอะไรปีลาตเมื่อพวกเขารูว้า่เขาตอ้งการปล่อยพระเยซู

เตอืนนักเรยีนวา่ซีซารเ์ป็นจักรพรรดิโรมันที่มอบตาํแหน่งเจ้าเมืองยูเดยีให้ปีลาต หลาย
ครัง้ก่อนหน้าน้ี ปีลาตส่ังทหารโรมันให้สังหารชาวยิว และเขาไดล้บหลู่ประเพณีทาง
ศาสนาอันศักดิสิ์ทธิ์บางอย่างของชาวยิว การกระทําของปีลาตถูกรายงานตอ่ซีซาร ์และ 
ซีซารต์าํหนิปีลาต (ด ูบทที่ 34, หมายเหต ุ7, ใน เจมส์ อี. ทาลเมจ, Jesus the Christ, 

3rd ed. [1916], 648–49)

• อาจจะเกิดอะไรขึน้กับปีลาตหากชาวยิวรายงานวา่เขาไม่ไดเ้ป็น “มิตร” ของซีซาร ์
(ข้อ 12) (หากซีซารส์งสัยวา่ปีลาตน้ันไม่ซ่ือสัตย์ตอ่พระองค ์ซีซารอ์าจปลดปีลาตออก
จากตาํแหน่งและอํานาจในฐานะเจ้าเมือง)

ชี ้ให้เห็นวา่ปีลาตตอ้งเลือกระหวา่งการปกป้องผลประโยชน์ของเขาเองกับการปล่อยพระ
ผู้ช่วยให้รอด ผู้ที่เขารูว้า่ไม่มีความผดิ

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 19:16 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่
ปีลาตเลือกทําอะไร

• ปีลาตเลือกทําอะไร

• การเลือกน้ีบอกอะไรเกี่ยวกับส่ิงที่ปีลาตกังวลมากที่สุด (ขณะที่นักเรยีนตอบ ให้เขียน
วลีตอ่ไปน้ีบนกระดานใต ้“ข้อกังวลของปีลาต” คอื ตวัเขาเอง ตาํแหน่งและอํานาจ
ของเขา)



• เราสามารถเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรจากการตดัสินใจของปีลาตที่ ให้ผลประโยชน์ของเขา
เองมาก่อนการปล่อยพระผู้ช่วยให้รอด ผู้ที่เขารูว้า่ไม่มีความผิด (หลังจากนักเรยีนตอบ
แล้ว ให้เขียนหลักธรรมตอ่ไปน้ีบนกระดาน การให้ผลประโยชน์ของเรามาก่อนการ
ทําสิง่ท่ีถูกต้องจะนําเราไปสูบ่าป)

• ในสถานการณ์ใดบ้างที่เราอาจถูกล่อลวงเพื่อให้ผลประโยชน์ของเราเองมาก่อนการทํา
ส่ิงที่ถูกตอ้ง

• เราทําอะไรไดเ้พื่อเอาชนะการล่อลวงที่จะให้ผลประโยชน์ของเราเองมาก่อนการทําส่ิงที่
ถูกตอ้ง

เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาส่ิงที่พวกเขาสามารถเรยีนรู้ ไดเ้กี่ยวกับพระอุปนิสัยของพระ
ครสิต ์เปรยีบเทียบ กับอุปนิสัยของปีลาตเม่ือพวกเขาศึกษาวาระสุดท้ายของพระชนม์ชีพ
มรรตยัของพระเยซูครสิต์

สรปุ ยอห์น 19:17–24 โดยอธิบายวา่พระเยซูทรงแบกกางเขนของพระองค์ ไปที่กลโกธา 
พระองคถ์ูกตรงึกางเขนท่ีน่ัน

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 19:25–27 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมอง
หาวา่มี ใครอยู่ที่น่ันอีกเมื่อพระเยซูถูกตรงึกางเขน

• ใครยืนอยู่ ใกล้กับกางเขนเมื่อพระเยซูถูกตรงึกางเขน (หลังจากนักเรยีนตอบ อธิบาย
วา่วลี “สาวก . . . คนท่ี [พระเยซู] ทรงรกั” [ข้อ 26] หมายถงึอัครสาวกยอห์น ซ่ึงเป็นที่
รูจ้ักวา่ยอห์นผู้เป็นที่รกั)

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 26–27 พระเยซูทรงห่วงใยใครเมื่อพระองคถ์ูกตรงึบนกางเขน 
พระองคท์รงส่ังให้ยอห์นทําอะไร (ดแูลมารดาของพระองคป์ระหน่ึงวา่เธอเป็นมารดา
ของยอห์นเอง บนกระดานใต ้“ข้อกังวลของพระเยซูครสิต”์ ให้เขียนวา่ ความผาสุก
ของมารดาพระองค)์

หากเป็นไปได ้ให้แจกสําเนาคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยเอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ. เบดนารแ์ห่งโควรมั
อัครสาวกสิบสอง ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงข้อความดงักล่าว

“อุปนิสัยจะเผยออกมา . . . ในอํานาจที่จะเล็งเห็นความทุกข์ของคนอ่ืนเมื่อ
เราเองก็กําลังทนทุกข์ ในความสามารถที่จะรบัรูค้วามหิวของผู้อื่นเมื่อเราหิว 
ในอํานาจท่ีจะเอือ้มออกไปและเผื่อแผ่ความสงสารให้กับความทุกข์ทรมาน
ทางวญิญาณของผู้อื่นเมื่อเราอยู่ท่ามกลางความเศรา้โศกทางวญิญาณของ
เราเอง ดงัน้ัน อุปนิสัยจะเผยออกมาโดยการมองและเอือ้มออกไปเมื่อ

ปฏิกิรยิาตอบสนองตามธรรมชาตแิละตามสันชาตญาณคอืการสนใจแตค่วามยากลําบาก
ของตนเองเท่าน้ัน หากความสามารถเช่นน้ันเป็นเกณฑ์สูงสุดของอุปนิสัยทางศีลธรรม
อย่างแท้จรงิ พระผู้ช่วยให้รอดของโลกย่อมเป็นแบบอย่างที่สมบูรณ์แบบของอุปนิสัยที่
เสมอตน้เสมอปลายและมีจิตกุศลน้ัน” (“The Character of Christ” [Brigham Young 

University–Idaho Religion Symposium, Jan. 25, 2003], 2–3)

เ
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• ตามที่เราเรยีนรูจ้าก ยอห์น 18–19 เกี่ยวกับพระอุปนิสัยของพระผู้ช่วยให้รอด เรา
สามารถทําอะไรไดเ้พื่อทําตามแบบอย่างของพระองค ์(หลังจากนักเรยีนตอบแล้ว ให้
เขียนความจรงิตอ่ไปน้ีบนกระดาน เราสามารถทําตามแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้
รอดโดยการเลือกท่ีจะช่วยผู้อ่ืนแม้เม่ือเราเองก็ลําบากอยู่)

• เราสามารถเอาชนะความปรารถนาท่ีจะกังวลเกี่ยวกับตวัเราเองเป็นหลักและเลือกช่วย
ผู้อื่นแม้เมื่อเราเองก็ลําบากอยู่ไดอ้ย่างไร

• ท่านเคยเห็นบางคนท่ีทําตามแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอดโดยการเลือกช่วยผู้อื่นแม้
เมื่อเขาก็ยังลําบากอยู่เมื่อใด

ท่านอาจตอ้งการแบ่งปันประจักษ์พยานของท่านถึงพระเยซูครสิตแ์ละแบบอย่างที่ดี
พรอ้มของพระองค์ ในการให้ความตอ้งการของคนอื่นมาก่อนพระองคเ์อง เชือ้เชิญให้
นักเรยีนเขียนส่ิงที่พวกเขาจะทําเพื่อทําตามแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอดในสมุดจด
หรอืสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องพวกเขา

สรปุ ยอห์น 19:28–42 โดยอธิบายวา่หลังจากพระเยซูสิน้พระชนม์ โยเซฟจากอารมิาเธีย
ขอพระศพพระเยซูจากปีลาต จากน้ันโยเซฟและนิโคเดมัสไดเ้ตรยีมพระศพของพระผู้
ช่วยให้รอดและวางไว้ ในอุโมงคฝ์ังศพ ซ่ึงโยเซฟบรจิาค



เพื่อเตรยีมนักเรยีนในการศึกษา ยอห์น 20 เชือ้เชิญให้พวกเขานึกถึงเวลาที่ผู้เป็นที่รกั
ของพวกเขาหรอืของคนที่เขารูจ้ักสิน้ชีวติ

• เราอาจมีความรูสึ้กอย่างไรเม่ือคนที่เรารกัสิน้ชีวติ

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจ บรบิท ของ ยอห์น 20 เตอืนพวกเขาวา่หลังจากที่พระเยซู
สิน้พระชนม์เมื่อเวลา 15.00 น. ในวนัศกุร ์พระศพของพระองคถ์ูกนําไปวางไว้ ในอุโมงค์
ฝังศพช่วงบ่ายจัดของวนัน้ันและปิดผนึกทางเข้าอุโมงคฝ์ังศพดว้ยหินขนาดใหญ่ จาก
น้ันวนัสะบาโตจึงเริม่ขึน้เม่ือตะวนัตกดนิ (ท่านอาจตอ้งการอธิบายวา่ก่อนการฟ้ืนคนื
พระชนม์ของพระเยซูครสิต ์ผู้คนแห่งพันธสัญญาของพระเจ้าถือปฏิบัตวินัสะบาโตนับ
จากดวงอาทิตย์ตกวนัศกุรถึ์งดวงอาทิตย์ตกวนัเสาร)์

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยเอ็ลเดอร์ โจเซฟ บี. เวริธ์ลิน
แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง ขอให้ชัน้เรยีนจินตนาการวา่สานุศิษย์ของพระเยซูรูสึ้ก
อย่างไรในวนัศกุรท์ี่น่าสลดใจน้ัน

“ข้าพเจ้านึกถึงวนัศกุรน้ั์นวา่จะมืดมนสักเพียงใดเม่ือพระครสิตถ์ูกยกขึน้
บนกางเขน

“ ในวนัศกุรอ์ันน่าสะพรงึกลัวน้ันแผ่นดนิโลกส่ันสะเทือนและมืดมิด พายุ
รา้ยอันน่าพรัน่พรงึกระหน่ําลงบนแผ่นดนิโลก

“คนช่ัวรา้ยเหล่าน้ันที่หมายมั่นชีวติพระองคช่ื์นชมยินด ีเม่ือไม่มีพระเยซูอีกตอ่ไปแล้ว 
แน่นอนวา่บรรดาผู้ตดิตามพระองคจ์ะตอ้งสลายตวัไป ในวนัน้ัน พวกเขายืนอย่างมีชัย

“ ในวนัน้ัน ม่านในพระวหิารขาดออกเป็นสองท่อน

“มารยี์ ชาวมักดาลากับมารยี์ พระมารดาของพระเยซู ทุกข์ระทมและสิน้หวงัทัง้สองคน 
บุรษุผู้ลํา้เลิศที่พวกนางรกัและสรรเสรญิถูกตรงึอยู่บนกางเขนในสภาพไรชี้วติ

“ ในวนัศกุรน้ั์น อัครสาวกหมดสิน้ทุกส่ิงทุกอย่าง พระเยซู พระผู้ช่วยให้รอดของพวก
เขา—บุรษุที่เคยดาํเนินบนน้ําและทําให้คนตายลุกขึน้ได—้พระองคเ์องทรงอยู่ ในเงือ้ม



มือของคนช่ัวรา้ย พวกเขาเฝ้าดโูดยไม่สามารถช่วยอะไรไดข้ณะที่ศัตรมูีชัยชนะเหนือ
พระองค์

“ ในวนัศกุรน้ั์น พระผู้ช่วยให้รอดของมนุษยชาตถิูกเหยียดหยามและทุบต ีถูกกระทํา
ทารณุกรรมและถูกเย้ยหยัน

“เป็นวนัศกุรท์ี่เต็มไปดว้ยโทมนัสที่บั่นทอนจิตใจและรูสึ้กหมดสิน้ทุกอย่างซ่ึงกัดกรอ่น
จิตวญิญาณของผู้ที่รกัและสรรเสรญิพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า

“ข้าพเจ้าคดิวา่ในวนัเวลาทัง้หมดนับแตก่าลเริม่ตน้ของประวตัศิาสตร์ โลก วนัศกุรน้ั์น
เป็นวนัที่มืดมนที่สุด” (“วนัอาทิตย์จะมาถึง,” เลียโฮนา, พ.ย. 2006, 36)

• หากท่านเป็นสานุศิษย์คนหน่ึงที่อยู่ที่น่ันในวนัศกุรน้ั์น ท่านจะมีความคดิหรอืความ
รูสึ้กอย่างไร

หลังจากนักเรยีนตอบ ให้อ่านออกเสียงคาํกล่าวเพิ่มเตมิตอ่ไปน้ีโดยเอ็ลเดอรเ์วริธ์ลิน

“แตช่ะตากรรมของวนัน้ันมิไดย้ืนยงตลอดไป” (“วนัอาทิตย์จะมาถึง,” 36)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาวา่ “ชะตากรรมของวนัน้ันมิไดย้ืนยงตลอดไป” อย่างไรขณะที่
พวกเขาศึกษา ยอห์น 20

ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 20:1–2 เชือ้เชิญให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมอง
หาวา่มารยี์ มักดาลาพบอะไรเมื่อเธอไปถึงอุโมงคฝ์ังศพของพระเยซูเช้าตรู่ ในวนัแรกของ
สัปดาห์ หรอืวนัอาทิตย์

• มารยี์พบอะไร

• มารยี์ทําอะไรเมื่อเธอคน้พบวา่หินซ่ึงปิดทางเข้าอุโมงคฝ์ังศพถูกยกออกไปแล้ว เธอ
สันนิษฐานวา่อย่างไร

เชือ้เชิญนักเรยีนหลายๆ คนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก ยอห์น 20:3–10 ขอให้ชัน้เรยีนดู
ตาม โดยมองหาวา่เปโตรและยอห์น ผู้ที่เรยีกวา่ “สาวกอีกคนหน่ึง” (ข้อ 3) ทําอะไรหลัง
จากไดย้ินข่าวจากมารยี์

• เปโตรและยอห์นทําอะไรหลังจากไดย้ินข่าวจากมารยี์

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 8 ยอห์นตอบสนองอย่างไรที่เห็นอุโมงคฝ์ังศพวา่งเปล่า เขาเช่ือวา่
อะไร

ท่านอาจตอ้งการอธิบายวา่จนกระทั่งยอห์นมองเข้าไปในอุโมงคฝ์ังศพที่วา่งเปล่า เขาไม่
ไดเ้ข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงการที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงประกาศวา่พระองคจ์ะทรงเป็นขึน้จาก
ตายในวนัที่สาม เมื่อยอห์นเห็นอุโมงคฝ์ังศพท่ีวา่งเปล่า เขาจึงจําไดแ้ละเช่ือ (ด ูยอห์น 
20:8–9)

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 20:11–15 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมอง
หาวา่ใครที่พูดกับมารยี์หลังจากเปโตรและยอห์นออกไปจากอุโมงคฝ์ังศพ

• ใน ข้อ 12–13 ใครพูดกับมารยี์



• ใครพูดกับมารยี์ ใน ข้อ 15 มารยี์คดิวา่พระเยซูเป็นใคร

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 20:16–18 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมอง
หาวา่พระเยซูรบัส่ังให้มารยี์ทําอะไรทันทีที่มารยี์จําพระองค์ ได้

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจความหมายของวลี “อย่าหน่วงเหน่ียวเรา” (ข้อ 17) เชือ้เชิญ
นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยเอ็ลเดอรบ์รซู อาร.์ แมคคองกีแห่ง 
โควรมัอัครสาวกสิบสอง

“พระคมัภีรฉ์บับคงิเจมส์กล่าววา่พระเยซูครสิตร์บัส่ังดงัน้ี ‘อย่าแตะตอ้งเรา’ 
งานแปลของโจเซฟ สมิธอ่านวา่ ‘อย่าหน่วงเหน่ียวเราไว’้ งานแปลหลายงาน
จากภาษากรกีถอดความเป็น ‘อย่ารัง้เราไว’้ หรอื ‘อย่าหน่วงเหน่ียวเราไว’้  
ผู้แปลบางคนให้ความหมายวา่ ‘อย่ารัง้เราไวอ้ีกตอ่ไป’ หรอื ‘อย่าหน่วงเหน่ียว
เราไวอ้ีกตอ่ไป’ บ้างก็พูดถึงการเลกิหน่วงเหน่ียวหรอืเลิกรัง้พระองค ์โดยให้

ความหมายวา่มารยี์น้ันไดร้ัง้พระองค์ ไวแ้ล้ว มีเหตผุลน่าเช่ือถือสําหรบัสมมุตฐิานที่วา่
พระเจ้าผู้ทรงฟ้ืนคนืทรงส่ือสารกับมารยี์ดงัน้ี ‘เจ้าไม่สามารถรัง้เราไวท้ี่น่ี เพราะเรากําลัง
จะเสด็จขึน้ไปหาบิดาของเรา’” (The Mortal Messiah, 4 vols. [1979–81], 4:264)

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 17 พระเยซูรบัส่ังให้มารยี์ทําอะไร

เชือ้เชิญให้นักเรยีนจินตนาการวา่พวกเขาเป็นคนหน่ึงในสานุศิษย์ที่ ไดย้ินคาํพยานของ
มารยี์ ขอให้นักเรยีนตอบคาํถามตอ่ไปน้ีลงในสมุดจดหรอืสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีร์
ของพวกเขา

• ท่านคดิวา่ท่านจะรูสึ้กอย่างไรเม่ือท่านไดฟ้ังมารยี์

• ท่านจะเช่ือเธอหรอืไม่ เหตใุดจึงเช่ือหรอืเหตใุดจึงไม่เช่ือ

หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว เชือ้เชิญให้นักเรยีนสองสามคนแบ่งปันส่ิงที่พวกเขา
เขียน เตอืนพวกเขาวา่สานุศิษย์บางคนมีปัญหาในการเช่ือคาํพยานของมารยี์ (ด ูมาระโก 
16:11)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 20:19–20 และขอให้ชัน้เรยีนมองหาวา่
เกิดอะไรขึน้เย็นวนัน้ัน

• เกิดอะไรขึน้เย็นวนัน้ันเม่ือเหล่าสานุศิษย์มารวมตวักัน

• หลักคาํสอนสําคญัอะไรที่มารยี์และสานุศิษย์เรยีนรู ้(นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกันแต่
ควรระบุหลักคาํสอนตอ่ไปน้ี พระเยซูครสิต์ทรงเอาชนะความตายผ่านการฟ้ืนคืน
พระชนม์ของพระองค์)

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ขอ้ 20 สานุศิษย์รูสึ้กอย่างไรเม่ือพวกเขาเห็นพระเจ้าผู้ฟ้ืนคนื
พระชนม์

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยเอ็ลเดอร์ โจเซฟ บี. เวริธ์ลิน

“ ในทันทีทันใดดวงตาท่ีเคยมีน้ําตาไหลพรากตลอดเวลากลับเหือดแห้ง รมิฝีปาก
ที่กระซิบคาํสวดอ้อนวอนจากความสิน้หวงัและระทมทุกข์ บัดน้ีเปล่งเสียงแซ่ซ้อง
สรรเสรญิอันน่าพิศวง เพราะพระเยซูพระครสิต ์พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรง
พระชนม์ทรงยืนตอ่หน้าพวกเขาในฐานะผลแรกของการฟ้ืนคนืชีวติ เครือ่งพิสูจน์วา่
ความตายเป็นเพียงจุดเริม่ตน้ของการดาํรงอยู่ ใหม่และน่าพิศวง” (“วนัอาทิตย์จะมา
ถึง,” 36)



• การรูว้า่พระเยซูครสิตฟ้ื์นคนืพระชนม์จะช่วยเราอย่างไรเวลาที่เราโศกเศรา้เมื่อคนที่เรา
รกัสิน้ชีวติ (เพราะวา่พระเยซูครสิตฟ้ื์นคนืพระชนม์ ทุกคนที่เคยอยู่บนแผ่นดนิโลก
จะฟ้ืนคนืชีวติเช่นกัน [ด ู1 โครนิธ์ 15:20–22])

สรปุ ยอห์น 20:21–23 โดยอธิบายวา่หลังจากพระเยซูทรงให้สานุศิษย์ของพระองคด์ู
บาดแผลท่ีพระหัตถ์และพระปรศัวข์องพระองค ์พระองคท์รงมอบหมายให้พวกเขา
ทํางานของพระองคแ์ละตรสักับพวกเขาวา่ “จงรบัพระวญิญาณบรสุิทธิ์เถิด” (ข้อ 22)

ขอให้นักเรยีนหน่ึงคนอ่านออกเสียง ยอห์น 20:24–25 เชือ้เชิญให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมอง
หาอัครสาวกที่ ไม่อยู่ ในเหตกุารณ์ศักดิสิ์ทธิ์น้ัน

• อัครสาวกคนใดไม่ไดอ้ยู่ที่น่ันเมื่อสานุศิษย์คนอื่นๆ เห็นพระเจ้าผู้ฟ้ืนคนืพระชนม์

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 25 โธมัสพูดวา่เขาตอ้งการอะไรจึงจะเช่ือ

• คาํตอบของโธมัสดงัที่บันทึกในข้อน้ีตา่งจากคาํตอบของยอห์นเม่ือยอห์นเห็นอุโมงคฝ์ัง
ศพที่วา่งเปล่าดงัที่บันทึกไว้ ใน ยอห์น 20:8อย่างไร

• ท่านคดิวา่เหตใุดจึงเป็นเรือ่งยากสําหรบัโธมัสที่จะเช่ือ

เชือ้เชิญนักเรยีนหลายๆ คนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก ยอห์น 20:26–29 ขอให้ชัน้เรยีน
มองหาส่ิงที่ โธมัสประสบอยู่แปดวนัหลังจากที่เขากล่าววา่เขาไม่เช่ือวา่พระเยซูฟ้ืนคนื
พระชนม์

แทนที่จะให้นักเรยีนอ่าน ท่านอาจฉายวดีทิัศน์ “Blessed Are They That Have Not 

Seen, and Yet Have Believed (สันตสุิขจงอยู่กับท่านทัง้หลายที่ ไม่เห็นแตเ่ช่ือ)” (2:29) 
จาก วดีทิัศน์พระคมัภีร์ ไบเบิล พระชนม์ชีพของพระเยซูครสิต ์เพื่อให้นักเรยีนมองเห็น
ภาพประสบการณ์ของโธมัสดงัที่บันทึกไว้ ในข้อเหล่าน้ี วดีทิัศน์เรือ่งน้ีมีอยู่ที่ LDS.org

• หลังจากพระเยซูทรงอนุญาตให้ โธมัสสัมผัสพระหัตถ์และพระปรศัวข์องพระองคแ์ล้ว 
พระองคท์รงเชือ้เชิญให้ โธมัสเลือกอะไร (จงเช่ือ)

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 29 พระเยซูทรงตอ้งการให้ โธมัสเข้าใจอะไร

• เราสามารถเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรจากคาํสอนของพระผู้ช่วยให้รอด (หลังจากนักเรยีน
ตอบ ให้เขียนหลักธรรมตอ่ไปน้ีบนกระดาน เราจะได้รบัพรถ้าเราเลือกเช่ือในพระ
เยซูครสิต์แม้เม่ือเราไม่เห็นพระองค์)

แบ่งนักเรยีนออกเป็นกลุ่มๆ ละสองถึงสามคน จากน้ันแจก เอกสารแจก ที่มีคาํถามตอ่ไป
น้ีให้แตล่ะกลุ่ม

 1. เหตใุดท่านจึงเลือกที่จะเช่ือในพระเยซูครสิตแ์ม้ท่านไม่ไดเ้ห็นพระองคด์ว้ยสายตา
ทางโลกของท่าน

 2. เราสามารถทําอะไรไดเ้พื่อแสดงวา่เราไดเ้ลือกท่ีจะเช่ือในพระเยซูครสิต์

 3. ท่านไดร้บัพรอย่างไรจากการเลือกที่จะเช่ือในพระเยซูครสิต์



เชือ้เชิญให้แตล่ะกลุ่มสนทนาคาํถามตอ่ไปน้ีดว้ยกันและเขียนคาํตอบของพวกเขาใน
เอกสารแจกหรอืในสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องพวกเขา หลังจากให้เวลาพอ
สมควรแล้ว ให้เชือ้เชิญนักเรยีนสองสามคนแบ่งปันคาํตอบของพวกเขากับชัน้เรยีน

อธิบายวา่แม้พระเยซูทรงสอนวา่เราจะไดร้บัพรหากเราเลือกที่จะเช่ือในพระองคแ์ม้เราไม่
เห็นพระองค ์พระองคจ์ะประทานพยานเพื่อเป็นรากฐานแห่งความเช่ือของเรา

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 20:30–31 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมอง
หาสาเหตทุี่ยอห์นบันทึกเหตกุารณ์เหล่าน้ี

• เหตใุดยอห์นจึงบันทึกเหตกุารณ์เหล่าน้ี (ท่านอาจตอ้งการอธิบายคาํวา่ ชีวติ [ข้อ 31] 
หมายถึงชีวตินิรนัดร)์

• เราสามารถเรยีนรูค้วามจรงิอะไรบ้างจาก ข้อ 31 เกี่ยวกับประจักษ์พยานของอัครสาวก
และศาสดาพยากรณ์ (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกันแตค่วรระบุความจรงิทํานองน้ี 
อัครสาวกและศาสดาพยากรณ์เป็นพยานถึงพระเยซูครสิต์เพ่ือท่ีเราจะเช่ือวา่
พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า โดยการเลือกเช่ือในประจักษ์พยาน
เก่ียวกับพระเยซูครสิต์ท่ีอัครสาวกและศาสดาพยากรณ์ยุคปัจจุบันให้ ไว ้เราจะ
ได้รบัชีวตินิรนัดร ์ความเช่ือน้ีบอกเป็นนัยวา่คนคนหน่ึงจะมุ่งม่ันในการรกัษาพระ
บัญญัตขิองพระองคแ์ละดาํเนินชีวติอย่างช่ือสัตย์ตอ่ประจักษ์พยานน้ัน)

• ประจักษ์พยานของอัครสาวกและศาสดาพยากรณ์เสรมิสรา้งความเช่ือของท่านในพระ
เยซูครสิตอ์ย่างไร

สรปุโดยแบ่งปันประจักษ์พยานของท่านเกี่ยวกับพระเยซูครสิต ์กระตุน้ให้นักเรยีน
ประยุกต์ ใช้ความจรงิที่พวกเขาระบุใน ยอห์น 20 โดยตดัสินใจวา่พวกเขาจะแสดงความ
เช่ือของพวกเขาในพระเยซูครสิตอ์ย่างไร



วาดรปู หัวใจ ขนาดใหญ่ไวบ้นกระดาน

เชือ้เชิญให้นักเรยีนออกมาท่ีกระดานและเขียนส่ิงที่พวกเขาชอบสองสามอย่างในหัวใจ
น้ัน อธิบายวา่ส่ิงเหล่าน้ีอาจรวมถึงคน ส่ิงของ หรอืกิจกรรม

เมื่อนักเรยีนเขียนเสรจ็ ท่านอาจเขียนส่ิงที่ท่านชอบสองสามอย่างดว้ย

สรปุ ยอห์น 21:1–2 โดยอธิบายวา่หลังจากไดเ้ห็นพระเจ้าผู้ฟ้ืนคนืพระชนม์สองครัง้แล้ว 
เปโตรและสานุศิษย์คนอ่ืนๆ อยู่ที่ชายฝ่ังทะเลกาลิลี (ซ่ึงเรยีกวา่ทะเลทิเบเรยีสดว้ย) เชือ้
เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 21:3 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่เปโตร
ตดัสินใจทําอะไร

• ท่านคดิวา่เปโตรอาจเพ่ิมกิจกรรมอะไรในรายการส่ิงที่เราชอบบนกระดาน (หลังจาก
นักเรยีนตอบ ให้เขียน จับปลา ในหัวใจบนกระดาน)

• เปโตรและสานุศิษย์คนอ่ืนๆ จับปลานานเท่าไรแล้ว เขาจับไดม้ากแค่ไหน

ขอให้นักเรยีนพิจารณาวา่พวกเขาคดิวา่เปโตรและสานุศิษย์คนอื่่นๆ อาจรูสึ้กอย่างไรหลัง
จากจับปลาทัง้คนืแต่ไม่ได้

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 21:4–6 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่
เกิดอะไรขึน้ในเช้าวนัตอ่มา

• ใครอยู่ที่ฝ่ัง

• เหล่าสานุศิษย์จําพระเยซูไดห้รอืไม่ ในตอนแรก

• พระเยซูรบัส่ังให้พวกเขาทําอะไร

• เกิดอะไรขึน้หลังจากท่ีพวกเขาทําตามคาํแนะนําของพระเยซู



เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยเอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร.์ 
ฮอลแลนดแ์ห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง

“เมื่อสามปีก่อนหน้าน้ีบรรดาชายเหล่าน้ีออกไปหาปลาในทะเลแห่งน้ี ในครัง้
น้ันเช่นกันพวกเขา ‘ทอดอวนมาตลอดทัง้คนื แล้วไม่ [ ได]้ อะไรเลย’ [ลูกา 
5:5] พระคมัภีรก์ล่าว แตช่ายชาวกาลิลีบนฝ่ังรอ้งบอกให้พวกเขาหย่อนอวน 
และพวกเขา ‘ก็จับปลาไดจ้ํานวนมาก’ [ลูกา 5:6] ที่ทําให้อวนของพวกเขาปร ิ
ปลาที่จับไดเ้ต็มเรอืสองลําน้ันหนักมากจนเรอืเริม่จม

“บัดน้ีเหตกุารณ์น้ันเกิดขึน้อีกครัง้” (“พระบัญญัตสํิาคญัข้อแรก,” เลียโฮนา, พ.ย. 
2012, 83)

• การจับปลาไดอ้ย่างปาฎิหารยิ์ครัง้ที่สองน้ีอาจช่วยให้เหล่าสานุศิษย์จําไดอ้ย่างไรวา่ใครอยู่
ที่ฝ่ัง

• ท่านคดิวา่ท่านจะคดิหรอืรูสึ้กอย่างไรถ้าท่านอยู่ ในเรอืกับเหล่าสานุศิษย์

สรปุ ยอห์น 21:7–14 โดยอธิบายวา่เมื่อเหล่าสานุศิษย์กําลังยกอวนที่เต็มไปดว้ยปลาขึน้
มาในเรอืดว้ยความยากลําบาก ยอห์นประกาศวา่บุรษุที่อยู่ชายฝ่ังน้ันคอืพระเจ้า เปโตร
รอ้นรนกระโดดลงไปในน้ําและวา่ยไปหาพระเยซูขณะที่คนอื่นๆ น่ังเรอืของพวกเขามา 
เมื่อสานุศิษย์มาถึงฝ่ัง พระเยซูทรงเตรยีมอาหารให้พวกเขา

อธิบายวา่เอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนดข์ยายความเรือ่งราวน้ีโดยสอนวา่หลังจากเป
โตรและสานุศิษย์คนอื่นรบัประทานอาหารกับพระผู้ช่วยให้รอดแล้ว พระเยซูอาจ “[ทอด
พระเนตร] ไปยังเรอืลําน้อยที่เอียงอยู่ อวนที่หลุดลุ่ย และปลากองใหญ่ 153 ตวั” (“พระ
บัญญัตสํิาคญัข้อแรก,” 84) แล้วตรสักับเปโตร

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 21:15–17 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมอง
หาคาํถามที่พระเยซูทรงถามยํา้กับเปโตร ท่านอาจตอ้งการเสนอแนะให้นักเรยีนทํา
เครือ่งหมายส่ิงที่พวกเขาพบ

• คาํถามอะไรที่พระเยซูทรงถามเปโตรสามครัง้

• เมื่อพระเยซูทรงถามวา่ “ท่านรกัเรามากกวา่พวกน้ีหรอื?” (ข้อ 15) ท่านคดิวา่คาํวา่ พวก
น้ี หมายถึงอะไร (พระเยซูอาจตรสัถึงปลาที่กองอยู่หรอืส่ิงอื่นที่เกี่ยวกับชีวติของชาว
ประมง เขียนคาํถามตอ่ไปน้ีบนกระดานใกล้กับหัวใจ ท่านรกัเรามากกวา่พวกน้ีหรอื? )

• เปโตรตอบวา่อย่างไร

• ท่านจะรูสึ้กอย่างไรหากท่านอยู่ ในสถานการณ์ของเปโตรและพระเยซูทรงถามท่านถึง
สามครัง้วา่ท่านรกัพระองคห์รอืไม่

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจสาเหตทุี่พระเยซูทรงถามคาํถามสามครัง้ เชือ้เชิญให้นักเรยีน
คนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยเอ็ลเดอรฮ์อลแลนด์

“พระเยซูตรสัตอบ (และอีกครัง้ท่ีข้าพเจ้ายอมรบัวา่เป็นรายละเอียดที่ ไม่ ได้
อยู่ ในพระคมัภีร)์ บางทีอาจจะตรสัทํานองน้ี ‘เปโตร ทําไมเจ้าจึงอยู่ที่น่ี 
ทําไมเราจึงกลับมาอยู่ที่ชายฝ่ังเดยีวกันน้ี อวนเดยีวกัน สนทนาถ้อยคาํ
เดยีวกันน้ี เห็นไดชั้ดเจนใช่ไหมวา่ถ้าเราอยากไดป้ลา เราหาปลาได ้เปโตร 
ส่ิงทีเ่ราตอ้งการคอืสานุศิษย์—และเราตอ้งการพวกเขาตลอดกาล เรา

ตอ้งการใครบางคนมาเลีย้งดแูกะของเราและช่วยชีวติลูกแกะของเรา เราตอ้งการใครบาง



คนมาส่ังสอนกิตตคิณุของเราและปกป้องศาสนาของเรา เราตอ้งการคนที่รกัเรา รกัเรา
อย่างแท้จรงิ และรกัส่ิงที่พระบิดาบนสวรรคท์รงมอบหมายให้เราทํา . . . เพราะเปโตรเอ๋ย 
เป็นครัง้ที่สองและคาดวา่จะเป็นครัง้สุดท้าย เราขอให้เจ้าละทิง้ทุกอย่างน้ี ออกไปสอน
และเป็นพยาน ทํางานและรบัใช้อย่างภักด ีจนกวา่จะถึงวนัที่พวกเขาจะทํากับเจ้าอย่าง
เดยีวกับที่พวกเขาเคยทํากบัเรา’” (“พระบัญญัตสํิาคญัข้อแรก,” 84)

• เราสามารถเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรจากประสบการณ์ของเปโตร (หลังจากนักเรยีนตอบ 
ให้เขียนหลักธรรมตอ่ไปน้ีไวบ้นกระดาน ถ้าเรารกัพระผู้ช่วยให้รอดและพระบิดาบน
สวรรค์มากกวา่สิง่อ่ืนใด เราจะเลีย้งดูแกะของพระองค์)

• ใครเป็นแกะของพระบิดาบนสวรรคแ์ละพระเยซูครสิต ์เราจะเลีย้งดพูวกเขาอย่างไร

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีของเอ็ลเดอร์ โรเบริต์ ด.ี เฮลส์แห่ง
โควรมัอัครสาวกสิบสอง

“น่ีเป็นการเรยีกของพระครสิตท์ี่ ให้แก่ชาวครสิตท์ุกคนในวนัน้ี ‘จงเลีย้งดลููกแกะของเรา
เถิด . . . จงเลีย้งดแูกะของเราเถิด’—จงแบ่งปันพระกิตตคิณุของเราใหักับทุกคนไม่วา่
เยาวว์ยัหรอืสูงวยั จงหนุนใจ ให้พร ปลอบโยน กระตุน้และเสรมิสรา้งพวกเขา โดยเฉพาะ
คนเหล่าน้ันที่คดิและเช่ือตา่งจากเรา” (“การเป็นชาวครสิตเ์หมือนพระครสิตม์ากขึน้,” 
เลียโฮนา, พ.ย. 2012, 91)

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจวา่หลักธรรมที่พวกเขาเพิ่งระบุเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร เชือ้
เชิญนักเรยีนสามคนสลับกันอ่านออกเสียงสถานการณ์สมมตติอ่ไปน้ี (ท่านสามารถปรบั
สถานการณ์สมมติไดต้ามความตอ้งการและความสนใจของนักเรยีน) หลังจากอ่านแตล่ะ
สถานการณ์ ให้ถามคาํถามตอ่ไปน้ี

 1. กลุ่มเด็กหนุ่มกลุ่มหน่ึงเชือ้เชิญเยาวชนชายคนหน่ึงให้น่ังกับพวกเขาระหวา่งรบั
ประทานอาหารกลางวนั และเขาหวงัวา่จะเป็นเพื่อนกับเด็กหนุ่มกลุ่มน้ี ระหวา่งการ
สนทนา เด็กหนุ่มคนหน่ึงในกลุ่มเริม่ล้อเด็กหนุ่มอีกคน

 2. เยาวชนหญิงคนหน่ึงชอบเล่นฟุตบอลมาก เธอทุ่มเทเวลาหลายช่ัวโมงตอ่สัปดาห์เพื่อ
เล่นฟุตบอลและมีเวลาน้อยนิดให้เรือ่งอื่น เช่น การสังสรรค์ ในครอบครวัและการ
ศึกษาพระคมัภีรส่์วนตวั

 3. เยาวชายคนหน่ึงทําทัง้กิจกรรมการเรยีนและกิจกรรมเสรมิจนไม่มีเวลาวา่ง ทัง้สัปดาห์ 
เขาตัง้ตารอคอยการใช้เวลาวา่งท่ีหาไดย้ากของเขากับเพื่อนในเย็นวนัศกุร ์ก่อนที่เขาจะ
โทรหาเพื่อนคนหน่ึงในคนืน้ัน คูผู่้สอนประจําบ้านของเขาโทรมาดวูา่เขาจะออกไปช่วย
เรือ่งจําเป็นเรง่ดว่นของครอบครวัหน่ึงที่เขาทัง้สองไดร้บัมอบหมายไดห้รอืไม่

• บุคคลคนน้ีมีทางเลือกอะไรบ้าง

• บุคคลคนน้ีทําอะไรไดบ้้างเพื่อแสดงความรกัตอ่พระเจ้า การกระทําน้ันแสดงความรกั
ตอ่พระเจ้าอย่างไร

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยเอ็ลเดอรฮ์อลแลนด์

“พี่น้องที่รกัทัง้หลาย ข้าพเจ้าไม่แน่ใจวา่ประสบการณ์ของเราจะเป็นอย่างไรในวนั
พิพากษา แตข่้าพเจ้าจะแปลกใจมากถ้าในการสนทนาน้ันพระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรงถาม
เราอย่างเดยีวกับที่พระครสิตต์รสัถามเปโตร ‘เจ้ารกัเราไหม’” (“พระบัญญัตสํิาคญัข้อ
แรก,” 84)



แบ่งปันประจักษ์พยานของท่านเกี่ยวกับความสําคญัของการเลือกที่จะรกัพระบิดาบน
สวรรคแ์ละพระเยซูครสิตเ์หนือส่ิงอื่นใดและการแสดงความรกัน้ันโดยการเลีย้งดแูกะ
ของพระองค์

ดรูายการท่ีเขียนในหัวใจบนกระดานและคาํถามที่เขียนข้างรายการเหล่าน้ันวา่ “ท่านรกั
เรามากกวา่พวกน้ีหรอื?” ขีดเส้นใตค้าํวา่ พวกน้ี เชือ้เชิญให้นักเรยีนตอบคาํถามตอ่ไปน้ี 
ในสมุดจดหรอืสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องพวกเขา

• ถ้าพระเยซูกําลังถามคาํถามเดยีวกันน้ีกับท่าน ท่านคดิวา่ “พวกน้ี” ที่พระองคต์รสัถึง
จะหมายถึงอะไรในชีวติท่าน

• ท่านจะตอบคาํถามของพระองคอ์ย่างไร

• ท่านแสดงความรกัตอ่พระเจ้าอย่างไร

สรปุ ยอห์น 21:18–21 โดยอธิบายวา่พระเยซูทรงพยากรณ์วา่เมื่อเปโตรชราแล้วเขา
จะ “เหยียดมือ [ของเขา] ออก” (ข้อ 18) และจะมีคนพาเขาไปยังที่ที่เขาไม่ตอ้งการ
ไป เดมิเช่ือวา่เปโตรจะตายโดยการตรงึกางเขน อย่างไรก็ตาม กล่าวกันวา่เปโตรขอให้
ตรงึกางเขนเขาโดยกลับศีรษะไวด้า้นล่างเพราะเขาเช่ือวา่เขาไม่มีคา่ควรที่จะตายแบบ
เดยีวกันกับพระผู้ช่วยให้รอด (ด ูโจเซฟ ฟิลดงิก์ สมิธ, Doctrines of Salvation, รวบรวมโดย 
บรซู อาร.์ แมคคองกี, 3 vols. [1954–56], 3:151)

หลังจากไดย้ินเกี่ยวกับการพยากรณ์น้ี เปโตรถามวา่จะเกิดอะไรขึน้กับอัครสาวกยอห์น 
ซ่ึงรูจ้ักวา่เป็นยอห์นผู้เป็นที่รกั เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 21:22–23 
ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงตอบเปโตรอย่างไร

• เปโตรเรยีนรูอ้ะไรเกี่ยวกับยอห์น

อธิบายวา่คาํวา่ อยู่ ใน ข้อ 22 หมายถึงยังมีชีวติอยู่บนแผ่นดนิโลก ดงัน้ัน ยอห์นจะยังคง
อยู่บนแผ่นดนิโลกเป็นสัตภาวะที่แปรสภาพแล้วจนถึงการเสด็จมาครัง้ที่สองของพระ
เยซูครสิต ์สัตภาวะที่แปรสภาพ คอื “บุคคลที่พระองคท์รงเปลี่ยนเพื่อพวกเขาจะไม่ตอ้ง
ประสบความเจ็บปวดหรอืความตายจนกวา่จะฟ้ืนคนืชีวติสู่ความเป็นอมตะ” (คูม่ือพระ
คมัภีร,์ “สัตภาวะที่แปรสภาพ,” scriptures.lds.org)

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 22พระเยซูทรงตอ้งการให้เปโตรมุ่งสนใจอะไรแทนท่ีจะกังวลวา่จะ
เกิดอะไรขึน้กับยอห์น

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 21:24–25 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่
ยอห์นตอ้งการให้ทุกคนรูอ้ะไรเมื่อท่านกล่าวทิง้ท้ายบันทึกของท่าน

• ยอห์นตอ้งการให้ทุกคนรูอ้ะไรเมื่อท่านกล่าวทิง้ท้ายบันทึกของท่าน

เขียนคาํถามตอ่ไปน้ีบน กระดาน

เ
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จากทุกเรือ่งทีเ่ขียนไว้ ในบันทึกของมัทธิว มาระโก ลูกา และยอห์น เรือ่งราว เหตกุารณ์ 
หรอืคาํสอนจากการปฏิบัตศิาสนกิจขณะทรงเป็นมรรตยัของพระผู้ช่วยให้รอดเรือ่งใด
ทีส่่งผลตอ่ท่านมากทีสุ่ด เพราะเหตใุด

เชือ้เชิญให้นักเรยีนไตรต่รองคาํตอบของพวกเขาตอ่คาํถามเหล่าน้ี ท่านอาจเล่นเพลง
สวดเบาๆ เช่น “จงตามเรามา” (เพลงสวด, บทที่ 48) ให้นักเรยีนทบทวนพระคมัภีรแ์ละ
สมุดจดหรอืสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องพวกเขาเพื่อทบทวนความจรงิบางเรือ่ง
ที่พวกเขาเรยีนรู ้หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว ให้เชือ้เชิญนักเรยีนสองสามคนมาท่ีหน้า
ชัน้เรยีนและแบ่งปันคาํตอบของพวกเขาตอ่คาํถามเหล่าน้ัน

ท่านอาจตอ้งการสรปุโดยเป็นพยานถึงความเป็นจรงิของเรือ่งราวการปฏิบัตศิาสนกิจ
ขณะทรงเป็นมรรตยัของพระเยซูครสิตแ์ละการชดใช้ที่เขียนไว้ โดยมัทธิว มาระโก ลูกา 
และยอห์น









scriptures.lds.org Doctrinal New Testament Commentary, 
3 vols. [1965–1973], 1:859





เชือ้เชิญให้นักเรยีนจินตนาการวา่เพื่อนท่ีนับถือศาสนาอ่ืนมาหาพวกเขาเพราะตอ้งการ
รูม้ากขึน้เกี่ยวกับศาสนจักรของเราและถามวา่ “ ใครนําศาสนจักรของคณุ”

ขอให้นักเรยีนเขียนลงในสมุดจดหรอืสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องพวกเขาวา่พวก
เขาจะตอบคาํถามน้ีอย่างไร

เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาความจรงิขณะที่พวกเขาศึกษา กิจการของอัครทูต 1:1–8 
ที่จะช่วยตอบคาํถามไดว้า่ใครนําศาสนจักร

เชือ้เชิญให้นักเรยีนเปิดไปที่หนังสือกิจการของอัครทูตและระบุช่ือเต็มของหนังสือเล่มน้ี 
ขอให้นักเรยีนรายงานส่ิงที่พบ

• ตามช่ือเต็มของหนังสือ ท่านคดิวา่เราจะเรยีนรูอ้ะไรเกี่ยวกับหนังสือเล่มน้ี

อธิบายวา่หนังสือกิจการของอัครทูตเป็นการเช่ือมตอ่ที่สําคญัในพันธสัญญาใหม่ หนังสือ
ของมัทธิว มาระโก ลูกา และยอห์นมีเรือ่งราวการปฏิบัตศิาสนกิจขณะพระผู้ช่วยให้รอด
ทรงเป็นมรรตยั รวมถึงการชดใช้และการฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระองค ์หนังสือกิจการ
ของอัครทูตเล่าเรือ่งการปฏิบัตศิาสนกิจของอัครสาวกหลังจากพระผู้ช่วยให้รอดเสด็จขึน้
สู่สวรรค์

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กิจการของอัครทูต 1:1–2 ขอให้นักเรยีนท่ีเหลือดู
ตาม โดยมองหาวา่หนังสือเล่มน้ีเขียนถึงใคร

• หนังสือกิจการของอัครทูตเขียนถึงใคร

อธิบายวา่ลูกาเป็นผู้เขียนหนังสือกิจการของอัครทูตและ “หนังสือฉบับแรก” ที่กล่าวถึง
ใน ข้อ 1 เป็นหนังสือที่ลูกาเขียนถึงเธโอฟีลัสเช่นกัน จุดประสงคท์ี่ลูกาเขียนหนังสือน้ีคอื
เพื่อช่วยให้เธโอฟีลัสไดร้บัประจักษ์พยานของเขาเองถึงพระเยซูครสิต ์(ด ูลูกา 1:1–4)

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กิจการของอัครทูต 1:2–4 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม 
โดยมองหาวา่พระเยซูครสิตท์รงปฏิบัตติอ่สานุศิษย์ของพระองคเ์ป็นการส่วนพระองค์
หลังการฟ้ืนคนืพระชนม์นานเพียงไร (ท่านอาจตอ้งการอธิบายวา่ใน ข้อ 3, “ทนทุกข์
ทรมาน” หมายถงึการพลีพระชนม์ชีพเพ่ือการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด และ “หลัก



ฐานหลายอย่าง” หมายถึงหลักฐานที่ปฏิเสธไม่ไดซ่ึ้งพระเยซูทรงแสดงให้เห็นวา่พระองค์
ฟ้ืนคนืพระชนม์แล้ว)

• พระเยซูครสิตท์รงใช้เวลากับสานุศิษย์ของพระองคน์านเท่าใดหลังจากพระองคฟ้ื์น
คนืพระชนม์

• พระเยซูทรงสอนอะไรพวกเขาระหวา่ง 40 วนัน้ี (เรือ่งเกี่ยวกับอาณาจักรของพระผู้เป็น
เจ้า)

เริม่ชัน้เรยีนโดยการวาด ภาพ ลายเส้นง่ายๆ เป็นรปูบ้านบนกระดาน (หรอืท่านอาจสรา้ง
แบบจําลองบ้านเล็กๆ โดยใช้ตวัตอ่หรอืดนิน้ํามัน)

เมื่อท่านวาดไดค้รึง่หน่ึงแล้ว ให้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงออกมาท่ีกระดานและวาดรปูตอ่จาก
ที่ท่านวาดไวจ้นเสรจ็ บอกคาํส่ังที่เจาะจงกับนักเรยีนถึงวธิีที่จะวาดรปูบ้านให้เสรจ็ ท่าน
อาจขอให้เขาเตมิหลังคา หน้าตา่ง และภูมิทัศน์ของบ้าน หลังจากวาดดว้ยกันสักระยะ
หน่ึง ให้เดนิไปอยู่อีกดา้นของชัน้เรยีนและยังคงบอกคาํส่ังกับนักเรยีนตอ่ไป เมื่อวาดบ้าน
เสรจ็แล้ว ให้ขอบคณุนักเรยีน และขอให้เขาน่ังลง

ขอให้นักเรยีนจินตนาการวา่ภาพบ้านหมายถึงอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดนิ
โลก ซ่ึงคอืศาสนจักรของพระเยซูครสิต์

• วธิีการวาดภาพบ้านของเราอาจแสดงให้เห็นถึงวธิีที่พระเยซคูรสิตท์รงสถาปนา
ศาสนจักรของพระองคร์ะหวา่งการปฏิบัตศิาสนกิจขณะทรงเป็นมรรตยัและหลังการ
ฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระองคอ์ย่างไร (ระหวา่งการปฏิบัตศิาสนกิจขณะทรงเป็นมรรตยั 
พระผู้ช่วยให้รอดทรงเริม่จัดตัง้ศาสนจักรของพระองค ์พระองคท์รงเรยีกคนอื่นๆ ให้
ช่วยจัดตัง้ศาสนจักร และหลังจากการฟ้ืนคนืพระชนม์ พระองคท์รงกํากับดแูลพวก
เขาแม้วา่พระองคจ์ะไม่ไดป้ระทับอยู่ ในโลกกับพวกเขาอีกตอ่ไป)

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 2 พระเยซูครสิตท์รงกํากับดแูลศาสนจักรของพระองคอ์ย่างไร 
( โดยใช้คาํพูดของนักเรยีน ให้เขียนความจรงิตอ่ไปน้ีบนกระดาน พระเยซูครสิต์ทรง
กํากับดูแลศาสนจักรโดยการเปิดเผยพระประสงค์แก่อัครสาวกของพระองค์ผ่าน
พระวญิญาณบรสุิทธ์ิ)

ขอให้นักเรยีนอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยเอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนดแ์ห่ง
โควรมัอัครสาวกสิบสอง

“จากข้อแรก [ของหนังสือกิจการของอัครทูต] มีการประกาศวา่ศาสนจักรจะ
ดาํเนินตอ่ไปโดยการนํา จากสวรรค ์ไม่ ใช่โดยมนุษย์ . . . โดยแท้แล้ว ช่ือที่
สมบูรณ์มากขึน้ของหนังสือกิจการของอัครทูตควรเป็น ‘กิจการของพระ
ครสิตผ์ู้ฟ้ืนคนืพระชนม์ซ่ึงทรงทํางานผ่านพระวญิญาณศักดิสิ์ทธ์ิ ในชีวติ
และการปฏิบัตศิาสนกิจของอัครสาวกที่พระองคท์รงแตง่ตัง้’ . . .

“การกํากับดแูลศาสนจักรเป็นเหมือนเดมิ ท่ีประทับของพระผู้ช่วยให้รอดเปลี่ยนไป แต่
การกํากับดแูลและการนําศาสนจักรเป็นเหมือนเดมิทุกประการ” (“Therefore, What?” 
[การประชุมระบบการศึกษาศาสนจักรเก่ียวกับพันธสัญญาใหม่, 8 ส.ค. 2000], si.lds.org)

• เหตใุดจึงสําคญัที่จะรูว้า่พระเยซูครสิตย์ังทรงกํากับดแูลศาสนจักรของพระองค์ โดย
การเปิดเผยในปัจจุบัน



เชือ้เชิญให้นักเรยีนไตรต่รองประสบการณ์ที่เสรมิสรา้งประจักษ์พยานของพวกเขาวา่
พระเยซูครสิตท์รงกํากับดแูลศาสนจักรของพระองค์ ในปัจจุบันผ่านการเปิดเผย เชือ้
เชิญให้นักเรยีนหลายๆ คนแบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขา ท่านอาจตอ้งการแบ่งปัน
ประสบการณ์ของท่านเช่นกัน

ขอให้นักเรยีนหลายคนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก กิจการของอัครทูต 1:4–8 ขอให้ชัน้
เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่พระเยซูทรงบัญชาให้อัครสาวกทําอะไร

• ตามท่ีกล่าวไว้ ใน ข้อ 4 พระเยซูทรงบัญชาให้อัครสาวกทําอะไร

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 5 พระผู้ช่วยให้รอดทรงสัญญาวา่อัครสาวกจะไดร้บัอะไรหากพวก
เขายังคงอยู่ ในกรงุเยรซูาเล็ม

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 8 พระวญิญาณบรสุิทธิ์จะประทานพลังอํานาจให้อัครสาวกทําอะไร

• เราสามารถเรยีนรูอ้ะไรเกี่ยวกับอัครสาวกจากส่ิงที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนใน ข้อ 8 
(นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แต่ ให้แน่ใจวา่พวกเขาระบุความจรงิตอ่ไปน้ี อัครสาวก
เป็นพยานถึงพระเยซูครสิต์และเป็นพยานถึงพระองค์ท่ัวโลก)

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจความจรงิน้ี ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ี
โดยประธานกอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์

“ ในสมัยของเรา พระเจ้า
ทรงเรยีกพยานพิเศษสิบ
ห้าท่านเพ่ือเป็นพยานถึง
ความเป็นพระเจ้าของ
พระองคต์อ่ชาวโลก การ

เรยีกของท่านเหล่าน้ันไม่เหมือนใคร 
พวกท่านเป็นอัครสาวกของพระเจ้า 
พระเยซูครสิต ์ที่ ไดร้บัเลือกและไดร้บั
มอบหมายจากพระองค ์พวกท่านไดร้บั
บัญชาให้เป็นพยานถึงการทรง
พระชนม์อยู่จรงิของพระองค ์โดยพลัง
อํานาจและสิทธิอํานาจของการเป็นอัคร
สาวกศักดิสิ์ทธิ์ที่ท่านไดร้บั” (“พยาน
พิเศษของพระครสิต,์” เลียโฮนา, เม.ย. 
2001, 5)

เขียนข้อความที่ ไม่ครบถ้วนตอ่ไปน้ีไว้
บนกระดาน: อัครสาวกในสมัยของเรา
เป็นพยานวา่พระเยซูครสิต ์. . .

หากเป็นไปได ้ให้แจก สําเนา ของ “พระครสิตผ์ู้ทรงพระชนม์: ประจักษ์พยานของอัคร
สาวก” (เลียโฮนา, เม.ย. 2000, 2–3) ให้นักเรยีนแตล่ะคนในชัน้เรยีนของท่าน ท่าน
อาจพิจารณานําเอาสําเนาหน่ึงมาตดัเป็นส่วนๆ และแจกแตล่ะส่วนให้นักเรยีนไดเ้ช่น
กัน ขอให้นักเรยีนอ่านเอกสารหรอืส่วนน้ันในใจ โดยมองหาวา่พวกเขาจะเตมิข้อความ
บนกระดานให้สมบูรณ์ ไดอ้ย่างไร เมื่อนักเรยีนอ่านจบ ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงออกมา



ที่กระดานและเป็นคนเขียนคาํตอบ เชือ้เชิญให้นักเรยีนรายงานส่ิงที่พบ และขอให้
นักเรยีนซ่ึงอยู่ที่กระดานเขียนคาํตอบของพวกเขาบนกระดาน

• คาํประกาศเหล่าน้ีข้อใดสําคญัตอ่ท่านมากท่ีสุด

• พยานของอัครสาวกสมัยปัจจุบันส่งผลตอ่พยานส่วนตวัของท่านหรอืประจักษ์พยาน
ของท่านเกี่ยวกับพระเยซูครสิตอ์ย่างไร

อธิบายวา่ถึงแม้ กิจการของอัครทูต 1:8 กล่าวเจาะจงถึงบทบาทของอัครสาวกในฐานะ
พยานพิเศษของพระผู้ช่วยให้รอด แตห่นังสือน้ีสอนเราเก่ียวกับส่ิงที่จะช่วยให้เราเป็น
พยานถึงพระเยซูครสิตท์ั่วโลกดว้ย

• ตามคาํสัญญาของพระเจ้าตอ่อัครสาวกใน กิจการของอัครทูต 1:8 อะไรที่ทําให้เราเป็น
พยานถึงพระเยซูครสิต์ ได ้(นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แต่ ให้แน่ใจวา่พวกเขาระบุ
ความจรงิตอ่ไปน้ี ผ่านทางพลังอํานาจของพระวญิญาณบรสุิทธ์ิ เราสามารถเป็น
พยานถึงพระเยซูครสิต์ ได้)

• พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงช่วยให้เราเป็นพยานถึงพระผู้ช่วยให้รอดในทางใดบ้าง

เชือ้เชิญให้นักเรยีนไตรต่รองเวลาที่พวกเขารูสึ้กถึงพระวญิญาณบรสุิทธิ์เมื่อคนอื่นแบ่ง
ปันประจักษ์พยานของพวกเขาถึงพระเยซูครสิต ์หลังจากผ่านไปสองสามนาที เชือ้เชิญ
ให้นักเรยีนแบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขา เตอืนนักเรยีนวา่พวกเขาไม่ควรแบ่งปัน
ประสบการณ์ที่เป็นเรือ่งศักดิสิ์ทธิ์หรอืส่วนตวัเกินไป

• ท่านรูสึ้กวา่พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงช่วยท่านเป็นพยานถึงพระเยซูครสิตต์อ่ผู้อื่น
เมื่อใด

กระตุน้ให้นักเรยีนมองหาโอกาสแบ่งปันประจักษ์พยานของพวกเขากับผู้อื่นและวางใจ
วา่พระวญิญาณบรสุิทธิ์จะทรงยืนยันความจรงิถึงส่ิงที่พวกเขาเป็นพยาน

อธิบายวา่ กิจการของอัครทูต 1:8 ไม่เพียงสอนความจรงิเท่าน้ันแต่ ให้คาํอธิบายพอสังเขป
ถึงครึง่หลังของพันธสัญญาใหม่ดว้ย

• ตามที่กล่าวใน กิจการของอัครทูต 1:8 พระผู้ช่วยให้รอดทรงพยากรณ์วา่สานุศิษย์ของ
พระองคจ์ะเป็นพยานถึงพระองคท์ี่ ใด

เขียนส่ิงตอ่ไปบนกระดาน: กิจการของอัครทูต 1–5 = กรงุเยรซูาเล็ม; กิจการของอัครทูต 
6–9 = แควน้ยูเดยีและแควน้สะมาเรยี; กิจการของอัครทูต 10–28 = จนถึงทีสุ่ดปลาย
แผ่นดนิโลก (ด ูBible Dictionary, “Acts of the Apostles”)

อธิบายวา่สานุศิษย์เริม่เป็นพยานถึงพระเยซูครสิตด์งัที่ ไดร้บัการกํากับดแูล ในเบือ้งตน้ 
อัครสาวกส่ังสอนในกรงุเยรซูาเล็ม จากน้ันไปแควน้ยูเดยีและแควน้สะมาเรยี ตอ่จากน้ัน
ไปจนถึงที่สุดปลายแผ่นดนิโลก

ขอให้นักเรยีนเปิดไปที่หน้าสารบัญของพระคมัภีร์ ไบเบิล เชือ้เชิญให้นักเรยีนดหูนังสือ
พันธสัญญาใหม่ที่อยู่ตอ่จากหนังสือกิจการของอัครทูต อธิบายวา่หนังสือโรมจนถึงฮีบรู
เป็นสาส์น (จดหมาย) ที่เขียนโดยอัครสาวกเปาโล นักเรยีนจะเรยีนรูเ้กี่ยวกับการเปลี่ยน



ใจเล่ือมใสและการปฏิบัตศิาสนกิจของเปาโลขณะที่พวกเขาศึกษา กิจการของอัครทูต 9, 
13–28

ขอให้นักเรยีนหาวา่ 1 เธสะโลนิกาอยู่ที่ ไหน อธิบายวา่ชาวเธสะโลนิกาเป็นคนที่อาศัย
อยู่ ในเมืองเธสะโลนิกา เชือ้เชิญให้นักเรยีนเปิดดแูผนท่ี ในพระคมัภีร์ ไบเบิล แผนที่ 13 
“เส้นทางในการเผยแผ่ศาสนาของอัครสาวกเปาโล” และดวูา่เธสะโลนิกาอยู่ที่ ไหน อธิบาย
วา่สาส์นหลายฉบับในพันธสัญญาใหม่เขียนไปถึงที่ประชุมของศาสนจักรในเมืองตา่งๆ 
เพื่อตอบสนองความตอ้งการที่เจาะจงของพวกเขา ท่านอาจตอ้งการอธิบายดว้ยวา่สาส์น
เหล่าน้ีไม่ไดเ้รยีงตามลําดบัการเขียนในพันธสัญญาใหม่ เช่ือกันวา่หนังสือ 1 เธสะโลนิกา 
เป็นสาส์นฉบับแรกที่เปาโลเขียน

ขอให้นักเรยีนดหูน้าสารบัญและระบุหนังสือเล่มอื่นๆ บางเล่มที่เขียนเป็นสาส์นถึงที่
ประชุมของวสุิทธิชน

อธิบายวา่นอกจากจะเขียนถึงที่ประชุมของวสุิทธิชนแล้ว เปาโลยังเขียนถึงบุคคลตา่งๆ 
เช่น ทิโมธี ทิตสั และฟีเลโมน

ขอให้นักเรยีนมองหาหนังสือที่อยู่ตอ่จาก ฮีบร ูในสารบัญ

อธิบายวา่นอกจากเปาโล อัครสาวกและผู้นําศาสนจักรท่านอ่ืนๆ เขียนถึงสมาชิกของ
ศาสนจักรเช่นกัน เรายังคงมีสาส์นเหล่าน้ีบางฉบับ ซ่ึงไดแ้ก่หนังสือของยากอบจนถึง 
ยูดาห์ หนังสือววิรณ์บันทึกนิมิตที่อัครสาวกยอห์นเห็น

เชือ้เชิญให้นักเรยีน อ่าน ครึง่หลังของพันธสัญญาใหม่ตอ่ไปดว้ยตนเอง กระตุน้ให้พวก
เขาสวดอ้อนวอนขณะศึกษาเพ่ือวา่พระวญิญาณบรสุิทธิ์จะให้ความสวา่งแก่พวกเขาและ
ช่วยให้พวกเขามีความเข้าใจมากขึน้เมื่อพวกเขาศึกษาคาํสอนของอัครสาวกในพันธ
สัญญาใหม่
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เขียนคาํถามตอ่ไปน้ีบนกระดาน ถูกหรอืผิด

อ่านออกเสียงข้อความตอ่ไปน้ีเกี่ยวกับการเสด็จมาครัง้ที่สองของพระเยซูครสิต ์เชือ้เชิญ
ให้นักเรยีนบอกวา่ข้อความน้ันถูกหรอืผิด (หมายเหต:ุ ในประเด็นน้ีของบทเรยีน นักเรยีน
ไม่จําเป็นตอ้งรูค้าํตอบของแตล่ะคาํถามหรอืให้เวลามากในการสนทนาคาํตอบของพวก
เขา)

 1. พระเยซูครสิตจ์ะเสด็จกลับมายังแผ่นดนิโลกในยุคสุดท้าย

 2. ในการการเสด็จมาครัง้ที่สองของพระองค ์พระเยซูครสิตจ์ะทรงปรากฏตอ่คนท่ีชอบ
ธรรมเท่าน้ัน

 3. เน่ืองจากพระเยซูครสิตท์รงปิดบังพระองคเ์ม่ือพระองคเ์สด็จมาอีกครัง้ คนส่วนใหญ่
จะไม่ตระหนักวา่การเสด็จมาครัง้ที่สองเกิดขึน้แล้ว

ท่านอาจตอ้งการทบทวนคาํตอบของแตล่ะข้อความสัน้ๆ ดงัน้ี (1) ถูก (ด ูโมเสส 7:60); 
(2) ผิด (ด ูโจเซฟ สมิธ—มัทธิว 1:26; คพ. 101:23); (3) ผิด (ด ูคพ. 49:22–23)

อธิบายวา่ระหวา่ง การปฏิบัตศิาสนกิจขณะทรงเป็นมรรตยั พระเยซูครสิตท์รงพยากรณ์
วา่ในยุคสุดท้ายบางคนจะเผยแพรค่าํสอนท่ีผิดเกี่ยวกับการเสด็จมาครัง้ที่สองของ
พระองค ์(ด ูโจเซฟ สมิธ—มัทธิว 1:22–25)

• เราจะรู้ ไดอ้ย่างไรวา่คาํสอนใดเกี่ยวกับการเสด็จมาครัง้ที่สองของพระเยซูครสิตถ์ูกหรอื
ผิด (หากเราฟังพระคาํของพระผู้ช่วยให้รอดและคาํของศาสดาพยากรณ์ของพระองค ์
เราจะหลีกเลี่ยงการถูกหลอกลวงได ้[ด ูโจเซฟ สมิธ—มัทธิว 1:37])

เมื่อพวกเขาศึกษา กิจการของอัครทูต 1 เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาความจรงิที่สําคญั
ประการหน่ึงเกี่ยวกับการเสด็จมาครัง้ที่สองของพระเยซูครสิต์

เตอืนนักเรยีนวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนสานุศิษย์ของพระองคเ์ป็นเวลา 40 วนัหลัง
จากการฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระองค ์(ด ูกิจการของอัครทูต 1:3) แสดงภาพ การเสด็จ
ขึน้สู่สวรรคข์องพระเยซู (หนังสือภาพพระกิตตคิณุ [2009], ภาพที่ 62; ด ูLDS.org ดว้ย)



เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กิจการของอัครทูต 1:9–12 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม 
โดยมองหาวา่เกิดอะไรขึน้หลังจากพระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนอัครสาวกของพระองคเ์สรจ็
แล้ว

• เกิดอะไรขึน้หลังจากพระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนอัครสาวกของพระองคเ์สรจ็แล้ว

• หากท่านไดเ้ห็นพระผู้ช่วยให้รอดเสด็จขึน้สู่สวรรค ์ท่านคดิวา่ท่านจะมีความคดิหรอื
ความรูสึ้กอย่างไร

อธบิายวา่ในอิสราเอลสมัยโบราณบางครัง้เมฆถือเป็นตวัแทนที่มองเห็นไดข้องพระสิริ
และรศัมีภาพของพระผู้เป็นเจ้า (ด ูอพยพ 40:34) เมฆที่กล่าวถึงใน กิจการของอัครทูต 
1:9 เป็นเมฆแห่งรศัมีภาพ (ด ูBible Dictionary, “Cloud”) และชายสองคนที่กล่าวถึงใน 
ข้อ 10 คอืเทพ

• เทพบอกอะไรแก่อัครสาวก

• ท่านคดิวา่การที่พระเยซูจะเสด็จมาอีกครัง้ “ ในลักษณะเดยีวกับ” (กิจการของอัครทูต 
1:11) ที่พระองคเ์สด็จขึน้สู่สวรรคห์มายความวา่อย่างไร (หลังจากนักเรยีนตอบแล้ว ให้
เขียนความจรงิตอ่ไปน้ีบนกระดาน ในการเสด็จมาครัง้ท่ีสอง พระผู้ช่วยให้รอดจะ
เสด็จลงมาจากสวรรค์ ในรศัมีภาพ)

ชี ้ใหเ้ห็นวา่การเสด็จขึน้สู่สวรรคข์องพระผูช่้วยใหร้อดเกดิขึน้ทีภ่เูขามะกอกเทศ (ด ูขอ้ 12) 
อธิบายวา่เม่ือพระผู้ช่วยให้รอดเสด็จมาอีก หน่ึงในการปรากฏพระองคจ์ะเกิดขึน้เม่ือ
พระองคจ์ะเสด็จลงมาและจะทรงยืนอยู่บนภูเขามะกอกเทศ (ด ูเศคารยิาห์ 14:4; คพ. 
45:47–53; คพ. 133:19–20) ส่ิงน้ีจะเป็นเหตกุารณ์ก่อนการปรากฏพระองคอ์ย่างย่ิงใหญ่
ตอ่โลก (ด ูอิสยาห์ 40:5)

• การรูเ้กี่ยวกับลักษณะที่พระผู้ช่วยให้รอดจะเสด็จกลับมาช่วยให้เราหลีกเลี่ยงการถูก
หลอกลวงขณะที่เรารอคอยการเสด็จมาครัง้ที่สองของพระองคอ์ย่างไร

อธิบายวา่หลังจากอัครสาวกกลับไปกรงุเยรซูาเล็ม พวกท่านรวมตวักันกับชายและหญิงที่
ซ่ือสัตย์บางคนรวมถึงมารยี์ มารดาของพระเยซู เพื่อสวดอ้อนวอนและนมัสการ เชือ้เชิญ
ให้นักเรยีนอ่าน กิจการของอัครทูต 1:13 ในใจและนับจํานวนอัครสาวกที่ระบุไว ้ขอให้
นักเรยีนรายงานส่ิงที่พบ

• เหตใุดจึงมีอัครสาวกเพียง 11 คนในเวลาน้ัน (ยูดาส อิสคาริโอททรยศพระเยซูครสิต์
และจากน้ันไดป้ลิดชีพตนเอง [ด ูมัทธิว 27:3–5])

สรปุ กิจการของอัครทูต 1:15- 20 โดยอธิบายวา่เปโตรยืนอยู่ตอ่หน้าสานุศิษย์ 120 คน
และเล่าเรือ่งการตายของยูดาส อิสคาริโอท เน่ืองจากยูดาสเคยเป็นหน่ึงในอัครสาวกสิบ
สอง สานุศิษย์จึงมารวมตวักันเพื่อเลือกอัครสาวกคนใหม่

เชือ้เชิญให้นักเรยีนอธิบายวธิีตา่งๆ ที่ผู้นําตอ่ไปน้ีบางคนไดร้บัเลือก ไดแ้ก่ กัปตนัทีม 
ผู้นําองคก์ารปกครองส่วนท้องถ่ิน กษัตรยิ์หรอืราชินี และประธานบรษัิท

• ตาํแหน่งผู้นําเหล่าน้ีตอ้งมีคณุสมบัตอิะไรบ้าง



แสดงภาพหน่ึงหรอื หลายๆ ภาพ ของฝ่ายประธานสูงสุดและโควรมัอัครสาวกสิบสอง
ในปัจจุบัน เป็นพยานวา่บุรษุแตล่ะท่านเหล่าน้ีเป็นอัครสาวกของพระเยซูครสิต ์ขอให้
นักเรยีนพิจารณาวา่อัครสาวกของพระเยซูครสิต์ ไดร้บัเลือกอย่างไรและอะไรที่ทําให้บาง
คนมีคณุสมบัตทิี่จะรบัใช้เป็นอัครสาวก

แบ่งนักเรยีนออกเป็นคู่ๆ  เชือ้เชิญให้พวกเขาอ่านออกเสียง กิจการของอัครทูต 1:21–26 
กับคูข่องพวกเขาและมองหาวา่อัครสาวกคนใหม่ไดร้บัเลือกอย่างไรหลังจากยูดาส  
อิสคาริโอทสิน้ชีวติ

• “เขาทัง้หลายจึงจับฉลากกัน” หมายความวา่อย่างไร (ข้อ 26)

ท่านอาจจําเป็นตอ้งอธิบายวา่ในสมัยโบราณ การจับฉลากเป็นวธิีที่ซ่ือสัตย์ ในการตดัสินใจ
ที่แสดงความวางใจวา่พระผู้เป็นเจ้าจะทรงนําผล (ด ูกิจการของอัครทูต 1:26; ด ูสุภาษิต 
16:33 ดว้ย) “หากพวกเขาจับฉลาก น่ันเป็นกรณีที่พระเจ้าทรงเลือกผล อย่างไรก็ตาม  
น่าจะเป็นวา่ ‘พวกเขาไดอ้อกเสียงแล้ว’ มากกวา่ ซ่ึงเป็น ‘การออกเสียงสนับสนุน’  
เพื่อสนับสนุนเขาผู้ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเลือกให้รบัใช้ ในการเป็นอัครสาวกศักดิสิ์ทธิ์” 
(บรซู อาร.์ แมคคองกี, Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 2:32)

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 21–22 เปโตรบอกวา่อัครสาวกคนใหม่ตอ้งมีคณุสมบัตอิะไร 
(เขาตอ้งเป็นผู้ตดิตามของพระเยซูครสิตผ์ู้ที่เป็นพยานถึงการปฏิบัตศิาสนกิจและ
การฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระองคด์ว้ย)

• อะไรที่ท่านคดิวา่น่าสนใจเก่ียวกับคาํสวดอ้อนวอนของอัครสาวกดงัที่บันทึกใน 
ข้อ 24–25

• เราสามารถเรยีนรูค้วามจรงิอะไรจาก ข้อ 24 เกี่ยวกับวธิีที่อัครสาวกของพระเยซูครสิต์
ไดร้บัการเรยีก (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แต่ ให้แน่ใจวา่ไดเ้น้นวา่ อัครสาวกของ
พระเยซูครสิต์ ได้รบัการเรยีกจากพระผู้เป็นเจ้าผ่านการเปิดเผย เขียนความจรงิ
ตอ่ไปน้ีบนกระดานและเชือ้เชิญให้นักเรยีนเขียนไว้ ในพระคมัภีรข์องพวกเขาข้าง 
ข้อ 24)

• ท่านคดิวา่เหตใุดจึงสําคญัที่อัครสาวกไดร้บัการเรยีกจากพระผู้เป็นเจ้าผ่านการเปิดเผย
แทนวธิีเลือกที่คล้ายกันในการเลือกผู้นําคนอื่นๆ ในโลก

เพื่อแสดงให้เห็นวา่อัครสาวกในปัจจุบันไดร้บัการเรยีกจากพระผู้เป็นเจ้าผ่านการเปิด
เผยอย่างไร เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงเรือ่งเล่าตอ่ไปน้ีจากชีวติของประธาน 

ฮีเบอร ์เจ. แกรนท์

“ประธาน [ฮีเบอร ์เจ.] แกรนท์ ไดร้บัการเปิดเผยในฐานะประธานศาสนจักร
เพื่อนําทัง้ศาสนจักร การเปิดเผยครัง้หน่ึงเกิดขึน้หลังจากท่านไดร้บัการ
วางมือมอบหน้าที่เป็นประธานศาสนจักร เม่ือท่านแสวงหาพระประสงคข์อง
พระเจ้าในการแตง่ตัง้สมาชิกใหม่คนหน่ึงของโควรมัอัครสาวกสิบสอง เมื่อ
ท่านไตรต่รองถึงความรบัผิดชอบน้ี หลายครัง้ท่ีความคดิของท่านหวนไป

นึกถึงรชิารด์ ดบัเบิลยู. ยังก์เพื่อนท่ียาวนานของท่าน วสุิทธิชนยุคสุดท้ายที่ซ่ือสัตย์คน
หน่ึงและเป็นผู้นําท่ี ไดร้บัการพิสูจน์แล้ว ประธานแกรนท์สนทนาความเป็นไปไดน้ี้กับที่
ปรกึษาของท่าน ผู้ที่สนับสนุนการตดัสินใจของท่าน เมื่อท่านรูสึ้กม่ันใจกับแนวทางการ
ปฏิบัตน้ีิในที่สุด ท่านเขียนช่ือเพ่ือนของท่านลงในกระดาษและนํากระดาษใบน้ันไปที่
การประชุมที่พระวหิารประจําสัปดาห์กับฝ่ายประธานสูงสุดและโควรมัอัครสาวกสิบสอง 



อย่างไรก็ตาม เมื่อท่านกําลังจะเสนอช่ือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ชัน้ผู้ ใหญ่ของท่านอนุมัต ิท่าน
ไม่สามารถทําเช่นน้ันได ้แทนที่ท่านจะเสนอช่ือของรชิารด์ ดบัเบิลยู. ยังก์ ท่านกลับ
เสนอช่ือเมลวนิ เจ. บัลลารด์ บุรษุที่ท่านแทบไม่รูจ้ัก ประธานแกรนท์เล่าตอ่มาถึงผล
ของประสบการณ์น้ีที่มีตอ่ท่านวา่

“‘ข้าพเจ้ารูสึ้กถึงการดลใจจากพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนม์ซ่ึงทรงนําข้าพเจ้าในส่ิงท่ี
ข้าพเจ้าทํา นับจากวนัที่ข้าพเจ้าไดเ้ลือกคนแปลกหน้าให้เป็นหน่ึงในอัครสาวก แทนที่
จะเป็นเพื่อนยาวนานและเป็นที่รกัที่สุดที่มีชีวติอยู่ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไดรู้ด้งัท่ีข้าพเจ้า
รูว้า่ข้าพเจ้ามีชีวติอยู่ วา่ข้าพเจ้าไดร้บัแสงสวา่งและการดลใจและการนําทางจากพระผู้
เป็นเจ้าในการกํากับดแูลงานของพระองคบ์นโลกน้ี’” (คาํสอนของประธานศาสนาจักร: 
ฮีเบอร ์เจ. แกรนท์ [2002], 181–82)

• ความจรงิที่สอนใน กิจการของอัครทูต 1:24 แสดงในเรือ่งราวที่บรรยายการเรยีกอัคร
สาวกในปัจจุบันอย่างไร

• การเรยีกอัครสาวกแสดงให้เห็นวา่พระผู้ช่วยให้รอดยังทรงกํากับดแูลศาสนจักรของ
พระองคต์อ่ไปอย่างไร (ท่านอาจตอ้งการเตอืนนักเรยีนถึงความจรงิที่สอนใน กิจการ
ของอัครทูต 1:2—วา่พระเยซูครสิตท์รงกํากับดแูลศาสนจักรของพระองค์ โดยการเปิด
เผยพระประสงคข์องพระองคต์อ่อัครสาวกผ่านพระวญิญาณบรสุิทธิ์)

พูดถึงภาพหน่ึงหรอืหลายๆ ภาพของอัครสาวกท่ีมีชีวติอยู่ที่ท่านแสดงก่อนหน้าน้ี ท่าน
อาจตอ้งการใช้เวลาสักครูเ่พื่อช่วยให้นักเรยีนรูจ้ักหรอืทบทวนช่ือของพวกท่าน

เขียนคาํถามตอ่ไปน้ีบน กระดาน

ประสบการณ์ใดช่วยให้ท่านรูว้า่อัครสาวกทีม่ีชีวติอยู่ ไดร้บัการเรยีกจากพระผู้เป็นเจ้า

เหตใุดจึงสําคญัสําหรบัท่านทีจ่ะมีประจักษ์พยานวา่อัครสาวกทีม่ีชีวติอยู่ ไดร้บัการเรยีก
จากพระผู้เป็นเจ้า

เชือ้เชิญให้นักเรยีนเขียนคาํตอบของหน่ึงในคาํถามเหล่าน้ันลงในสมุดจดหรอืสมุด
บันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องพวกเขา เชือ้เชิญนักเรยีนสองสามคนแบ่งปันคาํตอบของ
พวกเขากับชัน้เรยีน

สรปุโดยเป็นพยานถึงความจรงิที่นักเรยีนระบุใน กิจการของอัครทูต 1:9–26

เพื่อช่วยนักเรยีนทบทวนข้อผู้เช่ียวชาญพระคมัภีร ์10 ข้อแรก ให้เขียนข้ออ้างอิงตอ่ไปน้ี
และคาํสําคญัที่เกี่ยวข้องบนกระดาน (หากท่านตอ้งการ ท่านอาจแจกสําเนาของ  
แผนภูมิน้ี):



แบ่งนักเรยีนออกเป็นคู่ๆ  ขอให้นักเรยีนทบทวนข้อผู้เช่ียวชาญพระคมัภีรท์ี่เขียนบน
กระดานกับคูข่องพวกเขา ท่านอาจแนะนําให้คูค่นหน่ึงอ่านออกเสียงคาํสําคญัจากข้อผู้
เช่ียวชาญพระคมัภีรแ์ละอีกคนบอกข้อพระคมัภีรอ์้างอิงที่เกี่ยวข้อง เชือ้เชิญให้นักเรยีน
เปลี่ยนบทบาทกันจนกระทั่งพวกเขาไดท้บทวนทัง้ 10 ข้อ

หากเวลาเอือ้อํานวย ท่านอาจทําแบบทดสอบนักเรยีน แจกกระดาษที่มีคาํสําคญัสําหรบั
ผู้เช่ียวชาญพระคมัภีรแ์ตล่ะข้อที่ตามดว้ยเส้นใตช่้องวา่ง เชือ้เชิญให้นักเรยีนเขียนข้อ
อ้างอิงที่เกี่ยวข้องไวบ้นเส้นใตช่้องวา่ง หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว ให้ทบทวนแบบ
ทดสอบ



ขอให้นักเรยีนนึกถึงโอกาสล่าสุดที่พวกเขาไดพู้ดในศาสนจักร สอนบทเรยีน หรอืแบ่งปัน
พระกิตตคิณุกับบางคน

• อะไรเป็นส่ิงท้าทายเกี่ยวกับการพูด สอน หรอืเป็นพยานกับผู้อื่นเกี่ยวกับพระกิตตคิณุ
ของพระเยซูครสิต์

เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาความจรงิเมื่อพวกเขาศึกษา กิจการของอัครทูต 2:1–13 ที่จะ
ช่วยพวกเขาเมื่อพวกเขารูสึ้กประหมา่หรอืกลัวเกี่ยวกับการสอนและการเป็นพยานกับผู้
อื่นเกี่ยวกับพระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟู

อธิบายวา่ประมาณหน่ึงสัปดาห์หลังจากพระผู้ช่วยให้รอดเสด็จขึน้สู่สวรรค ์ชาวยิวจาก
หลายประเทศมาท่ีกรงุเยรซูาเล็มเพื่อเข้ารว่มเทศกาลเพ็นเทคอสต ์นมัสการที่พระวหิาร
และน้อมขอบพระทัยพระเจ้า เทศกาลเลีย้งฉลองน้ีเกิดขึน้ 50 วนัหลังจากเทศกาลปัส
กาและเฉลิมฉลองการเก็บเกี่ยวครัง้แรกของฤดกูาล (ด ูคูม่ือพระคมัภีร,์ “เพ็นเทคอสต,์” 
scriptures.lds.org)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กิจการของ
อัครทูต 2:1–3 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาส่ิงที่
สานุศิษย์ของพระเยซูครสิตป์ระสบในวนัเพ็นเทคอสต์

• สานุศิษย์ของพระเยซูครสิตป์ระสบกับอะไรในวนั
เพ็นเทคอสต ์(การเสด็จมาของพระวญิญาณบรสุิทธิ์)

• มึคาํอธิบายอย่างไรเก่ียวกับการเสด็จมาของพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์

อธบิายวา่วลี “ลิน้แผ่กระจาย” (ข้อ 3) หมายถึงลิน้ที่
แยกหรอืแตกออกหรอืมีลักษณะเหมือนเปลวไฟ ใน
สมัยโบราณ ไฟเป็นเครือ่งหมายของการประทับอยู่หรอื



อิทธิพลจากสวรรค ์น่ีเป็นเครือ่งหมายวา่สานุศิษย์ ไดร้บัของประทานแห่งพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ดงัที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงสัญญาไว้

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กิจการของอัครทูต 2:4–8 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม 
โดยมองหาวา่เกิดอะไรขึน้เม่ือสานุศิษย์เต็มเป่ียมดว้ยพระวญิญาณบรสุิทธิ์

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 4เกิดอะไรขึน้เม่ือสานุศิษย์เต็มเป่ียมดว้ยพระวญิญาณบรสุิทธิ์ 
(พระวญิญาณ “ทรงให้พูด” และทําให้พวกเขาสามารถพูดในภาษาอ่ืนๆ ได)้

• เหตใุดชาวยิวจากประเทศตา่งๆ จึงประหลาดใจในส่ิงที่พวกเขาไดย้ิน

เชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่าน กิจการของอัครทูต 2:9–11 ครา่วๆ และนับจํานวนคนกลุ่มตา่งๆ 
หรอืประเทศตา่งๆ ที่ ไดย้ินสานุศิษย์พูดในภาษาอ่ืนๆ โดยอํานาจของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ 
ขอให้พวกเขารายงานส่ิงที่พบ ท่านอาจให้นักเรยีนด ูแผนที่ ประกอบเพื่อช่วยให้นักเรยีน
นึกภาพออกวา่ชาวยิวเหล่าน้ีมาจากไหน

ชี้ให้เห็นวา่ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 11 แตล่ะกลุ่มเหล่าน้ีไดย้ิน “กิจการที่ยิ่งใหญ่ของพระผู้
เป็นเจ้า” ที่สานุศิษย์สอนในภาษาของพวกเขาเอง ท่านอาจตอ้งการอธิบายวา่พวกที่เข้า
รตีเป็นคนตา่งชาตทิี่เข้านับถือศาสนายิว

• ดงัที่แสดงผ่านประสบการณ์ของสานุศิษย์ ในวนัเพ็นเทคอสต ์อะไรที่จะช่วยเราสอน
และเป็นพยานกับคนอื่นได ้(หลังจากนักเรยีนตอบแล้ว ให้เขียนหลักธรรมตอ่ไปน้ีบน
กระดาน เม่ือเราเต็มเป่ียมด้วยพระวญิญาณบรสุิทธ์ิ พระองค์จะทรงช่วยเราสอน
และเป็นพยานกับคนอ่ืน)

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจหลักธรรมน้ี นําแก้วเปล่าสองใบ เหยือก และถาดเปล่ามาที่
ชัน้เรยีน ให้วางแก้วสองใบไวบ้นถาดเพื่อวา่ถาดจะรองน้ําที่หกออกจากแก้ว จากน้ันให้
ปิดปากแก้วใบหน่ึงดว้ยกระดาษหรอืฝาเพ่ือไม่ ให้เทน้ําลงในแก้วได ้และวางวตัถุ (เช่น
ก้อนหิน) ในแก้วอีกใบจนแก้วเกือบเต็มไปดว้ยวตัถุน้ัน เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึง
พยายามเตมิน้ําจากเหยือกลงในแก้ว

• หากแก้วหมายถึงตวัเราและน้ําหมายถึงพระวญิญาณบรสุิทธิ์ กระดาษ (หรอืฝา) และ
หินจะหมายถึงอะไร พฤตกิรรมและเจตคตอิะไรสามารถกีดกัน้เราจากการเต็มเป่ียม
ดว้ยพระวญิญาณบรสุิทธิ์

• เราสามารถทําอะไรเพื่อเต็มเป่ียมดว้ยพระวญิญาณบรสุิทธิ์เพื่อพระองคจ์ะทรงช่วยเรา
สอนและเป็นพยานตอ่คนอื่นได้

• พระวญิญาณบรสุิทธิ์เคยช่วยท่านสอนพระกิตตคิณุหรอืแบ่งปันประจักษ์พยานของ
ท่านกับคนอ่ืนในทางใดบ้าง

เป็นพยานถึงหลักธรรมที่เขียนบนกระดาน และเชือ้เชิญให้นักเรยีนประยุกต์ ใช้หลัก
ธรรมน้ีโดยแสวงหาความเป็นเพื่อนจากพระวญิญาณบรสุิทธิ์เพื่อพวกเขาจะสอนและ
เป็นพยานตอ่คนอ่ืนได้

สรปุ กิจการของอัครทูต 2:12–13 โดยอธิบายวา่ชาวยิวบางคนประหลาดใจกับส่ิงที่พวกเขา
ไดยิ้น ในขณะที่บางคนเยาะเย้ยสานุศิษย์ โดยกล่าวหาพวกเขาวา่ดืม่เหล้าองุ่นมากเกินไป



กิจการของอคัรทูต 2
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กจิการของอคัรทูต 2:14–47

เปโตรเป็นพยานถึงพระเยซูคริสต์และสอนว่าจะได้รับความรอดอย่างไร
เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กิจการของอัครทูต 2:14 ขอให้ชัน้เรยีนมองหา
วา่ใครเริม่สอนฝูงชน เชือ้เชิญให้นักเรยีนรายงานส่ิงที่พบ

ขอให้นักเรยีนจินตนาการวา่พวกเขาอยู่ ในสถานการณ์ของเปโตรซ่ึงก�าลังยืนอยู่ตอ่หน้า
ฝูงชน

• หากท่านอยู่ ในสถานการณ์ของเปโตร ความจรงิใดของพระกิตตคิณุที่ท่านจะสอนและ
เป็นพยานถึง เพราะเหตใุด

สรปุ กิจการของอัครทูต 2:15–35 โดยอธิบายวา่เปโตรประกาศวา่เหตกุารณ์เรือ่งของ
ประทานแห่งการพูดภาษาและการเปิดเผยอื่นๆ ของพระวญิญาณในบรรดาสานุศิษย์เป็น
สัมฤทธิผลและความหมายอย่างหน่ึงในค�าพยากรณ์ของโยเอล (ด ูโยเอล 2:28–32)  
จากน้ันเปโตรสอนและเป็นพยานตอ่ผู้คนโดยใช้พระด�ารสัของกษัตรยิ์ดาวดิและ
บทเพลงสดดุี

เขียนพระคมัภีรอ์้างอิงและค�าถามตอ่ไปน้ีไวบ้น กระดาน

กิจการของอัครทูต 2:22–24, 29–33, 36

เปโตรสอนและเป็นพยานถึงความจรงิทีส่�าคญัอะไรบ้าง

อะไรทีท่่านคดิวา่น่าสนใจเกีย่วกับประจักษ์พยานของเปโตรตอ่ชาวยิว

แบ่งนักเรยีนออกเป็นคู่ๆ  เชือ้เชิญนักเรยีนแตล่ะคูศึ่กษาข้ออ้างอิงพระคมัภีรแ์ตล่ะข้อบน
กระดานและสนทนาค�าตอบของค�าถามประกอบ หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว ให้เชิญ
นักเรยีนสองสามคนแบ่งปันค�าตอบของพวกเขากับชัน้เรยีน

แสดง ภาพ ที่บรรยายการปฏิเสธพระผู้ช่วยให้รอดของเปโตร (ตวัอย่างเช่น การปฏิเสธ
ของเปโตร โดยคารล์ ไฮน์รคิ บลอค ซ่ึงมีอยู่ที่ LDS.org) เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงสรปุส่ิง
ที่เปโตรพูดและท�าเมื่อมีผู้ถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเขากับพระเยซูในคนืที่พระผู้
ช่วยให้รอดทรงถูกจับกุม (ด ูลูกา 22:54–62)

• ค�าพูดและการกระท�าของเปโตรในวนัเพ็นเทคอสตแ์ตกตา่งจากพฤตกิรรมของเขาใน
คนืที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงถูกจับกุมอย่างไร

• ท่านคดิวา่อะไรส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงน้ีในตวัเปโตร

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึง อ่าน ออกเสียงกิจการของอัครทูต 2:37 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม 
โดยมองหาวา่ค�าพูดของเปโตรส่งผลตอ่ฝูงชนอย่างไร

• ค�าพูดของเปโตรส่งผลตอ่ฝูงชนอย่างไร

ท่านอาจตอ้งการเชือ้เชิญให้นักเรยีนท�าเครือ่งหมายวลี “แปลบปลาบใจ” อธิบายวา่พระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ท�าให้ ใจคนแปลบปลาบเมื่อพวกเขาไดย้ินประจักษ์พยานของเปโตร ค�า
วา่ แปลบปลาบ ในที่น้ีหมายถึง “เสียดแทงส่วนลึก” และบอกวา่คนรูสึ้กเสียใจเพราะชาว
ยิวเป็นผู้คนและชนชาตทิี่ตรงึกางเขนพระเยซูครสิต ์พระเจ้าของพวกเขา เปโตรไม่ได้
บอกวา่กลุ่มชาวยิวจากประเทศตา่งๆ ที่เขาก�าลังสอนในวนัเพ็นเทคอสตเ์ป็นคนรบัผิด
ชอบตอ่การตรงึกางเขนพระเยซูครสิต์

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 37 ผู้คนถามค�าถามอะไร

การปฏิเสธของเปโตร โดยคาร์ล ไฮนริ์ค 
บลอค เอ้ือเฟ้ือโดย National History 
Museum ท่ี Frederiksborg Castle ใน 
Hillerød Denmark ไม่อนุญาตใหท้�าส�าเนา

กจิการของอคัร
ทูต 2:36–38 เป็นขอ้ผู ้
เช่ียวชาญพระคมัภีร์ การ
ศึกษาขอ้ผูเ้ช่ียวชาญพระ
คมัภีร์จะช่วยนกัเรียนเพิ่ม
ความเขา้ใจหลกัค�าสอนพื้น
ฐานและไดรั้บการเตรียมให้
สอนหลกัค�าสอนเหล่าน้ีกบั
ผูอ่ื้น ท่านอาจตอ้งการเสนอ
แนะนกัเรียนใหท้�า
เคร่ืองหมายขอ้ผูเ้ช่ียวชาญ
พระคมัภีร์ใหแ้ตกต่างเพื่อ
พวกเขาจะหาเจอไดง่้าย ดู
แนวคิดการสอนผูเ้ช่ียวชาญ
พระคมัภีร์ท่ีอยูท่า้ยบทเพื่อ
ช่วยใหน้กัเรียนเช่ียวชาญ
ขอ้น้ี



• คาํถามน้ีเปิดเผยอะไรเกี่ยวกับส่ิงที่กําลังเกิดขึน้ในใจของผู้คน (คนเหล่าน้ันกําลังเริม่
ประสบกับการเปลี่ยนแปลงของใจ)

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กิจการของอัครทูต 2:38–41 ขอให้นักเรยีนท่ี
เหลือดตูาม โดยมองหาส่ิงที่เปโตรบอกให้ผู้คนทํา อธิบายวา่ คดโกง หมายถึงกบฏ ดือ้รัน้ 
หรอืทุจรติ

• เปโตรบอกให้ผู้คนทําอะไร

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 41ผู้คนตอบสนองคาํสอนและคาํเชือ้เชิญของเปโตรให้กลับใจ
และรบับัพตศิมาอย่างไร

เขียนข้อความที่ ไม่ครบถ้วนตอ่ไปน้ีไวบ้นกระดาน เมือ่เรารบัพระคาํของพระผู้เป็นเจ้า
โดยอํานาจของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ . . .

เชือ้เชิญนักเรยีนสองสามคนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก กิจการของอัครทูต 2:42–47 ขอ
ให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาส่ิงที่ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่สู่ศาสนจักรทําหลังจากพวกเขา
ไดร้บัความจรงิโดยอํานาจของพระวญิญาณบรสุิทธิ์และรบับัพตศิมา อธิบายวา่วลี “หัก
ขนมปัง” (ข้อ 42) หมายถึงการเข้ารว่มศาสนพิธีศีลระลึกและการมี “ทุกส่ิงมารวมเป็น
ของกลาง” (ข้อ 44) หมายถึงวสุิทธิชนเป็นอันหน่ึงอันเดยีวกันและดาํเนินชีวติตามกฎ
แห่งการอุทิศถวาย

• ตามที่กล่าวไว้ ในข้อเหล่าน้ี การกระทําใดที่แสดงออกวา่คนที่ ไดร้บับัพตศิมาเปลี่ยน
ใจเลื่อมใสอย่างแท้จรงิ (ด ู3 นีไฟ 26:17–21 ดว้ย) (เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงเขียนคาํ
ตอบของชัน้เรยีนบนกระดาน)

เตอืนนักเรยีนวา่ก่อนที่ชาวยิวจะไดย้ินและประพฤตติามคาํพูดของเปโตร พวกเขาไม่ได้
ยอมรบัพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของพวกเขา และพวกเขาไม่ไดท้ําตามคาํสอนของ
พระองคด์ว้ย เชือ้เชิญให้พวกเขาพิจารณาวา่ผู้คนเปลี่ยนไปอย่างไร

• เราสามารถเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรจาก กิจการของอัครทูต 2:37–47 เกี่ยวกับส่ิงที่สามารถ
เกิดขึน้ไดเ้มื่อเรารบัพระคาํของพระผู้เป็นเจ้าโดยอํานาจของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ 
( โดยใช้คาํพูดของนักเรยีนเอง เตมิข้อความบนกระดานให้สมบูรณ์เพื่อส่ือถึงความจรงิ
ตอ่ไปน้ี เม่ือเรารบัพระคําของพระผู้เป็นเจ้าโดยอํานาจของพระวญิญาณบรสุิทธ์ิ 
ใจเราจะเปล่ียนและเราจะเปล่ียนใจเล่ือมใสมาสูพ่ระเยซูครสิต์)

• เราทําอะไรไดเ้พื่อรบัพระคาํของพระผู้เป็นเจ้าโดยอํานาจของพระวญิญาณบรสุิทธิ์

เชือ้เชิญให้นักเรยีนทบทวนการกระทําที่เขียนไวบ้นกระดานของคนที่รบับัพตศิมาและ
เปลี่ยนใจเล่ือมใส

• เมื่อท่านบากบ่ันเรยีนรูแ้ละดาํเนินชีวติตามความจรงิของพระกิตตคิณุ พระวญิญาณ
ช่วยให้ท่านเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนใจเลื่อมใสมาสู่พระเยซูครสิตอ์ย่างไร (ท่านอาจ
ตอ้งการแบ่งปันประสบการณ์จากชีวติของท่านเองเช่นกัน)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนไตรต่รองส่ิงที่พวกเขาทําไดด้ขีึน้เพื่อรบัพระคาํและคาํสอนของพระ
ผู้เป็นเจ้าโดยอํานาจของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ กระตุน้ให้พวกเขาทําตามการกระตุน้เตอืน
ทุกครัง้ที่ ไดร้บั



เชือ้เชิญให้นักเรยีนเปรยีบเทียบ กิจการของอัครทูต 2:36–38 กับ หลักแห่งความเช่ือข้อที่
ส่ี ขอให้นักเรยีนระบุคาํใน กิจการของอัครทูต 2:36–38 ที่แสดงถึงหรอืสอนหลักธรรมและ
ศาสนพิธีแรกของพระกิตตคิณุ จากน้ันให้แบ่งนักเรยีนออกเป็นคู ่ขอให้แตล่ะคูส่นทนา
วา่แตล่ะหลักธรรมและศาสนพิธีเหล่าน้ีช่วยให้เรารบัพรอันสมบูรณ์จากการชดใช้ของ
พระผู้ช่วยให้รอดอย่างไร หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว ให้ถามวา่

• พรอะไรที่เปโตรบอกวา่ผู้คนจะไดร้บัอันเป็นผลมาจากการกลับใจและการรบับัพตศิมา

• ตามความเข้าใจของท่านจาก กิจการของอัครทูต 2:38 เราตอ้งทําอะไรเพื่อเตรยีมรบั
ของประทานแห่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ( โดยใช้คาํพูดของพวกเขาเอง นักเรยีนควรระบุ
ความจรงิทํานองน้ี เม่ือเรามีศรทัธาในพระเยซูครสิต์ กลับใจ และรบับัพติศมา เรา
จะพรอ้มรบัของประทานแห่งพระวญิญาณบรสุิทธ์ิ เขียนความจรงิน้ีไวบ้นกระดาน)

• ศรทัธา การกลับใจ และบัพตศิมาเตรยีมบางคนเพื่อรบัของประทานแห่งพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์อย่างไร



เชือ้เชิญให้นักเรยีนนึกถึงเวลาที่พวกเขาขอบางอย่างที่เจาะจง (อาจเป็นของขวญัวนัเกิด
หรอืวนัครสิตม์าส) แต่ไดร้บัส่ิงอื่นแทน ขอให้นักเรยีนสองสามคนแบ่งปันประสบการณ์
ของตนเองและอธิบายวา่พวกเขารูสึ้กอย่างไรที่ ไม่ ไดร้บัส่ิงที่พวกเขาตอ้งการ

• เราจะเปรยีบเทียบประสบการณ์เหล่าน้ีกับการแสวงหาพรจากพระบิดาบนสวรรคผ์่าน
การสวดอ้อนวอนไดอ้ย่างไร (บางครัง้พระบิดาบนสวรรค์ ไม่ทรงตอบคาํสวดอ้อนวอน
ของเราในวธิีที่เราคาดหวงัหรอืประทานพรที่เราขอ)

ขอให้นักเรยีนไตรต่รองประสบการณ์ที่พวกเขาไม่ไดร้บัคาํตอบหรอืพรจากพระบิดาบน
สวรรคท์ี่พวกเขาคาดหวงั

เชือ้เชิญให้ชัน้เรยีนมองหาหลักธรรมเมื่อพวกเขาศึกษา กิจการของอัครทูต 3 ซ่ึงจะช่วย
พวกเขาเมื่อพวกเขาไม่ไดร้บัคาํตอบหรอืพรที่พวกเขาคาดหวงัจากพระเจ้า

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กิจการของอัครทูต 3:1–3 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม 
โดยมองหาคนท่ีเปโตรและยอห์นพบที่ประตพูระวหิาร

• เปโตรและยอห์นพบใครที่ประตพูระวหิาร

• ชายคนน้ี “ขอทาน” หมายความวา่อย่างไร (ข้อ 3) (ท่านอาจตอ้งการอธิบายวา่ ทาน เป็น
ส่ิงที่คนบรจิาคให้คนจน)

ชี ้ให้เห็นวา่เราเรยีนรูจ้าก กิจการของอัครทูต 4:22 วา่ชายท่ีเป็นง่อยมีอายุมากกวา่ 40 ปี

• เม่ือพิจารณาวา่ชายคนน้ีไม่สามารถเดนิไดม้า 40 ปี สภาพขาของชายง่อยน่าจะเป็น
อย่างไร

เชือ้เชิญให้ชัน้เรยีนพิจารณาวา่จะรูสึ้กอย่างไรหากพวกเขาเป็นชายคนน้ี

• อะไรคอืวธิีทั่วๆ ไปที่ผู้คนอาจตอบสนองตอ่คนที่เป็นแบบชายคนน้ี

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กิจการของอัครทูต 3:4–7 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม 
โดยมองหาส่ิงที่เปโตรทําให้ชายคนน้ี

• เปโตรทําอะไรให้ชายคนน้ี

• มีอะไรโดดเดน่สําหรบัท่านเกี่ยวกับการกระทําและคาํพูดของเปโตร



เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กิจการของอัครทูต 3:8 ขอให้ชัน้เรยีนมองหาส่ิงที่
ชายคนน้ีทําหลังจากเปโตรได ้“พยุงขึน้” (ข้อ 7)

เพื่อช่วยให้นักเรยีนนึกภาพเหตกุารณ์ที่บันทึกใน กิจการของอัครทูต 3:1–8ท่านอาจ
ตอ้งการฉายวดีทิัศน์เรือ่ง รบัของประทาน “Peter and John Heal a Man Crippled Since 

Birth” (3:21) จาก วดีทิัศน์พระคมัภีร์ ไบเบิลเกีย่วกับพระชนม์ชีพของพระเยซูครสิต ์ 
มีอยู่ที่ LDS.org

• ชายคนน้ีทําอะไรหลังจากเปโตรได ้“พยุงขึน้”

• พรที่ชายคนน้ีไดร้บัยิ่งใหญ่กวา่ทานที่เขาขอในตอนแรกในทางใดบ้าง

กระตุน้ให้นักเรยีนนึกถึงประสบการณ์ซ่ึงพวกเขาไดร้บัคาํตอบหรอืพรจากพระบิดาบน
สวรรคท์ี่แตกตา่งจากคาํตอบหรอืพรท่ีพวกเขาคาดหวงัไว้

• เราสามารถเรยีนรูค้วามจรงิอะไรจาก กิจการของอัครทูต 3:1–8 ที่สามารถช่วยเราเมื่อ
เราไม่ไดร้บัคาํตอบหรอืพรท่ีเราคาดหวงัจากพระบิดาบนสวรรค ์(นักเรยีนอาจใช้ คาํ
พูด ตา่งกันแตค่วรระบุความจรงิตอ่ไปน้ี พระบิดาบนสวรรค์อาจไม่ทรงตอบคําสวด
อ้อนวอนของเราในวธีิท่ีเราต้องการหรอืคาดหวงัให้พระองค์ตอบ แต่คําตอบของ
พระองค์เป็นไปเพ่ือประโยชน์ท่ีดีย่ิงกวา่ของเราเสมอ เขียนความจรงิตอ่ไปน้ีบน
กระดานและท่านอาจเชือ้เชิญให้นักเรยีนเขียนไวช่้องวา่งรมิหน้าหน้าพระคมัภีรข์อง
พวกเขาข้าง ข้อ 6)

• พระบิดาบนสวรรคอ์าจทรงตอบคาํสวดอ้อนวอนของเราตา่งจากที่เราตอ้งการหรอืคาด
หวงัจากพระองคอ์ย่างไร (ยกตวัอย่างเช่น พระองคอ์าจประทานความเข้มแข็งเพื่อ
อดทนตอ่การทดลองแทนที่จะกําจัดการทดลอง หรอืพระองคอ์าจประทานปัญญาให้เรา
เพื่อช่วยเราแก้ ไขปัญหาแทนที่จะแก้ปัญหาน้ันให้เรา)

อธิบายวา่ในเรือ่งราวท่ีบนัทึกใน กิจการของอัครทูต 3:1–8 เห็นไดชั้ดวา่ส่ิงที่ชายคนน้ีได้
รบัดกีวา่ส่ิงที่เขาขอ อย่างไรก็ตาม ในกรณีอื่นๆ อาจเห็นได้ ไม่ชัดเจนวา่ส่ิงที่เรากําลังไดร้บั
น้ันดกีวา่ส่ิงที่เราขอ

• การจดจําความจรงิที่เขียนไวบ้นกระดานจะช่วยเราเมื่อเราไดร้บัคาํตอบการสวด
อ้อนวอนที่แตกตา่งจากคาํตอบที่เราคาดหวงัไวอ้ย่างไร

เชือ้เชิญให้นักเรยีนไตรต่รองประสบการณ์ซ่ึงคาํตอบของพระเจ้าตอ่คาํสวดอ้อนวอนของ
พวกเขาน้ันแตกตา่งจากคาํตอบที่พวกเขาปรารถนาแตก่ลับเป็นประโยชน์แก่พวกเขา
มากขึน้ ขอให้นักเรยีนสองสามคนแบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขา ท่านอาจตอ้งแบ่ง
ปันประสบการณ์ของท่านเช่นกัน

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กิจการของอัครทูต 3:9–11 ขอให้ชัน้เรยีนดู
ตาม โดยมองหาวา่ผู้คนมีปฏิกิรยิาอย่างไรตอ่การรกัษาชายคนน้ี

• ผู้คนมีปฏิกิรยิาอย่างไรตอ่การรกัษาชายคนน้ี

เชือ้เชิญให้ชัน้เรยีนจินตนาการวา่พวกเขาอยู่ ในบรรดาผู้คนที่พระวหิารซ่ึงไดเ้ห็นการ
รกัษาชายง่อยคนน้ี ชี ้ให้เห็นวา่คนเหล่าน้ีเห็นชายง่อยคนน้ีขอทานเมื่อพวกเขาเข้าประตู



พระวหิารบ่อยๆ แตห่ลังจากที่เขาหายด ีพวกเขาไดเ้ห็นชายง่อยคนน้ีกระโดดโลดเตน้
และเดนิ

• หากท่านอยู่ ในบรรดาผู้คนที่พระวหิาร ท่านคดิวา่ความคดิเห็นของท่านตอ่เปโตรและ
ยอห์นอาจเปล่ียนไปอย่างไรหลังจากไดเ้ห็นปาฏิหารยิ์น้ี

แบ่งนักเรยีนออกเป็นคู่ๆ  เชือ้เชิญแตล่ะคู่ ให้อ่านออกเสียง กิจการของอัครทูต 3:12–16 
ดว้ยกัน โดยมองหาวา่เปโตรอธิบายการรกัษาชายง่อยตอ่ฝูงชนวา่อย่างไร หลังจากให้เวลา
พอสมควรแล้ว ให้ถามวา่

• เปโตรอ้างความสามารถของตนเองในการรกัษาชายคนน้ีหรอืไม่

• เปโตรบอกวา่ชายคนน้ีหายเป็นปกติโดยอํานาจใด (หลังจากนักเรยีนตอบแล้ว ให้เขียน
ความจรงิตอ่ไปน้ีบนกระดาน ผู้รบัใช้พระเยซูครสิต์สามารถทําปาฏิหารย์ิ โดยผ่าน
ศรทัธาในพระนามของพระองค์)

อธิบายวา่เปโตรใช้ โอกาสน้ีสอนผู้คนเกี่ยวกับพระเยซูครสิต ์ซ่ึงถูกผู้คนของพระองค์
เองพิพากษาลงโทษประหาร แต่ไดท้รงเอาชนะความตายผ่านการฟ้ืนคนืพระชนม์ของ
พระองค์

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึง อ่าน ออกเสียงกิจการของอัครทูต 3:17–21 การเปลี่ยนแปลง
จากงานแปลของโจเซฟ สมิธ ข้อ 17  (“และบัดน้ี พี่น้องทัง้หลาย ข้าพเจ้าทราบวา่ท่านทัง้
หลายทําส่ิงน้ีเพราะรูเ้ท่าไม่ถึงการณ์ เช่นเดยีวกับบรรดาผู้ครอบครองของท่าน”) และ 20 
(“และพระองคจ์ะทรงส่งพระเยซูครสิต ์ซ่ึงส่ังสอนตอ่หน้าท่านมาก่อนแล้ว ผู้ที่ท่านได้
ตรงึกางเขน”)   ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาคาํเชือ้เชิญของเปโตรที่ ให้แก่ผู้คน

• เปโตรเชือ้เชิญให้ผู้คนทําอะไร

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจข่าวสารของเปโตร ชี ้ให้เห็นวา่เปโตรกําลังพูดกับผู้คนที่เรยีก
รอ้งหรอืเห็นชอบกับการตรงึกางเขนของพระเยซูครสิต ์(ด ูกิจการของอัครทูต 3:14–15) 
เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ

“[เปโตร] ไม่ไดพู้ดกับพวกเขาวา่ ‘จงกลับใจและรบับัพตศิมา เพื่อการปลด
บาปของท่าน’ แตเ่ขาพูดวา่ ‘เพราะฉะน้ันท่านทัง้หลายจงกลับใจและหันมา
หาพระเจ้า เพื่อท่ีวา่ความผิดบาปของพวกท่านจะไดร้บัการลบล้าง เพื่อวาระ
แห่งการฟ้ืนช่ืนจะไดม้าจากพระพักตรพ์ระเจ้า’ [กิจการของอัครทูต 3:19]

“. . . พวกเขาไม่สามารถรบับัพตศิมาเพื่อการปลดบาปเพราะพวกเขาทําให้
เลือดบรสุิทธิ์ตอ้งหลั่ง” ( ใน History of the Church, 6:253)

ชี ้ให้เห็นข้อความท่ีวา่ “เพื่อวาระแห่งการฟ้ืนช่ืนจะไดม้าจากพระพักตรพ์ระเจ้า และ
เพื่อพระองคจ์ะประทานพระครสิตท์ี่ทรงกําหนดไวน้ั้นแก่ท่านทัง้หลายคอืพระเยซู” 
(ข้อ 19–20)

• ท่านคดิวา่ข้อความน้ีหมายถึงอะไร

เชือ้เชิญนักเรยีนอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยเอ็ลเดอรบ์รซู อาร.์ แมคคองกีแห่ง 
โควรมัอัครสาวกสิบสอง

เเ
จ



“ช่วงเวลาท่ีกําหนดไวน้ี้ วาระแห่งการฟ้ืนชืน่ น้ีจะเกิดขึน้ในการเสด็จมาครัง้
ที่สองของบุตรมนุษย์ ในวนัที่พระเจ้าทรงส่งพระครสิตม์าบนแผ่นดนิโลก
อีกครัง้

“. . . เป็นวนัที่ ‘แผ่นดนิโลกจะกลับคนืสู่สภาพเดมิและรบัรศัมีภาพแห่ง
เมืองบรมสุขเกษม’ (หลักแห่งความเช่ือข้อสิบ) เป็นวนัแห่ง ‘แผ่นดนิโลก

ใหม่’ ที่อิสยาห์เห็น (อิสยาห์ 65:17) แผ่นดนิโลกจะยังคงอยู่เม่ือความช่ัวรา้ยหมดไป เมื่อ
ยุคมิลเลเนียมมาถึง” ( ใน Conference Report, Oct. 1967, 43)

บนกระดาน ให้แสดงภาพ การเสด็จมาครัง้ที่สอง (หนังสือภาพพระกิตตคิณุ [2009], 
ภาพที่ 66; ด ูLDS.org ดว้ย) เขียนกํากับภาพวา่ วาระแห่งการฟ้ืนชืน่ บนกระดานใกล้กับ
ภาพ

• โลกจะฟ้ืนช่ืนในการเสด็จมาครัง้ที่สองของพระเยซูครสิตอ์ย่างไร ( โลกจะไดร้บัการ
ชําระล้างจากความช่ัวรา้ย)

ชี ้ให้เห็นวลี “วาระแห่งการฟ้ืนฟูสรรพส่ิง” (ข้อ 21)

• ท่านคดิวา่ “วาระแห่งการฟ้ืนฟูสรรพส่ิง” หมายถึงอะไร (ท่านอาจตอ้งการ ช่วยให้
นักเรยีนเข้าใจวา่น่ีหมายถึงการฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุในยุคสุดท้าย พระเยซูครสิตจ์ะยังคง
ประทับอยู่ ในสวรรคร์ะหวา่งช่วงเวลาแห่งการละทิง้ความเช่ือที่จะมาถึง แตพ่ระองคจ์ะ
เสด็จกลับมายังแผ่นดนิโลกเพื่อทําให้การกลับคนืหรอืการฟ้ืนฟูส่ิงทัง้ปวงอันเกี่ยวข้อง
กับพระกิตตคิณุเกิดขึน้ ท่านอาจตอ้งการชี ้ให้เห็นวา่เปโตรใช้วลี “วาระแห่งการฟ้ืนฟู
สรรพส่ิง” เพื่อบรรยายถึงเหตกุารณ์เมื่อพระเยซูครสิตจ์ะเสด็จมาเยือนแผ่นดนิโลก
ก่อนการเสด็จมาครัง้ที่สองของพระองค)์

• พระเยซูครสิตเ์สด็จมาเยือนแผ่นดนิโลกอันเป็นส่วนหน่ึงของการฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุ
ในยุคสุดท้ายเมื่อใด (นักเรยีนอาจพูดถึงการปรากฏพระองคข์องพระผู้ช่วยให้รอดใน
นิมิตแรกของโจเซฟ สมิธ [ด ูโจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ1:17] หรอืที่พระวหิารเคริท์แลนด ์
[ด ูคพ. 110:2–5])

บนกระดาน ให้แสดงภาพ ภาพปรากฏครัง้แรก (หนังสือภาพพระกิตตคิณุ [2009],  
ภาพที่ 90; ด ูLDS.orgดว้ย) เขียนกํากับภาพวา่ วาระแห่งการฟ้ืนฟูสรรพส่ิง บนกระดาน
ใกล้กับภาพ

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 21นอกเหนือจากเปโตร มี ใครพูดถึงการฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุในยุค
สุดท้าย ( โดยใช้คาํพูดของพวกเขาเอง นักเรยีนควรระบุหลักคาํสอนตอ่ไปน้ี ศาสดา
พยากรณ์ทุกยุคสมัยบอกล่วงหน้าถึงการฟ้ืนฟูพระกิตติคุณในยุคสุดท้าย)

สรปุ กิจการของอัครทูต 3:22–26 โดยอธิบายวา่เปโตรเป็นพยานวา่โมเสส “และบรรดาผู้
เผยพระวจนะตัง้แตซ่ามูเอลเป็นตน้มา” (ข้อ 24) กล่าวถึงพระเยซูครสิตแ์ละเตอืนถึงผล
ของการปฏิเสธพระองค ์(ข้อ 23)

ท่านอาจตอ้งการสรปุโดยแบ่งปันประจักษ์พยานของท่านวา่พระเยซูครสิตเ์สด็จมายัง
แผ่นดนิโลกอันเป็นส่วนหน่ึงของการฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุในยุคสุดท้ายและพระองคจ์ะ
เสด็จกลับมาในการเสด็จมาครัง้ท่ีสองของพระองคเ์พื่อชําระแผ่นดนิโลกจากความช่ัวรา้ย



เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจวธิี ใช้ กิจการของอัครทูต 3:19–21 ในงานเผยแผ่ศาสนา ให้นํา
เสนอสถานการณ์สมมตติอ่ไปน้ี ผู้สนใจคนหน่ึงถามวา่ “ข้อความใดในพระคมัภีร์ ไบเบิล
บอกวา่พระกิตตคิณุจะไดร้บัการฟ้ืนฟูในยุคสุดท้าย”

แบ่งนักเรยีนออกเป็นคู่ๆ  ขอให้แตล่ะคูเ่ตรยีมคาํตอบของคาํถามน้ีโดยใช้ กิจการของอัคร
ทูต 3:19–21 และอย่างน้อยอีกหน่ึงข้อจากพระคมัภีร์ ไบเบิล ท่านอาจกระตุน้ให้พวกเขา
มองหาใตห้ัวข้อ “ฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุ (การ)” ในคูม่ือพระคมัภีร์

หลังจากให้เวลาพอสมควร เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงแสดงบทบาทเป็นผู้สนใจและให้
นักเรยีนคูห่น่ึงแสดงบทบาทเป็นผู้สอนศาสนาที่หน้าชัน้เรยีน ขอให้คูนั่กเรยีนท่ีกําลัง
แสดงบทบาทเป็นผู้สอนศาสนาแบ่งปันคาํตอบท่ีไดเ้ตรยีมไวก้ับนักเรยีนที่แสดงบทบาท
เป็นผู้สนใจ



ขอให้นักเรยีนไตรต่รองวา่พวกเขาจะทําอะไรในสถานการณ์ตอ่ไปน้ี

 1. เพ่ือนคนหน่ึงเขียนบางส่ิงที่ ไม่จรงิเกี่ยวกับศาสนจักรในส่ือสังคม

 2. โคช้ทําตารางการแข่งขันที่ทําให้ทีมของท่านตอ้งเล่นในวนัอาทิตย์

 3. เพ่ือนของท่านถามความคดิเห็นท่านเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมซ่ึงเป็นที่สนใจและได้
รบัการสนับสนุนโดยทั่วไปแตข่ัดแย้งกับคาํสอนของศาสนจักร

หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว ให้ถามวา่

• มีสถานการณ์อื่นใดอีกบ้างที่เราอาจจําเป็นตอ้งแบ่งปันหรอืปกป้องความเช่ือของเรา

• การแบ่งปันหรอืปกป้องความเช่ือของเราสามารถเป็นการท้าทายอย่างไร

เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาความจรงิเมื่อพวกเขาศึกษา กิจการของอัครทูต 4–5 ที่จะ
นําทางพวกเขาได้ ในสถานการณ์แบบน้ี

เชือ้เชิญให้นักเรยีนสรปุส่ิงที่พวกเขาจําไดเ้กี่ยวกับเหตกุารณ์และคาํสอนท่ีบันทึกใน 
กิจการของอัครทูต 3 หากจําเป็น ยํา้กับพวกเขาวา่หลังจากรกัษาชายง่อย เปโตรและ
ยอห์นสอนกลุ่มคนที่มารวมกันรอบพวกเขาท่ีพระวหิาร

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กิจการของอัครทูต 4:1–4 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม 
โดยมองหาส่ิงที่เกิดขึน้กับเปโตรและยอห์นเมื่อพวกเขาสอนผู้คนที่พระวหิาร

• เกิดอะไรขึน้กับเปโตรและยอห์น

สรปุ กิจการของอัครทูต 4:5–6 โดยอธิบายวา่เปโตรและยอห์นถูกจับกุมและถูกนําไป
อยู่ตอ่หน้าสภาปกครองชาวยิวที่เรยีกวา่สภายิว (ด ูBible Dictionary, “Sanhedrin”) ยํา้กับ
นักเรยีนวา่สมาชิกหลายคนของสภายิวมีส่วนทําให้เกิดการจับกุมและการตรงึกางเขนพระ
ผู้ช่วยให้รอด

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กิจการของอัครทูต 4:7 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดย
มองหาคาํถามที่ผู้นําชาวยิวถามเปโตรและยอห์น



• ผู้นําชาวยิวถามอะไรเปโตรและยอห์น

• อาจเกิดอะไรขึน้กับเปโตรและยอห์นหากพวกเขาบอกวา่พวกเขาเป็นผู้ตดิตามของ
พระเยซูครสิต์

เชือ้เชิญนักเรยีนหลายๆ คนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก กิจการของอัครทูต 4:8–21  
เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาส่ิงที่เปโตรประกาศตอ่สภา

แทนที่จะให้นักเรยีนอ่าน กิจการของอัครทูต 4:8–21 ท่านอาจฉายวดีทิัศน์ “Peter 

and John Are Judged” (2:51) จาก วดีทิัศน์พระคมัภีร์ ไบเบิล พระชนม์ชีพของพระเยซู
ครสิต ์วดีทิัศน์เรือ่งน้ีมีอยู่ที่ LDS.org

• ตามที่กล่าวไว้ ใน กิจการของอัครทูต 4:10–12 เปโตรสอนความจรงิอะไรแก่สภา 
(นักเรยีนอาจระบุความจรงิหลายประการ แต่ ให้แน่ใจวา่ไดเ้น้นวา่ พระนามของพระ
เยซูครสิต์เป็นพระนามเดียวท่ีเราจะรบัความรอดได้)

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 13 เหตใุดสภาจึงประหลาดใจกับเปโตรและยอห์น

เชือ้เชิญให้นักเรยีนทบทวน กิจการของอัครทูต 4:8 ในใจ โดยมองหาวา่อะไรกระตุน้ 
เปโตรและช่วยให้เขาพูดดว้ยความกล้าหาญตอ่สภา

• ท่านคดิวา่การเป่ียมดว้ยพระวญิญาณบรสุิทธิ์มีอิทธิพลตอ่ความสามารถของเปโตรใน
การสอนพระกิตตคิณุดว้ยความกล้าหาญอย่างไร

• เราสามารถเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรจากแบบอย่างของเปโตรดงัที่บันทึกใน ข้อ 8 และ 13 
(นักเรยีนอาจใช้คาํพูดของพวกเขาเอง แต่ ให้แน่ใจวา่พวกเขาระบุหลักธรรมตอ่ไปน้ี 
เม่ือเราเต็มเป่ียมด้วยพระวญิญาณบรสุิทธ์ิ เราสามารถแบ่งปันพระกิตติคุณด้วย
ความกล้าหาญได้)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาตวัอย่างเพ่ิมเตมิที่แสดงถึงหลักธรรมน้ีเมื่อนักเรยีนศึกษา 
กิจการของอัครทูต 4–5 ตอ่ไป

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 18 สภาออกคาํส่ังอะไรแก่เปโตรและยอห์น

• ตามที่กล่าวใน ข้อ 19–20 เปโตรและยอห์นตอบสนองตอ่คาํส่ังของสภาอย่างไร

สรปุ กิจการของอัครทูต 4:23–28 โดยอธิบายวา่หลังจากเปโตรและยอห์นไดร้บัการปลด
ปล่อย พวกเขาไปรวมตวักับผู้ที่เช่ือคนอื่นๆ และสวดอ้อนวอนกบัพวกเขา

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กิจการของอัครทูต 4:29–30 ขอให้ชัน้เรยีนมอง
หาวา่ผู้ที่เช่ือทูลขออะไรจากพระผู้เป็นเจ้า

• ผู้ท่ีเช่ือทูลขออะไรจากพระผู้เป็นเจ้า

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กิจการของอัครทูต 4:31 ขอให้ชัน้เรยีนดตูามและ
มองหาส่ิงที่เกิดขึน้หลังจากการสวดอ้อนวอนของพวกเขา

• เกิดอะไรขึน้หลังจากผู้คนสวดอ้อนวอน

• ตามที่กล่าวไว้ ในข้อเหล่าน้ี เราจะทําอะไรเพื่อเชือ้เชิญพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ให้ทรงช่วย
เราพูดพระคาํของพระผู้เป็นเจ้าดว้ยความกล้าหาญ

พูดถึงสถานการณ์สมมตบิางเรือ่งที่กล่าวไวเ้มื่อเริม่ตน้บทเรยีน

• เราสามารถมีความกล้าหาญในการแบ่งปันพระกิตตคิณุในสถานการณ์เช่นน้ีในทาง
ใดบ้าง



• เราจะแบ่งปันและปกป้องพระกิตตคิณุกับผู้อื่นแตย่ังคงความน่าเคารพและสุภาพได้
อย่างไร

• พระวญิญาณบรสุิทธิ์เคยช่วยท่านพูดพระคาํของพระผู้เป็นเจ้าดว้ยความกล้าหาญ
เมื่อใด

ขอให้นักเรยีนพิจารณาสถานการณ์สมมตติอ่ไปน้ี

 1. เยาวชนกลุ่มหน่ึงกําลังวางแผนไปพระวหิารเพ่ือบัพตศิมาแทนคนตาย สมาชิกคน
หน่ึงของกลุ่มรูว้า่เธอตอ้งไปพบอธิการเพื่อขอใบรบัรอง แตเ่ธอก็รูด้ว้ยวา่เธอทําบาปบาง
อย่างที่ยังไม่ไดส้ารภาพ

 2. เยาวชนชายคนหน่ึงกําลังเตรยีมรบัใช้งานเผยแผ่ เขารูว้า่อธิการจะถามคาํถามเก่ียว
กับความมีคา่ควรของเขาในการรบัใช้เป็นผู้สอนศาสนา เขากําลังพยายามหาทางตอบ
คาํถามเหล่าน้ันโดยไม่จาํเป็นตอ้งบอกอธิการเก่ียวกับความผิดบางอย่างที่เขาทํา

เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาหลักธรรมเมื่อพวกเขาศึกษา กิจการของอัครทูต 4:32–5:11  
ที่จะช่วยพวกเขาเข้าใจความสําคญัของการซ่ือสัตย์กับผู้รบัใช้ของพระผู้เป็นเจ้า

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กิจการของอัครทูต 4:32–35 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม 
โดยมองหาส่ิงที่สมาชิกศาสนจักรทํากับทรพัย์สมบัตขิองพวกเขา

• สมาชิกศาสนจักรทําอะไรกับทรพัย์สมบัตขิองพวกเขา

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 34–35 มีขัน้ตอนอะไรในการแบ่งปันทรพัย์สมบัตทิางโลกของ
พวกเขา

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กิจการของอัครทูต 5:1–2 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม
โดยมองหาวา่คูส่ามีภรรยาที่ช่ือวา่อานาเนียกับสัปฟีราทําอะไรกับเงินที่พวกเขาไดร้บัจาก
การขายท่ีดนิ

• อานาเนียกับสัปฟีราทําอะไรที่รา้ยแรงมาก

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กิจการของอัครทูต 5:3–4 ขอให้ชัน้เรยีนมองหา
ส่ิงที่เปโตรพูดกับอานาเนีย

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 4 ในที่สุดแล้วอานาเนียกล่าวเท็จแก่ ใคร

• จากคาํตอบของเปโตร เราสามารถเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรเกี่ยวกับการกล่าวเท็จแก่ผู้รบั
ใช้ของพระเจ้า (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดของพวกเขาเองเพ่ือระบุหลักธรรมตอ่ไปน้ี หาก
เรากล่าวเท็จแก่ผู้รบัใช้ของพระผู้เป็นเจ้า น่ันเป็นเหมือนเรากําลังกล่าวเท็จกับ
พระองค์)

• ท่านคดิวา่เหตใุดการกล่าวเท็จแก่ผู้รบัใช้ของพระผู้เป็นเจ้าจึงเป็นเหมือนการกล่าวเท็จ
กับพระองค์



เชือ้เชิญนักเรยีนสองสามคนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก กิจการของอัครทูต 5:5–11 ขอให้
ขัน้เรยีนดตูามโดยมองหาวา่เกิดอะไรขึน้กับอานาเนียและสัปฟีราอันเป็นผลมาจากการทํา
ผิดพันธสัญญาของพวกเขาและกล่าวเท็จกับเปโตร

• เกิดอะไรขึน้กับอานาเนียและสัปฟีรา

• แม้วา่เราหรอืคนที่เรารูจ้ักอาจไม่ไดป้ระสบผลรา้ยแรงและโดยฉับพลันเช่นน้ันเมื่อ
กล่าวคาํเท็จ แตเ่ราอาจประสบกับผลอะไรบ้างหากเรากล่าวเท็จกับพระเจ้าหรอืทําผิด
พันธสัญญาของเรา

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยประธานกอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์ 
ขอให้นักเรยีนฟังดผูลของการไม่ซ่ือสัตย์

“ ในสมัยของเรา ผู้ที่ถูกพบวา่ไม่ซ่ือสัตย์ ไม่ไดต้ายเหมือนกับอานาเนียและสัปฟีรา แต่
บางส่ิงในตวัเขาตาย มโนธรรมเส่ือม อุปนิสัยดอ้ยลง สูญสิน้ความเคารพตนเอง คณุธรรม
ตายไป” (“We Believe in Being Honest,” Ensign, Oct. 1990, 4)

• ตามที่ประธานฮิงคล์ีย์กล่าว ผลของการกล่าวเท็จมีอะไรบ้าง พูดถึงสถานการณ์สมมติ
จากช่วงแรกในหมวดน้ีของบทเรยีน

• บุคคลที่อยู่ ในสถานการณ์สมมตน้ีิจําเป็นตอ้งรูอ้ะไรเกี่ยวกับส่ิงที่เกิดขึน้กับเราหากเรา
โกหกผู้นําฐานะปุโรหิต

• พรใดมาจากการซ่ือสัตย์ตอ่ผู้รบัใช้ของพระผู้เป็นเจ้า

ขอให้นักเรยีนจินตนาการวา่พวกเขาใช้ชีวติอยู่ ในช่วงเวลาของเปโตรและยอห์นและ
เป็นผู้ส่ือข่าวให้หนังสือพิมพ์ฉบับหน่ึง อธิบายวา่พวกเขาไดร้บัเชิญให้ศึกษาบางส่วนของ 
กิจการของอัครทูต 5:12–32 จากน้ันเขียนพาดหัวข่าวเพื่อสรปุส่ิงที่เกิดขึน้ (เพื่อบอก
บรบิทของพระคมัภีรเ์หล่าน้ี ให้เตอืนความจํานักเรยีนวา่สภายิวส่ังให้เปโตรและยอห์น
หยุดพูดในพระนามของพระเยซูครสิต)์ ทําตามคาํแนะนําที่ ให้กับข้อพระคมัภีร์ ในแตล่ะ
ช่วง

 1. กิจการของอัครทูต 5:12–16 (อ่านข้อน้ีเป็นชัน้เรยีน และเขียนพาดหัวข่าวดว้ยกัน)

 2. กิจการของอัครทูต 5:17–23 (ขอให้นักเรยีนอ่านข้อน้ีกับคูแ่ละเขียนพาดหัวข่าว เชือ้
เชิญให้บางคูแ่บ่งปันพาดหัวข่าวของพวกเขากับชัน้เรยีน)

 3. กิจการของอัครทูต 5:24–32 (ขอให้นักเรยีนอ่านตามลําพังและเขียนพาดหัวข่าวเอง 
เชือ้เชิญให้นักเรยีนบางคนแบ่งปันพาดหัวข่าวของพวกเขากับชัน้เรยีน)

หลังจากนักเรยีนแบ่งปันพาดหัวข่าวของเขาแล้ว ให้ถามวา่

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 29เหตใุดเปโตรและอัครสาวกคนอื่นๆ จึงบอกวา่พวกเขาตอ้งส่ัง
สอนในพระนามของพระเยซูตอ่ไปแม้จะมีคาํส่ังจากสภา

เขียนข้อความที่ ไม่ครบถ้วนตอ่ไปน้ีบนกระดาน ถ้าเราเลือกทีจ่ะเชือ่ฟังพระผู้เป็นเจ้า
มากกวา่มนุษย์ . . .



• จากส่ิงที่ท่านอ่านใน กิจการของอัครทูต 4–5 เราจะเตมิข้อความน้ีให้ครบถ้วนวา่อย่างไร 
(หลังจากนักเรยีนตอบแล้ว ให้เขียนข้อความที่ครบถ้วนบนกระดานดงัน้ี ถ้าเราเลือกท่ี
จะเช่ือฟังพระผู้เป็นเจ้ามากกวา่มนุษย์ พระองค์จะทรงอยู่กับเรา)

• พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่กับเปโตรและอัครสาวกคนอื่นๆ ในทางใดบ้างเม่ือพวกเขาเช่ือ
ฟังพระองคม์ากกวา่สภา (พระผู้เป็นเจ้าทรงทําใหพ้วกเขาเต็มเป่ียมดว้ยพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ [ด ูกิจการของอัครทูต 4:8, 31] ทรงทําให้พวกเขาทําปาฏิหารยิ์ ได ้[ด ูกิจการ
ของอัครทูต 5:12–16] และทรงส่งทูตสวรรคข์องพระองค์ ไปปลดปล่อยพวกเขาออก
จากคกุ [ด ูกิจการของอัครทูต 5:17–20])

• ท่านหรอืคนที่ท่านรูจ้ักเลือกเช่ือฟังพระผู้เป็นเจ้ามากกวา่มนุษย์เมื่อใด พระผู้เป็นเจ้า
ทรงเสดงวา่พระองคท์รงอยู่กับท่านหรอืคนน้ีอย่างไร

ขอให้นักเรยีนสองสามคนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก กิจการของอัครทูต 5:33–42 เชือ้
เชิญให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาตวัอย่างเพ่ิมเตมิของวธิีที่พระเจ้าทรงอยู่กับเปโตรและ
อัครสาวกคนอื่นๆ

แทนที่จะให้นักเรยีนอ่าน กิจการของอัครทูต 5:33–42ท่านอาจทบทวนและสรปุ
เน้ือหาของ กิจการของอัครทูต 5:12–42 โดยการฉายวดีทิัศน์ “Peter and John Continue 

Preaching the Gospel” (5:38) วดีทิัศน์เรือ่งน้ีมีอยู่ที่ LDS.org

ชี ้ให้เห็นวา่เราเรยีนรู้ ใน กิจการของอัครทูต 5:33 วา่สภาพยายามจะสังหารเปโตรและ
ยอห์น

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 41–42 อัครสาวกยังคงซ่ือสัตย์ตอ่พระเจ้าเมื่อเผชิญการข่มขู่น้ี
อย่างไร พระเจ้าทรงอยู่กับพวกเขาในช่วงเวลาน้ีอย่างไร

• ความจรงิที่เราระบุในบทเรยีนน้ีช่วยเราเมื่อเราดาํเนินชีวติตามพระกิตตคิณุและแบ่ง
ปันพระกิตตคิณุกับคนที่อยู่รอบข้างเราไดอ้ย่างไร

แบ่งปันประจักษ์พยานของท่านถึงความจรงิที่สอนในวนัน้ี





แทนที่จะให้นักเรยีนอ่าน กิจการของอัครทูต 4:8–21 
ท่านอาจฉายวดีทิัศน์ “Peter and John Are Judged” (2:51) 
จาก  
วดีทิัศน์น้ีแสดงเหตกุารณ์จาก กิจการของอัครทูต 4:8–21 
วดีทิัศน์เรือ่งน้ีมีอยู่ที่ LDS.org



แทนที่จะให้นักเรยีนอ่าน กิจการของอัครทูต 5:33–42 
ท่านอาจทบทวนและสรปุเน้ือหาของ กิจการของอัครทูต 
5:12–42 โดยการฉายวดีทิัศน์ “Peter and John Continue 

Preaching the Gospel” (5:38) วดีทิัศน์เรือ่งน้ีมีอยู่ที่ LDS.org



เชือ้เชิญให้นักเรยีนนึกถึงบางคนในครอบครวั วอรด์ หรอืชุมชนของพวกเขาที่มีความ
ท้าทายหรอืขัดสนทางโลกอย่างใดอย่างหน่ึง

• ท่านรูสึ้กอย่างไรเมื่อท่านนึกถึงบุคคลน้ีและปัญหาของเขา

• ท่านคดิวา่พระบิดาบนสวรรคท์รงรูสึ้กอย่างไรเกี่ยวกับคนเหล่าน้ี

เมื่อพวกเขาศึกษา กิจการของอัครทูต 6:1–8 เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาวธิีที่พระเจ้าทรง
จัดหาเพ่ือสนองความตอ้งการของบุตรธิดาของพระองค์

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กิจการของอัครทูต 6:1–2 ขอให้ชัน้เรยีนดู
ตาม โดยมองหาข้อกังวลซ่ึงชาวยิวที่พูดภาษากรกีบอกกับอัครสาวก ชาวยิวที่พูดภาษา
กรกี “เป็นชาวครสิต-์ สัญชาตยิิวซ่ึงพูดภาษากรกี” และพวกฮีบร ู“เป็นชาวครสิต-์ สัญชาติ
ยิวซ่ึงเป็นคนปาเลสไตน์” (คูม่ือนักเรยีน พันธสัญญาใหม่ [คูม่ือของระบบการศึกษาของ
ศาสนจักร, 2014], 288)

• ชาวยิวที่พูดภาษากรกีบอกข้อกังวลอะไร

อธิบายวา่ในตอนน้ี ศาสนจักรกําลังเตบิโตอย่างรวดเรว็และความตอ้งการทางโลกของ
หลายๆ คนรวมถึงหญิงม่ายก็เพิ่มขึน้ดว้ย เน่ืองจากอัครสาวกรบัผิดชอบตอ่การส่ังสอน
พระกิตตคิณุ “ทุกชาต”ิ (มัทธิว 28:19) พวกเขาจึงไม่สามารถดแูลความตอ้งการแตล่ะ
อย่างของสมาชิกศาสนจักรดว้ยตนเองได้

เชือ้เชิญนักเรยีนสองสามคนผลัดกันอ่านออกเสียง กิจการของอัครทูต 6:3–6 ขอให้ชัน้
เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่อัครสาวกแก้ปัญหาน้ีอย่างไร เชือ้เชิญให้นักเรยีนรายงานส่ิงที่
พบ

• ผู้ ไดร้บัเลือกให้ช่วยดแูลความตอ้งการที่เพิ่มขึน้ของศาสนจักรตอ้งมีคณุสมบัตอิะไร
เพื่อจะคูค่วรแก่การเรยีกน้ี (ท่านอาจตอ้งการเสนอแนะให้นักเรยีนทําเครือ่งหมายวลี
ใน ข้อ 3 และ 5 ท่ีบรรยายคณุสมบัตเิหล่าน้ี)



• กระบวนการน้ีคล้ายคลึงกับส่ิงที่พระเจ้าทรงทําในศาสนจักรของพระองค์ ในปัจจุบัน
เพื่อให้แน่ใจวา่ความตอ้งการของสมาชิกไดร้บัการดแูลอย่างไร (หลังจากนักเรยีนตอบ
แล้ว ให้เขียนความจรงิตอ่ไปน้ีบนกระดาน สมาชิกท่ีมีค่าควรของศาสนจักรได้รบั
เรยีกให้ช่วยดูแลเรือ่งความต้องการของผู้อ่ืน)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนออกมาท่ีกระดานและเขียนการเรยีกในศาสนจักร สําหรบัการเรยีก
หลายอย่างท่ีพวกเขาเขียน ให้ถามวา่

• ความตอ้งการของใครไดร้บัการดแูลจากคนที่รบัใช้อย่างซ่ือสัตย์ ในการเรยีกน้ี

• ท่านคดิวา่เหตใุดจึงสําคญัที่คนไดร้บัเรยีกให้ช่วยดแูลความตอ้งการของผู้อื่นตอ้งมี
คณุสมบัตติามที่กล่าวถึงใน ข้อ 3 และ 5

เชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่าน กิจการของอัครทูต 6:7–8 ในใจ ท่านอาจตอ้งการเสนอแนะให้
พวกเขาทําเครือ่งหมายผลลัพธ์ทางบวกอันเน่ืองมามาจากการเรยีกที่สานุศิษย์เจ็ดคน
เหล่าน้ีไดป้ฏิบัตติอ่ผู้อื่น ขอให้นักเรยีนรายงานส่ิงที่พบ

เชือ้เชิญให้นักเรยีนสองสามคนยืนขึน้และสาธิตให้เห็นวา่จะเป็นอย่างไรหากพวกเขา
พยายามตอ่ตา้นความช่วยเหลือจากคนอื่นในสถานการณ์ตอ่ไปน้ี ทําการบ้าน ทําอาหาร 
แก้ปัญหาสําคญัในชีวติของพวกเขา

• เหตใุดบางครัง้เราจึงตอ่ตา้นความช่วยเหลือจากผู้อื่น

• มีผลอะไรบ้างท่ีมาจากการตอ่ตา้นความช่วยเหลือจากผู้อื่น

ชี ้ให้เห็นวา่วธิีหน่ึงที่พระบิดาบนสวรรคท์รงช่วยเราคอืผ่านทางพระวญิญาณบรสุิทธิ์ เมื่อ
พวกเขาศึกษา กิจการของอัครทูต 6:9–7:53 เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาผลจากการตอ่
ตา้นพระวญิญาณบรสุิทธิ์

อธิบายวา่ดงัที่บันทึกใน กิจการของอัครทูต 6:9 หลายคนที่ ไม่เช่ือในพระเยซูครสิต์ โตแ้ย้ง 

กับสเทเฟนเมื่อเขาสอนพระกิตตคิณุ เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กิจการของ
อัครทูต 6:10–11 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาสาเหตทุี่คนเหล่าน้ันซ่ึงโตแ้ย้งกับส
เทเฟนไดร้บัผลกระทบจากเขา ท่านอาจจําเป็นตอ้งอธิบายวา่คาํวา่ สรา้งพยานเท็จ ใน 
ข้อ 11 หมายถึงตดิสินบน

• คนท่ีโตแ้ย้งกับสเทเฟนไดร้บัผลกระทบจากคาํสอนของเขาอย่างไร

• สเทเฟนถูกกล่าวหาอะไร

สรปุ กิจการของอัครทูต 6:12–14 โดยอธิบายวา่สเทเฟนถูกนํามาอยู่ตอ่หน้าสภาปกครอง
ของชาวยิวที่เรยีกวา่สภายิว

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กิจการของอัครทูต 6:15 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดย
มองหาส่ิงที่ผิดปกตเิกี่ยวกับการปรากฏตวัของสเทเฟนเม่ือเขายืนอยู่ตอ่หน้าสภา

• ท่านคดิวา่สเทเฟนมี “หน้าทูตสวรรค”์ หมายความวา่อย่างไร (ข้อ 15) (สเทเฟนได้
เปลี่ยนสภาพ การเปล่ียนสภาพศักดิสิ์ทธิ์น้ีเป็นวธิีหน่ึงที่พระผู้เป็นเจ้าแสดงตอ่ผู้คน



วา่พระองคท์รงยอมรบัสเทเฟนและข่าวสารของเขา [ด ูบรซู อาร.์ แมคคองกี, Doctrinal 

New Testament Commentary, 33 vols. (1965–1973), 2:67.])

สรปุ กิจการของอัครทูต 7:1–50 โดยอธิบายวา่เพื่อตอบข้อกล่าวหาของเขา สเทเฟนเล่า
ประวตับิางเรือ่งของอิสราเอล

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กิจการของอัครทูต 7:35–39 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม 
โดยมองหาส่ิงที่สเทเฟนพูดเกี่ยวกับการปฏิบัตติอ่ศาสดาพยากรณ์โมเสสของอิสราเอล
โบราณ

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 35 ลูกหลานของอิสราเอลตอบสนองตอ่โมเสสอย่างไรเม่ือโมเสส
มาปลดปล่อยพวกเขาออกจากอียิปต์

• พวกเขาตอบสนองตอ่โมเสสอยา่งไรแมห้ลงัจากโมเสสปลดปลอ่ยพวกเขาแลว้ (ด ูขอ้ 39)

เตอืนนักเรยีนวา่พระเยซูครสิตเ์ป็นศาสดาพยากรณ์ที่ โมเสสพยากรณ์ถึง (ด ูข้อ 37)

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กิจการของอัครทูต 7:51–53 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม 
โดยมองหาวา่สเทเฟนเปรยีบเทียบผู้นําชาวยิวในสมัยของเขากับชาวอิสราเอลโบราณตาม
ที่เขาบรรยายอย่างไร

• ตามท่ีกล่าวไว้ ใน ข้อ 51ผู้นําชาวยิวในสมัยของสเทเฟนคล้ายคลึงกับชาวอิสราเอล
โบราณตามท่ีเขาบรรยายอย่างไร (พวกเขาทัง้สองกลุ่มตอ่ตา้นพระวญิญาณบรสุิทธิ์ 
อธิบายวา่ “หัวแข็งใจดือ้ดงึ” หมายถึงความจองหองท่ีเป็นบาปและใจที่ช่ัวรา้ยของชาว
ยิว)

• ตามท่ีกล่าวไว้ ใน ข้อ 52 ชาวยิวในสมัยโบราณปฏิเสธและข่มเหงใครเมื่อพวกเขาตอ่
ตา้นพระวญิญาณบรสุิทธิ์ (ศาสดาพยากรณ์ รวมถึงโมเสส)

• สเทเฟนบอกวา่สภาชาวยิวปฏิเสธใคร (“องคผ์ู้ชอบธรรม” [ข้อ 52] หมายถึงพระผู้ช่วย
ให้รอด)

อธิบายวา่สเทเฟนกําลังแสดงให้เห็นวา่อิสราเอลโบราณปฏิเสธศาสดาพยากรณ์โมเสส
ฉันใด ผู้นําชาวยิวในสมัยของสเทเฟนก็ปฏิเสธพระผู้ช่วยให้รอดฉันน้ัน

• เราสามารถเรยีนรูค้วามจรงิอะไรเกี่ยวกับการตอ่ตา้นพระวญิญาณบรสุิทธิ์ (นักเรยีนอาจ
ใช้คาํพูดตา่งกันแตค่วรระบุความจรงิทํานองน้ี การต่อต้านพระวญิญาณบรสุิทธ์ิจะ
นําไปสูก่ารปฏิเสธพระผู้ช่วยให้รอดและศาสดาพยากรณ์ของพระองค์)

• การตอ่ตา้นพระวญิญาณบรสุิทธิ์จะนําเราไปสู่การปฏิเสธพระผู้ช่วยให้รอดและศาสดา
พยากรณ์ของพระองค์ ไดอ้ย่างไร (พระวญิญาณบรสุิทธิ์เป็นพยานถึงพระเยซูครสิต์
และเป็นพยานถึงความจรงิของพระคาํของพระองคแ์ละคาํของศาสดาพยากรณ์ของ
พระองค ์ดงัน้ัน การตอ่ตา้นพระวญิญาณบรสุิทธิ์จะทําให้ประจักษ์พยานของบางคน
และความมุ่งมั่นที่เขาจะตดิตามพระผู้ช่วยให้รอดและศาสดาพยากรณ์ของพระองค์
อ่อนแอลงไป)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนอธิบายวา่บางคนจะถูกล่อลวงให้ตอ่ตา้นพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ใน
สภาวการณ์ตอ่ไปน้ีไดอ้ย่างไร (1) การเลือกความบันเทิงและส่ือ (2) การเลือกวา่จะทําตาม
คาํแนะนําของศาสดาพยากรณ์ในเรือ่งการออกเดทหรอืไม่ และ (3) การตดัสินใจวา่จะ
ประยุกต์ ใช้หลักธรรมของการกลับใจที่พระเยซูครสิตแ์ละศาสดาพยากรณ์ของพระองค์
สอนหรอืไม่



• เราจะทําอะไรเพื่อตอ้นรบัแทนท่ีจะตอ่ตา้นอิทธิพลของพระวญิญาณบรสุิทธิ์

เชือ้เชิญให้นักเรยีนพิจารณาวา่การยอมรบัอิทธิพลของพระวญิญาณบรสุิทธิ์นําพวกเขาไป
สู่การยอมรบัพระผู้ช่วยให้รอดและศาสดาพยากรณ์ของพระองค ์และประยุกต์ ใช้คาํสอน
ของพระองคอ์ย่างไร

กระตุน้ให้นักเรยีนไตรต่รองถึงส่ิงหน่ึงที่พวกเขาทําได้ ในสัปดาห์ท่ีจะมาถึงเพื่อเชือ้เชิญ
อย่างแข็งขันให้อิทธิพลของพระวญิญาณบรสุิทธิ์เข้ามาสู่ชีวติของพวกเขา เชือ้เชิญให้
พวกเขาเขียนเป้าหมายน้ีในสมุดจดหรอืสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องพวกเขา 
และกระตุน้ให้พวกเขาทําให้เป้าหมายน้ันเกิดสัมฤทธิผล

เขียนคาํวา่ ความยากลําบาก บนกระดาน ถามนักเรยีนวา่พวกเขาคดิวา่คาํน้ีหมายความวา่
อย่างไร หลังจากนักเรยีนตอบแล้ว ให้เขียนนิยามตอ่ไปน้ีข้างถ้อยคาํวา่ สาเหตขุองปัญหา
หรอืความทุกข์ยาก

• เหตใุดเราควรคาดหมายวา่จะมีความยากลําบากในฐานะผู้ตดิตามของพระเยซูครสิต์

เมื่อพวกเขาศึกษา กิจการของอัครทูต 7:54–60 เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาหลักธรรมที่จะ
ช่วยเราเมื่อเราประสบกบัความยากลําบาก

อธิบายวา่หลังจากสเทเฟนตาํหนิผู้นําชาวยิวที่ช่ัวรา้ย พวกเขา “รูสึ้กเดอืดดาล” (ข้อ 54) 
และโกรธ

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กิจการของอัครทูต 7:55–56 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม 
โดยมองหาส่ิงที่สเทเฟนประสบระหวา่งช่วงเวลาของความยากลําบากน้ี

• สเทเฟนมีอิทธิพลใดเต็มเป่ียม

• สเทเฟนเห็นใคร

แสดงภาพ สเทเฟนเห็นพระเยซูทางขวาพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้า (หนังสือภาพพระ
กติตคิณุ [2009], ภาพที่ 63; ด ูLDS.org ดว้ย)

• เราสามารถเรยีนรูห้ลักคาํสอนพืน้ฐานอะไรเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าสามพระองคจ์าก
เรือ่งราวนิมิตของสเทเฟน (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แต่ ให้แน่ใจวา่พวกเขาระบุ
หลักคาํสอนตอ่ไปน้ี พระบิดาบนสวรรค์ พระเยซูครสิต์ และพระวญิญาณบรสุิทธ์ิ
เป็นพระสตัภาวะท่ีแยกกันสามพระองค์ ท่านอาจตอ้งการเสนอแนะให้นักเรยีน
เขียนหลักคาํสอนน้ีตรงช่องวา่งรมิหน้าพระคมัภีรข์องพวกเขาข้าง กิจการของอัครทูต 
7:55–56)

เชือ้เชิญนักเรยีนสองสามคนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก กิจการของอัครทูต 7:57–60 ขอ
ให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่ผู้คนทําอะไรกับสเทเฟน เชือ้เชิญให้นักเรยีนรายงานส่ิง
ที่พบ

• มีอะไรน่าสนใจสําหรบัท่านเกี่ยวกับคาํสวดอ้อนวอนของสเทเฟน

• ท่านคดิวา่เหตใุดลูกาจึงบรรยายการสิน้ชีวติอันน่าสลดใจของสเทเฟนดว้ยวลี “เขาก็
สิน้ใจ” (ข้อ 60) (ชี ้ให้เห็นวา่การใช้วลีน้ีอาจหมายถึงการพักผ่อนของจิตวญิญาณอัน



ชอบธรรมจากปัญหาในความเป็นมรรตยัและสันตสุิขซ่ึงคนหน่ึงเปลี่ยนผ่านจากชีวติน้ี
ไปสู่ชีวติหน้า [ด ูคพ. 42:46])

เชือ้เชิญให้นักเรยีนไตรต่รองวา่สเทเฟนประสบกับอะไรก่อนที่เขาจะถูกนําไปสังหาร 
(ด ูกิจการของอัครทูต 7:55–56)

• พระผู้เป็นเจ้าทรงเสรมิสรา้งความเข้มแข็งให้สเทเฟนตลอดประสบการณ์ของเขากับ
สภายิวอย่างไร (สเทเฟนเป่ียมดว้ยพระวญิญาณบรสุิทธิ์และเห็นพระผู้ช่วยให้รอดทรง
ยืนอยู่เบือ้งขวาพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้า)

• เราสามารถเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรจากประสบการณ์ของสเทเฟนท่ีจะช่วยให้เรายังคงช่ือ
สัตย์ตอ่พระเยซูครสิตร์ะหวา่งความยากลําบาก (นักเรยีนอาจระบุหลักธรรมหลากหลาย 
แต่ ให้แน่ใจวา่พวกเขาเข้าใจหลักธรรมตอ่ไปน้ี หากเรายังคงช่ือสตัย์ต่อพระเยซู
ครสิต์ระหวา่งความยากลําบาก พระองค์จะทรงอยู่กับเรา)

• พระเจ้าจะทรงอยู่กับเราเมื่อเราเผชิญความยากลําบากในทางใดบ้าง

• ถึงแม้สเทเฟนจะสูญเสียชีวติ แตเ่ขาไดร้บัอะไร

อธิบายวา่โดยทั่วไปแล้ว สเทเฟนถูกมองวา่เป็นชาวครสิตค์นแรกที่ถูกสังหารเป็น
มรณสักขี นอกจากน้ัน เขาถูกมองวา่เป็นสัญลักษณ์ของพระครสิต ์เพราะทัง้เขาและ
พระองคย์ืนอยู่ตอ่หน้าสภาเพื่อพิจารณาคด ีประกาศความจรงิตอ่หน้าศัตร ูสละชีวติเพื่อ
อุดมการณ์อันชอบธรรม และเอ่ยถ้อยคาํคล้ายกันเม่ือถึงแก่ความตาย (ด ูลูกา 23:33–
34, 46) ท่านอาจตอ้งการชี ้ให้เห็นวา่ชายหนุ่มคนหน่ึงช่ือเซาโล—คนท่ีตอ่มากลายเป็น
อัครสาวกเปาโล—อยู่ที่น่ันและเห็นการถูกสังหารเป็นมรณสักขีของสเทเฟน (ด ูข้อ 58)

เป็นพยานถึงความจรงิที่สอนตลอดทัง้บทเรยีนน้ี



ให้นักเรยีนดเูงินจํานวนหน่ึง ขอให้นักเรยีนจินตนาการวา่พวกเขาไดร้บัเงินจํานวนมาก

• ท่านจะใช้เงินน้ันซือ้อะไรบ้าง

ชี ้ให้เห็นวา่บางคนเช่ือวา่เงินสามารถซือ้อะไรก็ ได ้อย่างไรก็ตาม ส่ิงที่มีคา่ที่สุดบางส่ิงใน
ชีวติไม่สามารถซือ้ได ้เมื่อพวกเขาศึกษา กิจการของอัครทูต 8 เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหา
ของประทานจากพระผู้เป็นเจ้าที่ ไม่สามารถซือ้ได้

เตอืนนักเรยีนวา่ใน กิจการของอัครทูต 7 เราเรยีนรูเ้กี่ยวกับมรณกรรมของสานุศิษย์ 
สเทเฟนดว้ยเงือ้มมือของผู้ข่มเหง เชือ้เชิญนักเรยีนหลายๆ คนผลัดกันอ่านออกเสียง
จาก กิจการของอัครทูต 8:1–5 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาส่ิงที่สมาชิกศาสนจักรทํา
อันเป็นผลมาจากการข่มเหงศาสนจักรในเยรซูาเล็ม ท่านอาจตอ้งการอธิบายวา่ ฉุดลาก 
(กิจการของอัครทูต 8:3) หมายถึงลากหรอืดงึ

• การข่มเหงทําให้สมาชิกศาสนจักรทําอะไร

ดงึความสนใจของนักเรยีนไปที่ช่ือ ฟีลิป ใน ข้อ 5 เตอืนนักเรยีนวา่ฟีลิปเป็นหน่ึงใน
สานุศิษย์เจ็ดคนที่ ไดร้บัแตง่ตัง้เพื่อช่วยอัครสาวกสิบสองในการปฏิบัตติอ่ความตอ้งการ
ของสมาชิกศาสนจักร (ด ูกิจการของอัครทูต 6:5) ขอให้นักเรยีนเปิดไปดเูอกสารแจก 
“สาระโดยสังเขปของกิจการของอัครทูต” (ดภูาคผนวกของคูม่ือน้ี) และหางานมอบ
หมายของพระผู้ช่วยให้รอดดงัที่บันทึกใน กิจการของอัครทูต 1:8

• ตามที่กล่าวไว้ ใน กิจการของอัครทูต 8:5 ฟีลิปเริม่ทําให้งานมอบหมายของพระผู้ช่วยให้
รอดเกิดสัมฤทธิผลอย่างไร

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กิจการของอัครทูต 8:6–8 ขอให้นักเรยีนที่เหลือ
ดตูาม โดยมองหาวา่ชาวสะมาเรยีตอบสนองตอ่การส่ังสอนของฟิลิปอย่างไร



• ชาวสะมาเรยีเหล่าน้ีตอบสนองตอ่การส่ังสอนของฟิลิปอย่างไร

• นอกเหนือจากการส่ังสอนพระกิตตคิณุ ฟิลิปทํางานอะไรอีก

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กิจการของอัครทูต 8:9–11 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม
และมองหาคาํบรรยายถึงชาวสะมาเรยีที่ช่ือซีโมน

• เราเรยีนรูอ้ะไรเกี่ยวกับซีโมนจากข้อเหล่าน้ี (อธิบายวา่ “การใช้อํานาจที่ ไดม้าจากความ
ช่วยเหลือหรอืการควบคมุของวญิญาณที่ช่ัวรา้ยเรยีกวา่ คาถาอาคม” [บรซู อาร.์ แมค
คองกี, Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. (1965–1973), 2:82])

• ซีโมนมีอิทธิพลใดตอ่ผู้คน

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กิจการของอัครทูต 8:12–13 ขอให้ชัน้เรยีน
ดตูาม โดยมองหาวา่ซีโมนตอบสนองตอ่การส่ังสอนของฟีลิปอย่างไร ขอให้นักเรยีน
รายงานส่ิงที่พบ

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 13 ซีโมนไดร้บัผลจาก “หมายสําคญักับการอัศจรรย์” ที่เขาเห็น
อย่างไร

สรปุ กิจการของอัครทูต 8:14–16 โดยอธิบายวา่เปโตรและยอหน์มาท่ีแควน้สะมาเรยีหลัง
จากไดย้ินวา่ผู้คนที่น่ันยอมรบัพระคาํของพระผู้เป็นเจ้า พวกเขาสวดอ้อนวอนวา่ชาว 
สะมาเรยีที่เปลี่ยนใจเล่ือมใสจะรบัของประทานแห่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์

ขอให้นักเรยีนอ่าน กิจการของอัครทูต 8:17 ในใจ โดยมองหาส่ิงที่เปโตรและยอห์นทําเพื่อ
สมาชิกศาสนจักรใหม่ ในแควน้สะมาเรยี

• เราสามารถเรยีนรูอ้ะไรจากเรือ่งราวน้ีเกี่ยวกับวธิีการมอบของประทานแห่งพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ (หลังจากนักเรยีนตอบแล้ว ให้เขียนหลักคาํสอนตอ่ไปน้ีบนกระดาน ผู้ดํารง
ฐานะปุโรหิตท่ีมีสทิธิอํานาจวางมือมอบของประทานแห่งพระวญิญาณบรสุิทธ์ิ
หลังจากบัพติศมา)

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กิจการของอัครทูต 8:18–19 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม 
โดยมองหาส่ิงที่ซี โมนเสนอให้กับเปโตร

• ซีโมนเสนออะไรให้กับเปโตร

ให้นักเรยีนดเูงินที่ท่านนํามาให้ดเูมื่อเริม่ตน้บทเรยีน เชือ้เชิญให้นักเรยีนพิจารณาวา่พวก
เขาจะตอบซีโมนอย่างไรถ้าพวกเขาเป็นเปโตร

เชือ้เชิญนักเรยีนหลายๆ คนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก กิจการของอัครทูต 8:20–24 ขอให้
นักเรยีนที่เหลือดตูาม โดยมองหาส่ิงที่เปโตรสอนซีโมนเกี่ยวกบัการไดร้บัฐานะปุโรหิต

• เปโตรสอนอะไรซีโมนเกี่ยวกับฐานะปุโรหิต ดงัที่บันทึกใน ข้อ 20

• เม่ือเขาเสนอเงินให้อัครสาวกเพื่อแลกกับการไดร้บัฐานะปุโรหิต ซีโมนไม่เข้าใจอะไร
เกี่ยวกับฐานะปุโรหิต (เพราะฐานะปุโรหิตเป็นของพระผู้เป็นเจ้า จึงสามารถมอบ
ให้ตามพระประสงคข์องพระองคเ์ท่าน้ัน พระผู้เป็นเจ้าทรงกําหนดวธิีที่จะไดฐ้านะ
ปุโรหิต)

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 21–23 เหตใุดซีโมนจึงยังรบัฐานะปุโรหิตไม่ได ้ท่านคดิวา่ใจของ
ซีโมน “ ไม่ซ่ือตรงตอ่พระเจ้า” ในทางใดบ้าง (ข้อ 21)



• เราสามารถเรยีนรูอ้ะไรจากเรือ่งราวน้ีเกี่ยวกับการรบัฐานะปุโรหิต (นักเรยีนอาจใช้คาํ
พูดตา่งกัน แต่ ให้แน่ใจวา่พวกเขาระบุความจรงิตอ่ไปน้ี ฐานะปุโรหิตมอบให้ตาม 
พระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าและมาตรฐานของความมีค่าควร เขียนความจรงิน้ี
ไวบ้นกระดาน)

• ท่านคดิวา่เหตใุดจึงสําคญัที่จะรูว้า่ฐานะปุโรหิตมอบให้บุคคลตามพระประสงคข์อง
พระผู้เป็นเจ้าและมาตรฐานของตวามมีคา่ควรเท่าน้ัน

สรปุ กิจการของอัครทูต 8:25 โดยอธิบายวา่เปโตรและยอห์นส่ังสอนพระกิตตคิณุใน
หมู่บ้านสะมาเรยีหลายหมู่บ้าน

ขอให้นักเรยีนนึกถึงสถานการณ์ที่พวกเขาเคยตอ้งการหรอืจะตอ้งการบางคนนําทาง
พวกเขา

• ในสถานการณ์ใดบ้างที่ท่านอาจเป็นผู้นําทางให้คนอื่นได ้(ท่านอาจเชือ้เชิญให้นักเรยีน
นึกถึงจุดหมายปลายทางหรอืเรือ่งที่พวกเขามีความรูห้รอืพรสวรรคท์ี่พวกเขาพัฒนา)

เมื่อนักเรยีนศึกษาส่วนที่เหลือใน กิจการของอัครทูต 8 เชือ้เชิญให้พวกเขามองหาวธิีที่
พวกเขาสามารถนําทางผู้อื่น

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กิจการของอัครทูต 8:26–28 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม 
โดยมองหาวา่เหตใุดฟีลิปจีงไปที่กาซา

• เหตใุดฟีลิปจึงไปที่กาซา

• ใครกําลังเดนิทางในพืน้ที่ซ่ึงฟีลิปอยู่ที่น่ันเช่นกัน (ขันทีชาวเอธิโอป อธิบายวา่ขันที
เป็นข้าราชการในราชสํานักของกษัตรยิ์หรอืราชินี [ด ูBible Dictionary, “Eunuch”])

• ข้าราชการชาวเอธิโอปกําลังทําอะไรในรถม้าของเขา (กําลังอ่านหนังสือของเอซาอัส 
หรอืคาํของอิสยาห์)

วางเก้าอีส้องตวัหันหน้าเข้าหากันที่หน้าห้อง ขออาสาสมัครสองคนให้ออกมาแสดง
บทบาทของข้าราชการชาวเอธิโอปและฟิลิปในเรือ่งราวตอ่ไปน้ี (ท่านอาจตอ้งการมอบ
หมายบทบาทเหล่าน้ีก่อนชัน้เรยีนและให้นักเรยีนเตรยีมแสดงส่วนของพวกเขา) ขอให้
นักเรยีนที่แสดงเป็นข้าราชการชาวเอธิโอปน่ังบนเก้าอีต้วัหน่ึงและนักเรยีนที่แสดงเป็น 

ฟีลิปยืนข้างๆ ประต ูเชือ้เชิญนักเรยีนคนที่สามให้สวมบทบาทของผู้บรรยาย

ขอให้นักเรยีนเหล่าน้ีอ่านออกเสียงจาก กิจการของอัครทูต 8:29–39 และแสดงบทบาท
ของตนเองตามลําดบั ขอให้ชัน้เรยีนมองดส่ิูงที่เกิดขึน้ระหวา่งฟีลิปกับข้าราชการชาว 
เอธิโอป ขณะที่นักเรยีนอ่านและแสดงตามบทบาทของพวกเขา ให้ทําดงัน้ี

 1. หลังจากท่ีผู้บรรยายอ่าน ข้อ 32–33 เชือ้เชิญให้นักเรยีนเขียน อิสยาห์ 53:7–8 เป็นข้อ
อ้างโยงในพระคมัภีรข์องพวกเขาข้างๆ กิจการของอัครทูต 8:32–33

 2. หลังจากท่ีผู้บรรยายอ่าน ข้อ 35 ขอให้นักเรยีนที่แสดงบทบาทของฟิลิปอธิบายตอ่ชัน้
เรยีนวา่เขาจะสอนเก่ียวกับพระผู้ช่วยให้รอดในสถานการณ์น้ี (ท่านอาจตอ้งการเชือ้
เชิญชัน้เรยีนให้เสนอแนะเช่นกัน)



 3. เมื่อผู้บรรยายอ่าน ข้อ 38 ให้บอกอาสาสมัครวา่ไม่ตอ้งทําท่าบัพตศิมา

หลังจากอาสาสมัครทํากิจกรรมน้ีเสรจ็ ขอบคณุพวกเขาและเชิญพวกเขากลับไปน่ัง

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 29 เหตใุดฟีลิปจึงไปที่รถม้าของข้าราชการชาวเอธิโอป

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 31 ข้าราชการคนน้ีพูดวา่เขาตอ้งการอะไรเพื่อเข้าใจงานเขียนของ
อิสยาห์

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 35–38 ฟีลิปเป็นคนนําทางให้ข้าราชการอย่างไร

• เราเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรจากประสบการณ์ของฟีลิปเกี่ยวกับผลของการฟังการกระตุน้
เตอืนจากพระผู้เป็นเจ้า (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แต่ ให้แน่ใจวา่เป็นที่ชัดเจนวา่ 
เม่ือเราฟังการกระตุ้นเตือนจากพระผู้เป็นเจ้า เราจะได้รบัโอกาสท่ีจะช่วยนําทาง
ผู้อ่ืนมาหาพระเยซูครสิต์ เขียนหลักธรรมน้ีไวบ้นกระดาน)

จัดเตรยีม สําเนา เอกสารแจกตอ่ไปน้ีให้นักเรยีน เชือ้เชิญให้นักเรยีนทําตามคาํแนะนํา
ในเอกสารแจกและนึกถึงวธิีที่พวกเขาจะช่วยนําทางผู้อื่นมาหาพระเยซูครสิต ์อธิบายวา่
พวกเขาจะมีโอกาสแบ่งปันส่ิงที่พวกเขาเขียนกับชัน้เรยีน

เลือกสถานการณ์สมมตติอ่ไปน้ีหน่ึงสถานการณ์

• เยาวชนชายคนหน่ึงที่ท่านเป็นเพ่ือนดว้ยอยู่โบสถ์ครสิตอ์ีกที่หน่ึง วนัหน่ึงระหวา่ง
อาหารกลางวนั ท่านรูสึ้กไดร้บัการกระตุน้เตอืนให้พูดกับเขาเกี่ยวกับศาสนจักร

• ขณะเดนิทางจากโรงเรยีนกลับบ้าน ท่านเห็นเยาวชนหญิงคนหน่ึงกําลังรอ้งไห้ ท่าน
จําไดว้า่เธอเป็นสมาชิกคนหน่ึงของวอ์ดท่านและเธอไม่ไดเ้ข้ารว่มการประชุมของ
ศาสนจักรหลายปีแล้ว ท่านไดร้บัการกระตุน้เตอืนให้พูดกับเธอ เมื่อท่านพยายาม
ปลอบโยนเธอ เธอเล่าปัญหาของเธอให้ฟังและถามวา่ “ทําไมฉันจึงไม่มีความสุข”

• มารดาของเยาวชนชายที่ท่านเป็นเพ่ือนกันทางส่ือสังคมพึ่งสิน้ชีวติไปไม่นาน ท่านรูสึ้ก
ไดร้บัการกระตุน้เตอืนให้ตอบส่ิงที่เขาเขียนล่าสุดวา่ “รูสึ้กเดยีวดายตอนน้ี หวงัวา่จะมี
ใครสักคนเข้าใจ”

ข้างหลังกระดาษแผ่นน้ีหรอืในสมุดจดหรอืสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องท่าน 
เขียนส่ิงที่ท่านจะพูดและทําเพื่อช่วยนําทางให้บุคคลน้ีมาหาพระเยซูครสิต ์ในคาํ
บรรยายของท่าน ให้รวมเอาคาํตอบของคาํถามตอ่ไปน้ีลงไปดว้ย

• ความจรงิของพระกิตตคิณุเรือ่งใดที่ท่านจะแบ่งปันเพื่อช่วยนําทางให้บุคคลน้ีมาหา
พระเยซูครสิต์

• พระคมัภีรข์้อใดที่ท่านอาจเชือ้เชิญให้บุคคลน้ีศึกษา

• ท่านจะเชือ้เชิญให้บุคคลน้ีทําอะไร

หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว แบ่งนักเรยีนออกเป็นคู ่เชือ้เชิญให้นักเรยีนอธิบายส่ิงที่
พวกเขาเขียนและสาเหตทุี่พวกเขาจะใช้วธิีน้ันกับคูข่องพวกเขา จากน้ัน เชือ้เชิญให้นัก
เรยีนหลายๆ คนอธิบายส่ิงที่พวกเขาเขียนกับชัน้เรยีนทัง้หมด ท่านอาจเชือ้เชิญนักเรยีน



ที่เลือกหน่ึงในสองสถานการณ์สมมตแิรกให้แสดงบทบาทสมมตถิึงส่ิงที่พวกเขาจะพูด
และทําในสถานการณ์เหล่าน้ี โดยให้ท่านแสดงเป็นคนที่พวกเขาพยายามช่วย (หากท่าน
ทําเช่นน้ัน ให้เวลานักเรยีนเตรยีมตวัหน่ึงนาทีก่อนท่ีจะเชือ้เชิญให้พวกเขาออกมาแสดง
บทบาทในสถานการณ์สมมตกิับท่าน) จากน้ันให้ถามคาํถามตอ่ไปน้ีกับชัน้เรยีน

• ท่านเคยช่วยนําทางบางคนมาหาพระเยซูครสิตเ์มื่อใดและอย่างไร

• บางคนเคยช่วยนําทางท่านมาหาพระเยซูครสิตเ์มื่อใดและอย่างไร

กระตุน้ให้นักเรยีนฟังการกระตุน้เตอืนจากพระผู้เป็นเจ้าเพื่อวา่พวกเขาจะไดร้บัการนํา
ไปสู่บุคคลที่พวกเขาสามารถช่วยนําทางมาหาพระเยซูครสิต์ ได ้เชือ้เชิญให้นักเรยีน
ไตรต่รองส่ิงที่พวกเขาทําได้ ในสองสามวนัข้างหน้าเพื่อช่วยนําทางบางคนท่ีพวกเขารูจ้ัก
มาหาพระเยซูครสิต ์กระตุน้ให้นักเรยีนกลับมารายงานส่ิงที่พวกเขาประสบกับชัน้เรยีน



เขียนคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยเอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนดแ์ห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง
บน กระดาน (คาํกล่าวน้ีมี ใน “ส่ิงดเีลิศจะตามมา,” เลียโฮนา, ม.ค. 2010, 25–26)

“มีบางอย่างทีพ่วกเราหลายคนไม่ไดท้ําโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้อภัยและลืมความผิด
พลาดในชีวติก่อนหน้าน้ี—ทัง้ความผิดพลาดของเราเองและความผิดพลาดของผู้
อืน่ . . .

“จงให้ผู้คนกลับใจ จงให้ผู้คนเตบิโต จงเชือ่วา่คนเหล่าน้ันเปลีย่นแปลงและปรบัปรงุ
ได”้ (เอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด)์

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวบนกระดาน จากน้ันให้ถามชัน้เรยีนวา่

• มีสถานการณ์ใดบ้างซ่ึงเป็นส่ิงสําคญัตอ่การการยอมให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงและปรบัปรงุ
และเช่ือวา่พวกเขาทําเช่นน้ันได้

• มีสถานการณ์ใดบ้างซ่ึงเป็นส่ิงสําคญัที่จะเช่ือวา่เราเปลีย่นแปลงและปรบัปรงุได้

เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาความจรงิเมื่อพวกเขาศึกษา กิจการของอัครทูต 9 ที่เรา
สามารถเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ของบางคนที่เปลี่ยนแปลงและปรบัปรงุ

อธิบายวา่เน้ือหาส่วนใหญ่ของ กิจการของอัครทูต 9 มุ่งเน้นประสบการณ์ของชายคนหน่ึง
ช่ือเซาโล เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง คาํบรรยาย ตอ่ไปน้ี

เซาโลเกิดที่เมืองในประเทศกรกีช่ือทารซั์ส (ด ูกิจการของอัครทูต 21:39) และเป็นคน
สัญชาติโรมัน (ด ูกิจการของอัครทูต 16:37) ท่านเป็นชาวยิวจากเชือ้สายของเบนยา 
มิน (ด ูโรม 11:1) และไดเ้ล่าเรยีนในกรงุเยรซูาเล็มจากกามาลิเอล (ด ูกิจการของอัคร 
ทูต 22:3) ซ่ึงเป็นพวกฟารสีิที่มีช่ือเสียงและเป็นอาจารย์สอนธรรมบัญญัตอิันเป็นที ่

นับถือ (ด ูกจิการของอัครทูต 5:34) เซาโลกลายเป็นพวกฟารสีิ (ด ูกิจการของอัครทูต 
23:6) และเขาพูด “ภาษาฮีบร”ู (อาจจะเป็นอาราเมอิค) และกรกี (ด ูกิจการของอัครทูต  
21:37, 40) ภายหลังเขาเป็นที่รูจ้ักในช่ือภาษาละตนิวา่ เปาโล (ด ูกิจการของอัครทูต 
13:9) (ด ูBible Dictionary, “Paul.”)



เตอืนนักเรยีนวา่เซาโลอยู่ที่น่ันขณะสเทเฟนถูกขวา้งดว้ยก้อนหิน (ด ูกิจการของอัครทูต  
7:58–59) เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กิจการของอัครทูต 8:1–3 และให้
นักเรยีนอีกคนหน่ึงอ่านออกเสียง กิจการของอัครทูต 9:1–2 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดย
มองหาวา่เซาโลปฏิบัตกิับผู้ตดิตามของพระเยซูครสิตอ์ย่างไร

• เซาโลปฏิบัตกิับผู้ตดิตามของพระเยซูครสิตอ์ย่างไร

• ตามที่กล่าวไว้ ใน กิจการของอัครทูต 9:1–2 เหตใุดเซาโลจึงไปเมืองดามัสกัส

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กิจการของอัครทูต 9:3–6 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม 
โดยมองหาวา่เกิดอะไรขึน้เม่ือเซาโลเดนิทางไปเมืองดามัสกัส

• ใครปรากฏตอ่เซาโล

ชี ้ให้เห็นวลี “ถีบประตกัก็เจ็บตวัเจ้าเอง” (มี ในพระคมัภีร์ ไบเบิลฉบับภาษาอังกฤษหรอื
ในกิจการ 26:14) ใน ข้อ 5 อธิบายวา่ ประตกั หมายถึงปฏักหรอืไม้แหลมที่ ไว้ ใช้กระตุน้
ให้สัตวเ์คลื่อนที่ (หากเป็นไปได้ ให้นักเรยีนดไูม้ปลายแหลม) ในกรณีน้ีการ “ถีบประตกั” 
หมายถึงการตอ่สู้กับพระผู้เป็นเจ้า

เชือ้เชิญให้นักเรยีนพิจารณาทําเครือ่งหมายท่ีคาํถามของเซาโลดงัที่บันทึกใน ข้อ 6

• คาํถามของเซาโลสอนอะไรเราเกี่ยวกับเขา (เขาปรารถนาที่จะยอมตอ่พระประสงคข์อง
พระเจ้า)

สรปุ กิจการของอัครทูต 9:7–9 โดยอธิบายวา่คนที่รว่มเดนิทางไปกับเซาโลเห็นแสงสวา่ง
แต่ไม่ไดย้ินสุรเสียงของพระเยซูเมื่อพระองคต์รสักับเซาโล (ด ู  กิจการของอัครทูต 22:9 
ดว้ย) หลังจากนิมิตน้ี ตาของเซาโลมองไม่เห็น เขาถูกจูงไปเมืองดามัสกัส เขาไม่กินและ
ดืม่อะไรเลยเป็นเวลาสามวนั

• ให้จินตนาการวา่ท่านเป็นเซาโล หากท่านเคยข่มเหงสานุศิษย์ของพระเยซูครสิตอ์ย่าง
โหดรา้ย ท่านจะคดิและรูสึ้กอย่างไรในตอนน้ี

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กิจการของอัครทูต 9:10–12 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม 
โดยมองหาวา่พระเจ้าทรงบัญชาอานาเนีย สมาชิกศาสนจักรในเมืองดามัสกัสให้ทําอะไร

• พระเจ้าทรงบัญชาอานาเนียให้ทําอะไร

ชี ้ให้เห็นวา่ความตัง้ใจเดมิของเซาโลในการไปเมืองดามัสกัสคอืเพื่อจับกุมคนเช่นอา
นาเนีย

• หากท่านเป็นอานาเนียและรูช่ื้อเสียงของเซาโล ท่านอาจคดิอย่างไรหลังจากไดร้บับญัชา
น้ีจากพระเจ้า

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กิจการของอัครทูต 9:13–16 ขอให้นักเรยีนท่ี
เหลือดตูาม โดยมองหาส่ิงที่พระเจ้าทรงสอนอานาเนียเกี่ยวกับเซาโล

• ทัศนะของพระเจ้าที่ทรงมีตอ่เซาโลตา่งจากทัศนะของอานาเนียที่มีตอ่เซาโลอย่างไร



• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 15 พระเจ้าทรงเลือกเซาโลให้เป็นอะไรและทําอะไร (ท่านอาจ
ตอ้งการชี ้ให้เห็นวา่วลี “ภาชนะที่เลือกสรร” อาจหมายถึงความจรงิที่วา่เซาโลไดร้บัแตง่
ตัง้ล่วงหน้าให้ปฏิบัตศิาสนกิจของเขา)

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 16 แม้วา่เซาโลจะเป็นภาชนะที่พระเจ้าทรงเลือกสรร แตเ่ขาจะ
ประสบกับอะไร

• เราสามารถเรยีนรูค้วามจรงิอะไรบ้างจากข้อพระคมัภีรเ์หล่าน้ีวา่พระเจา้ทอดพระเนตร
เราอย่างไร (นักเรยีนอาจระบุความจรงิหลากหลาย แต่ ให้แน่ใจวา่ไดเ้น้นวา่ พระเจ้า
ทอดพระเนตรเราดังท่ีเราสามารถจะเป็นได้ และ พระเจ้าทอดพระเนตรเห็น
ศกัยภาพของเราในการช่วยเหลือพระองค์ ในงานของพระองค์ เขียนความจรงิ
เหล่าน้ีไวบ้นกระดาน)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนไตรต่รองวา่ภูมิหลัง อุปนิสัย และความสามารถของพวกเขาแตล่ะคน
สามารถนํามาใช้ช่วยเหลือพระเจ้าในงานของพระองค์ ไดอ้ยา่งไร ขอให้นักเรยีนบันทึก
ความคดิของพวกเขาไว้ ในสมุดจดหรอืสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องพวกเขา

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กิจการของอัครทูต 9:17–20 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม 
โดยมองหาส่ิงที่อานาเนียทําหลังจากที่พระเจ้าทรงช่วยเขาเข้าใจศักยภาพของเซาโลและ
ภารกิจของเขาในอนาคต

• อานาเนียทําอะไรให้เซาโล

• ตามท่ีกล่าวไว้ ใน ข้อ 20 เซาโลทําอะไรทันทีหรอื “ ไม่ไดร้รีอ” หลังจากรบับัพตศิมาและ
มีกําลังขึน้

ชี ้ให้เห็นวา่การกลับใจ บัพตศิมา และการส่ังสอนของเซาโลแสดงให้เห็นถึงศรทัธาของ
เขาในพระเยซูครสิตแ์ละการยอมตนตอ่พระประสงคข์องพระเจ้า

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กิจการของอัครทูต 9:21–22 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม 
โดยมองหาวา่ผู้คนตอบสนองตอ่การส่ังสอนของเซาโลอย่างไร

• ผู้คนตอบสนองตอ่การส่ังสอนของเซาโลอย่างไร

• เหตใุดผู้คนจึงประหลาดใจเมื่อพวกเขาฟังเซาโล

เตอืนนักเรยีนวา่คาํถามที่เซาโลถามพระเยซูตามที่บันทึกไว้ ใน กิจการของอัครทูต 9:6 
แสดงให้เห็นความอ่อนน้อมถ่อมตนและความปรารถนาของเขาที่จะยอมตอ่พระประสงค์
ของพระเจ้า

• เช่นเดยีวกับเซาโล เราตอ้งทําอะไรเพื่อเปลี่ยนแปลงและทําให้ศักยภาพที่พระเจ้าทอด
พระเนตรเห็นในเราเกิดสัมฤทธิผล ( โดยใช้คาํพูดของนักเรยีน ให้เขียนหลักธรรมตอ่
ไปน้ีบนกระดาน ถ้าเรายอมต่อพระประสงค์ของพระเจ้า เราจะเปล่ียนแปลงและ
จะทําให้ศกัยภาพท่ีพระเจ้าทอดพระเนตรเห็นในเราเกิดสมัฤทธิผล)

เชือ้เชิญอาสาสมัครสองคนออกมาท่ีหน้าชัน้เรยีน ให้ดนิเหนียวอ่อนๆ ท่ี ใช้ป้ันกับ
นักเรยีนคนหน่ึง และให้ดนิเหนียวที่แข็งแล้วกับนักเรยีนอีกคน (หากท่านไม่มีดนิ
เหนียว เชือ้เชิญให้นักเรยีนจินตนาการวา่ทํากิจกรรมน้ี และถามคาํถามพวกเขาหลัง
กิจกรรมน้ี) ให้เวลาอาสาสมัคร 30 วนิาที ในการสรา้งสรรคบ์างส่ิงที่พวกเขาเลือกจากดนิ
เหนียวของตนเอง หากนักเรยีนที่มีดนิเหนียวที่แข็งแล้วบอกวา่ยากเกินไป กระตุน้ให้
เขาพยายามตอ่ไป



หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว เชือ้เชิญอาสาสมัครให้แสดงส่ิงที่พวกเขาสรา้งสรรค ์ 
ถามนักเรยีนที่มีดนิเหนียวที่แข็งแล้ววา่

• เหตใุดจึงเป็นการยากที่จะป้ันบางอย่างจากดนิเหนียวของท่าน

ขอบคณุอาสาสมัครและเชิญพวกเขากลับไปน่ัง ถามชัน้เรยีนวา่

• เราสามารถเปรยีบดนิเหนียวที่แข็งแล้วกับบางคนท่ีไม่ยอมตอ่พระประสงคข์อง
พระเจ้าไดอ้ย่างไร

• ดนิเหนียวที่ป้ันไดเ้ปรยีบเหมือนคนที่ยอมตอ่พระประสงคข์องพระเจ้าอย่างไร

• การยอมตอ่พระเจ้าช่วยท่านหรอืคนอื่นให้เปลี่ยนแปลงและบรรลุศักยภาพที่พระเจ้า
ทอดพระเนตรเห็นในเราหรอืในพวกเขาไดอ้ย่างไร

อ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน

“[คนหน่ึง] ไม่สามารถถามคาํถามสําคญัในชีวติของเขา [หรอืเธอ] มากไปกวา่ส่่ิงท่ีเปาโล
ถามไวว้า่ ‘. . . พระเจ้า พระองคจ์ะให้ข้าพระองคท์ําอะไร’” (“Listen to a Prophet’s Voice,” 
Ensign, Jan. 1973, 57)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนไตรต่รองคาํถามท่ีวา่ “พระเจ้า พระองคจ์ะให้ข้าพระองคท์ําอะไร”  
(มี ในพระคมัภีร์ ไบเบิลฉบับภาษาอังกฤษใน ข้อ 6) เชือ้เชิญให้นักเรยีนบันทึกการกระตุน้
เตอืนทุกครัง้ที่พวกเขาไดร้บั หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว อ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไป
น้ีโดยประธานเบ็นสัน

“[บุคคล] หน่ึงไม่สามารถทําอะไรไดย้ิ่งใหญ่ไปกวา่การแสวงหาหนทางที่จะนําเขา [หรอื
เธอ] ไปสู่คาํตอบของคาํถามน้ันและจากน้ันทําตามคาํตอบน้ันให้สําเรจ็ลุล่วง” (“Listen to 

a Prophet’s Voice,” 57)

กระตุน้ให้พวกเขาแสวงหาคาํตอบตอ่คาํถามน้ีตอ่ไปและให้ทําตามการกระตุน้เตอืนทุก
ครัง้ที่พวกเขาไดร้บั

ชี ้ให้เห็นวา่หลังจากการเปลี่ยนใจเลื่อมใสของเซาโล เขาอาศัยอยู่ ในประเทศอาระเบียและ
หลังจากน้ันกลับมาที่เมืองดามัสกัส (ด ูกาลาเทีย 1:17) สรปุ กิจการของอัครทูต 9:23–26 
โดยอธิบายวา่พวกยิวในกรงุดามัสกัสวางแผนฆ่าเซาโล แตส่มาชิกศาสนจักรช่วยเขาหนี
ออกจากเมือง สามปีหลังจากการเปลี่ยนใจเลื่อมใสของเขา (ด ูกาลาเทีย 1:18) เซาโลไป
ที่กรงุเยรซูาเล็มที่ซ่ึงสมาชิกศาสนจักรไม่กล้ายอมรบัเขาเพราะพวกเขาไม่เช่ือวา่เขาได้
กลายเป็นสานุศิษย์คนหน่ึงของพระเยซูครสิต์

• ท่านคดิวา่เหตใุดสมาชิกบางคนจึงลังเลที่จะยอมรบัวา่เซาโลเป็นสานุศิษย์คนหน่ึงของ
พระเยซูคสิต์

สรปุ กิจการของอัครทูต 9:27–31 โดยอธิบายวา่บารนาบัส สมาชิกศาสนจักรคนหน่ึง  
(ด ูกิจการของอัครทูต 4:36–37) นําเซาโลไปหาเหล่าอัครสาวกและบอกพวกเขาเกี่ยวกับ
นิมิตของเซาโลและการส่ังสอนอย่างกล้าหาญของเขาในเมืองดามัสกัส จากน้ันสมาชิก
ของศาสนจักรตอนรบัเซาโลเข้าสู่เพื่อนรว่มสมาชิก เมื่อพวกยิวซ่ึงพูดภาษากรกีในกรงุ



เยรซูาเล็มพยายามฆ่าเซาโล ผู้นําศาสนจักรส่งเขาไปที่เมืองทารซั์ส ศาสนจักรประสบ
สันตสุิขและการเจรญิเตบิโตในแควน้ยูเดยี กาลิลี และสะมาเรยี

แบ่งนักเรยีนออกเป็นคู่ๆ  ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงในแตล่ะคูอ่่าน กิจการของอัครทูต 
9:32–35 และนักเรยีนอีกคนหน่ึงอ่าน กิจการของอัครทูต 9:36–42 เชือ้เชิญให้พวกเขา
มองหาปาฏิหารยิ์ที่เปโตรทําและผู้คนตอบสนองอย่างไร อธิบายวา่ สงเคราะห์ (ข้อ 36) 
เป็นการบรจิาคให้คนจน

หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว เชือ้เชิญนักเรยีนสนทนาเป็นคูเ่กี่ยวกับปาฏิหารยิ์ที่เปโตร
ทําและผู้คนตอบสนองอย่างไร จากน้ันให้ถามชัน้เรยีนวา่

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 35 และ 42 ผู้คนในเมืองลิดดาและผู้คนในเมืองยัฟฟาตอบสนอง
ตอ่การปฏิบัตขิองเปโตรอย่างไร

• เราสามารถเรยีนรูอ้ะไรจากการตอบสนองของพวกเขาเกี่ยวกับผลที่เกิดขึน้ไดจ้ากการ
ปฏิบัตติอ่ผู้อื่น ( โดยใช้คาํพูดของนักเรยีน ให้เขียนหลักธรรมตอ่ไปน้ีบนกระดาน โดย
การปฏิบัติต่อผู้อ่ืน เราสามารถช่วยให้ผู้คนหันมาหาพระเจ้าและเช่ือในพระองค์)

อธิบายวา่การมอบพรฐานะปุโรหิตเป็นวธิีหน่ึงในการปฏิบัตติอ่ผู้อื่น เพื่อช่วยนักเรยีนรูว้ธิี
อื่นๆ ที่เราสามารถปฏิบัตติอ่ผู้อื่นได ้ให้ถามวา่

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 36 และ 39 ทาบิธาปฏิบัตติอ่ผู้อื่นอย่างไร

• คนที่ “ทําคณุประโยชน์มากมาย” (ข้อ 36) และคนที่รบัใช้ผู้อื่นช่วยให้ผู้คนหันมาหา
พระเจ้าและเช่ือในพระองค์ ไดอ้ย่างไร

• คณุประโยชน์ที่บางคนทําช่วยให้ท่านหรอืคนอื่นหันมาหาพระเจ้าและเช่ือในพระองค์
เมื่อใด

สรปุโดยแบ่งปันประจักษ์พยานของท่านถึงความจรงิที่สนทนาในบทเรยีนน้ี



เชือ้เชิญให้นักเรยีนจินตนาการวา่มีเพื่อนคนหน่ึงถามวา่ “ฉันไดย้ินวา่ในปี 1978 
ศาสนจักรของคณุเปลี่ยนจุดยืนให้ชายทุกคนไดร้บัฐานะปุโรหิตโดยไม่ขึน้กับเชือ้ชาต ิ
หากคณุเช่ือวา่พระผู้เป็นเจ้าทรงกํากับดแูลศาสนจักรของคณุ และพระผู้เป็นเจ้าทรง
เป็นพระสัตภาวะผู้ทรงไม่แปรเปลี่ยน แล้วส่ิงน้ีเกดิขึน้ไดอ้ย่างไร

ขอให้นักเรยีนเขียนในสมุดจดหรอืสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องพวกเขาวา่พวก
เขาจะตอบคาํถามเพื่อนคนน้ีอย่างไร (หมายเหต:ุ ให้แน่ใจวา่นักเรยีนตอบคาํถามเรือ่ง
การเปลี่ยนวธิีปฏิบัติ ในศาสนจักรแทนที่จะคาดการณ์ถึงเหตผุลในการจํากัดฐานะปุโรหิต 
นอกจากน้ี อย่าคาดเดาวา่เหตใุดจึงมีการจํากัดฐานะปุโรหิต เพราะวา่เหตผุลในเรือ่งน้ีไม่
ไดร้บัการเปิดเผย [ด ูข้อประกาศอย่างเป็นทางการ 2])

เมื่อพวกเขาศึกษา กิจการของอัครทูต 10–11 เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาหลักคาํสอนและ
หลักธรรมที่จะช่วยพวกเขาตอบคาํถามวา่พระเจ้าทรงนํา นําทาง เปลี่ยนแปลง และกํากับ
ดแูลศาสนจักรของพระองคอ์ย่างไร

อธิบายวา่เมื่อถึงจุดน้ีในสมัยพันธสัญญาใหม่ มีการส่ังสอนพระกิตตคิณุแก่ชาวยิวเท่าน้ัน
ดงัที่ ไดร้บัการกํากับดแูลจากพระผู้ช่วยให้รอดโดยมีข้อยกเวน้สองสามประการ (ด ูมัทธิว 
10:5–6) อย่างไรก็ตาม พระผู้ช่วยให้รอดตรสับอกสานุศิษย์ของพระองคว์า่หลังจากพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์เสด็จมาหาพวกเขาพวกเขาจะส่ังสอนพระกิตตคิณุ “จนถึงที่สุดปลาย
แผ่นดนิโลก” (กิจการของอัครทูต 1:8) ใน กิจการของอัครทูต 10 เราอ่านเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงสําคญัในวธิีที่ศาสนจักรดาํเนินการเพื่ออํานวยความสะดวกในเรือ่งน้ี

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กิจการของอัครทูต 10:1–2 ขอให้ชัน้เรยีนดู
ตาม โดยมองหารายละเอียดเกี่ยวกับคนตา่งชาตช่ืิอโครเนลิอัส (ท่านอาจตอ้งการชี ้ให้
เห็นวา่โครเนลิอัส “เกรงกลัวพระเจ้า” (ข้อ 2) คนที่เกรงกลัวพระเจ้าเป็นคนตา่งชาตทิี่
นมัสการพระเจ้าแต่ไม่ไดเ้ผยแผ่ศาสนา หรอืเป็นผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสสู่ศาสนายิว พวกเขา
จึงไม่ไดด้าํเนินชีวติตามกฎของโมเสสทัง้หมด)



• โครเนลิอัสมีอาชีพอะไร (เขาเป็นนายรอ้ยในกองทหารโรมัน รบัผิดชอบทหารหน่ึง
รอ้ยคน)

เตอืนนักเรยีนวา่ก่อนหน้าน้ี คนตา่งชาติไม่สามารถเข้ารว่มศาสนจักรของพระครสิตถ์้าไม่
เปลี่ยนใจเลื่อมใสเข้าศาสนายิวก่อน เน่ืองจากพระกิตตคิณุนําไปสู่ชาวยิวเท่าน้ัน

• แม้วา่โครเนลิอัสไม่สามารถเข้ารว่มศาสนจักรในฐานะคนตา่งชาต ิแตเ่ขาแสดงศรทัธา
ในพระผู้เป็นเจ้าอย่างไร

เชือ้เชิญนักเรยีนสองคนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก กิจการของอัครทูต 10:3–6 ขอให้ชัน้
เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่เกิดอะไรขึน้กับโครเนลิอัส (อธิบายวา่ “บ่ายสามโมง” [ข้อ 3] 
คอืประมาณ 15:00 น.)

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 4 ทูตสวรรคบ์อกอะไรแก่ โครเนลิอัสเกี่ยวกับคาํสวดอ้อนวอนและ
การให้ทานของเขา

• ทูตสวรรคส่ั์งให้ โครเนลิอัสทําอะไร

สรปุ กิจการของอัครทูต 10:7–8 โดยอธิบายวา่โครเนลิอัสส่งชายสามคนไปยัฟฟาเพื่อ
หาเปโตร (เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจวา่ซีซารยิาอยู่ที่ ไหนจากยัฟฟา ท่านอาจตอ้งให้บอก
ให้นักเรยีนดแูผนท่ี “แผ่นดนิบรสุิทธิ์ ในสมัยพันธสัญญาใหม่” [แผนท่ีพระคมัภีร์ ไบเบิล, 
แผนที่ 11])

อธิบายวา่เม่ือชายเหล่าน้ีเดนิทางไปยัฟฟา เปโตรมีนิมิตอันน่าอัศจรรย์ขณะอยู่ที่บ้าน
ของชายช่ือซีโมน แจกกระดาษหน่ึงแผน่ให้นักเรยีนแตล่ะคน เชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่าน 
กิจการของอัครทูต 10:9–16 ในใจและวาดภาพนิมิตของเปโตรดงัที่บรรยายไว้ ในข้อเหล่า
น้ี หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว ขอให้นักเรยีนใช้ภาพของพวกเขาอธิบายให้เพื่อนรว่ม
ชัน้เรยีนฟังวา่เกิดอะไรขึน้ในนิมิตของเปโตร หลังจากกิจกรรมน้ี ให้ถามวา่

• ในนิมิตน้ี เปโตรไดร้บับัญชาให้กินอะไร

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 14 อะไรคอืปฏิกิรยิาแรกของเปโตรตอ่พระบัญชาน้ี (อธิบาย
วา่ภายใตก้ฎของโมเสส ชาวยิวห้ามกินสัตวท์ี่ถูกกําหนดวา่เป็นสัตวธ์รรมดาหรอืไม่
บรสุิทธิ์ [ด ูเลวนิีต ิ11])

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 15 พระเจ้าตรสัอะไรเกี่ยวกับสัตว์ ไม่บรสุิทธิ์ที่พระองคท์รงบัญชา
ให้เปโตรกิน

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กิจการของอัครทูต 10:17–20 ขอให้ชัน้เรยีนดู
ตาม โดยหาดวูา่เกิดอะไรขึน้เมื่อเปโตรกําลังไตรต่รองความหมายของนิมิตน้ี

• วลี ใดใน ข้อ 17 ที่ระบุวา่ในตอนแรกเปโตรไม่เข้าใจความหมายของนิมิตน้ี

• ใครมาถึงขณะที่เขากําลังไตรต่รองนิมิตของเขา

• พระวญิญาณตรสับอกให้เปโตรทําอะไร

สรปุ กิจการของอัครทูต 10:21–24 โดยอธิบายวา่ชายสามคนบอกเปโตรเก่ียวกับนิมิตของ
โครเนลิอัส วนัตอ่มา เปโตรและสานุศิษย์คนอื่นๆ ไปหาโครเนลิอัสกับพวกเขา

เชือ้เชิญนักเรยีนสองสามคนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก กิจการของอัครทูต 10:25–28 
ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาส่ิงที่เปโตรทําเมื่อเขามาถึงบ้านของโครเนลิอัส



• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 28 เปโตรพูดอะไรเกี่ยวกับการคบหาสมาคมระหวา่งชาวยิวกับคน
ตา่งชาติ

• เปโตรเข้าใจอะไรในตอนน้ี

สรปุ กิจการของอัครทูต 10:29–33 โดยอธิบายวา่โครเนลิอัสบอกเปโตรเกี่ยวกับนิมิตของ
เขา โครเนลิอัสรวบรวมครอบครวัและมิตรสหายของเขามาให้เปโตรสอน

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กิจการของอัครทูต 10:34–35 ขอให้ชัน้เรยีนดู
ตาม โดยมองหาส่ิงที่เปโตรเรยีนรู้

• ท่านจะสรปุส่ิงที่เปโตรเรยีนรูว้า่อย่างไร

สรปุ กิจการของอัครทูต 10:36–43 โดยอธิบายวา่เปโตรสอนโครเนลิอัสและครวัเรอืน
ของเขาเกี่ยวกับพระเยซูครสิตแ์ละงานด ีการตรงึกางเขน และการฟ้ืนคนืพระชนม์ของ
พระองค ์เปโตรเป็นพยานวา่คนที่เช่ือในพระเยซูครสิตจ์ะไดร้บัการปลดบาปของพวกเขา

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กิจการของอัครทูต 10:44–48 ขอให้ชัน้เรยีนดู
ตาม โดยมองหาผลจากคาํสอนของเปโตรที่มีตอ่คนตา่งชาตเิหล่าน้ี อธิบายวา่วลี “บรรดา
คนเข้าสุหนัต” (ข้อ 45) หมายถึงสานุศิษย์ชาวยิวที่มาจากยัฟฟาพรอ้มกับเปโตร

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 44–46 การสอนของเปโตรมีผลอะไรตอ่ครวัเรอืนของโครเนลิอัส

• เหตใุดชาวยิวที่อยู่ ในเหตกุารณ์น้ีจึงประหลาดใจ

• โดยผ่านประสบการณ์ของเปโตรที่บันทึกใน กิจการของอัครทูต 10 พระเจ้าทรงเปิด
เผยอะไรตอ่เขาเกี่ยวกับคนตา่งชาต ิ(พระกิตตคิณุควรส่ังสอนแก่คนตา่งชาต ิและพวก
เขาสามารถรบับัพตศิมาเข้าสู่ศาสนจักรของพระเยซูครสิต)์

เพื่อช่วยนักเรยีนระบุหลักคาํสอนท่ีเราสามารถเรยีนรูจ้าก กิจการของอัครทูต 10 แบ่ง
พวกเขาเป็นกลุ่มๆ ละสองหรอืสามคน จัดเตรยีมสําเนา เอกสารแจกตอ่ไปน้ีให้แตล่ะ
กลุ่ม หรอืเขียนคาํถามเหล่าน้ีไวบ้นกระดาน เชือ้เชิญให้นักเรยีนทํางานเป็นกลุ่มเพื่อตอบ
คาํถาม

• เราสามารถเรยีนรูค้วามจรงิอะไรจากเรือ่งราวของเปโตรและโครเนลิอัสเกี่ยวกับวธิีที่
พระเจ้าทรงนําศาสนจักรของพระองค์

• เราสามารถเรยีนรูค้วามจรงิอะไรจากข้อเท็จจรงิที่วา่พระเจ้าทรงคอ่ยๆ เปิดเผยความ
จรงิตอ่เปโตรแทนที่จะเปิดเผยทัง้หมดครัง้เดยีว

• เราสามารถเรยีนรูค้วามจรงิอะไรจากเรือ่งราวน้ีเกี่ยวกับส่ิงที่พระผู้เป็นเจ้าจะทรงทํากับ
คาํแนะนําที่พระองคป์ระทานในอดตี

หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว เชือ้เชิญให้นักเรยีนหลายๆ คนมาที่กระดานเพื่อเขียน
ความจรงิตา่งๆ ที่กลุ่มพวกเขาระบุ ให้แน่ใจวา่มีการสะท้อนถึงความจรงิตอ่ไปน้ีในส่ิงที่
พวกเขาเขียน

พระผู้เป็นเจ้าทรงนําศาสนจักรของพระองค์ โดยการเปิดเผยต่อศาสดาพยากรณ์ 
อัครสาวกอาวโุส ของพระองค์ 



เราอาจค่อยๆ ได้รบัการเปิดเผยและความเข้าใจขณะท่ีเราเช่ือฟังพระเจ้า
พระผู้เป็นเจ้าอาจทรงเปล่ียนหรอืเพ่ิมคําแนะนําท่ีพระองค์ประทานไว้ ในอดีต
โดยขึน้อยู่กับพระปรชีาญาณของพระองค์และตามความต้องการของบุตรธิดาของ
พระองค์
เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยเอ็ลเดอรด์.ี ทอดด ์ครสิทอฟ-
เฟอรสั์นแห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง ขอให้ชัน้เรยีนฟังวา่ความจรงิข้อที่สามในรายการตวั
หนาสะท้อนให้เห็นในคาํพูดของเอ็ลเดอรค์รสิทอฟเฟอรสั์นอย่างไร

“ดว้ยประสบการณ์และการเปิดเผยที่เปโตรไดร้บั พระเจ้าทรงปรบัเปลี่ยนวธิีปฏิบัตขิอง
ศาสนจักรและทรงเปิดเผยความเข้าใจทางหลักคาํสอนให้สมบูรณ์มากขึน้แก่สานุศิษย์
ของพระองค ์ดว้ยเหตน้ีุการส่ังสอนพระกิตตคิณุจึงขยายออกไปยังบรรดามนุษยชาติ
อย่างทั่วถึง” (“หลักคาํสอนของพระครสิต,์” เลียโฮนา, พ.ค. 2012, 88)

ให้เวลานักเรยีนทบทวนส่ิงที่พวกเขาเขียนวา่พวกเขาจะตอบคาํถามของเพื่อนๆ อย่างไร 
กระตุน้ให้พวกเขาเขียนความคดิเห็นเพ่ิมเตมิที่พวกเขาไดร้บัขณะศึกษา กิจการของอัคร
ทูต 10และให้พวกเขา แบ่งปัน ความคดิเห็นเหล่าน้ีกับชัน้เรยีน

ท่านอาจตอ้งชีแ้จงวา่ถึงแม้พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัตขิอง
ศาสนจักรและเพ่ิมความเข้าใจดา้นหลักคาํสอนของเราผ่านการเปิดเผยอย่างตอ่เน่ือง 
(ด ูหลักแห่งความเช่ือ 1:9) แตพ่ระอุปนิสัยอันสูงส่ง พระคณุลักษณะ พันธสัญญา หลัก
คาํสอน และแผนของพระองค์ ไม่เคยเปลี่ยน การรูส่ิ้งน้ีจะช่วยให้เรามีศรทัธาในพระผู้
เป็นเจ้าและม่ันใจวา่พระองคจ์ะทรงนําศาสนจักรของพระองคต์ามพระประสงคข์อง
พระองคแ์ละตามความตอ้งการของบุตรธิดาของพระองค์

• ท่านคดิวา่สมาชิกชาวยิวของศาสนจักรรูสึ้กอย่างไรเม่ือพวกเขาไดย้ินเกี่ยวกับการคบหา
สมาคมของเปโตรกับคนตา่งชาต ิ(การคบหาสมาคมกับคนตา่งชาตขิองเปโตรเป็นการ
เปลี่ยนแปลงครัง้ใหญ่จากการปฏิบัติ ในอดตี และสมาชิกบางคนยากที่จะรบัการ
เปลี่ยนแปลงน้ี)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กิจการของอัครทูต 11:1–3 ขอให้ชัน้เรยีนดู
ตาม โดยมองหาวา่สานุศิษย์ตอบสนองตอ่ส่ิงที่เปโตรทําอย่างไร

• สานุศิษย์ตอบสนองตอ่ส่ิงที่เปโตรทําอย่างไร

สรปุ กิจการของอัครทูต 11:4–15 โดยอธิบายวา่เปโตรบรรยายให้สานุศิษย์ฟังถึงนิมิตที่
เขาและโครเนลิอัสไดร้บั เปโตรบอกพวกเขาวา่โครเนลิอัสและครวัเรอืนของเขาไดร้บัคาํ
สอนของพระเยซูครสิตแ์ละจากน้ันไดป้ระสบกับอํานาจของพระวญิญาณบรสุิทธิ์เช่น
เดยีวกับที่เปโตรและสานุศิษย์คนอ่ืนเคยประสบ

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กิจการของอัครทูต 11:16–17 ขอให้ชัน้เรยีนดู
ตาม โดยมองหาคาํพูดทิง้ท้ายที่เปโตรกล่าวแก่สานุศิษย์



• ท่านคดิวา่เปโตรหมายความวา่อย่างไรเมื่อเขากล่าววา่ “ข้าพเจ้าเป็นใครที่จะขัดขืน
พระเจ้าได”้ (ข้อ 17) (เปโตรจะไม่ตอ่ตา้นพระประสงคข์องพระผู้เป็นเจ้าในการให้
โอกาสคนตา่งชาติไดร้บัพระกิตตคิณุ กลับใจ และรบับัพตศิมา)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่าน กิจการของอัครทูต 11:18 ในใจ โดยมองหาวา่สานุศิษย์ตอบ
สนองตอ่คาํอธิบายของเปโตรอย่างไร

• สานุศิษย์ตอบสนองอย่างไรเม่ือพวกเขาเรยีนรูว้า่พระผู้เป็นเจ้าทรงนําเปโตร

• เรือ่งราวน้ีสอนหลักธรรมอะไรเกี่ยวกับวธิีที่เราสามารถสนับสนุนและทําตามคนท่ี
ควบคมุศาสนจักรในทุกวนัน้ี (นักเรยีนอาจระบุหลักธรรมหลากหลาย แต่ ให้แน่ใจ
วา่พวกเขาเข้าใจวา่ เม่ือเรารูว้า่พระผู้เป็นเจ้าทรงนําคนท่ีควบคุมศาสนจักร เรา
สามารถสนับสนุนและทําตามพวกเขาได้อย่างม่ันใจ หลักธรรมน้ีไดร้บัการยืนยัน
ในพระคมัภีรส์มัยใหม่ ซ่ึงบันทึกวา่พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดเผยพระประสงคข์อง
พระองคแ์ก่ผู้ที่ถือกุญแจฐานะปุโรหิตควบคมุ [ด ูคพ. 28:2, 7; 42:11; 107:65–66])

• ท่านทราบไดอ้ย่างไรวา่พระผู้เป็นเจ้าทรงนําคนที่ควบคมุศาสนจักร

• คาํแนะนําอะไรจากศาสดาพยากรณ์ที่ท่านเลือกทําตามเพราะท่านรูว้า่พระผู้เป็นเจ้า
ทรงนําศาสดาพยากรณ์

เชือ้เชิญให้นักเรยีนตัง้เป้าหมายที่จะไดร้บัประจักษ์พยานท่ีเข้มแข็งยิ่งขึน้วา่พระผู้เป็น
เจ้าทรงนําผู้ที่ควบคมุศาสนจักร

สรปุ กิจการของอัครทูต 11:19–30 โดยอธิบายวา่เน่ืองจากการข่มเหง สานุศิษย์หลายคน
กระจัดกระจายไปทั่วดนิแดน แต่ไม่วา่พวกเขาจะไปที่ ไหน พวกเขาส่ังสอนพระกิตตคิณุ
ของพระเยซูครสิตอ์ย่างซ่ือสัตย์



ให้นักเรยีนด ูเข็มทิศ หรอืวาดรปูเข็มทิศบนกระดาน เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอธิบาย
วา่เข็มทิศทํางานอย่างไรและมีไวเ้พื่ออะไร

• เน่ืองจากเข็มทิศชี ้ไปทางทิศเหนืออยู่เสมอ การใช้เข็มทิศช่วยเราตดัสินใจอย่างถูกตอ้ง
วา่เราควรจะไปทางไหน

วาดเครือ่งหมาย X บนกระดานใกล้ๆ เข็มทิศ (แต่ไม่ ใกล้เข็มที่ชี ้ไปทางทิศเหนือ) และ
ขอให้ชัน้เรยีนจินตนาการวา่ X น้ันเป็นแม่เหล็กมีดา้ม

• แม่เหล็กน้ีจะส่งผลตอ่พฤตกิรรมของเข็มที่อยู่ ในเข็มทิศอย่างไร (เข็มจะชี ้ไปใกล้กับ
แม่เหล็กเน่ืองจากวา่มันแทรกแซงแรงดงึดดูของแม่เหล็กทางทิศเหนือ)

• แม่เหล็กน้ีจะส่งผลตอ่ความสามารถของท่านอย่างไรในการตดัสินใจอย่างถูกตอ้งวา่ท่าน
ควรจะไปทิศทางไหน

เมื่อพวกเขาศึกษา กิจการของอัครทูต 12 กระตุน้ใหนั้กเรยีนมองหาอิทธิพลที่จะ
แทรกแซงความสามารถของเราในการตดัสินใจอย่างถูกตอ้ง

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจบรบิทของ กิจการของอัครทูต 12 อธิบายวา่ตัง้แตม่รณสักขีของ
สเทเฟน ชาวครสิต์ ในกรงุเยรซูาเล็มและบรเิวณโดยรอบประสบกับการข่มเหงมากขึน้

ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กิจการของอัครทูต 12:1–4 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดย
มองหาวา่กษัตรยิ์เฮโรด อากรปิปา ที่หน่ึงมีส่วนทําให้เกิดการข่มเหงน้ีอย่างไร (อธิบายวา่
หน่ึงหมู่ทหารเท่ากับทหารส่ีคน)

• กษัตรยิ์เฮโรดส่ังฆ่าใครดว้ยดาบ

• ตามท่ีกล่าวไว้ ใน ข้อ 3 ใครพึงพอใจกับมรณกรรมของยากอบ

อธิบายวา่วลี “พวกยิว” ใน ข้อ 3 หมายถึงผู้นําชาวยิวที่มีอิทธิพลในกรงุเยรซูาเล็มที่
สนับสนุนการข่มเหงศาสนจักรของพระเยซูครสิต ์กษัตรยิ์เฮโรดพยายามทําให้ผู้นําชาว
ยิวเหล่าน้ีพอใจ (ด ูBible Dictionary, “Herod”) ใกล้กับเครือ่งหมาย X บนกระดานให้เขียน
ข้อความที่ ไม่ครบถ้วนตอ่ไปน้ี หากเราพยายามทําให้คนอืน่พอใจแทนทีจ่ะให้พระผู้เป็น
เจ้าพอพระทัย . . .



• กษัตรยิ์เฮโรดทําอะไรหลังจากเขาเห็นวา่การสังหารยากอบทําให้ผู้นําชาวยิวพอใจ  
(เขาวางแผนจะสังหารเปโตรตอ่หน้าสาธารณชน)

ชี ้ไปที่ภาพเข็มทิศบนกระดานและถามวา่

• ความปรารถนาของกษัตรยิ์เฮโรดที่จะทําให้คนอื่นพอใจมากกวา่พระผู้เป็นเจ้าส่งผลตอ่
ทิศทางในชีวติของกษัตรยิ์เฮโรดอย่างไร

• จากส่ิงที่เราเรยีนรู้ ไดจ้ากตวัอย่างของกษัตรยิ์เฮโรด ท่านจะเตมิขอ้ความบนกระดาน
ให้ครบถ้วนอย่างไร (หลังจากนักเรยีนตอบแล้ว เตมิข้อความบนกระดานให้สมบูรณ์
เพื่อส่ือถึงความจรงิตอ่ไปน้ี หากเราพยายามทําให้คนอ่ืนพอใจแทนท่ีจะทําให้พระผู้
เป็นเจ้าพอพระทัย เราจะถูกนําไปสูบ่าปมากขึน้

• มีตวัอย่างอะไรบ้างที่แสดงให้เห็นวา่การพยายามทําให้ผู้อื่นพอใจแทนท่ีจะเป็นพระผู้
เป็นเจ้าจะนําบางคนไปสู่บาปอยา่งไร

เชือ้เชิญให้นักเรยีนไตรต่รองวธิีที่พวกเขาอาจปล่อยให้ความปรารถนาที่จะทําให้ผู้อื่น
พอใจทําพวกเขาออกห่างจากพระบิดาในสวรรคข์องพวกเขา

อธิบายวา่นักเรยีนจะไดร้บัเชิญให้ แสดงบทบาทตามเหตกุารณ์ ใน กิจการของอัครทูต 
12:5–17 เชือ้เชิญให้นักเรยีนหลายๆ คนแสดงบทบาทของเปโตร ทหารสองคน ทูต
สวรรค ์โรดา และสานุศิษย์หน่ึงหรอืสองคนท่ีบ้านของมารยี์ มารดาของมาระโก ท่านหรอื
นักเรยีนอีกคนสามารถแสดงบทบาทเป็นผู้บรรยาย

• ขอให้ผู้บรรยายอ่านออกเสียง กิจการของอัครทูต 12:5–6 และเชือ้เชิญนักเรยีนท่ีแสดง
บทบาทตามที่บอกไวแ้สดงตามข้อความที่อ่าน เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจเน้ือหา ให้
หยุดหลังจากอ่านข้อพระคมัภีรแ์ตล่ะชุดและแสดง จากน้ันถามคาํถามที่เกี่ยวข้อง

• สมาชิกศาสนจักรกําลังทําอะไรในตอนน้ี

ขอให้ผู้บรรยายอ่านออกเสียง กิจการของอัครทูต 12:7–10 ขณะนักเรยีนท่ีเลือกไวแ้สดง
บทบาทตามข้อความท่ีอ่าน

• ส่ิงกีดขวางหรอือุปสรรคอะไรที่เปโตรผ่านออกไปไดร้ะหวา่งการหนี

ขอให้ผู้บรรยายอ่านออกเสียง กิจการของอัครทูต 12:11–15 ขณะนักเรยีนท่ีเลือกไวแ้สดง
บทบาทตามข้อความท่ีอ่าน

• เปโตรรูสึ้กตวัวา่เกิดอะไรขึน้เม่ือใด

• เกิดอะไรขึน้เมื่อเปโตรเคาะประตบู้านของมารยี์

ขอให้ผู้บรรยายอ่านออกเสียง กิจการของอัครทูต 12:16–17 เชือ้เชิญนักเรยีนท่ีเลอืกไว้
แสดงบทบาทตามข้อความที่อ่าน หลังจากอ่านข้อเหล่าน้ีและแสดงแล้ว ให้นักเรยีนกลับ
ไปน่ังที่

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 17 เปโตรบอกวา่ใครที่ช่วยให้เขาหนีออกจากคกุ (ชี ้ให้เห็นวา่ยาก
อบที่พูดถึงใน ข้อ 17 เป็นน้องชายคนหน่ึงของพระเยซู [ด ูมัทธิว 13:55])

เชือ้เชิญให้นักเรยีนทบทวน กิจการของอัครทูต 12:5 มองหาวา่ข้อน้ีเกี่ยวข้องกับส่ิงที่เกิด
ขึน้กับเปโตรอย่างไร

• ท่านคดิวา่วลี “อธิษฐานอย่างกระตอืรอืรน้” (ข้อ 5) บอกอะไรเกี่ยวกับความจรงิใจและ
ความกระตอืรอืรน้ในคาํสวดอ้อนวอนของสมาชิกศาสนจักร



• เราสามารถเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรจากเรือ่งราวน้ีเกี่ยวกับผลของคาํสวดอ้อนวอนของเรา
ที่มีตอ่ตวัเราเองและคนอ่ืนๆ (นักเรยีนควรระบุหลักธรรมทํานองน้ี คําสวดอ้อนวอน
ท่ีจรงิใจและกระตือรอืรน้ของเราเชือ้เชิญปาฏิหารย์ิและพรเข้ามาสูชี่วติเราและ
ชีวติของผู้อ่ืน เขียนหลักธรรมน้ีไวบ้นกระดาน)

• การสวดอ้อนวอนที่จรงิใจและกระตอืรอืรน้หมายความวา่อย่างไร

อธิบายวา่น่ีไม่ไดห้มายความวา่หากคาํสวดอ้อนวอนของเราจรงิใจและกระตอืรอืรน้ เราจะ
ไดร้บัส่ิงที่เราสวดอ้อนวอนขอโดยอัตโนมัต ิปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลตอ่การไดร้บัปาฏิหารยิ์และ
พรของพระผู้เป็นเจ้าไดแ้ก่พระประสงคแ์ละจังหวะเวลาของพระองคเ์ช่นเดยีวกับสิทธิ์
เสรส่ีวนบุคคล

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงข้อความตอ่ไปน้ี ขอให้นักเรยีนฟังวา่คาํสวด
อ้อนวอนที่จรงิใจและกระตอืรอืรน้ส่งผลตอ่พระประสงคข์องพระผู้เป็นเจ้าอย่างไร

“การสวดอ้อนวอนเป็นการกระทําซ่ึงพระประสงคข์องพระบิดาและความประสงคข์อง
บุตรธิดามีความสอดคล้องตอ้งกัน วตัถุประสงคข์องการสวดอ้อนวอนไม่ใช่เพื่อเปล่ียน
พระประสงคข์องพระผู้เป็นเจ้า แตเ่พื่อให้ตวัเราและคนอื่นๆ มั่นใจในพรท่ีพระผู้เป็น
เจ้าเต็มพระทัยมอบให้แตน่ั่นมีเง่ือนไขวา่เราตอ้งทูลขอ พรเรยีกรอ้งการทํางานหรอื
ความพยายามบางส่วนของเราก่อนเราจะไดม้า การสวดอ้อนวอนเป็นรปูแบบหน่ึงของ
การทํางาน และเป็นวธิีที่กําหนดไวเ้พื่อจะไดร้บัพรสูงสุดในพรทัง้ปวง” (Bible Dictionary, 
“Prayer”)

• ตามที่กล่าวไว้ ในข้อความน้ี จุดประสงคสํ์าคญัของการสวดอ้อนวอนคอือะไร

• เหตใุดจึงสําคญัที่ตอ้งจดจําวา่จุดประสงคข์องการสวดอ้อนวอนไม่ใช่เพื่อเปลี่ยนพระ
ประสงคข์องพระผู้เป็นเจ้า

เชือ้เชิญให้นักเรยีนตอบคาํถามตอ่ไปน้ีลงในสมุดจดหรอืสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีร์
ของพวกเขา

• คาํสวดอ้อนวอนเคยอัญเชิญปาฏิหารยิ์และพรของพระผู้เป็นเจ้ามาสู่ชีวติท่านและชีวติ
คนที่ท่านสวดอ้อนวอนให้เมื่อใด

หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว ท่านอาจเชือ้เชิญให้นักเรยีนสองสามคนแบ่งปันส่ิงที่
พวกเขาเขียน หลังจากความคดิเห็นของพวกเขา เชือ้เชิญให้นักเรยีนพิจารณาวธิีที่พวก
เขาอาจจะสามารถสวดอ้อนวอนไดอ้ย่างจรงิใจและกระตอืรอืรน้มากขึน้เพื่ออัญเชิญพร
และปาฏิหารยิ์ที่พระผู้เป็นเจ้าเต็มพระทัยประทานแก่พวกเขาและคนที่พวกเขาสวด
อ้อนวอนให้

สรปุ กิจการของอัครทูต 12:18–22 โดยอธิบายวา่ในวนัตอ่มา กษัตรยิ์เฮโรดรูว้า่เปโตรหนี
ไปจึงส่ังให้ประหารชีวติทหารที่เขาคดิวา่รบัผิดชอบตอ่การปล่อยให้เปโตรหลบหนี ในภาย
หลัง กษัตรยิ์เฮโรดกล่าวคาํปราศรยัตอ่ผู้คนที่ช่ืนชมคาํปราศรยัของเขา

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กิจการของอัครทูต 12:23–24 ขอให้ชัน้เรยีนดู
ตาม โดยมองหาวา่เกิดอะไรขึน้กับกษัตรยิ์เฮโรด



• เกิดอะไรขึน้กับกษัตรยิ์เฮโรด เหตใุดจึงเป็นเช่นน้ัน

• เกิดอะไรขึน้กับงานเผยแผ่ศาสนาของศาสนจักรแม้สมาชิกศาสนจักรจะเผชิญกับการ
ข่มเหง

สรปุโดยเชือ้เชิญนักเรยีนให้ทบทวนความจรงิที่พวกเขาเรยีนรูแ้ละไตรต่รองวา่พวกเขา
จะประยุกต์ ใช้ความจรงิเหล่าน้ีในชีวติของพวกเขาอย่างไร

Teachings of Harold B. Lee, ed.

Bible Dictionary,
Herod
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ก่อนเริม่ชัน้เรยีน ให้เตรยีมป้ายอันหน่ึงเขียนวา่ “ ไม่มีการตอ่ตา้น” และอีกป้ายหน่ึงเขียน
วา่ “มีการตอ่ตา้นเสมอ” ให้ตดิไวบ้นผนังแตล่ะดา้นของชัน้เรยีน

ขอให้นักเรยีนจินตนาการพืน้ที่ระหวา่งป้ายทัง้สองเป็นระยะที่บอกระดบัการตอ่ตา้นท่ีคน
หน่ึงประสบเมื่อพยายามดาํเนินชีวติตามพระกิตตคิณุ เชือ้เชิญให้นักเรยีนยืนขึน้ระหวา่ง
ป้ายทัง้สองท่ีพวกเขาคดิวา่แสดงถึงระดบัการตอ่ตา้นที่ โมเสสประสบ ขอให้นักเรยีนสอง
สามคนอธิบายวา่ทําไมจึงเลือกจุดน้ี ทํากิจกรรมน้ีอีกโดยขอให้นักเรยีนยืนบนจุดที่บอก
การตอ่ตา้นของโจเซฟ สมิธ และจากน้ันนีไฟ ขอให้นักเรยีนสองสามคนอธิบายจุดที่เขา
เลือกแตล่ะจุด เชือ้เชิญให้นักเรยีนกลับไปน่ัง

เราตอ้งรบัรูว้า่สานุศิษย์ทุกคนของพระเยซูครสิตจ์ะเผชิญกับการตอ่ตา้นในช่วงตา่งๆ 
ของชีวติ ขอให้นักเรยีนนึกถึงจุดที่พวกเขาจะยืนวา่เป็นจุดไหนของระดบัการตอ่ตา้นเมื่อ
พวกเขาพยายามดาํเนินชีวติตามพระกิตตคิณุ กระตุน้ใหนั้กเรยีนมองหาหลักธรรมขณะ
ศึกษา กิจการของอัครทูต 13–14 ซ่ึงจะช่วยนําทางพวกเขาเมื่อพวกเขาเผชิญกับการตอ่
ตา้นขณะพยายามดาํเนินชีวติอย่างชอบธรรม

สรปุ กิจการของอัครทูต 13:1–6 โดยอธิบายวา่มีผู้เผยพระวจนะและอาจารย์บางคนมา
ชุมนุมกันที่เมืองอันทิโอกในซีเรยี พวกเขารบัการนําทางจากพระวญิญาณบรสุิทธิ์วา่
เซาโล (ภายหลังเป็นที่รูจ้ักในนามเปาโล) และบารนาบัสควรไดร้บัเรยีกให้ส่ังสอนพระ
กิตตคิณุดว้ยกัน หลังจากพวกเขาไดร้บัการวางมือมอบหน้าที่ เซาโลและบารนาบัสเดนิ
ทางจากเมืองอันทิโอกไปเกาะไซปรสัและส่ังสอนในธรรมศาลาที่เมืองซาลามิส จากที่น่ัน
พวกเขาเดนิทางไปยังเมืองปาโฟสซ่ึงอยู่อีกฟากฟน่ึงของเกาะ (ท่านอาจตอ้งการเชือ้เชิญ
ให้นักเรยีนเปิดแผนที่ดวูา่เมืองอันทิโอกและไซปรสัอยู่ที่ ไหนในแผนท่ีพระคมัภีร์ ไบเบิล 
แผนที่ 13 “เส้นทางในการเผยแผ่ศาสนาของอัครสาวกเปาโล”)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กิจการของอัครทูต 13:6–8 ขอให้ชัน้เรยีนดู
ตาม โดยมองหาวา่เกิดอะไรขึน้เม่ือเซาโลและบารนาบัสมาถึงเมืองปาโฟส



• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 7 ใครตอ้งการไดย้ินพระกิตตคิณุจากเซาโลและบารนาบัส  
(เสอรจ์ีอัส เปาลุสผู้สําเรจ็ราชการชาวโรมัน)

• การตอ่ตา้นใดที่ผู้สอนศาสนาเผชิญในการสอนพระกิตตคิณุแก่เสอรจ์ีอัส เปาลุส

อธิบายวา่เริม่ตัง้แต ่กิจการของอัครทูต 13:9 เซาโลถูกเรยีกวา่เปาโล เชือ้เชิญให้นักเรยีน
คนหน่ึงอ่านออกเสียง กิจการของอัครทูต 13:9–12 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่
เปาโลจัดการกับการตอ่ตา้นจากเอลีมาสผู้ทํานายเท็จอย่างไร

• เปาโลพูดอะไรเกี่ยวกับเอลีมาสใน ข้อ 10 (อธิบายวา่เปาโลใช้ถ้อยคาํรนุแรงเพราะ 
เอลีมาสกําลังพยายามกีดกันบุคคลอีกคนหน่ึงไม่ ให้รบัความรอด)

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 11 เปาโลทําอะไรกับผู้ทํานายเท็จผ่านพลังอํานาจของพระผู้
เป็นเจ้า

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 12 การไดเ้ห็นพลังอํานาจของพระผู้เป็นเจ้าส่งผลตอ่ผู้สําเรจ็
ราชการอย่างไร

• เราสามารถเรยีนรูอ้ะไรจากเรือ่งราวน้ีเกี่ยวกับพลังอํานาจของพระผู้เป็นเจ้าเมื่อเปรยีบ
เทียบกับพลังอํานาจของมาร (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แต่ ให้แน่ใจวา่พวกเขาระบุ
ความจรงิตอ่ไปน้ี พลังอํานาจของพระผู้เป็นเจ้าย่ิงใหญ่กวา่พลังอํานาจของมารมาก 
ท่านอาจตอ้งการเสนอแนะให้นักเรยีนเขียนความจรงิน้ีในพระคมัภีรข์องพวกเขาข้าง 
กิจการของอัครทูต 13:9–12)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนไตรต่รองวา่ความเข้าใจที่วา่พลังอํานาจของพระผู้เป็นเจ้าเหนือกวา่
พลังอํานาจของมารอย่างมหาศาลจะช่วยเราเมื่อเราเผชิญกับการตอ่ตา้นในชีวติเราได้
อย่างไร ขอให้นักเรยีนสองสามคนแบ่งปันความคดิของพวกเขากับชัน้เรยีน

เชือ้เชิญให้นักเรยีนนึกถึงความผิดที่พวกเขาเคยทําไวแ้ละอยากย้อนเวลากลับไปลบทิง้ 
อธิบายวา่บางครัง้การตอ่ตา้นที่เราเผชิญเกิดขึน้เพราะการเลือกที่เป็นบาปของเราเอง 
กระตุน้ให้นักเรยีนมองหาหลักธรรมเมื่อพวกเขาศึกษา กิจการของอัครทูต 13:14–43  
ที่จะช่วยพวกเขาเอาชนะการตอ่ตา้นน้ี

สรปุ กิจการของอัครทูต 13:14–37 โดยอธิบายวา่เปาโลและบารนาบัสออกจากเกาะไซปรสั
และแล่นเรอืไปแควน้ปัมฟีเลีย (ปัจจุบันอยู่ ในตรุกี) ซ่ึงหลังจากน้ันยอห์น มาระโก คูค่น
หน่ึงของพวกเขาตดัสินใจที่จะจากพวกเขากลับบ้าน เปาโลและบารนาบัสเดนิทางตอ่ไป
ที่เมืองอันทิโอกในแควน้ฟิซิเดยี (อย่าสับสันกับเมืองอันทิโอกในซีเรยี ซ่ึงพวกเขาเริม่
งานเผยแผ่จากเมืองน้ี) ในวนัสะบาโตท่ีน่ัน เปาโลยืนอยู่ตอ่หน้าคนที่ธรรมศาลาและเล่า
เหตกุารณ์จากประวตัศิาสตรข์องชาวอิสราเอล จากน้ันเปาโลเป็นพยานถึงพระเยซูครสิต์
ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดของอิสราเอลท่ีสัญญาไว้

เชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่าน กิจการของอัครทูต 13:26–34 ในใจ โดยมองหาส่ิงที่เปาโลสอน
เกี่ยวกับพระเยซูครสิต์

• เปาโลตอ้งการให้คนที่ธรรมศาลาเข้าใจอะไรเกี่ยวกับพระเยซูครสิต์



ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กิจการของอัครทูต 13:38–39 เชือ้เชิญให้ชัน้เรยีน
ดตูาม โดยมองหาวา่พรอะไรที่เปาโลสอนวา่เราสามารถไดร้บัผ่านการชดใช้ของพระเยซู
ครสิต์

• เราสามารถไดร้บัพรอะไรเน่ืองจากพระเยซูครสิตแ์ละการชดใช้ของพระองค ์( โดยใช้คาํ
พูดของนักเรยีน ให้เขียนความจรงิตอ่ไปน้ีบนกระดาน เราสามารถได้รบัการอภัยบาป
ของเราและพ้นโทษบาปผ่านการชดใช้ของพระเยซูครสิต์)

อธิบายวา่คาํวา่ พ้นโทษบาป ดงัที่ ใช้ ใน ข้อ 39 หมายถึง “ ไดร้บัการระงับโทษ [หรอืให้
อภัย] จากการลงโทษบาปและประกาศวา่ไม่มีความผิด” (Guide to the Scriptures, “Justifi-

cation, Justify,” scriptures.lds.org) เมื่อบุคคลหน่ึงพ้นโทษบาปผ่านการชดใช้ของพระเยซู
ครสิต ์สัมพันธภาพของเขากับพระผู้เป็นเจ้ากลับมาดอีีกครัง้

• การชดใช้ของพระเยซูครสิตท์ําให้เราพ้นโทษบาปของเราไดอ้ย่างไร

เพื่อช่วยนักเรยีนเข้าใจหลักธรรมน้ี เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไป
น้ีโดยเอ็ลเดอรด์.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์นแหง่โควรมัอัครสาวกสิบสอง

“พระเยซูทรงทนทุกข์และสละพระชนม์ชีพเพื่อชดใช้บาป พลังแห่งการชดใช้ของ
พระองคจ์ะลบผลของบาปในเรา เม่ือเรากลับใจพระคณุอันเป็นการชดใช้ของพระองค์
จะทําให้เราถูกตอ้งและสะอาด (ด ู3 นีไฟ 27:16–20) ประหน่ึงวา่เราไม่เคยยอมจํานน 
ประหน่ึงวา่เราไม่เคยพ่ายแพ้ตอ่การล่อลวง” (ด“ูเพ่ือเขาจะไดเ้ป็นอันหน่ึงอันเดยีวกัน
กับเรา,” เลียโฮนา, พ.ย. 2002, 88)

• เราตอ้งทําอะไรเพื่อจะไดร้บัการให้อภัยบาปของเราและพ้นโทษบาปผ่านการชดใช้ของ
พระเยซูครสิต์

• มี ใครบ้างจากพระคมัภีรท์ี่ ไดร้บัการอภัยบาปและพ้นโทษบาปผ่านการชดใช้ของพระ
เยซูครสิต ์(ตวัอย่างบางคนรวมถึง เปาโล แอลมาผู้บุตร และอีนัส)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนรอ้งสองข้อแรกจาก “ฉันเฝ้าพิศวง” (เพลงสวด, บทเพลงที่ 89) เมื่อ
พวกเขารอ้ง กระตุน้ให้พวกเขามองหาวา่ผู้ประพันธ์เพลงสวดน้ีแสดงความสํานึกคณุตอ่
การชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดและการให้อภัยอย่างไร

เชือ้เชิญให้นักเรยีนตอบคาํถามตอ่ไปน้ีในสมุดจดหรอืสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีร์
ของพวกเขาหรอืในแผ่นกระดาษ

• ท่านมีความรูสึ้กอย่างไรตอ่พระเยซูครสิตเ์มื่อท่านคดิวา่การชดใช้ของพระองคท์ําให้
เป็นไปไดท้ี่ท่านจะไดร้บัการอภัยบาปของท่าน

หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว เชือ้เชิญให้นักเรยีนแบ่งปันส่ิงที่พวกเขาเขียน กระตุน้ให้
นักเรยีนทําตามการกระตุน้เตอืนทุกครัง้ที่พวกเขาอาจไดร้บัจากพระวญิญาณบรสุิทธิ์เพ่ือ
ช่วยให้พวกเขาไดร้บัการอภัยและพ้นโทษบาปผ่านการชดใช้ของพระเยซูครสิต์

สรปุ กิจการของอัครทูต 13:40–43 โดยอธิบายวา่หลังจากการเทศนาของเปาโล คนตา่ง
ชาตหิลายคนขอให้เปาโลสอนอีกครัง้ในวนัสะบาโตถัดไป



อธิบายวา่ในวนัสะบาโตตอ่มา เกือบทัง้เมืองมาฟังเปาโลและบารนาบัสสอนพระคาํของ
พระผู้เป็นเจ้า (ด ูกิจการของอัครทูต 13:44)

แบ่งนักเรยีนออกเป็นคูแ่ละเชือ้เชิญให้พวกเขาอ่าน กิจการของอัครทูต 13:44–52 ดว้ย
กัน บอกนักเรยีนคนหน่ึงในแตล่ะคู่ ให้มองหาเจตคตแิละพฤตกิรรมของชาวยิวและ
นักเรยีนอีกคนให้มองหาเจตคตแิละพฤตกิรรมของคนตา่งชาตเิมื่อผู้คนมารวมตวักัน
เพื่อฟังเปาโลและบารนาบัส ให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านงานแปลของโจเซฟ สมิธสําหรบั 
กิจการของอัครทูต 13:48 ซ่ึงเปลี่ยนประโยคสุดท้ายเป็น “และคนทัง้หลายที่เช่ือก็ ได้
รบัเข้าสู่ชีวตินิรนัดร”์ เมื่อนักเรยีนอ่านจบ ขอให้แตล่ะคูเ่ปรยีบเทียบและเปรยีบตา่ง
พฤตกิรรมและเจตคตขิองชาวยิวกับพฤตกิรรมและเจตคตขิองคนตา่งชาติ

• พรอะไรมาสู่คนที่เต็มใจฟังเปาโลและคูข่องเขา

เขียนคาํถามตอ่ไปน้ีไวบ้นกระดาน เหตใุดพระเจ้าทรงให้คนดปีระสบกับการทดลองที่
ยาก

เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาหลักธรรมเมื่อพวกเขาศึกษา กิจการของอัครทูต 14 ที่จะช่วย
พวกเขาเข้าใจวธิีหน่ึงที่จะตอบคาํถามน้ี

อธิบายวา่ กิจการของอัครทูต 14:1–21 บรรยายถึงความยากลําบากบางอย่างที่เปาโลและ
บารนาบัสตอ้งทนเมื่อพวกเขาส่ังสอนตอ่ไป เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงข้อตอ่
ไปน้ี และขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาความยากลําบากที่ผู้สอนศาสนาเผชิญ

1. กิจการของอัครทูต 14:1–2 (พวกยิวที่ ไม่เช่ือยั่วยุคนตา่งชาติ ให้คดิรา้ยตอ่เปาโลและ 
บารนาบัส)

 2. กิจการของอัครทูต 14:8–18 (หลังจากเปาโลรกัษาคนง่อย ผู้คนในลิสตราคดิวา่เปาโล
และบารนาบัสเป็นพระเจ้ากรกีและพยายามถวายเครือ่งบูชาแก่พวกเขา)

 3. กิจการของอัครทูต 14:19–20 (เปาโลถูกขวา้งดว้ยหินและเป็นขึน้มาใหม่)

• เปาโลและบารนาบัสตอ้งทนกับความยากลําบากอะไรบ้าง

• ท่านอาจมีความคดิอะไรบ้างถ้าท่านอยู่กับเปาโลและบารนาบัสระหวา่งการทดลองน้ี

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กิจการของอัครทูต 14:22 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม 
โดยมองหาส่ิงที่เปาโลสอนเกี่ยวกับความยากลําบาก

•  หลักธรรม อะไรที่เปาโลสอนในข้อน้ี (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกันแตค่วรระบุหลัก
ธรรมทํานองน้ี เม่ือผ่านความยากลําบากไปอย่างช่ือสตัย์ เราจะพรอ้มเข้าสูอ่าณา
จักรซีเลสเชียล)

• ท่านคดิวา่การอดทนตอ่ความยากลําบากอย่างช่ือสัตย์จะช่วยเตรยีมเราสําหรบัอาณา
จักรซีเลสเชียลอย่างไร



ขอให้นักเรยีนไตรต่รองถึงพรที่มาสู่พวกเขาหรอืคนที่พวกเขารูจ้ักเมื่อพวกเขาผ่านความ
ยากลําบากไปอย่างช่ือสัตย์ เชือ้เชิญนักเรยีนสองสามคนแบ่งปันประสบการณ์ของพวก
เขา เตอืนนักเรยีนวา่พวกเขาไม่ควรแบ่งปันประสบการณ์ที่เป็นเรือ่งศักดิสิ์ทธิ์หรอืส่วน
ตวัเกินไป ท่านอาจแบ่งปันประสบการณ์ของท่านเองเพื่อช่วยแสดงตวัอย่างของหลัก
ธรรมน้ีและเป็นพยานถึงความเป็นจรงิของหลักธรรมน้ี

กระตุน้ให้นักเรยีนไตรต่รองความจรงิที่พวกเขาระบุจาก กิจการของอัครทูต 13 และ 14 
และเลือกความจรงิหน่ึงข้อที่จะช่วยพวกเขาไดม้ากที่สุดระหวา่งการทดลอง จัดเตรยีม
บัตรคาํขนาดเล็กหรอืกระดาษหน่ึงแผ่นให้นักเรยีนแตล่ะคน และเชือ้เชิญให้นักเรยีน
เขียนหลักธรรมที่พวกเขาเลือกบนบัตรน้ัน กระตุน้ให้นักเรยีนตดิบัตรน้ีไวต้รงที่ซ่ึงพวก
เขาเห็นไดบ้่อยครัง้ (กระจก ตูเ้ก็บของที่ โรงเรยีนของพวกเขา เป็นตน้) เพื่อให้ความเข้ม
แข็งและกําลังใจเมื่อพวกเขาเผชิญกับการทดลอง



เชือ้เชิญให้นักเรยีนเขียนรายการบนกระดานเกี่ยวกับการตดัสินใจหลายๆ อย่างที่พวกเขา
ตอ้งทําเวลาน้ีและในอนาคต

• ท่านจะคยุกับใครเม่ือท่านจําเป็นตอ้งตดัสินใจเรือ่งสําคญั เหตใุดท่านจึงคยุกับพวกเขา

• เหตใุดจึงเป็นการฉลาดที่จะแสวงหาความช่วยเหลือจากพระผู้เป็นเจ้าก่อนตดัสินใจ

เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาความจรงิเมื่อพวกเขาศึกษา กิจการของอัครทูต 15 ที่จะช่วย
นําทางพวกเขาไดเ้มื่อพวกเขาพยายามรูพ้ระประสงคข์องพระผู้เป็นเจ้าที่มี ไวสํ้าหรบัพวก
เขา

อธิบายวา่ขณะที่เปาโลและบารนาบัสกําลังไปเยือนวสุิทธิชนในเมืองอันทิโอก ชาวยิว
บางคนจากแควน้ยูเดยีที่ ไดเ้ปลี่ยนใจเล่ือมใสสู่ศาสนาครสิต์ ไดก้ล่าวอ้างวา่ผู้เปลี่ยนใจ
เลื่อมใสชาวตา่งชาตจิําเป็นตอ้งทําบางอย่างเพื่อไดร้บัความรอด

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กิจการของอัครทูต 15:1 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดย
มองหาวา่ชายเหล่าน้ีจากแควน้ยูเดยีอ้างวา่ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสชาวตา่งชาตติอ้งทําอะไร
เพื่อไดร้บัความรอด

• ชายเหล่าน้ีอ้างวา่ผู้เปลี่ยนใจเล่ือมใสชาวตา่งชาตติอ้งทําอะไรเพื่อไดร้บัความรอด

อธิบายวา่ในส่วนหน่ึงของพันธสัญญาที่ทํากับอับราฮัม พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาวา่ชาย
ทุกคนที่เข้าสู่พันธสัญญากับพระองคต์อ้งเข้าสุหนัต “การเข้าสุหนัตกระทําโดยการตดั 
‘หนังหุ้มปลายองคชาต’ ของเพศชายทัง้ทารกและผู้ ใหญ่” (คูม่ือพระคมัภีร,์ “เข้าสุหนัต,” 
scriptures.lds.org) การเข้าสุหนัตจัดตัง้ขึน้เพ่ือเป็นหมายสําคญัหรอืการเตอืนถึงพันธ
สัญญาที่ผู้คนทํากับพระผู้เป็นเจ้า



เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กิจการของอัครทูต 15:2–3 ขอให้นักเรยีนท่ีเหลือ
ดตูาม โดยมองหาส่ิงที่เกิดขึน้หลังจากเปาโลและบารนาบัสไดย้ินชายเหล่าน้ีอ้างวา่ผู้
เปลี่ยนใจเล่ือมใสชาวตา่งชาตติอ้งเข้าสุหนัต

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 2 เกิดอะไรขึน้เม่ือชายเหล่าน้ีบอกวา่ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสชาวตา่ง
ชาตจิําเป็นตอ้งเข้าสุหนัต

• สมาชิกศาสนจักรในเมืองอันทิโอกตดัสินใจวา่ตอ้งทําอะไร

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กิจการของอัครทูต 15:4–6 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม 
โดยมองหาส่ิงที่เกิดขึน้เม่ือเปาโลและคนอื่นๆ มาถึงกรงุเยรซูาเล็ม

• หลังจากเปาโลและบารนาบัสเล่าถึงประสบการณ์การแบ่งปันพระกิตตคิณุกับคนตา่ง
ชาต ิพวกฟารสีิที่เปลี่ยนใจเลื่อมใสบางคนเช่ือวา่ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสชาวตา่งชาตจิําเป็น
ตอ้งทําอะไรเพื่อไดร้บัความรอด

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 6 บรรดาอัครสาวกและผู้ปกครองมาประชุมกันเพื่อทําอะไร

เขียนคาํถามตอ่ไปน้ีไวบ้นกระดานหรอืทําเป็น เอกสารแจกให้นักเรยีน

 1. ใครยืนขึน้พูด

 2. ท่านคดิวา่เปโตรหมายความวา่อย่างไรเม่ือเขากล่าววา่พระผู้เป็นเจ้า “ ไม่ทรงถือเรา 
[ชาวยิวที่เปล่ียนใจเลื่อมใส] ถือเขา [ชาวตา่งชาตทิี่เปลี่ยนใจเลื่อมใส]”

 3. วลี ใดบ้างใน ข้อ 8, 9, และ 11 ที่ระบุวา่ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสไม่จําเป็นตอ้งเข้าสุหนัตเพื่อ
ไดร้บัความรอด

แบ่งชัน้เรยีนออกเป็นคู่ๆ  เชือ้เชิญนักเรยีนให้อ่าน กิจการของอัครทูต 15:7–11 กับคูข่อง
พวกเขา โดยมองหาคาํตอบของคาํถามที่เขียนไว ้ก่อนท่ีพวกเขาจะอ่าน ให้อธิบายวา่วลี 
“เมื่อถกเถียงกันมากแล้ว” ใน ข้อ 7 หมายความวา่บรรดาอัครสาวกไดอ้ภิปรายกันอย่าง
เข้มข้นในเรือ่งการเข้าสุหนัต

หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว เชือ้เชิญนักเรยีนสองสามคนแบ่งปันคาํตอบของพวก
เขากับชัน้เรยีน หลังจากนักเรยีนตอบคาํถามแรก เตอืนพวกเขาวา่เปโตรเป็นอัครสาวก
อาวโุสบนแผ่นดนิโลก ดงัน้ันจึงเป็นผู้มีสิทธิอํานาจพูดแทนพระเจ้า

• วธิีหน่ึงที่เราสามารถรูพ้ระประสงคข์องพระเจ้าคอือะไร (นักเรยีนควรระบุความจรงิ
ทํานองน้ี เราสามารถรูพ้ระประสงค์ของพระเจ้าผ่านศาสดาพยากรณ์และอัคร
สาวกท่ีมีชีวติอยู่ของพระองค์ เขียนความจรงิน้ีไวบ้นกระดาน)

• อัครสาวกที่มีชีวติอยู่ช่วยให้เรารูก้ารเปิดเผยตา่งๆ ที่พวกท่านไดร้บัในวธิี ใดบ้าง

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กิจการของอัครทูต 15:12–15 ขอให้ชัน้เรยีนดู
ตาม โดยมองหาวา่ฝูงชนตอบสนองอย่างไรตอ่คาํประกาศของเปโตรวา่การเข้าสุหนัตไม่
จําเป็นสําหรบัความรอด

• ผู้คนตอบสนองอย่างไรตอ่คาํประกาศของเปโตร



• เปาโลและบารนาบัสทําอะไรเพื่อยืนยันคาํประกาศของเปโตรวา่คนตา่งชาติไม่จําเป็น
ตอ้งเข้าสุหนัต

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 15 ยากอบบอกวา่คาํประกาศของเปโตร (สิเมโอน) สอดคล้องกับ
คาํของใคร

ท่านอาจตอ้งการอธิบายวา่เปโตรควบคมุการประชุมและดเูหมือนวา่ยากอบมีบทบาทเดน่
ที่น่ันเช่นกัน ยากอบเป็นน้องชายตา่งมารดาของพระเยซูครสิตแ์ละเป็นอธิการคนแรก
ของศาสนจักรในกรงุเยรซูาเล็ม สรปุ กิจการของอัครทูต 15:16–18 โดยอธิบายวา่ยากอบ
พูดถึง อาโมส 9:11–12 เพื่อแสดงให้เห็นวา่คาํประกาศของเปโตรสอดคล้องกับคาํของผู้
เผยพระวจนะดงัที่บันทึกไว้ ในพระคมัภีร์

• ตามที่ยากอบสอน อีกวธิีหน่ึงที่เราสามารถรูพ้ระประสงคข์องพระเจ้าคอือะไร (นักเรยีน
อาจใช้คาํพูดตา่งกันแตค่วรระบุความจรงิทํานองน้ี เราสามารถรูพ้ระประสงค์ของ
พระเจ้าผ่านการศกึษาพระคัมภีร ์เขียนความจรงิน้ีไวบ้นกระดาน)

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กิจการของอัครทูต 15:19–20 ขอให้ชัน้เรยีนดู
ตาม โดยมองหาส่ิงที่ยากอบแนะนําให้ผู้นําศาสนจักรทํา อธิบายวา่คาํวา่ ความเห็น ใน 
ข้อ 19 หมายถึงแนวทางหรอืข้อชีแ้นะ (ด ูบรซู อาร.์ แมคคองกี, Doctrinal New Testament 

Commentary, 3 vols. [1965–73], 2:143)

• ยากอบแนะนําให้ผู้นําศาสนจักรทําอะไรให้คนตา่งชาต ิ(ยากอบแนะนําผู้นําศาสนจักร
ไม่ ให้ “เพิ่มความยุ่งยากแก่คนตา่งชาต”ิ [ข้อ 19] หรอืไม่ทําให้การดาํเนินชีวติตามพระ
กิตตคิณุยากขึน้สําหรบัคนตา่งชาต ิและไม่เรยีกรอ้งให้พวกเขาทําพิธีกรรมตามกฎของ
โมเสสก่อนเข้ารว่มศาสนจักร ในการพูดเช่นน้ี ยากอบกําลังสนับสนุนการตดัสินใจที่เป
โตรให้ ไวก้่อนหน้าน้ัน)

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 20 กฎของโมเสสส่วนใดท่ียากอบคดิวา่ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสชาวตา่ง
ชาตยิังจําเป็นตอ้งรกัษาอยู่ (การงดเวน้จากการล่วงประเวณีที่เป็นบาป การกินเน้ือสัตว์
ที่ถวายเป็นเครือ่งพลีบูชารปูเคารพ และการกินเลือด)

เชือ้เชิญนักเรยีนหลายๆ คนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก กิจการของอัครทูต 15:22–27 
ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาการตดัสินใจของสภา

• อัครสาวกตดัสินใจทําอะไร (ส่งสาส์นไปถึงสมาชิกศาสนจักรโดยประกาศวา่การเข้า
สุหนัตไม่ไดเ้ป็นข้อกําหนดสําหรบัความรอด)

• ท่านคดิวา่เหตใุดอัครสาวกจึงตดัสินใจส่งผู้นําศาสนจักรเช่นเปาโลและสิลาสไปส่ง
สาส์น (นักเรยีนอาจมีหลายคาํตอบ แตห่น่ึงเหตผุลคอืเพื่อเป็นการยืนยันวา่คาํประกาศ
มาจากการตดัสินใจที่เป็นหน่ึงเดยีวกันของอัครสาวก ชี ้ให้เห็นวา่ฝ่ายประธานสูงสุด
และโควรมัอัครสาวกสิบสองทําตามการถือปฏิบัตแิบบเดยีวกันน้ีในสมัยของเราเพื่อให้
สมาชิกศาสนจักรมีแนวทางที่มาจากการดลใจ)

• เราสามารถเรยีนรูค้วามจรงิอะไรจากเรือ่งราวน้ีเกี่ยวกับวธิีที่ผู้นําศาสนจักรไดร้บัการ
ดลใจเก่ียวกับปัญหาที่ยาก (หลังจากนักเรยีนตอบแล้ว ให้เขียนความจรงิตอ่ไปน้ีบน
กระดาน โดยการปรกึษากันและแสวงหาการเปิดเผยจากพระผู้เป็นเจ้า ผู้นํา
ศาสนจักรได้รบัการดลใจเก่ียวกับปัญหาท่ียาก)



เพื่อให้นักเรยีนเข้าใจ หลักธรรม วา่ความจรงิน้ีเกี่ยวข้องกับศาสนจักรในปัจจุบันอย่างไร 
เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยเอ็ลเดอรด์.ี ทอดด ์ 

ครสิทอฟเฟอรสั์นแห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง

“ปัจจุบันแบบแผนเดยีวกันน้ีดาํเนินอยู่ ในศาสนจักรท่ี ไดร้บัการฟ้ืนฟูของ
พระเยซูครสิต ์ประธานศาสนจักรอาจประกาศหรอืตคีวามหลักคาํสอนตาม
การเปิดเผยที่ท่านไดร้บั (ด ูตวัอย่าง คพ. 138) การอรรถาธิบายหลักคาํสอน
อาจมาโดยผ่านสภารว่มของฝ่ายประธานสูงสุดกับโควรมัอัครสาวกสิบสอง 
(ด ูตวัอย่าง ข้อประกาศอย่างเป็นทางการ 2) ข้อหารอืในสภามักจะเป็นเรือ่ง

เกี่ยวกับพระคมัภีรม์าตรฐาน คาํสอนของผู้นําศาสนจักร ตลอดจนวธิีปฏิบัติ ในอดตี แต่
ท้ายที่สุด เฉกเช่นในศาสนจักรสมัยพันธสัญญาใหม่ วตัถุประสงคม์ิไดอ้ยู่ที่ความเป็น
เอกฉันท์ ในบรรดาสมาชิกสภาเท่าน้ันแตอ่ยู่ที่การเปิดเผยจากพระผู้เป็นเจ้าดว้ย น่ัน
เป็นกระบวนการท่ีตอ้งใช้ทัง้เหตผุลและศรทัธาเพื่อทราบถึงพระดาํรแิละพระประสงค์
ของพระเจ้า” (“หลักคาํสอนของพระครสิต”์ เลียโฮนา, พ.ค. 2012, 88)

• ท่านคดิวา่เหตใุดจึงสําคญัที่ผู้นําศาสนจักรตอ้งตอ้งปรกึษากันบ่อยๆ เมื่อแสวงหาการ
เปิดเผยจากพระผู้เป็นเจ้า

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กิจการของอัครทูต 15:28–29 ขอให้ชัน้เรยีนดู
ตาม โดยมองหาส่ิงที่อัครสาวกและบรรดาผู้ปกครองเขียนในสาส์นถึงสมาชิกศาสนจักร

• อัครสาวกและบรรดาผู้ปกครองเขียนอะไรในสาส์นถึงสมาชิกศาสนจักร

• ใน ข้อ 28 วลี “ ไม่วางภาระบนพวกท่านเวน้แตส่ิ่งตา่งๆ ที่จําเป็น” หมายความวา่อย่างไร 
(ผู้คนไม่จําเป็นตอ้งเช่ือฟังข้อกําหนดเพิ่มเตมิใดๆ ที่มาจากคนและไม่ไดม้าจากพระผู้
เป็นเจ้า)

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 28 อัครสาวกรูพ้ระประสงคข์องพระผู้เป็นเจ้าเกี่ยวกับข้อกําหนด
สําหรบัคนตา่งชาตทิี่เปลี่ยนใจเลื่อมใสไดอ้ย่างไร

ชี ้ให้เห็นวา่พระวญิญาณบรสุิทธิ์ดลใจอคัรสาวกเมื่อพวกเขาปรกึษากัน พระองคป์ระทาน
พยานยืนยันเช่นกันวา่การตดัสินใจของพวกเขาถูกตอ้ง

• จากวธิีที่ผู้นําศาสนจักรรูพ้ระประสงคข์องพระเจ้าดงัที่บันทึกไว้ ใน ข้อ 28 เราสามารถรู้
พระประสงคข์องพระเจ้าไดอ้ย่างไร (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แต่ ให้แน่ใจวา่พวก
เขาเข้าใจวา่ เราสามารถรูพ้ระประสงค์ของพระเจ้าผ่านการดลใจจากพระวญิญาณ
บรสุิทธ์ิ เขียนความจรงิน้ีไวบ้นกระดาน)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนดคูวามจรงิตา่งๆ บนกระดาน

• ความจรงิเหล่าน้ีช่วยเราไดอ้ย่างไรเม่ือเราจําเป็นตอ้งตดัสินใจเรือ่งสําคญั

• จากความจรงิเหล่าน้ี เราตอ้งทําอะไรเพื่อจะรูพ้ระประสงคข์องพระเจ้า

• ท่านเคยรูสึ้กวา่ท่านรูพ้ระประสงคข์องพระเจ้าเมื่อท่านทําตามความจรงิเหล่าน้ีเมื่อใด

กระตุน้ให้นักเรยีนศึกษาถ้อยคาํของศาสดาพยากรณ์ในปัจจุบันและพระคมัภีร ์อธิบายวา่
เมื่อพวกเขาทําเช่นน้ัน พวกเขาจะรูพ้ระประสงคข์องพระเจ้าผ่านพระวญิญาณบรสุิทธิ์
เมื่อตอ้งตดัสินใจเรือ่งสําคญั



สรปุ กิจการของอัครทูต 15:30–41 โดยอธิบายวา่ผู้นําศาสนจักรหลายคนส่งสาส์นของอัคร
สาวกไปให้สมาชิกในเมืองอันทิโอก หลังจากส่ังสอนในเมืองอันทิโอก เปาโลขอให้บารนา-
บัสไปกับเขาเพ่ือเย่ียมทุกแห่งที่พวกเขาเคยส่ังสอนพระกิตตคิณุ บารนาบัสตอ้งการพา
มาระโกไปกับพวกเขา แตเ่ปาโลปฏิเสธ หลังจากมีการขัดแย้งบ้างระหวา่งผู้นําศาสนจักร
ทัง้สอง บารนาบัสตดัสินใจพามาระโกไปกับเขา เปาโลจึงเลือกสิลาสเป็นคูเ่ผยแผ่ศาสนา
และออกไปทํางานเผยแผ่ศาสนาครัง้ที่สอง อธิบายวา่การไม่เห็นดว้ยกับคนอื่นไม่ถือเป็น
บาป อย่างไรก็ตาม แทนที่จะขัดแย้งกัน เราควรแสวงหาทางออกของความไม่ลงรอยกัน
ของเรา (เราเรยีนรู้ ใน 2 ทิโมธี 4:11 วา่ปัญหาระหวา่งเปาโลและมาระโกไดร้บัการแก้ ไขใน
ภายหลัง)

สรปุโดยเป็นพยานถึงความจรงิที่นักเรยีนระบุใน กิจการของอัครทูต 15



เขียน คาํกล่าว ตอ่ไปน้ีโดยประธานโธมัส เอส. มอนสันบนกระดาน (ข้อความน้ีมีอยู่ ใน 
“The Spirit Giveth Life,” Ensign, June 1997, 5.)

“อย่าผัดผ่อนการกระตุน้เตอืน” (ประธานโธมัส เอส. มอนสัน)

• การกระตุน้เตอืน หมายถึงความรูสึ้กหรอืความประทับใจที่เราไดร้บัจากพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ ให้พูดและทําบางส่ิง อาจเกิดอะไรขึน้ถ้าบางคนผัดผ่อนการฟังการกระตุน้
เตอืน

เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาหลักธรรมเมื่อพวกเขาศึกษา กิจการของอัครทูต 16 เพื่อจะ
ช่วยพวกเขาเข้าใจความสําคญัของการฟังการกระตุน้เตอืนมากขึน้

สรปุ กิจการของอัครทูต 16:1–5 โดยอธิบายวา่เปาโล สิลาส และผู้เปลีย่นใจเลื่อมใสชาว
ตา่งชาตคินหน่ึงช่ือทิโมธี เดนิทางไปยังศาสนจักรหลายสาขาเพื่อประกาศการตดัสิน
ใจของผู้นําศาสนจักรในกรงุเยรซูาเล็มซ่ึงจะส่งผลตอ่ศาสนจักรทัง้หมดและเสรมิสรา้ง
ศรทัธาของสมาชิกศาสนจักร 

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กิจการของอัครทูต 16:6–10 ขอให้ชัน้เรยีนดู
ตาม โดยมองหาวา่เปาโลและคูข่องเขา (อาจเป็นลูกา) รู้ ไดอ้ยา่งไรวา่จะไปที่ ไหนเม่ือพวก
เขาเดนิทาง

• เปาโลและคูข่องเขารู้ ไดอ้ย่างไรวา่ไม่ตอ้งไปที่ ไหน พวกเขารู้ ไดอ้ย่างไรวา่จะไปที่ ไหน

• เปาโลเห็นอะไรในนิมิต

• เปาโลและคูข่องเขาตอบสนองอย่างไรตอ่นิมิตของเปาโล

สรปุ กิจการของอัครทูต 16:11–13 โดยอธิบายวา่เปาโลและสิลาสเดนิทางเป็นเวลาหลาย
วนัจนกระทั่งพวกเขามาท่ีฟีลิปปี เมืองหน่ึงในแควน้มาซิโดเนีย (ท่านอาจตอ้งการเชือ้
เชิญให้นักเรยีนเปิดดแูผนที่พระคมัภีร์ ไบเบิล แผนที่ 13 “เส้นทางในการเผยแผ่ศาสนา



ของอัครสาวกเปาโล” และดวูา่เมืองฟีลิปปีอยู่ที่ ไหน) ในวนัสะบาโต พวกเขาออกจาก
เมืองไปสวดอ้อนวอนใกล้ฝ่ังแม่น้ําและเริม่สนทนากับบรรดาสตรทีี่มาประชุมกันอยู่ที่น่ัน

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กิจการของอัครทูต 16:14–15 ขอให้ชัน้เรยีนดู
ตาม โดยมองหาวา่หญิงที่ช่ือลิเดยีตอบรบัคาํสอนของเปาโลอย่างไร (ท่านอาจตอ้งการ
อธิบายวา่วลี “คนขายผ้าสีมว่ง” [ข้อ 14] หมายถึงข้อเท็จจรงิที่วา่ลิเดยีขายผ้าย้อมสีม่วง 
ซ่ึงมีราคาแพงมาก และน่าจะเป็นการบอกวา่ลิเดยีเป็นหญิงมีฐานะรํา่รวยและมีอิทธิพล)

• ลิเดยีตอบสนองคาํสอนของเปาโลอย่างไร (ท่านอาจจําเป็นตอ้งอธิบายวา่ สนใจ หมาย
ถึงให้ความสนใจหรอืตัง้ใจฟัง)

• วลี ใดบ้างใน กิจการของอัครทูต 16:14 ระบุวา่ลิเดยีพรอ้มรบัพระกิตตคิณุแล้ว

• เราสามารถเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรจากประสบการณ์ของเปาโลเกี่ยวกับส่ิงที่สามารถเกิด
ขึน้ไดเ้มื่อเราทําตามการเปิดเผย (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แต่ ให้แน่ใจวา่พวกเขา
เข้าใจวา่ เม่ือเราทําตามการเปิดเผยจากพระผู้เป็นเจ้า เราสามารถได้รบัการนําทาง
ไปหาคนท่ีพรอ้มรบัพระกิตติคุณ เขียนหลักธรรมน้ีไวบ้นกระดาน)

ชี ้ให้เห็นวา่โดยทําตามการเปิดเผยเราสามารถช่วยคนอื่นให้เริม่หรอืดาํเนินตอ่ไปในขัน้
ตอนของการพรอ้มรบัพระกิตตคิณุ

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจหลักธรรมน้ีมากขึน้ ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านคาํกล่าวตอ่ไปน้ี
โดยเอ็ลเดอรด์ลัลิน เอช. โอ๊คส์แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง ขอให้ชัน้เรยีนฟังดวูา่เราตอ้ง
ทําอะไรเพื่อไดร้บัการนําทางไปสู่คนที่พรอ้มรบัพระกิตตคิณุ

“เราตอ้งสวดอ้อนวอนขอความช่วยเหลือและการนําทางจากพระเจ้าเพื่อเรา
จะเป็นเครือ่งมือในพระหัตถ์ของพระองคสํ์าหรบัคนที่พรอ้มเวลาน้ี—คนที่
ประสงค์ ให้เราช่วยวนัน้ี เราตอ้งไวที่จะฟังและเอาใจใส่การกระตุน้เตอืนของ
พระวญิญาณวา่เราจะดาํเนินการอย่างไร

“การกระตุน้เตอืนเหล่าน้ันจะมาถึง เรารูจ้ากประจักษ์พยานส่วนตวัอันนับ
ไม่ถ้วนวา่ในวธิีและในเวลาของพระองคพ์ระเจ้ากําลังเตรยีมผู้ที่จะยอมรบัพระกิตตคิณุ 
บุคคลดงักล่าวกําลังแสวงหา และเม่ือเราพยายามหาเขาให้พบ พระเจ้าจะทรงตอบคาํ
สวดอ้อนวอนของเขาโดยตอบคาํสวดอ้อนวอนของเรา พระองคจ์ะทรงกระตุน้เตอืนและ
นําทางคนที่แสวงหาการนําทางอย่างจรงิใจวา่จะแบ่งปันพระกิตตคิณุอย่างไร ท่ี ไหน 
เมื่อไร และกับใคร” (“การแบ่งปันพระกิตตคิณุ,” เลียโฮนา, ม.ค. 2002, 8)

• ตามคาํกล่าวของเอ็ลเดอร์ โอ๊คส์ เราตอ้งทําอะไรเพ่ือรบัการนําทางไปสู่คนที่พรอ้มรบั
พระกิตตคิณุ

ท่านอาจแบ่งปันประสบการณ์ของท่านเองวา่การฟังการกระตุน้เตอืนของพระวญิญาณ
นําท่านไปสู่คนที่พรอ้มรบัพระกิตตคิณุอย่างไร หรอืการฟังการกระตุน้เตอืนของอีกคน
หน่ึงนําเขามาพบท่านเมื่อท่านพรอ้มรบัพระกิตตคิณุอย่างไร ขอให้นักเรยีนสองสามคน
แบ่งปันประสบการณ์ที่พวกเขาหรอืบางคนท่ีพวกเขารูจ้ักมีซ่ึงเขาไดร้บัการนําทางไปหา
บางคนที่พรอ้มรบัพระกิตตคิณุ

เชือ้เชิญให้นักเรยีนไตรต่รองวา่พวกเขาจะแบ่งปันพระกิตตคิณุอย่างไร ที่ ไหน เมื่อไร 
และกับใคร กระตุน้ให้พวกเขาบันทึกการกระตุน้เตอืนที่พวกเขาไดร้บัและยังคงสวด
อ้อนวอนเพื่อขอการนําทางตอ่ไป



เชือ้เชิญนักเรยีนหลายๆ คนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก กิจการของอัครทูต 16:16–19 ขอ
ให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาส่ิงที่เปาโลทําเมื่อเขาพบ “ทาสสาว” (ข้อ 16) ที่ถูกผีสิง ท่าน
อาจตอ้งการอธิบายวา่ หมอด ูเป็นขัน้ตอนในการทํานายหรอืพยายามทํานายอนาคตโดยใช้
วธิีทางไสยศาสตร์

• ในที่สุดเปาโลทําอะไรกับผีที่สิงทาสสาวคนน้ี

• พวกเจ้านายท่ีอยู่ ในเมืองของทาสสาวคนน้ีประสบกับปัญหาอะไรหลังจากเปาโลขับผี
ออกจากเธอ

สรปุ กิจการของอัครทูต 16:20–24 โดยอธิบายวา่คนที่ ไม่สามารถหาประโยชน์จากหญิง
สาวคนน้ีไดอ้ีกตอ่ไป จึงจับเปาโลและสิลาสไปอยู่ตอ่หน้า “ผู้วา่การเมือง” (ข้อ 20) หรอื
เจ้าหน้าที่ ในท้องท่ีและอ้างวา่เปาโลกับสิลาสสอนผู้คนวา่พวกเขาไม่ควรทําตามกฎหมาย
โรมัน ตามคาํส่ังของผู้วา่การเมือง เปาโลและสิลาสถูกเฆี่ยนและจับขังคกุ ใส่เครือ่งจองจํา
ที่เท้าเพ่ือวา่พวกเขาจะเดนิไม่ได้

เพื่อช่วยนักเรยีนเข้าใจบรบิทของ กิจการของอัครทูต 16:25–36 แบ่งนักเรยีนออกเป็น 
คู ่และแจกกระดาษแผ่นหน่ึงให้แตล่ะคู ่ลอกแผนภูมิตอ่ไปน้ีบน กระดาน และเชือ้เชิญ
ให้แตล่ะคูล่อกแผนภูมิลงบนกระดาษของพวกเขา

เชือ้เชิญให้แตล่ะคูอ่่านออกเสียงข้อพระคมัภีร์ ในแผนภูมิ จากน้ันผลัดกันวาดรปูง่ายๆ 
เพื่อแสดงถึงกลุ่มข้อพระคมัภีรห์กกลุ่ม (นักเรยีนคนหน่ึงในคูอ่าจวาดรปูเพื่อแสดงถึง
กลุ่มข้อพระคมัภีรส์ามกลุ่ม และอีกคนหน่ึงในคูอ่าจวาดรปูเพื่อแสดงถึงกลุ่มข้อพระ
คมัภีรอ์ีกสามกลุ่ม) หลังจากให้เวลาพอสมควร เชือ้เชิญให้นักเรยีนนําภาพวาดมาให้ชม
และอธิบายพอสังเขปเกี่ยวกับภาพวาดดงักล่าวให้นักเรยีนคูอ่ื่นๆ หรอืทัง้ชัน้เรยีนฟัง 

เพือ่ช่วยใหนั้กเรยีนเขา้ใจ กจิการของอัครทตู 16:25–36 ลกึซึง้ยิง่ขึน้ ให้ถามคาํถามตอ่ไปน้ี

• เปาโลและสิลาสตอบนายคกุวา่อย่างไรเมื่อนายคกุถามวา่เขาจะรบัความรอดไดอ้ย่างไร

• นายคกุทําอะไรเพื่อแสดงความเช่ือของเขาในพระเยซูครสิต์



• เราเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรจาก กิจการของอัครทูต 16:31–33 เกี่ยวกับส่ิงที่เราตอ้งทําเพื่อ
ไดร้บัความรอด (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แต่ ให้แน่ใจวา่พวกเขาระบุความจรงิ
ตอ่ไปน้ี ความรอดเรยีกรอ้งการเช่ือในพระเยซูครสิต์ และเราแสดงให้ประจักษ์ถึง
ความเช่ือในพระองค์ โดยรบับัพติศมา)

อธิบายวา่ ความรอด หมายถึง “รอดจากความตายทางรา่งกายและทางวญิญาณ” (ด ูคูม่ือ
พระคมัภีร,์ “ความรอด,” scriptures.lds.org)

• การรบับัพตศิมาแสดงถึงศรทัธาของเราในพระเยซูครสิตอ์ย่างไร

• นอกเหนือจากการรบับัพตศิมา มีวธิีอื่นใดบ้างที่เราสามารถแสดงศรทัธาของเราในพระ
เยซูครสิต์

สรปุ กิจการของอัครทูต 16:35–40 โดยอธิบายวา่ผู้วา่การเมืองส่งข่าวไปที่นายคกุให้ปล่อย
เปาโลและสิลาส เปาโลปฏิเสธที่จะไปเพราะเขารูถ้ึงสิทธิ์ของเขาในฐานะคนสัญชาติ
โรมันและรูว้า่คนเหล่าน้ันปฏิบัตติอ่เขาอย่างอยุตธิรรม เป็นเรือ่งผิดกฎหมายที่จะเฆี่ยน
คนสัญชาติโรมันโดยไม่มีการพิจารณาคดกี่อน เม่ือผู้วา่การเมืองรูว้า่เปาโลกับสิลาสเป็น
คนโรมัน พวกเขากลัวเพราะรูว้า่หากผู้มีอํานาจเหนือพวกเขารูว้า่พวกเขาปฏิบัตติอ่คน
สัญชาติโรมันอย่างที่ทําไปแล้วน้ี พวกเขาอาจถูกลงโทษ แม้ถึงแก่ชีวติ ผู้วา่การเมืองมาที่
คกุ เขาปล่อยเปาโลกับสิลาส และขอให้พวกเขาออกจากเมืองไป

สรปุโดยเป็นพยานถึงความจรงิที่สอนใน กิจการของอัครทูต 16

ใช้ แผนภูมิ ประกอบเพื่อทบทวนข้อผู้เช่ียวชาญพระคมัภีรท์ี่นักเรยีนไดศึ้กษาไปแล้ว
ในปีน้ี อ่านออกเสียงคาํถามหรอืข้อกังวลที่อยู่ ในช่องซ้ายมือของแผนภูมิและเชือ้เชิญ
ให้นักเรยีนหาข้อผู้เช่ียวชาญพระคมัภีรท์ี่จะให้คาํตอบ (คาํตอบมีอยู่ ในช่องขวามือของ
แผนภูมิ) ท่านอาจตอ้งการอ่านออกเสียงคาํถามหรอืข้อกังวลโดยวธิีสุ่ม หลังจากนักเรยีน
หาพระคมัภีรพ์บ ถามพวกเขาวา่ข้อผู้เช่ียวชาญพระคมัภีรจ์ะช่วยบางคนที่มีข้อกังวลน้ัน
อย่างไร





เชือ้เชิญให้นักเรยีนอธิบายวา่พวกเขาจะให้คาํแนะนําอะไรแก่คนที่อยู่ ในสถานการณ์
ตอ่ไปน้ี

 1. เยาวชนชายคนหน่ึงที่เป็นสมาชิกของศาสนจักรฟังสมาชิกคนหน่ึงของโควรมัอัคร
สาวกสิบสองพูดเกี่ยวกับความสําคญัของการแตง่งานและครอบครวัในแผนของพระ
บิดาบนสวรรค ์เพื่อนบางคนของเยาวชนชายคนน้ีพูดวา่ไม่เห็นดว้ยกับคาํสอนของ
อัครสาวก เยาวชนชายคนน้ีตอ้งการจะรูด้ว้ยตวัเขาเองวา่คาํสอนของอัครสาวกจรงิ
หรอืไม่

 2. เยาวชนหญิงคนหน่ึงสงสัยความสําคญัของการรกัษาวนัสะบาโตให้ศักดิสิ์ทธ์ิ เพื่อน
ของเธอส่วนใหญ่ใช้เวลาในวนัอาทิตย์เพื่อซือ้ของและนอน พวกเขาไม่สนใจท่ีจะไป
โบสถ์ มารดาของเธออธิบายถึงพรที่จะมาจากการถวายเกียรตแิดพ่ระเจ้าในวนัอาทิตย์ 
แตเ่ยาวชนหญิงคนน้ียังมีปัญหาในการเช่ือวา่การรกัษาวนัสะบาโตให้ศักดิสิ์ทธ์ิเป็นส่ิง
สําคญั

เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาหลักธรรมเมื่อพวกเขาศึกษา กิจการของอัครทูต 17 ที่จะช่วย
ให้พวกเขารูด้ว้ยตนเองถึงความเป็นจรงิของข่าวสารที่เราไดร้บัจากผู้รบัใช้ของพระเจ้า

อธิบายวา่เปาโลและสิลาสเดนิทางไปเมืองเธสะโลนิกาซ่ึงพวกเขาสอนชาวยิวในธรรม
ศาลา (ท่านอาจตอ้งการเชือ้เชิญให้นักเรยีนหาวา่เมืองเธสะโลนิกาตัง้อยู่ที่ ไหนในแผนท่ี
พระคมัภีร์ ไบเบิล แผนที่ 13 “เส้นทางในการเผยแผ่ศาสนาของอัครสาวกเปาโล”) เชือ้
เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กิจการของอัครทูต 17:1–3 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม 
โดยมองหาส่ิงที่เปาโลใช้สอนชาวยิว

• เปาโลใช้อะไรสอนชาวยิว

อธิบายวา่ พิสูจน์ (ข้อ 3) หมายถึงการแสดงหรอืประกาศ เปาโลใช้ข้อความในพระคมัภีร์
เพื่อประกาศหรอืแสดงให้เห็นวา่พระเยซูทรงเป็นพระครสิต์



เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กิจการของอัครทูต 17:4–5 ขอให้ชัน้เรยีนมอง
หาวา่ผู้คนในเมืองเธสะโลนิกาตอบสนองตอ่คาํสอนของเปาโลอย่างไร ท่านอาจตอ้งการ
อธิบายวา่ เข้ารว่ม หมายถึงมารวมหรอืมารว่มดว้ยและคาํวา่ พาล หมายถึงช่ัวรา้ย
• ผู้คนตอบสนองตอ่คาํสอนของเปาโลแตกตา่งไปอย่างไร
สรปุ กิจการของอัครทูต 17:6–9 โดยอธิบายวา่กลุ่มคนท่ีไม่เช่ือพยายามหาเปาโลและ 
สิลาส เมือ่พวกเขาหาไม่พบ คนกลุ่มน้ีไปที่คณะผู้ปกครองของเมืองเธสะโลนิกาและ 

กล่าวหาวา่คาํสอนของเปาโลฝ่าฝืนคาํส่ังของซีซาร์
เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กิจการของอัครทูต 17:10–12 ขอให้ชัน้เรยีนดู
ตาม โดยมองหาวา่เปาโลและสิลาสหนีไปที่ ใด เชือ้เชิญให้นักเรยีนรายงานส่ิงที่พบ
• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 12 ชาวยิวในเมืองเบโรอาตอบสนองตอ่คาํสอนของเปาโลอย่างไร
ลอกสมการที่ ไม่สมบูรณ์ตอ่ไปน้ีไวบ้น กระดาน

_________________________ + _________________________ = ความเชือ่
• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 11 ผู้คนทําอะไรก่อน ซ่ึงจากน้ันทําให้พวกเขาเช่ือคาํสอนของ

เปาโล (หลังจากนักเรยีนตอบแล้ว ให้เขียนข้อความตอ่ไปน้ีบนกระดานเป็นส่วนแรก
ของสมการ พวกเขายอมรบัถ้อยคาํของเปาโลดว้ยความอยากรู)้

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจความหมายของการ “[รบั] พระวจนะดว้ยความอยากรู”้ นํา
เอาลูกบอลหน่ึงลูกมาที่ชัน้เรยีนและเชือ้เชิญนักเรยีนสองคนออกมาท่ีหน้าชัน้เรยีน ขอ
ให้นักเรยีนคนหน่ึงเตรยีมพรอ้มรบัลูกบอล และบอกอีกคนหน่ึงให้ โยนลูกบอลไปหา
นักเรยีนคนแรก หลังจากน้ัน ถามชัน้เรยีนวา่พวกเขารู้ ไดอ้ย่างไรวา่นักเรยีนคนแรก
พรอ้มรบัลูกบอล
จากน้ัน เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนแรกแสดงให้เห็นวา่ ไม่ พรอ้มรบัลูกบอลและยืนอยู่อย่าง
น้ันขณะที่นักเรยีนอีกคนหน่ึงโยนบอลอีกครัง้ ขอให้นักเรยีนอีกคนโยนลูกบอล (ระวงั
อย่าให้เกิดการบาดเจ็บ) ถามชัน้เรยีนวา่พวกเขารู้ ไดอ้ย่างไรวา่นักเรยีนคนแรกไม่พรอ้ม
รบัลูกบอล เชิญนักเรยีนทัง้สองคนกลับไปน่ังที่

เชือ้เชิญให้ชัน้เรยีนแสดงให้เห็นวา่การพรอ้มรบัคาํของผู้รบัใช้ของพระผู้เป็นเจ้าน่าจะมี
ทา่ทางอย่างไร จากน้ันขอให้พวกเขาแสดงให้เห็นวา่หากบางคน ไม่ พรอ้มรบัคาํของผู้รบั
ใช้ของพระผู้เป็นเจ้าน่าจะมีท่าทางอย่างไร (ยกตวัอย่างเช่น นักเรยีนอาจปิดพระคมัภีร์
ของพวกเขา พูดกับเพื่อนข้างๆ หรอืสนใจอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์)
• นอกจากการแสดงออกภายนอกของเขาแล้ว อาจมีอะไรเกิดขึน้ในใจหรอืความคดิของ

บางคนท่ีพรอ้มรบัข่าวสารพระกิตตคิณุ
ดงึความสนใจของนักเรยีนไปที่ช่องวา่งที่สองในสมการบนกระดาน
• ตามท่ีกล่าวไว้ ใน ข้อ 11 ผู้คนทําอะไรอีกที่ทําให้พวกเขาเช่ือคาํสอนของเปาโล (หลังจาก

นักเรยีนตอบแล้ว ให้เขียนข้อตอ่ไปน้ีเป็นส่วนที่สองของสมการบนกระดาน พวกเขา
คน้ดพูระคมัภีรท์ุกวนัเพือ่เข้าใจคาํของเปาโล)

• เราสามารถเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรจาก กิจการของอัครทูต 17:10–12 ที่จะช่วยเสรมิสรา้ง
ความเช่ือของเราในคาํของผู้รบัใช้ของพระเจ้า (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แต่ ให้
แน่ใจวา่พวกเขาระบุหลักธรรมตอ่ไปน้ี หากเรารบัคําของผู้รบัใช้ของพระผู้เป็นเจ้า
ด้วยความอยากรูแ้ละค้นดูพระคัมภีรทุ์กวนั ความเช่ือในคําของพวกเขาจะมีพลัง
มากขึน้)



ทบทวนสถานการณ์ที่บรรยายไวเ้มื่อเริม่บทเรยีน

• หลักธรรมน้ีอาจช่วยผู้คนในสถานการณ์เหล่าน้ีอย่างไร

• การศึกษาพระคมัภีรท์ุกวนัจะมีอิทธิพลตอ่ความสามารถของเราในการเช่ือความจรงิใน
ทางใดบ้าง

เชือ้เชิญให้นักเรยีนนึกถึงช่วงเวลาที่พวกเขาเห็นความเป็นจรงิของหลักธรรมน้ี ท่านอาจ
เชือ้เชิญให้นักเรยีนสองสามคนแบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขา

กระตุน้ใหนั้กเรยีนรบัคาํของศาสดาพยากรณ์ ผูนํ้า คร ูและบดิามารดาดว้ย “ความอยากรู”้ 
และอ่านพระคมัภีรท์ุกวนั

สรปุ กิจการของอัครทูต 17:13–15 โดยอธิบายวา่เมื่อชาวยิวในเมืองเธสะโลนิกาไดย้ินวา่
เปาโลกําลังส่ังสอนในเมืองเบโรอา พวกเขาจึงมายุยงผู้คนของเมืองเบโรอา เปาโลตอ้งหนี
อีกครัง้ เขาจึงเดนิทางไปกรงุเอเธนส์

เชือ้เชิญนักเรยีนเปิดไปที่ภาพถ่ายในพระคมัภีร์ ไบเบิล ภาพถ่าย 29 “เอเธนส์” ในคูม่ือ
พระคมัภีร ์ชี ้ให้เห็นวา่ภาพน้ีแสดงให้เห็นหน่ึงในพระวหิารหลายแห่งในกรงุเอเธนส์ที่
ใช้นมัสการพระเจ้าปลอม ในพระวหิารเหล่าน้ีมีรปูป้ันพระเจ้าเหล่าน้ีที่มนุษย์ทําขึน้ ข้าง
นอกเป็นแท่นบูชาสําหรบันําเครือ่งพลีบูชามาถวายพระเจ้าปลอมเหล่าน้ี

สรปุ กิจการของอัครทูต 17:16–21 โดยอธิบายวา่เปาโลกังวลใจเป็นอย่างมากเก่ียวกับการ
นับถือรปูเคารพในกรงุเอเธนส์ะเขาสอนในธรรมศาลาและบรเิวณตลาดนัดที่น่ัน จากน้ัน
ปรชัญาเมธีจึงเชิญเปาโลให้อธิบาย “คาํสอนใหม่” ของเขา (ข้อ 19) แก่สภาศาลซ่ึงพบกัน
บนเนินเขามารส์

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กิจการของอัครทูต 17:22–23 ขอให้ชัน้เรยีนดู
ตาม โดยมองหาส่ิงที่เปาโลสังเกตเห็นบนแท่นหน่ึงของชาวเอเธนส์

• เปาโลเห็นอะไรบนแท่นหน่ึงของชาวเอเธนส์

อธิบายวา่ ข้อ 22 บันทึกวา่เปาโลชมชาวเอเธนส์ โดยพูดวา่พวกเขา “เครง่ศาสนา” 
หมายความวา่พวกเขา “เลื่อมใสศรทัธาศาสนามาก” หรอื “ระมัดระวงัในเรือ่งเกี่ยวกับ
สวรรค”์   แท่น “แดพ่ระเจ้าที่ ไม่รูจ้ัก” (ข้อ 23) เป็นความพยายามของชาวเอเธนส์ที่จะ
เอาใจพระเจ้าที่ ไม่รูจ้ักหรอืพระเจ้าองค์ ใดก็ตามที่พวกเขาไม่รูจ้ักช่ือ เห็นไดชั้ดวา่พวก
เขาไม่อยากทําให้พระเจ้าองค์ ใดไม่พอใจหรอืละเลยองค์ ใด

ชี ้ให้เห็นประโยคสุดท้ายของ กิจการของอัครทูต 17:23 ถามวา่

• เหตใุดเปาโลจึงพูดถึงแท่น “แดพ่ระเจ้าที่ ไม่รูจ้ัก” น้ี (เขาใช้แท่นน้ีเพื่อแนะนําแนวคดิ
เรือ่งพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จรงิ พระบิดาบนสวรรค ์พระผู้เป็นเจ้าที่พวกเขาไม่รูจ้ัก)

แบ่งชัน้เรยีนออกเป็นคูห่รอืกลุ่มเล็กๆ เชือ้เชิญให้แตล่ะกลุ่มคน้ควา้ใน กิจการของอัคร
ทูต 17:24–31 เพื่อหาความจรงิให้ ไดม้ากที่สุดเท่าที่จะทําไดเ้กี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าที่ชาว
เอเธนส์ ไม่รูจ้ัก ขณะที่พวกเขาศึกษา ให้เขียนหมายเลขข้อ (24–31) บนกระดาน หลัง
จากให้เวลามากพอแล้ว เชิญนักเรยีนหลายๆ คนออกมาที่กระดานและเขียนความจรงิข้อ
หน่ึงที่พวกเขาพบหลังหมายเลขข้อที่พวกเขาพบความจรงิน้ัน (เพื่อช่วยนักเรยีนระบุ



ความจรงิใน กิจการของอัครทูต 17:27 อธิบายวา่งานแปลของโจเซฟ สมิธในข้อน้ีอ่านวา่ 
“พวกเขาควรแสวงหาพระเจ้า หากพวกเขาเต็มใจจะพบพระองค ์เพราะพระองค์ ไม่ทรง
อยู่ห่างไกลจากเราทุกคนเลย” )

ท่านอาจเสนอแนะให้นักเรยีนทําเครือ่งหมายท่ีความจรงิแตล่ะข้อในพระคมัภีรข์องพวก
เขาดว้ย ความจรงิบางข้อที่พวกเขาเขียนบนกระดานอาจมีดงัน้ี

ข้อ 24:  พระผู้เป็นเจ้าทรงสรา้งโลก

ข้อ 25:  พระผู้เป็นเจ้าประทานชีวติแก่ทุกสิง่

ข้อ 26:  พระผู้เป็นเจ้าทรงปกครองทุกชีวติ

ข้อ 27:   หากเราเต็มใจแสวงหาพระผู้เป็นเจ้า เราจะพบวา่พระองค์ ไม่ทรงอยู่
ห่างไกลจากเรา

ข้อ 28:  เราเป็นเชือ้สายของพระผู้เป็นเจ้า

ข้อ 29:  พระผู้เป็นเจ้าทรงสรา้งเราในรปูลักษณ์ของพระองค์

ขอ้ 30:  พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาทุกคนให้กลับใจ

ข้อ 31:   พระผู้เป็นเจ้าจะทรงพิพากษาเรา; พระผู้เป็นเจ้าจะทรงทําให้ทุกคน
เป็นขึน้จากตาย

เชือ้เชิญให้นักเรยีนเลือกความจรงิหน่ึงข้อบนกระดานที่มีความหมายสําหรบัพวกเขา ขอ
ให้พวกเขาสองสามคนแบ่งปันวา่ความจรงิใดที่พวกเขาเลือกและทําไมจึงมีความหมายตอ่
พวกเขา

ให้พูดถึง หลักคาํสอน “เราเป็นเชือ้สายของพระผู้เป็นเจ้า”

• “เชือ้สาย”ของพระผู้เป็นเจ้าหมายความวา่อย่างไร (เราคอืบุตรธิดาทางวญิญาณของ
พระบิดาบนสวรรค)์

• เหตใุดจึงสําคญัมากที่ตอ้งเข้าใจหลักคาํสอนน้ี (การตระหนักถึงคณุคา่นิรนัดรข์องเรา
ตอ่พระบิดาบนสวรรคแ์ละศักยภาพของเราในการเป็นเหมือนพระองคส์ามารถช่วย
เราได)้

• ปัญหาหรอืความสับสนใดอาจเกิดขึน้เน่ืองจากไม่เข้าใจหลักคาํสอนน้ี

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีของเอ็ลเดอรด์ลัลิน เอช. โอ๊คส์
แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง ขอให้ชัน้เรยีนฟังวา่เหตใุดเราจึงตอ้งมองตวัเราเองเป็น
อันดบัแรกและสําคญัที่สุดวา่เราเป็นบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้า

“จงระวงัวธิีที่จะบอกลักษณะตวัท่านเอง อย่าบอกลักษณะหรอืนิยามตวัท่าน
เองโดยใช้คณุสมบัตทิางโลก คณุสมบัต ิเดยีว ที่ควรบอกลักษณะของเราคอื
เราเป็นบุตรหรอืธิดาของพระผู้เป็นเจ้า ข้อเท็จจรงิน้ันอยู่เหนือลักษณะอื่น
ทัง้ปวง รวมถึงเชือ้ชาต ิอาชีพ ลักษณะทางรา่งกาย เกียรต ิหรอืศาสนา” 
(“How to Define Yourself,” New Era, June 2013, 48)

• เหตใุดจึงสําคญัที่ตอ้งจดจําเป็นอันดบัแรกและสําคญัที่สุดวา่เราคอืบุตรธิดาของพระผู้
เป็นเจ้า

ใ



ให้พูดถึงหลักธรรมน้ี “หากเราเต็มใจแสวงหาพระผู้เป็นเจ้า เราจะพบวา่พระองค์ ไม่ทรง
อยู่ห่างไกลจากเรา”

• เราจะพยายามรูจ้ักและเข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้ามากขึน้ในทางใดไดบ้้าง

• ความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของเรากับพระผู้เป็นเจ้าส่งผลตอ่ความปรารถนาที่เราจะ
แสวงหาพระองคอ์ย่างไร

• ท่านเคย รูสึ้ก วา่พระบิดาบนสวรรคท์รงอยู่ ใกล้ท่านเม่ือใด

สรปุ กิจการของอัครทูต 17:32–34 โดยอธิบายวา่ชาวเอเธนส์มีปฏิกิรยิาตา่งกันไปเมื่อ
เปาโลกล่าวถึง “เรือ่งการเป็นขึน้จากตาย” (ข้อ 32) บางคนเยาะเย้ยเปาโล บางคนอยาก
ฟังมากขึน้ และบางคนเช่ือ

ท่านอาจตอ้งการเป็นพยานวา่นักเรยีนสามารถรูแ้ละเข้าใจพระผู้เป็นเจ้า ถึงแม้คน
มากมายไม่รูจ้ักพระองค ์เชือ้เชิญให้นักเรยีนเขียน แดพ่ระเจ้าทีรู่จ้ัก บนแผ่นกระดาษ
หรอืบัตรและเขียนวธิีการตา่งๆ ที่พวกเขาจะแสวงหาและพัฒนาสัมพันธภาพกับพระ
ผู้เป็นเจ้า กระตุน้ให้พวกเขาวางกระดาษแผ่นน้ีไว้ ในที่ซ่ึงจะเตอืนพวกเขาเกี่ยวกับเป้า
หมายของตนเอง



อ่านออกเสียงคาํถามตอ่ไปน้ี และเชือ้เชิญให้นักเรยีนเขียนคาํตอบลงในสมุดจดหรอืสมุด
บันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องพวกเขา

• ท่านมีส่วนรว่มในงานของพระเจ้าในวธิี ใดบ้าง

• มีความท้าทายอะไรที่ท่านประสบเมื่อท่านพยายามทํางานของพระเจ้า

ขอให้นักเรยีนสองสามคนแบ่งปันคาํตอบของพวกเขา เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาหลัก
ธรรมขณะศึกษา กิจการของอัครทูต 18 ซ่ึงจะช่วยพวกเขาเมื่อพวกเขาพยายามทํางาน
ของพระเจ้า

สรปุ กิจการของอัครทูต 18:1–4 โดยอธิบายวา่เปาโลออกจากกรงุเอเธนส์ ไปเมืองโครนิธ์ 
ที่ซ่ึงเขาสอนในธรรมศาลาเก่ียวกับพระเยซูครสิต ์(ท่านอาจตอ้งการเชือ้เชิญให้นักเรยีน
เปิดดแูผนที่พระคมัภีร์ ไบเบิล แผนที่ 13 “เส้นทางในการเผยแผ่ศาสนาของอัครสาวก
เปาโล” พรอ้มทัง้หากรงุเอเธนส์และเมืองโครนิธ์)

ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กิจการของอัครทูต 18:5–6 เชือ้เชิญให้ชัน้เรยีนดู
ตาม โดยมองหาความท้าทายที่เปาโลประสบเมื่อเขาสอนชาวยิวในเมืองโครนิธ์เกี่ยวกับ
พระเยซูครสิต์

• เปาโลประสบกับความท้าทายอะไรบ้าง

• เปาโลวางแผนทําอะไรเน่ืองจากชาวยิวในธรรมศาลาปฏิเสธข่าวสารของเขา

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กิจการของอัครทูต 18:7–10 ขอให้ชัน้เรยีนดู
ตาม โดยมองหาวา่เกิดอะไรขึน้ที่อาจทําให้เปาโลมีกําลังใจ

• เกิดอะไรขึน้ที่อาจทําให้เปาโลมีกําลังใจ

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 10 พระเจ้าทรงสัญญาอะไรกับเปาโลหากเขาส่ังสอนพระกิตตคิณุ

• เราสามารถเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรจากข้อเหล่าน้ีเกี่ยวกับส่ิงที่พระเจ้าจะทรงทําเพื่อคน
ที่ทํางานของพระองคอ์ย่างมีคา่ควร (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แต่ ให้แน่ใจวา่พวก
เขาระบุหลักธรรมตอ่ไปน้ี หากเราดําเนินชีวติอย่างมีค่าควร พระเจ้าจะทรงอยู่กับ
เราเม่ือเราทํางานของพระองค์)



• เหตใุดจึงสําคญัที่จะรูว้า่พระเจ้าจะทรงอยู่กับท่านเมื่อท่านทํางานของพระองค์

ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยประธานโธมัส เอส. มอนสัน

“ขณะน้ี บางท่านอาจเขินอาย และอาจรูสึ้กวา่ตนเองไม่ไดต้อบรบัการเรยีกให้มากพอ จง
จําไวว้า่ . . . น่ีคอืงานของพระเจ้า และเมื่อเรากําลังทํากิจธุระของพระเจ้า เรามีสิทธ์ิ ไดร้บั
ความช่วยเหลือจากพระเจ้า จงจําไวว้า่พระเจ้าจะทรงทําให้หลังแข็งแรงพอจะแบกภาระท่ี
ทรงวางไว้ ให้เรา” (“พึงเรยีนรู ้พึงทํา พึงเป็น” เลียโฮนา, พ.ย. 2008, 77)

• พระเจ้าทรงอยู่กับท่านเมื่อท่านทํางานของพระองคเ์มื่อใด ท่านรู้ ไดอ้ย่างไรวา่พระองค์
ทรงอยู่กับท่าน

สรปุ กิจการของอัครทูต 18:11–17 โดยอธิบายวา่เปาโลยังคงส่ังสอนในเมืองโครนิธ์อีก
หน่ึงปีครึง่ (และเขาอาจจะเขียนสาส์นหลายฉบับไปหาชาวเธสะโลนิกาในช่วงเวลาน้ี) 
ขณะที่เขาอยู่ ในเมืองโครนิธ์ ชาวยิวบางคนพยายามนําเปาโลขึน้ศาลพิจารณาคดเีรือ่งที่
เขากําลังสอน แตผู่้สําเรจ็ราชการแทนปฏเิสธคดน้ีี

สรปุ กิจการของอัครทูต 18:18–23 โดยอธิบายวา่อาควลิลาและปรสิสิลลา สามีภรรยาคู่
หน่ึงไปเมืองเอเฟซัสกับเปาโล โดยทิง้ทัง้คู่ ไวท้ี่เมืองเอเฟซัส เปาโลเดนิทางไปเขตกรงุ
เยรซูาเล็มและจากน้ันไปทางเหนือของเมืองอันทิโอก ที่เมืองอันทิโอก เขาสิน้สุดการเดนิ
ทางเผยแผ่ศาสนาครัง้ที่สองของเขา ซ่ึงใช้เวลาสามปีและเดนิทางประมาณ 3,000 ไมล์ 
(ประมาณ 4,827 กิโลเมตร) หลังจากช่วงเวลาหน่ึง เขาออกจากเมืองอันทิโอกและเริม่
ออกเดนิทางเผยแผ่ศาสนาครัง้ที่สาม โดยเดนิทางไปสาขาตา่งๆ ที่เขาจัดตัง้ไวก้่อนหน้า
และเสรมิสรา้งความเข้มแข็งให้สมาชิก

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กิจการของอัครทูต 18:24–25 ขอให้ชัน้เรยีนดู
ตาม โดยมองหาวา่เกิดอะไรขึน้ในเมืองเอเฟซัสหลังจากเปาโลจากไป

• เกิดอะไรขึน้ในเมืองเอเฟซัสหลังจากเปาโลจากไป

• อปอลโลเข้าใจอะไรแล้วใน “เรือ่งเกี่ยวกับพระเยซู” (ขอ้ 25)

• อปอลโลขาดความรูเ้รือ่งอะไร ( โดย “รูแ้ตเ่พียงบัพตศิมาของยอห์นเท่าน้ัน” [ข้อ 25]  
อปอลโลขาดความเข้าใจถึงความสมบูรณ์แห่งพระกิตตคิณุของพระผู้ช่วยให้รอด)

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กิจการของอัครทูต 18:26 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม 
โดยมองหาส่ิงที่อาควลิลาและปรสิสิลลาทําเมื่อพวกเขาไดย้ินคาํสอนของอปอลโล

• อาควลิลาและปรสิสิลลาทําอะไรเมื่อพวกเขาไดย้นิคาํสอนของอปอลโล

• พวกเขา “รบัท่านมาส่ังสอนให้รูท้างของพระเจ้าให้ถูกตอ้งย่ิงขึน้” (ข้อ 26) (อาควลิลา
และปรสิสิลลาสอนอปอลโลมากขึน้เกี่ยวกับพระเยซูครสิตแ์ละพระกิตตคิณุของ
พระองค ์ซ่ึงเพิ่มเตมิความรูแ้ละความเข้าใจของอปอลโล)

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กิจการของอัครทูต 18:27–28 ขอให้ชัน้เรยีนดู
ตาม โดยมองหาหลักฐานวา่อาควลิลาและปรสิสิลลาช่วยอปอลโลเข้าใจทางของพระเจ้าให้
ถูกตอ้งยิ่งขึน้



• วลี ใดในข้อเหล่าน้ีที่ระบุวา่อาควลิลาและปรสิสิลลาช่วยอปอลโลเข้าใจทางของพระเจ้า
ให้ถูกตอ้งยิ่งขึน้

อธิบายวา่หลังจากเปาโลเดนิทางไปยังสถานที่ตา่งๆ เขากลับมาที่เมืองเอเฟซัส เชือ้เชิญให้
นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กิจการของอัครทูต 19:2–6 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมอง
หาวา่เปาโลช่วยผู้คนในเมืองเอเฟซัสเข้าใจทางของพระเจ้าให้ถูกตอ้งย่ิงขึน้อย่างไร

• หลักคาํสอนอะไรที่เปาโลช่วยสานุศิษย์ ในเมืองเอเฟซัสให้เข้าใจถูกตอ้งย่ิงขึน้

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านคาํกล่าวตอ่ไปน้ีซ่ึงตพีิมพ์ภายใตก้ารกํากับดแูลของ
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ และขอให้ชัน้เรยีนฟังดวูา่เหตใุดคนเหล่าจึงจําเป็นตอ้งรบั
บัพตศิมาอีกครัง้

“ดเูหมือนวา่ . . . ชาวยิวบางกลุ่มให้บัพตศิมาเหมือนยอห์น [ผู้ถวายบัพตศิมา] แตล่ืมที่
จะแจ้งพวกเขาวา่มีอีกคนหน่ึงท่ีจะตามมาโดยพระนามวา่พระเยซูครสิต ์คอืการบัพตศิ- 
มาดว้ยไฟและพระวญิญาณบรสุิทธ์ิ—ซ่ึงทําให้ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสเหล่าน้ีเห็นวา่บัพตศิ-
มาแรกของพวกเขาไม่ถูกตอ้ง และเมื่อพวกเขาไดย้ินเรือ่งน้ีพวกเขาจึงรบับัพตศิมาดว้ย
ความยินด ีหลังจากน้ันมีการวางมือบนพวกเขา และพวกเขาไดร้บัของประทานตามคาํ
สัญญา” (“Baptism,” editorial published in Times and Seasons, Sept. 1, 1842, 904; spelling 

modernized; Joseph Smith was the editor of the periodical)

• เหตใุดบางคนในเมืองเอเฟซัสจําเป็นตอ้งรบับัพตศิมาอีก

• ความจรงิอะไรบ้างเกี่ยวกับบัพตศิมาที่เราสามารถเรยีนรูจ้าก กิจการของอัครทูต 19:2–6 
(แม้นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน ให้ช่วยพวกเขาระบุความจรงิตอ่ไปน้ี บัพติศมาต้อง
กระทําโดยผู้รบัใช้ท่ีมีสทิธิอํานาจของพระผู้เป็นเจ้า เพ่ือทําให้บัพติศมาสมบูรณ์ 
บัพติศมาต้องควบคู่ไปกับการได้รบัพระวญิญาณบรสุิทธ์ิ

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ

“ท่านให้บัพตศิมาถุงทรายยังดกีวา่ให้บัพตศิมามนุษย์หากไม่ไดท้ําเพื่อการปลดบาป
และการรบัพระวญิญาณบรสุิทธ์ิ บัพตศิมาดว้ยน้ําเป็นบัพตศิมาเพียงครึง่เดยีว และไม่
เกิดประโยชน์อันใดหากปราศจากอีกครึง่ท่ีเหลือ ซ่ึงก็คอืการบัพตศิมาของพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์” (คาํสอนของประธานศาสนาจักร: โจเซฟ สมิธ [2007], 102)

สรปุ กิจการของอัครทูต 19:7–10 โดยอธิบายวา่เปาโลยังคงส่ังสอนในเมืองเอเฟซัสตอ่ไป
เป็นเวลาสองปีกวา่

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กิจการของอัครทูต 19:11–12 ขอให้ชัน้เรยีนดู
ตาม โดยมองหาปาฏิหารยิ์ที่เกิดขึน้ในเมืองเอเฟซัสขณะที่เปาโลอยู่ที่น่ัน

• ปาฏิหารยิ์อะไรที่พระผู้เป็นเจ้าทรงทําผ่านเปาโล

• เราสามารถเรยีนรูค้วามจรงิอะไรจากเรือ่งราวเกี่ยวกับส่ิงที่พระผู้เป็นเจ้าทรงทําผ่าน
ผู้รบัใช้ที่มีสิทธิอํานาจของพระองค ์( โดยใช้คาํพูดของพวกเขาเอง นักเรยีนควรระบุ
ความจรงิทํานองน้ี วธีิหน่ึงท่ีพระผู้เป็นเจ้าทรงแสดงพลังอํานาจของพระองค์ ให้
ประจักษ์คือผ่านผู้รบัใช้ท่ีมีสทิธิอํานาจของพระองค์)



เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กิจการของอัครทูต 19:13–16 ขอให้ชัน้เรยีนดู
ตาม โดยมองหาวา่เกิดอะไรขึน้เมื่อชาวยิวบางคนพยายามขับผีออกอย่างที่เปาโลเคยทํา
มาแล้ว

• เกิดอะไรขึน้เมื่อบุตรชายเจ็ดคนของหัวหน้าปุโรหิตพยายามขับผีออก

• ผีตนน้ันรูจ้ักใคร ผีตนน้ันไม่รูจ้ักใคร

• เหตใุดผีจึงไม่รูจ้ักบุตรชายของเสวา (เน่ืองจากพวกเขาไม่มีสิทธิอํานาจในการปฏิบัติ ใน
พระนามของพระเยซูครสิต)์

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กิจการของอัครทูต 19:17–20 ขอให้ชัน้
เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่หลายคนทําอะไรหลังจากรบัรูเ้กี่ยวกับเหตกุารณ์น้ี อธิบาย
วา่“เวทมนตรค์าถา” (ข้อ 19) หมายถึงวชิาหมอผีและการปฏิบัตอิื่นๆ ที่ช่ัวรา้ย 

• หลายคนทําอะไรหลังจากเหตกุารณ์น้ีเพื่อแสดงวา่พวกเขามีศรทัธาในพระเยซูครสิต ์
(พวกเขาสารภาพและละทิง้การปฏิบัตทิี่ช่ัวรา้ยของพวกเขาโดยการเผาตาํราที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัตเิหล่าน้ัน)

• เราสามารถเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรจากข้อเหล่าน้ีเกี่ยวกับวธิีแสดงศรทัธาของเราในพระ
เยซูครสิต ์(นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แต่ ให้แน่ใจวา่พวกเขาระบุหลักธรรมตอ่ไปน้ี  
โดยการสารภาพและยกเลิกการปฏิบัติท่ีช่ัวรา้ย เราแสดงให้ประจักษ์ถึงศรทัธา
ของเราในพระเยซูครสิต์)

• การเสียสละใดบ้างท่ีเราจําเป็นตอ้งทําเพ่ือละทิง้บาปที่เราสารภาพ

เป็นพยานถึงความสําคญัของศรทัธาที่เรามีตอ่พระเยซูครสิต ์ซ่ึงไม่เพียงสารภาพบาป
ของเราเท่าน้ันแตเ่ป็นการละทิง้ส่ิงใดก็ตามที่อาจนําเรากลับไปหาบาปเหล่าน้ันดว้ย

เชือ้เชิญ ให้นักเรยีนไตรต่รองวา่มีอะไรในชีวติของพวกเขาที่พระเจ้าจะทรงตอ้งการให้
พวกเขาละทิง้หรอืไม่ กระตุน้ให้พวกเขาทําตามการกระตุน้เตอืนที่พวกเขาอาจรูสึ้ก
ระหวา่งบทเรยีนน้ี

สรปุ กิจการของอัครทูต 19:21–41 โดยอธิบายวา่ส่วนหน่ึงของเศรษฐกิจในเมืองเอเฟซัส
ขับเคลื่อนโดยการนมัสการเจ้าแม่อารเทมิสผู้เป็นเจ้าแม่โรมันปลอม การส่ังสอนของ
เปาโลที่ตอ่ตา้นการนมัสการพระเจ้าปลอมทําให้พวกช่างเงินที่ทําวหิารและรปูจําลองเจ้า
แม่อารเทมิสยั่วยุผู้คนให้ตอ่ตา้นเปาโล ฝูงชนมาประชุมกันที่เวทีมหรสพเมือง (ซ่ึงรองรบั
ไดถ้ึง 24,000 คน) ดว้ยความสับสนวุน่วาย เปโตรตดัสินใจพูดกับฝูงชน แตท่่านถูกเกลีย้
กล่อมจากสานุศิษย์และผู้นํารฐับาลบางคนไม่ให้เข้าใปในเวทีมหรสพ เลขานุการสภา
เมืองทําให้ฝูงชนสงบลงในที่สุด พวกเขาจึงแยกย้ายกันไป ชี ้ให้เห็นวา่การปกป้องเปาโล
เป็นตวัอย่างวา่งานของพระผู้เป็นเจ้าจะไม่ถูกขัดขวางแม้เผชิญการประท้วงที่ช่ัวรา้ย 
(ช่วงเวลาในเมืองเอเฟซัส [ประมาณ ค.ศ. 57] ที่เปาโลเขียน 1 โครนิธ์)

สรปุโดยเป็นพยานถึงความจรงิที่สอนในบทเรยีนน้ี
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ขอให้นักเรยีนนึกถึงเวลาที่พวกเขาตอ้งจากครอบครวั เพื่อน หรอืคนอื่นๆ ที่พวกเขา
ห่วงใยเป็นเวลาหลายวนั หลายสัปดาห์ หรอืหลายเดอืน

• ท่านหรอืคนที่ท่านอยู่ดว้ยมีความรูสึ้กอย่างไรก่อนท่ีท่านจะจากไป

• ท่านพูดอะไรกันก่อนจะจากไป

อธิบายวา่ระหวา่งการเดนิทางเผยแผ่ศาสนาครัง้ที่สามของเปาโล เขาใช้เวลาในแควน้มา
ซิโดเนีย ประเทศกรกี และเอเชียไมเนอร ์ระหวา่งการเดนิทางน้ี เขารูสึ้กไดร้บัการกระ
ตุน้เตอืนให้กลับไปกรงุเยรซูาเล็ม ขณะที่เขาเดนิทาง เขาแวะส่ังสอนและบอกลาสมาชิก
ศาสนจักรตามทาง คนืก่อนการเดนิทางออกจากเมืองโตรอัส ในวนัสะบาโตใหม่ (วนั
อาทิตย์) เปาโลและสานุศิษย์มาประชุมกันเพ่ือรบัศีลระลึก (ด ูกิจการของอัครทูต 20:7) 
จากน้ันเปาโลพูดกับวสุิทธิชนทัง้คนื

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กิจการของอัครทูต 20:9–12 ขอให้ชัน้เรยีน
ดตูาม โดยมองหาวา่เกิดอะไรขึน้กับชายหนุ่มคนหน่ึงช่ือยุทิกัสหลังจากเขาผลอยหลับ
ระหวา่งการเทศนาของเปาโล

• เกิดอะไรขึน้กับยุทิกัส

• เปาโลทําอะไรที่แสดงถึงความรกัความห่วงใยตอ่ชายหนุ่มคนน้ี

• การกระทําของเปาโลสะท้อนถึงการปฏิบัตศิาสนกิจของพระผู้ช่วยให้รอดอย่างไร

อธิบายวา่ในส่วนหน่ึงของการเดนิทางเผยแผ่ศาสนาครัง้ที่สาม เปาโลใช้เวลาสามปีใน
เมืองเอเฟซัสทํางานท่ามกลางผู้คนที่น่ัน สรปุ กิจการของอัครทูต 20:13–17 โดยอธิบาย
วา่ระหวา่งทางมากรงุเยรซูาเล็ม เปาโลแวะที่เมืองมิเลทัส ซ่ึงอยู่แคน่อกเมืองเอเฟซัส 
และส่งข่าวบอกผู้นําศาสนจักรของเมืองเอเฟซัสมาพบเขา

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กิจการของอัครทูต 20:18–23 ขอให้ชัน้เรยีนดู
ตาม โดยมองหาส่ิงที่เปาโลอธิบายเกี่ยวกับการรบัใช้ของเขา



• เปาโลบรรยายถึงการรบัใช้งานเผยแผ่ศาสนาของเขาอย่างไร

• คาํพูดของเปาโลที่วา่เขา “ ไม่ไดล้ะเวน้ที่จะทํา” (ข้อ 20) ให้คนที่เขาสอนอาจ
หมายความวา่อย่างไร

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 23 เปาโลเต็มใจเผชิญอะไรในฐานะผู้รบัใช้ของพระเจ้า

อธิบายวา่เปาโลมีโอกาสไดร้บัอันตรายในกรงุเยรซูาเล็ม ซ่ึงผู้นําชาวยิวมองวา่เขาเป็นกบฏ
เน่ืองจากเขาพยายามส่ังสอนพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต์

• ตามทีก่ล่าวไว้ ใน ข้อ 22 เหตใุด เปาโลจึงเต็มใจไปกรงุเยรซูาเล็ม

เชือ้เชิญนักเรยีนสองสามคนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก กิจการของอัครทูต 20:24–27  
ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่เปาโลพรอ้มจะทําอะไรในฐานะผู้รบัใช้ของพระเจ้า

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 24 เปาโลพรอ้มจะทําอะไรในฐานะผู้รบัใช้ของพระเจ้า

• เปาโลบอกวา่เขารูสึ้กอย่างไรในการทําส่ิงที่พระเจ้าทรงนํา

• เราสามารถเรยีนรูอ้ะไรจากแบบอย่างของเปาโลในการรบัใช้ (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่ง
กัน แต่ ให้แน่ใจวา่พวกเขาระบุความจรงิตอ่ไปน้ี ผู้รบัใช้ท่ีแท้จรงิของพระเจ้าทํา
หน้าท่ีของพวกเขาอย่างซ่ือสตัย์ และในการทําเช่นน้ันพวกเขารูส้กึปีติ)

• การทําหน้าที่ของท่านอย่างซ่ือสัตย์มีความหมายตอ่ท่านอย่างไร

• เราจะประยุกต์ ใช้ความจรงิน้ีในชีวติเราไดอ้ย่างไร

เชือ้เชิญให้นักเรยีนแบ่งปันถึงเวลาที่พวกเขาหรอืบางคนท่ีพวกเขารูจ้ักเลือกรบัใช้
พระเจ้าดว้ยสุดพลังความสามารถและประสบปีตอิย่างย่ิง

เตอืนนักเรยีนวา่เปาโลไปเยี่ยมผู้นําศาสนจักรในเมืองเอเฟซัสเป็นครัง้สุดท้ายก่อนเดนิ
ทางไปกรงุเยรซูาเล็ม

• หากท่านอยู่ ในสถานการณ์แบบเปาโลและรูว้า่ทา่นจะไม่ไดเ้จอผู้นําศาสนจักรของเมือง
เอเฟซัสอีก ท่านจะให้คาํแนะนําอะไรพวกเขาก่อนท่ีท่านจะจากไป

ขอให้นักเรยีนอ่าน กิจการของอัครทูต 20:28–31 ในใจ โดยมองหาคาํเตอืนของเปาโลท่ี ให้
แก่ผู้นําศาสนจักร

• พระเจ้าเตอืนผู้นําเหล่าน้ีเกี่ยวกับอะไร

อธิบายวา่เปาโลใช้สุนัขป่าเปรยีบเทียบกับคนที่ ไม่ซ่ือสัตย์ซ่ึงจะหลอกลวงสมาชิก
ศาสนจักรที่ซ่ือสัตย์

• เราใช้คาํใดบรรยายสภาพของคนท่ีปฏิเสธความจรงิและพยายามนําผู้อื่นออกไปจาก
ความจรงิ (การละทิง้ความเช่ือ อธิบายวา่เปาโลกําลังเตอืนผู้นําศาสนจักรถึงการละทิง้
ความเช่ือในอนาคตภายในศาสนจักร)

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กิจการของอัครทูต 20:36–38 ขอให้ชัน้เรยีนดู
ตาม โดยมองหาวา่ผู้นําศาสนจักรตอบสนองอย่างไรเม่ือเปาโลจากไป เชือ้เชิญให้นักเรยีน
รายงานส่ิงที่พบ

สรปุ กิจการของอัครทูต 21:1–10 โดยอธิบายวา่เปาโลยังคงเดนิทางไปท่ีกรงุเยรซูาเล็ม
และแวะพักตามเขตตา่งๆ เพื่อใช้เวลากับสมาชิกศาสนจักรตามทาง เมื่อเปาโลแวะพักใน
เมืองที่ช่ือวา่ไทระ สานุศิษย์บางคน—กังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของเปาโลอย่างเห็นได้
ชัด—แนะนําเปาโลไม่ ให้ ไปกรงุเยรซูาเล็ม (ด ูกิจการของอัครทูต 21:4)



ในเมืองซีซารยีา ผู้เผยพระวจนะคนหน่ึงช่ืออากาบัสพยากรณ์เกี่ยวกับส่ิงที่จะเกิดขึน้กับ
เปาโลในกรงุเยรซูาเล็ม เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กิจการของอัครทูต 21:11 
ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาส่ิงที่อากาบัสพยากรณ์ (ท่านอาจตอ้งการอธิบายคาํวา่ 
เข็มขัด หมายถึงสายคาดเอว เชือ้เชิญให้นักเรยีนรายงานส่ิงที่พบ

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กิจการของอัครทูต 21:12–14 ขอให้ชัน้เรยีนดู
ตาม โดยมองหาวา่เปาโลและคูข่องเขาตอบสนองตอ่คาํพยากรณ์อย่างไร

• คูข่องเปาโลมีปฏิกิรยิาอย่างไรตอ่คาํพยากรณ์

• เปาโลมีปฏิกิรยิาอย่างไรตอ่คาํพยากรณ์ ท่านประทับใจอะไรเกี่ยวกับคาํตอบของเปาโล

• เราสามารถเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรจากแบบอย่างของเปาโลเกี่ยวกับการเป็นผู้รบัใช้ที่แท้
จรงิของพระเจ้า (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แต่ ให้แน่ใจวา่พวกเขาระบุความจรงิตอ่
ไปน้ี ผู้รบัใช้ท่ีแท้จรงิของพระเจ้าเต็มใจทําตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า
โดยไม่คํานึงถึงสิง่ท่ีตนเองจะสูญเสยี)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนไตรต่รองวา่การเสียสละแบบใดที่อาจมีผู้ขอให้เราทําในฐานะผู้รบัใช้
ของพระเจ้า

• ท่านเคยเต็มใจทําตามพระประสงคข์องพระผู้เป็นเจ้าโดยไม่คาํนึงถึงส่ิงที่ท่านจะสูญ
เสียเมื่อใด เหตใุดท่านจึงเต็มใจทําเช่นน้ัน

เชือ้เชิญนักเรยีนอ่านออกเสียงสรปุความตอ่ไปของ กิจการของอัครทูต 21:17–40

เปาโลมาถึงกรงุเยรซูาเล็มและรายงานการทํางานเผยแผ่ศาสนาของเขาตอ่ผู้นําศาสนจักร
ในท้องที่ เปาโลไปที่พระวหิาร และเมื่อกลุ่มชาวยิวที่รูจ้ักเปาโลจากการเดนิทางเผยแผ่
ศาสนาเห็นเขา พวกเขาประกาศวา่เปาโลเป็นผู้สอนปลอมที่สอนขัดตอ่กฎของโมเสส
และนําคนตา่งชาตเิข้าพระวหิารอย่างผิดกฎ เน่ืองจากการกล่าวหาน้ี ฝูงชนจึงจับเปาโล
ออกจากพระวหิารและเริม่ทุบตเีปาโล พวกทหารโรมันเข้ามาขวางและจับเปาโลไป
พิจารณาคด ีขณะยืนอยู่บนบันไดป้อมอันโทเนีย (ด ูแผนที่พระคมัภีร์ ไบเบิล, แผนที่ 12, 
“เยรซูาเล็ม ณ สมัยของพระเยซู”) เปาโลถามทหารวา่เขาขอพูดกับผู้คนไดห้รอืไม่

เขียนคาํวา่ เปลีย่นใจเลือ่มใส และอธิบายวา่ การเปลีย่นใจเลือ่มใส หมายถึงการเปลี่ยน 
ถามนักเรยีนวา่น้ําจะเปลี่ยนอย่างไร ทัง้น้ีเพื่อจะนํามาใช้สําหรบัจุดประสงคอ์ื่น (ยก
ตวัอย่างเช่น น้ําสามารถเปลี่ยนเป็นน้ําแข็ง) ขอให้นักเรยีนไตรต่รองวา่การเปลี่ยนใจ
เลื่อมใสมาสู่พระกิตตคิณุทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบใด

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กิจการของอัครทูต 22:1–5 ขอให้ชัน้เรยีนดู
ตาม โดยมองหาวา่เปาโลบรรยายถึงตวัเขาเองอย่างไรเมื่อเขาพูดกับชาวยิวจากบันไดป้อม
อันโทเนียในกรงุเยรซูาเล็ม

• เปาโลเป็นอย่างไรก่อนที่เขาจะเปลี่ยนใจเล่ือมใสและมาเป็นสานุศิษย์ของพระเยซู
ครสิต์

คดัลอกคาํถามตอ่ไปน้ีและเขียนข้ออ้างอิงพระคมัภีร์ ไวบ้น กระดาน หรอืทําเป็นเอกสาร
แจกให้นักเรยีน แบ่งนักเรยีนออกเป็นห้ากลุ่ม มอบหมายคาํถามให้กลุ่มละหน่ึงข้อ ขอ



ให้นักเรยีนอ่านพระคมัภีรท์ี่เกี่ยวข้องกับคาํถามที่ ไดร้บัมอบหมายในใจ จากน้ันให้ตอบ
คาํถามในสมุดจดหรอืสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องพวกเขา

 1. เปาโลบรรยายถึงนิมิตครัง้แรกของเขาอย่างไร (กิจการของอัครทูต 22:6–9)

 2. เปาโลไดร้บับัญชาให้ทําอะไร (กิจการของอัครทูต 22:10–11)

 3. เปาโลพบใครในดามัสกัส และเปาโลไดร้บัอะไร (กิจการของอัครทูต 22:12–13)

 4. อานาเนียพยากรณ์อะไรเกีย่วกับเปาโล (กิจการของอัครทูต 22:14–15)

 5. เปาโลแสดงศรทัธาของเขาในพระเยซูครสิตอ์ย่างไร (กิจการของอัครทูต 9:18; 
22:16)

หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว เชือ้เชิญให้นักเรยีนรายงานคาํตอบของพวกเขา เชือ้เชิญ
นักเรยีนสองสามคนสรปุส่ิงที่พวกเขารูเ้กี่ยวกับขัน้ตอนการเปลี่ยนใจเลื่อมใสของเปาโล 
(ท่านอาจตอ้งการอธิบายวา่ระหวา่งที่เปาโลไดร้บันิมิตครัง้แรกและช่วงที่เขารบัใช้เป็นผู้
สอนศาสนา เขาใช้เวลาสามปีในประเทศอาระเบีย ซ่ึงน่าจะเป็นช่วงเวลาของการเตรยีม
ทางวญิญาณและการเตบิโต [ด ูกาลาเทีย 1:11–18]) จากน้ันให้ถามคาํถามตอ่ไปน้ี

• ท่านคดิวา่เปาโลเปลี่ยนเน่ืองจากผลของการเปลี่ยนใจเลื่อมใสในทางใด

• อะไรเกิดขึน้ที่ทําให้การเปลี่ยนแปลงเหล่าน้ีเกิดขึน้ได้

• การเปลี่ยนใจเล่ือมใสของเปาโลสามารถสอนอะไรเราเก่ียวกับวธิีที่เราสามารถเปลี่ยนใจ
เลื่อมใส (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดที่ตา่งออกไป แตพ่วกเขาควรระบุความจรงิตอ่ไปน้ี เม่ือ
เราเช่ือฟังพระคําของพระเยซูครสิต์ เราจะเปล่ียนใจเล่ือมใสอย่างสมบูรณ์)

• หลักธรรมน้ีอาจช่วยบางคนที่ตอ้งการเปลี่ยนใจเลื่อมใสไดอ้ย่างไร

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยซิสเตอรบ์อนน่ี แอล. ออสคารสั์น 
ประธานเยาวชนหญิงสามัญ เธออธิบายถึงความแตกตา่งระหวา่งการมีประจักษ์พยานถึง
พระกิตตคิณุและการเปลี่ยนใจเลื่อมใสสู่พระกิตตคิณุอย่างแท้จรงิ

“การเปลี่ยนใจเลื่อมใสที่แท้จรงิเป็นมากกวา่การมีความรูเ้ก่ียวกับหลักธรรม
พระกิตตคิณุเท่าน้ัน และหมายถึงตอ้งมีมากกวา่แคก่ารมีประจักษ์พยาน
เกี่ยวกับหลักธรรมเหล่าน้ัน เป็นไปไดท้ี่จะมีประจักษ์พยานเกี่ยวกับพระ
กิตตคิณุโดยไม่ไดด้าํเนินชีวติตามน้ัน การเปลี่ยนใจเลื่อมใสทีแ่ท้จรงิหมาย
ถึงเรากระทําตามส่ิงท่ีเราเช่ือ . . .

“. . . การเปลี่ยนใจเลื่อมใส เกิดขึน้เมื่อเราประพฤตติามหลักธรรมอันชอบธรรมท่ีเรา
เรยีนรู้ ในบ้านและในชัน้เรยีนของเรา การเปล่ียนใจเลื่อมใสเกิดขึน้เมื่อเราดาํเนินชีวติ
อย่างสะอาดบรสุิทธิ์และช่ืนชมการมีพระวญิญาณบรสุิทธ์ิเป็นเพื่อน” (“จงเปล่ียนใจ
เลื่อมใส,” เลียโฮนา, พ.ย. 2013, 76,77- 78)

อ่านออกเสียงคาํถามตอ่ไปน้ีหรอืเขียนไวบ้นกระดาน ฉันจะเปลีย่นใจเลือ่มใสสู่พระ
กิตตคิณุอย่างแท้จรงิไดอ้ย่างไร เชือ้เชิญให้นักเรยีนบันทึกคาํตอบของตนเองลงในสมุด
จดหรอืสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องพวกเขา

สรปุ กิจการของอัครทูต 22:17–30 โดยอธิบายวา่เปาโลบอกคนที่ฟังเขาวา่หลังจากการ
เปลี่ยนใจเล่ือมใจของเขาพระเจ้าทรงส่งเขาไปจากกรงุเยรซูาเล็มเพื่อเป็นผู้สอนศาสนา
ท่ามกลางคนตา่งชาต ิคนที่ฟังจึงประกาศวา่เปาโลควรถูกประหารชีวติ เปาโลถูกนํามาอยู่



ตอ่หน้านายพันของกองทัพโรมันในกรงุเยรซูาเล็ม ผู้ที่ตดัสินวา่เปาโลควรถูกเฆี่ยนหรอื
โบยซ่ึงปรกตเิป็นการลงโทษที่ ใช้ทําให้ละอายและไดข้้อมูลจากอาชญากร อย่างไรก็ตาม 
เมื่อข้าราชการโรมันรูว้า่เปาโลเป็นคนสัญชาติโรมัน พวกเขาตดัสินใจวา่จะไม่เฆี่ยนเขา
เพราะผิดกฎหมายโรมันที่จะมัดหรอืเฆี่ยนคนสัญชาติโรมัน “ก่อนตดัสินโทษ” (ข้อ 25) 
พวกเขานําเปาโลไปตอ่อยู่ตอ่หน้าสภายิว สภาปกครองชาวยิวแทน

สรปุโดยแสดงประจักษ์พยานของท่านถึงหลักธรรมที่สอนใน กิจการของอัครทูต 20–22



ก่อนชัน้เรยีนให้เขียนส่ิงตอ่ไปน้ีบนกระดาษแผ่นหน่ึง พระบัญญัตแิละพรของพระผู้เป็น
เจ้า ใช้เทปกาวหรอืเชือกเพื่อกําหนดขอบเขตบรเิวณหน่ึงในชัน้เรยีน และวางกระดาษ
แผ่นน้ันลงบนพืน้ภายในบรเิวณที่กําหนด เม่ือเริม่ชัน้เรยีน เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงให้
ยืนในบรเิวณน้ันซ่ึงหมายถึงพระบัญญัตแิละพรของพระผู้เป็นเจ้า

• ขณะที่เราเข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้ามากขึน้โดยทําตามพระบัญญัตแิละคาํสอนของ
พระองค ์มีพรอะไรบ้างที่เราไดร้บั

เชือ้เชิญให้นักเรยีนเดนิออกนอกบรเิวณที่หมายถึงพระบัญญัตแิละพรของพระผู้เป็นเจ้า

• มีอิทธิพลอะไรบ้างของโลกที่อาจล่อลวงบางคนให้ปฏิเสธและหยุดดาํเนินชีวติตามพระ
บัญญัตแิละคาํสอนของพระผู้เป็นเจ้า

• จะเกิดอะไรขึน้เมื่อผู้คนออกห่างจากพระผู้เป็นเจ้า

ขอบคณุนักเรยีนที่มีส่วนรว่ม และเชิญเขากลับไปน่ังที่ ขอให้นักเรยีนไตรต่รองวา่พวกเขา
กําลังหันไปทิศทางใดและพวกเขารูสึ้กวา่อยู่ ใกล้หรอืไกลจากพระบิดาบนสวรรคเ์พียงใด 
เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาความจรงิเม่ือพวกเขาศึกษา กิจการของอัครทูต 23- 26 ที่จะ
ช่วยพวกเขาเมื่อพวกเขารูสึ้กวา่ไดอ้อกห่างจากพระผู้เป็นเจ้าและพรของพระองค์

เตอืนนักเรยีนวา่เปาโลถูกจับนอกพระวหิารในกรงุเยรซูาเล็มและถูกนําไปอยู่ตอ่หน้าผู้นํา
ชาวยิว (ด ูกิจการของอัครทูต 21:30–33; 22:23–30) สรปุ กิจการของอัครทูต 23:1- 10 
โดยอธิบายวา่เปาโลถูกผู้นําชาวยิวสอบสวนและถูกขังคกุ

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กิจการของอัครทูต 23:11 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม 
โดยมองหาวา่เกิดอะไรขึน้ขณะที่เปาโลอยู่ ในคกุ เชือ้เชิญให้นักเรยีนรายงานส่ิงที่พบ

• พระเจ้าตรสัอะไรกับเปาโลในคกุ

เตอืนนักเรยีนถึงคาํสัญญาที่บันทึกใน กิจการของอัครทูต 18:9–10 วา่พระเจ้าจะทรง
อยู่กับเปาโลและทรงปกป้องเขาเมื่อเขาทํางานของพระเจ้า เชือ้เชิญให้นักเรยีนทํา



เครือ่งหมายตรงประโยคที่วา่ “พระเจ้าทรงมายืนอยู่ข้างเปาโล” และเขียน กิจการของอัคร
ทูต 18:9–10 เป็นข้ออ้างโยงในช่องวา่งรมิหน้าข้าง ข้อ 11

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงสรปุความตอ่ไปน้ี

ใน กิจการของอัครทูต 23:12–25:27 เราเรยีนรูว้า่นายพันทหารโรมันที่จับเปาโลส่งเขาไป
ที่เมืองซีซารยีาเพื่อป้องกันไม่ ให้กลุ่มชาวยิวสังหารเขา เปาโลประกาศความบรสุิทธ์ิของ
เขาตอ่หน้าเฟลิกซ์ผู้วา่ราชการเมืองชาวโรมัน แม้จะเช่ือในความบรสุิทธ์ิของเปาโล แต่
เฟลิกซ์ยังคงคมุขังเปาโลไว้ ในคกุสองปี เฟสทัสรบัตาํแหน่งแทนเฟลิกซ์ ในฐานะผู้วา่
ราชการเมืองแควน้ยูเดยี กษัตรยิ์เฮโรด อากรปิปาซ่ึงปกครองพืน้ที่ทางตะวนัออกเฉียง
เหนือของทะเลกาลิลีมาเยี่ยมเฟสทัสและประสงคจ์ะฟังคดขีองเปาโล เปาโลถูกนํามาอยู่
ตอ่หน้ากษัตรยิ์อากรปิปา

เชือ้เชิญนักเรยีนสองสามคนผลัดกันอ่านออกเสียง กิจการของอัครทูต 26:4–11 ขอให้ชัน้
เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่เปาโลบรรยายถึงอดตีของเขาให้กษัตรยิ์อากรปิปาฟังอย่างไร

• เปาโลบรรยายถึงอดตีของเขาให้กษัตรยิ์อากรปิปาฟังอย่างไร

อธิบายวา่จากน้ันเปาโลบรรยายถึงนิมิตของเขาเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอด เชือ้เชิญให้
นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กิจการของอัครทูต 26:16–18 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดย
มองหาพันธกิจที่พระเจ้าทรงมอบหมายแก่เปาโลบนถนนสู่ดามัสกัส

• พระเจ้าทรงมอบหมายพันธกิจอะไรแก่เปาโล (ท่านอาจตอ้งการเสนอแนะให้นักเรยีน
ทําเครือ่งหมายข้อความที่บรรยายถึงพันธกิจที่พระเจ้าทรงมอบหมายแก่เปาโล)

อธิบายวา่ในบรบิทน้ีคาํวา่ มีส่วน (ข้อ 18) หมายถึงการเข้าสู่อาณาจักรซีเลสเชียลของพระ
ผู้เป็นเจ้า

• อะไรที่สามารถช่วยบางคนให้หันไปจากความมืดและอิทธิพลของซาตาน โดยหันไป
หาความสวา่งและพระบัญญัตติลอดจนพรของพระผู้เป็นเจ้า

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กิจการของอัครทูต 26:19–23 ขอให้ชัน้เรยีน
ดตูาม โดยมองหาส่ิงที่เปาโลบอกวา่เขาสอนทัง้ชาวยิวและคนตา่งชาตวิา่พวกเขาตอ้งทํา
อะไรเพื่อไดร้บัพรดงัที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 18 ท่านอาจอธิบายวา่วลี “ทําส่ิงที่แสดงถึงการกลับ
ใจใหม่” ใน ข้อ 20 หมายถึงการดาํเนินชีวติอย่างชอบธรรมเพื่อแสดงให้เห็นวา่ท่านไดก้ลับ
ใจแล้วอย่างแท้จรงิ

• ตามท่ีกล่าวไว้ ใน ข้อ 20 เปาโลสอนทัง้ชาวยิวและคนตา่งชาติ ให้ทําอะไร

เขียนข้อความที่ ไม่ครบถ้วนตอ่ไปน้ีบนกระดาน หากเรากลับใจและหันไปหาพระผู้เป็น
เจ้า . . .

• จาก ส่ิงที่เราเรยีนรู้ ใน ข้อ 18 ท่านจะเตมิข้อความบนกระดานให้ครบถ้วนวา่อย่างไร 
(สรปุคาํตอบของนักเรยีนโดยเตมิข้อความบนกระดานให้ครบถ้วนเพื่อให้อ่านไดด้งัน้ี 
หากเรากลับใจและหันไปหาพระผู้เป็นเจ้า เราสามารถเอาชนะอํานาจของซาตาน
ในชีวติเรา รบัการอภัยบาปของเรา และมีคุณสมบัติคู่ควรแก่อาณาจักรซีเลสเชียล)



เพื่อช่วยนักเรยีนเข้าใจหลักธรรมน้ี เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่
ไปน้ีโดยเอ็ลเดอรนี์ล แอล. แอนเดอรเ์ซ็นแห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง (ท่านอาจเตรยีม
สําเนาคาํพูดน้ีแจกนักเรยีน)

“เมื่อเราทําบาป เราหันหลังให้พระผู้เป็นเจ้า เมื่อเรากลับใจ เราหวนกลับไป
หาพระผู้เป็นเจ้า

“พระดาํรสัเชือ้เชิญให้กลับใจน้อยนักจะเป็นสุรเสียงแห่งการตสีอน ในทาง
ตรงกันข้ามกลับเป็นคาํวงิวอนจากความรกัให้หันกลับมาและหวนคนืไปหา
พระผู้เป็นเจ้า [ด ูฮีลามัน 7:17] น่ีคอืการเชือ้เชิญจากพระบิดาผู้ทรงรกัเรา

และพระบุตรองคเ์ดยีวที่ถือกําเนิดของพระองค์ ให้เราเป็นมากกวา่ที่เราเป็นอยู่เวลาน้ี ให้
ขึน้ไปสู่วถิีชีวติที่สูงขึน้ ให้เปลี่ยน และให้สัมผัสความสุขของการรกัษาพระบัญญัต”ิ  

(“จงกลับใจ . . . เพ่ือเราจะรกัษาเจ้า,” เลียโฮนา, พ.ย. 2009, 50)

• ตามคาํกล่าวของเอ็ลเดอรแ์อนเดอรเ์ซ็น เราจะไดอ้ะไรเมื่อเรากลับใจและหวนคนืไปหา
พระบิดาบนสวรรคแ์ละพระเยซูครสิต์

เมื่อพวกเขาศึกษา กิจการของอัครทูต 26 เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาวา่อะไรที่ปิดกัน้เฟส-
ทัสและกษัตรยิ์อากรปิปาจากการกลับใจ หันมาหาพระผู้เป็นเจ้า และเปลี่ยนใจเลื่อมใสสู่
พระเยซูครสิต ์เขียนข้อความที่ ไม่ครบถ้วนตอ่ไปน้ีไวบ้นกระดาน เพือ่เปลีย่นใจเลือ่มใสสู่
พระเยซูครสิต ์. . .

แบ่งนักเรยีนออกเป็นคู่ๆ  เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่าน กิจการของอัครทูต 26:24- 28 
กับคู ่ขอให้พวกเขาระบุและเปรยีบเทียบวธิีที่เฟสทัสและกษัตรยิ์อากรปิปาตอบสนอง
ตอ่คาํสอนและประจักษ์พยานถึงพระผู้ช่วยให้รอดของเปาโล ขณะที่นักเรยีนอ่านและ
สนทนากับคูข่องพวกเขา ให้ลอก แผนภูมิ ตอ่ไปน้ีลงบนกระดาน (ไม่ตอ้งลอกข้อความ
ใตห้ัวข้อแตล่ะข้อ)

หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว เชือ้เชิญนักเรยีนหลายๆ คนออกมาท่ีกระดานและเขียน
ส่ิงที่พวกเขาพบ (คาํตอบควรคล้ายคลึงกับวลี ในแผนภูมิข้างบน)

• การตอบสนองของเฟสทัสบ่งบอกอะไรเกี่ยวกับความคดิเห็นของเขาตอ่คาํสอนของ
เปาโล (เพิ่มคาํวา่ ไม่เชือ่ เข้าไปในคาํตอบของนักเรยีนใตห้ัวข้อ “เฟสทัส”)

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 27 เปาโลบอกวา่เขารูอ้ะไรเกี่ยวกับกษัตรยิ์อากรปิปา (เพิ่ม เชือ่
บรรดาผู้เผยพระวจนะ ใตห้ัวข้อ “กษัตรยิ์อากรปิปา”)

• เราสามารถเรยีนรูอ้ะไรจากคาํพูดที่กษัตรยิ์อากรปิปากล่าวแก่เปาโลเกี่ยวกับคาํมั่น
สัญญาของกษัตรยิ์อากรปิปาที่จะเป็นชาวครสิต ์(ด ูข้อ 28) (เพิ่ม ไม่เต็มใจทีจ่ะผูกมัด
ตนเองเต็มที ่ใตห้ัวข้อ “กษัตรยิ์อากรปิปา”)



เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กิจการของอัครทูต 26:29 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม 
โดยมองหาวา่เปาโลตอบสนองอย่างไรตอ่คาํพูดของกษัตรยิ์อากรปิปาวา่เขาเกือบถูกชวน
ให้เป็นชาวครสิตแ์ล้ว

• เปาโลปรารถนาส่ิงใดให้กับกษัตรยิ์และทุกคนที่ ไดย้ินคาํสอนของเขา

• ท่านคดิวา่อะไรที่กีดกัน้ไม่ไห้เฟสทัสเปลี่ยนใจเลื่อมใสสู่พระเยซูครสิต์

• ท่านคดิวา่อะไรที่กีดกัน้ไม่ ให้กษัตรยิ์อากรปิปาเปลี่ยนใจเลื่อมใส

• เราเรยีนรูอ้ะไรจากเฟสทัสและกษัตรยิ์อากรปิปาเกี่ยวกับส่ิงที่เราตอ้งทําเพื่อเปลี่ยนใจ
เลื่อมใสสู่พระเยซูครสิต ์(นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แต่ ให้แน่ใจวา่พวกเขาระบุหลัก
ธรรมตอ่ไปน้ี เพ่ือเปล่ียนใจเล่ือมใสสูพ่ระเยซูครสิต์ เราต้องเลือกท่ีจะเช่ือในพระ
กิตติคุณและผูกมัดตนอย่างเองเต็มท่ี ในการดําเนินชีวติตามพระกิตติคุณ)

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจหลักธรรมน้ี เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านเรือ่งเล่าตอ่ไปน้ีของ
ประธานดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์แห่งฝ่ายประธานสูงสุด

“เด็กชายสองคนพ่ีน้องยืนบนหน้าผาเล็กๆ แห่งหน่ึงซ่ึงมองลงไปเห็นผืนน้ํา
ทะเลสาบสีฟ้าสะอาดใส น่ีคอืจุดท่ีคนนิยมมากระโดดน้ํา พี่น้องสองคนน้ี
มักจะคยุกันเรือ่งการกระโดด—อย่างที่เคยเห็นคนอื่นๆ ทํา

“ถึงแม้ทัง้คูต่อ้งการกระโดด แต่ไม่มี ใครตอ้งการกระโดดเป็นคนแรก 
หน้าผาไม่สูงนัก แตสํ่าหรบัเด็กชายสองคนน้ี ดเูหมือนวา่ความสูงจะเพ่ิม

มากขึน้เมื่อใดก็ตามที่พวกเขาเริม่ชะโงกไปข้างหน้า—และความกล้าก็พลันหายไป

ในที่สุด น้องชายก็ก้าวเท้าข้างหน่ึงไปเหยียบรมิหน้าผาพลางขยับไปข้างหน้าอย่างหมาย
มั่น ช่วงเวลาน้ันเอง พี่ของเขากระซิบวา่ ‘บางทีเราน่าจะรอให้ถึงฤดรูอ้นหน้า’

แตข่ณะน้ันแรงขับเคลื่อนไดด้งึน้องชายไปข้างหน้าแล้ว ‘พี่ครบั’ เขาตอบ ‘ผมตดัสินใจ
แน่วแน่แล้ว!’

“เขาพุ่งตวัลงไปในน้ําและโผล่ขึน้มาอย่างรวดเรว็พรอ้มกับตะโกนอย่างมีชัยชนะ พี่ชาย
รบีกระโดดตามลงไปทันที หลังจากน้ันทัง้คูห่ัวเราะกับคาํพูดของเด็กชายคนแรกก่อนทัง้
คูจ่ะกระโดดลงน้ํา ‘พี่ครบั ผมตดัสินใจแน่วแน่แล้ว’

“คาํมั่นสัญญาคอ่นข้างคล้ายคลึงกับการกระโดดลงน้ํา ท่านจะผูกมัดตนเองหรอืไม่ ท่าน
จะขยับไปข้างหน้าหรอืยืนอยู่กับที่ ไม่มีคาํวา่ครึง่ทาง . . .

“ผู้ที่ผูกมัดตนในพระกิตตคิณุเพียงระดบัหน่ึงอาจคาดหวงัท่ีจะรบัพรจากประจักษ์
พยาน ปีต ิและสันตสุิขไดเ้พียงระดบัหน่ึง หน้าตา่งฟ้าสวรรคอ์าจเปิดให้พวกเขาเพียง
ระดบัหน่ึงเท่าน้ัน . . .

“เราตา่งยืนในจุดที่ตอ้งตดัสินใจเหนือผืนน้ําในทางใดทางหน่ึง ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอ
ให้เรามีศรทัธา ก้าวไปข้างหน้า เผชิญหน้ากับความกลัวและความเคลือบแคลงสงสัยดว้ย
ความกล้าหาญ จงกล่าวกับตนเองวา่ ‘ฉันตดัสินใจแน่วแน่แล้ว!’” (“พ่ีครบั ผมตดัสินใจ
แน่วแน่แล้ว,” เลียโฮนา, ก.ค. 2011, 4, 5)

• คาํมั่นสัญญาที่จะดาํเนินชีวติตามพระกิตตคิณุคล้ายคลึงกับการกระโดดลงน้ําอย่างไร

• ตามคาํกล่าวของประธานอุคท์ดอรฟ์ เหตใุดจึงเป็นส่ิงสําคญัที่จะผูกมัดตนเต็มที่
แทนที่จะ “ผูกมัดตนในระดบัหน่ึง” ในการดาํเนินชีวติตามพระกิตตคิณุ



• คาํมั่นสัญญาของท่านในการดาํเนินชีวติตามพระบัญญัตหิรอืหลักธรรมของพระ
กิตตคิณุช่วยเสรมิสรา้งการเปลี่ยนใจเลื่อมใสของท่านสู่พระเยซูครสิตอ์ย่างไร (ท่าน
อาจแบ่งปันตวัอย่างของท่านเอง)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนเขียนรายการพระบัญญัตหิรอืหลักธรรมพระกิตตคิณุที่พวกเขารูสึ้กวา่
พวกเขาผูกมัดตนเองเต็มที่วา่จะดาํเนินชีวติตามลงในสมุดจดหรอืสมุดบันทึกการศึกษา
พระคมัภีรข์องพวกเขา ขอให้พวกเขาพิจารณาหลักธรรมพระกิตตคิณุข้อใดข้อหน่ึงที่
พวกเขารูสึ้กวา่ผูกมัดตนเองในการดาํเนินชีวติตาม “ช่วงสัน้” แต่ไม่ “ยาว” (กิจการของ
อัครทูต 26:29) เชือ้เชิญให้นักเรยีนเขียนเป้าหมายของส่ิงที่พวกเขาทําไดเ้พื่อเพิ่มความ
เข้าใจและคาํมั่นสัญญาเกี่ยวกับหลักธรรมข้อหน่ึงในบรรดาหลักธรรมเหล่าน้ี กระตุน้ให้
นักเรยีนสวดอ้อนวอนขอความช่วยเหลือขณะที่พวกเขาพยายามเปลี่ยนใจเลื่อมใสสู่พระ
เยซูครสิต์ โดยดาํเนินชีวติตามพระกิตตคิณุอย่างสมบูรณ์ยิ่งขึน้

สรปุ กิจการของอัครทูต 26:30–32 โดยอธิบายวา่เฟสทัสและกษัตรยิ์อากรปิปาพบวา่
เปาโลบรสุิทธิ์และจะปล่อยเขา แตเ่น่ืองจากเปาโลยื่นฎีกาคดขีองเขาไปที่ซีซารพ์วกเขาจึง
ตอ้งส่งเปาโลไปที่กรงุโรม

สรปุโดยทบทวนและเป็นพยานถึงหลักธรรมที่สอนใน กิจการของอัครทูต 23–26



ก่อนชัน้เรยีนเริม่ ให้เขียนข้อความตอ่ไปน้ีไวบ้น กระดาน (ข้อความเหล่าน้ีมีอยู่ ใน เพือ่
ความเข้มแข็งของเยาวชน [จุลสาร, 2011] 4, 11, 16)

“หลีกเลีย่งการออกเดทบ่อยๆ กับคนเดมิ”

“อย่าเข้ารว่ม อย่าด ูหรอืมีส่วนรว่มในส่ิงใดก็ตามทีห่ยาบคาย ไรศ้ลีธรรม รนุแรง หรอื
ลามกอนาจาร”

“ถ้าเพือ่นรบเรา้ให้ท่านทําส่ิงผิด จงเป็นคนยืนหยัดเพือ่ความถูกตอ้ง แม้ตอ้งยืนคน
เดยีว”

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงข้อความที่เขียนบนกระดาน

• เหตใุดเยาวชนบางคนจึงเลือกที่จะไม่ฟังถ้อยคาํเตอืนหรอืคาํแนะนําเหล่าน้ี

เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาความจรงิเมื่อพวกเขาศึกษา กิจการของอัครทูต 27 ที่จะ
ช่วยเสรมิสรา้งศรทัธาของพวกเขาในการเช่ือฟังคาํเตอืนและคาํแนะนําจากผู้รบัใช้ของ
พระเจ้า

เตอืนนักเรยีนวา่เปาโลถูกจับกุมอย่างไม่ถูกตอ้งดว้ยข้อหากบฏและถูกขังคกุ เปาโลถวาย
ฎีกาคดขีองเขาไปที่ซีซาร์ ในกรงุโรม ซ่ึงเป็นสิทธิของเขาในฐานะคนสัญชาติโรมันคน
หน่ึง สรปุ กิจการของอัครทูต 27:1–8 โดยอธิบายวา่เปาโลเดนิทางดว้ยเรอืไปกับนักโทษ
คนอื่นๆ มุ่งหน้าไปกรงุโรม ภายใตก้ารควบคมุของนายรอ้ยชาวโรมัน (นายทหารในกอง
ทหารคนหน่ึงที่ควบคมุทหาร 50 ถึง 100 นาย) หลังจากแล่นเรอืไปหลายวนั พวกเขาแวะ
จอดทีท่่าเรอืเกาะครตี เมื่อออกจากท่า เปาโลเตอืนคนที่อยู่บนเรอืวา่พวกเขาไม่ควรเดนิ
ทางตอ่

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กิจการของอัครทูต 27:9–10 ขอให้ชัน้เรยีน
ดตูาม โดยมองหาวา่เปาโลรูว้า่จะเกิดอะไรขึน้ถ้าเขาและคนอื่นๆ บนเรอืยังคงเดนิทาง
ไปกรงุโรม ท่านอาจตอ้งการอธิบายวา่คาํ อดอาหาร ในบรบิทน้ีหมายถึงการเต็มใจงดรบั
ประทาน ในกรณีน้ี “อดอาหาร” น่าจะหมายถึงวนัศักดิสิ์ทธิ์ของชาวยิวที่เรยีกวา่วนัแห่ง
การชดใช้ เป็นการเริม่ตน้ฤดกูาลซ่ึงโดยทั่วไปถือวา่ไม่ปลอดภัยในการเดนิทางในทะเล
เมดเิตอรเ์รเนียนเน่ืองจากพายุหนัก



• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 10 การเตอืนและการพยากรณ์อะไรที่เปาโลให้ ไวเ้กี่ยวกับส่ิงท่ีจะ
เกิดขึน้หากพวกเขายังคงเดนิทางตอ่

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กิจการของอัครทูต 27:11–12 ขอให้ชัน้เรยีนดู
ตาม โดยมองหาวา่นายรอ้ยชาวโรมันและคนอื่นๆ ตอบสนองตอ่คาํเตอืนของเปาโลอย่างไร

• แทนที่จะฟังคาํเตอืนจากเปาโล นายรอ้ยไว้ ใจใครแทน

• ท่านคดิวา่เหตใุดจึงเป็นการง่ายกวา่สําหรบันายรอ้ยที่จะเช่ือเจ้าของเรอืมากกวา่เปาโล

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 12 เหตใุดคนส่วนใหญ่บนเรอืไม่ ใส่ ใจคาํเตอืนของเปาโล (อธิบาย
วา่คาํวา่ ท่างาม หมายถึงท่าเรอื และ เหมาะ หมายถึงเหมาะสมหรอืสะดวกสบาย)

เชือ้เชิญนักเรยีนสองสามคนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก กิจการของอัครทูต 27:13–21 
ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่เกิดอะไรขึน้ขณะที่เรอืยังคงแล่นตรงไปยังกรงุโรม

• เกิดอะไรขึน้ขณะที่เรอืยังคงแล่นตรงไปยังกรงุโรม

• หลังจากเห็นวา่ “มีลมทิศใตพ้ัดมาเบาๆ” (ข้อ 13) คนที่อยู่บนเรอือาจคดิอะไรเกี่ยวกับ
เปาโลและคาํเตอืนที่เขาบอกไว้

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 20 คนที่อยู่บนเรอืรูสึ้กอย่างไรระหวา่งเกิดพายุ

• คาํพูดของเปาโลดงัที่แสดงไว้ ในบันทึก ข้อ 21 เราสามารถเรยีนรูห้ลักธรรมอะไร
เกี่ยวกับส่ิงที่จะเกิดขึน้ถ้าเราไม่ ใส่ ใจคาํเตอืนและคาํแนะนําจากผู้รบัใช้ของพระเจ้า 
(นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกันแตค่วรระบุหลักธรรมตอ่ไปน้ี ถ้าเราไม่ ใส่ ใจคําเตือน
และคําแนะนําจากผู้รบัใช้ของพระเจ้า เราจะทําให้ตัวเราเองตกอยู่ ในอันตราย 
เขียนหลักธรรมน้ีไวบ้นกระดาน อธิบายวา่อนัตรายอาจรวมถึงการถูกรบิพรที่เราควรจะ
ไดร้บั)

ทบทวนกับนักเรยีนถึงเหตผุลที่นายรอ้ยและคนอื่นๆ บนเรอืไม่ ใส่ ใจคาํเตอืนและคาํ
แนะนําของเปาโล (ด ูกิจการของอัครทูต 27:11–12)

• ผู้คนในสมัยน้ีอาจมีข้อแก้ตวัคล้ายกันอย่างไรในการไม่ ใส่ ใจคาํเตอืนและคาํแนะนําจาก
ผู้รบัใช้ของพระเจ้า

โดยใช้ เพือ่ความเข้มแข็งของเยาวชน หรอืคาํปราศัยการประชุมครัง้ล่าสุด ให้ยกตวัอย่าง
เพิ่มเตมิเกี่ยวกับคาํเตอืนและคาํแนะนําจากศาสดาพยากรณ์ที่ท่านรูสึ้กวา่สําคญัสําหรบั
นักเรยีน

• อันตรายอะไรที่คนอาจเผชิญเพราะเพิกเฉยตอ่คาํเตอืนและคาํแนะนําเช่นน้ันจาก
ศาสดาพยากรณ์

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กิจการของอัครทูต 27:22–26 ขอให้ชัน้เรยีนดู
ตาม โดยมองหาส่ิงที่เปาโลบอกคนบนเรอื

• หากท่านอยู่บนเรอืท่ามกลางพายุรา้ย คาํพูดใดจากเปาโลที่จะปลอบโยนท่าน

• เปาโลพยากรณ์วา่จะเกิดอะไรขึน้กับคนบนเรอื

สรปุ กิจการของอัครทูต 27:27–30 โดยอธิบายวา่ในคนืที่สิบส่ีของพายุ กะลาสีทอดสมอ
ท้ายส่ีตวัลงในทะเลเพื่อป้องกันเรอืไม่ ให้ชนโขดหิน กะลาสีไปที่หัวเรอืและทําทีวา่จะ
ทอดสมอเพิ่ม อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจรงิพวกเขากําลังวางแผนทิง้เรอืและหนีลงไป
ในเรอืเล็กเพราะพวกเขากลัววา่เรอืจะอับปาง



เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กิจการของอัครทูต 27:31–32 ขอให้นักเรยีน
ที่เหลือดตูาม โดยมองหาคาํเตอืนที่เปาโลบอกกับนายรอ้ยและพวกทหาร อธิบายวา่คาํวา่ 
คนพวกน้ี ใน ข้อ 31 หมายถึงพวกกะลาสีที่พยายามหนี

• เปาโลเตอืนอะไรนายรอ้ยและพวกทหาร

• พวกทหารตอบสนองอย่างไรตอ่คาํเตอืนและคาํแนะนําของเปาโล (พวกเขาฟังคาํเตอืน
ของเปาโลและป้องกันไม่ ให้พวกกะลาสีหนีโดยตดัเชือกที่ผูกเรอืเล็กให้เรอืหลุดลอยไป)

อธิบายวา่ เช้าวนัรุง่ขึน้เปาโลอ้อนวอนพวกกะลาสีที่กําลังอดอาหารอยู่ ให้กินอาหาร 
(ด ูกิจการของอัครทูต 27:33–34) เขาให้ความมั่นใจแก่พวกกะลาสีอีกครัง้วา่พวกเขา
จะไม่ตายแม้แตค่นเดยีว

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กิจการของอัครทูต 27:35–36 ขอให้ชัน้เรยีนดู
ตาม

• พวกกะลาสีตอบสนองอย่างไรตอ่คาํแนะนําของเปาโล

สรปุ กิจการของอัครทูต 27:37–41 โดยอธิบายวา่เรอือับปางขณะกําลังแล่นตรงไปที่เกาะ
มอลตา เชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่าน กิจการของอัครทูต 27:42–44 ในใจ โดยมองหาส่ิงที่เกิด
ขึน้กับคนบนเรอื

• เกิดอะไรขึน้กับคนบนเรอื

เตอืนนักเรยีนถึงคาํพยากรณ์ของเปาโลดงัที่บันทึกใน กิจการของอัครทูต 27:22–26 
วา่จะไม่มี ใครตายถึงแม้จะสูญเสียเรอืไป

• เราเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรบ้างจากเรือ่งราวน้ีเกี่ยวกับส่ิงที่จะเกิดขึน้ถ้าเราฟังคาํแนะนํา
และคาํเตอืนจากผู้รบัใช้ของพระเจ้า (นักเรยีนอาจระบุหลักธรรมทํานองน้ี หากเราฟัง
คําแนะนําและคําเตือนจากผู้รบัใช้ของพระเจ้า พระเจ้าจะทําให้คําสญัญาของ
พระองค์ท่ีประทานแก่เราเกิดสมัฤทธิผล หากเราฟังคําแนะนําและคําเตือนจาก
ผู้รบัใช้ของพระเจ้า เราจะต้านทานอันตรายท่ีคุกคามเราได้ เขียนหลักธรรมเหล่าน้ี
ไวบ้นกระดาน)

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจหลักธรรมที่พวกเขาระบุใน กิจการของอัครทูต 27 เชือ้เชิญ
นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีของประธานเฮนรยี์ บี. อายรงิก์แห่งฝ่าย
ประธานสูงสุด

“ ในชีวติข้าพเจ้า ทุกครัง้ที่ข้าพเจ้าชักช้าที่จะทําตามคาํแนะนําจากการดลใจหรอืคดิ
วา่ตนเองเป็นข้อยกเวน้ ข้าพเจ้าทราบทันทีวา่ข้าพเจ้ากําลังตกอยู่ ในอันตราย ทุกครัง้
ที่ข้าพเจ้าฟังคาํแนะนําของศาสดาพยากรณ์ รูสึ้กถึงการยืนยันถ้อยคาํน้ันในการสวด
อ้อนวอน และจากน้ันทําตามคาํแนะนําดงักล่าว ข้าพเจ้าพบวา่ข้าพเจา้กําลังเดนิไปสู่ที่
ปลอดภัย” “คน้พบความปลอดภัยในคาํแนะนํา,” เลียโฮนา, ก.ค. 1997, 30)

• การฟังคาํเตอืนและคาํแนะนําที่ ไดร้บัการดลใจจากผู้รบัใช้ของพระเจ้าช่วยท่าน
ตา้นทานอันตรายท่ีคกุคามความปลอดภัยทางวญิญาณและทางโลกของท่านอย่างไร 
(เตอืนนักเรยีนวา่พวกเขาสามารถศึกษาคาํแนะนําของศาสดาพยากรณ์ยุคปัจจุบันของ
พระเจ้าในนิตยสารศาสนจักรและใน เพือ่ความเข้มแข็งของเยาวชน)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนพิจารณาวา่พวกเขากําลังเพิกเฉยตอ่คาํเตอืนหรอืคาํแนะนําใดๆ จาก
ผู้รบัใช้ของพระเจ้าหรอืไม่หรอืนึกถึงวธิีที่พวกเขาจะฟังคาํเตอืนและคาํแนะนําที่พวกเขา



ไดร้บัไดด้ขีึน้ เชือ้เชิญให้นักเรยีนเขียนเป้าหมายวา่พวกเขาจะฟังคาํแนะนําน้ันไดด้ขีึน้
ไดอ้ย่างไร

แสดง ภาพ พายุทอรน์าโดหรอืลมหมุนให้นักเรยีนด ู(หรอืวาดบนกระดาน)

อธิบายวา่เอ็ลเดอร ์นีล แอล. แอนเดอรเ์ซ็นแห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองเรยีกความท้าทาย
และการทดลองในชีวติวา่เป็น “ลมหมุนทางวญิญาณ” (ด ู“ลมหมุนทางวญิญาณ,”  
เลียโฮนา, พ.ค. 2014, 18–21)

• มีตวัอย่างอะไรบ้างของการทดลองหรอืความยากลําบากที่สามารถเปรยีบเหมือนลม
หมุนได้

เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาหลักธรรมเมื่อพวกเขาศึกษา กิจการของอัครทูต 28 ซ่ึงจะช่วย
ให้พวกเขาอดทนอย่างซ่ือสัตย์ตอ่ “ลมหมุนทางวญิญาณ” ที่พวกเขาเผชิญอยู่

อธิบายวา่ กิจการของอัครทูต 28 เราอ่านเกี่ยวกับประสบการณ์ของเปาโลบนเกาะ การ
เดนิทางตอ่ไปยังกรงุโรม และการที่เขาถูกจับขังคกุในกรงุโรม

แบ่งชัน้เรยีนออกเป็นสามกลุ่มหรอืมากกวา่ ขึน้อยู่กับขนาดของชัน้เรยีน มอบหมายช่วง
พระคมัภีรต์อ่ไปน้ีหน่ึงช่วงให้แตล่ะกลุ่ม กจิการของอัครทูต 28:1–6; กิจการของอัครทูต 
28:7–14; และ กิจการของอัครทูต 28:16–24 โดยให้ช่วงพระคมัภีรเ์ดยีวกันกับหลายๆ 
กลุ่มตามที่จําเป็น เชือ้เชิญให้แตล่ะกลุ่มศึกษาช่วงพระคมัภีรท์ี่ ไดร้บัมอบหมายและจาก
น้ันทําส่ิงตอ่ไปน้ี (เขียนคาํแนะนําเหล่าน้ีบน กระดาน)

1. วาดรปูหน่ึงรปูหรอืเขียนพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์สรปุเหตกุารณ์ทีบ่รรยายในช่วง
พระคมัภีรข์องท่าน

2. ให้ชัน้เรยีนดภูาพวาดหรอือ่านพาดหัวข่าวของท่าน และสรปุเหตกุารณ์ทีบ่รรยายไว้
ในช่วงพระคมัภีรข์องท่าน

หลังจากให้เวลาพอสมควร เชือ้เชิญแตล่ะกลุ่มรายงานกับชัน้เรยีน (ถ้ามีมากกวา่สามกลุ่ม 
เชือ้เชิญกลุ่มที่มีช่วงพระคมัภีรซํา้กันแบ่งปันรปูวาดหรอืพาดหัวข่าวและความคดิเห็น
เพิ่มเตมิที่พวกเขาไดร้บัจากการอ่านข้อที่ ไดร้บัมอบหมายของพวกเขา)

• การทดลองอะไรที่เปาโลประสบขณะเดนิทางไปและอยู่ ในกรงุโรม

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กจิการของอัครทูต 28:30–31 ขอให้ชัน้เรยีน
ดตูาม โดยมองหาส่ิงที่เปาโลสามารถทําได้ ในกรงุโรมแม้วา่จะถูกกักบรเิวณในบ้าน ขอให้
นักเรยีนรายงานส่ิงที่พบ

• เปาโลทําอะไรที่แสดงให้เห็นวา่เขายังคงซ่ือสัตย์ตอ่พระผู้เป็นเจ้าแม้จะประสบกับการ
ทดลอง

• ประโยชน์อะไรที่มาจากการทดลองที่เปาโลประสบระหวา่งอยู่ ในทะเล ขณะเรอือับปาง 
และขณะถูกคมุขังในกรงุโรม (หลังจากนักเรยีนตอบ ให้เขียนหลักธรรมตอ่ไปน้ีบน
กระดาน ถ้าเราซ่ือสตัย์ พระผู้เป็นเจ้าจะทรงช่วยเราเปล่ียนการทดลองเป็นพร
เพ่ือตัวเราเองและผู้อ่ืน)



• มีตวัอย่างอะไร บ้างของวธิีที่พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยเราเปลี่ยนการทดลองเป็นพรเพื่อตวั
เราเองและผู้อื่นได้

• พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยท่านหรอืบางคนที่ท่านรูจ้ักเปลี่ยนการทดลองเป็นพรเพื่อตวัท่าน
เองและผู้อื่นเมื่อใด (ท่านอาจแบ่งปันตวัอย่างของท่านเอง)

กระตุน้ให้นักเรยีนทําตามแบบอย่างของเปาโลและเลือกที่จะยังคงซ่ือสัตย์เมื่อพวกเขา
ประสบกับการทดลองเพื่อวา่พระผู้เป็นเจ้าจะทรงช่วยพวกเขาเปลี่ยนการทดลองเหล่า
น้ันเป็นพรเพื่อพวกเขาเองและผู้อื่น
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อ่านคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยเอ็ลเดอรแ์ลรร์ยี์ เอ็กโค ฮอวค์แห่งสาวกเจ็ดสิบ อธิบายวา่เมื่อเป็น
เยาวชนชาย เอ็ลเดอรเ์อ็กโค ฮอวค์สมัครเข้าประจําการในนาวกิโยธินสหรฐั

“ข้าพเจ้าพบครฝึูกของข้าพเจ้า ทหารผ่านศึกท่ีบึกบึน เมื่อเขาเตะประตใูห้
เปิดและเดนิเข้ามาพรอ้มกับส่งเสียงดงัดว้ยถ้อยคาํที่หยาบคาย 
“หลังจากการแนะนําตวัที่น่ากลัวน้ี เขาเริม่จากท้ายสุดของห้องและประจัน
หน้ากับทหารแตล่ะคนดว้ยคาํถามตา่งๆ โดยไม่มีข้อยกเวน้ ครฝึูกคน้จนเจอ

บางส่ิงบางอย่างเกี่ยวกับทหารแตล่ะนายเพื่อล้อเลียนดว้ยภาษา หยาบคาย เสียงดงั เขา
เดนิมาเรือ่ยๆ โดยทหารแตล่ะนายตะโกนตอบตามคาํส่ังท่ี ให้พูดวา่ ‘ ใช่ครบั’ หรอื ‘ ไม่ ใช่
ครบั จ่าครฝึูก’ . . . เม่ือมาถึงข้าพเจ้า เขาควา้กระเป๋าสัมภาระของข้าพเจ้าแล้วเทส่ิงของ
ทัง้หมดลงบนท่ีนอนดา้นหลังข้าพเจ้า เขามองดส่ิูงของท่ีเป็นของข้าพเจ้าแล้วเดนิกลับ
มายืนตรงหน้า ข้าพเจา้พรอ้มรบัการจู่ โจม ในมือของเขาถือพระคมัภีรม์อรมอนของ
ข้าพเจ้า” (“จงมาหาเรา,โอ้เจ้า เชือ้สายแห่งอิสราเอล,” เลียโฮนา, พ.ย. 2012, 32)
• ท่านจะรูสึ้กอย่างไรหากท่านอยู่ ในสถานการณ์ของเอ็ลเดอรเ์อ็กโค ฮอวค์
• ท่านคดิวา่ครฝึูกกําลังจะทําอะไร
• ท่านเคยอยู่ ในสถานการณ์ซ่ึงท่านกังวลวา่ท่านอาจถูกล้อเลียนศาสนาของท่านหรอืไม่ 

(ท่านอาจเชือ้เชิญนักเรยีนสองสามคนแบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขากับชัน้เรยีน)
เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาความจรงิเมื่อพวกเขาศึกษา โรม 1 ที่จะช่วยพวกเขาเมื่อพวก
เขาประสบกับการล้อเลียนหรอืการข่มเหงเกี่ยวกับความเช่ือและมาตรฐานของเขา

แนะนําหนังสือโรมพอสังเขป โดยเชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงย่อหน้าตอ่ไปน้ี

หนังสือโรมเป็นสาส์นที่เปาโลเขียนถึงวสุิทธิชนในกรงุโรมใกล้กับช่วงสิน้สุดการเดนิทาง
เผยแผ่ของเขา เขาเขียนถึงวสุิทธิชนชาวโรมันเพื่อเตรยีมพวกเขาสําหรบัการมาถึงของ
เขา เพื่อชีแ้จงและปกป้องคาํสอนของเขา และเพ่ือส่งเสรมิความเป็นอันหน่ึงอันเดยีวกัน
ระหวา่งชาวยิวกับสมาชิกคนตา่งชาตขิองศาสนจักร กรงุโรม—เมืองหลวงของจักรวรรดิ



โรมัน—เต็มไปดว้ยปรชัญาทางโลกและน่าจะเป็นสถานที่ซ่ึงยากตอ่การแบ่งปันพระ
กิตตคิณุของพระเยซูครสิต์

สรปุ โรม 1:1–14 โดยอธิบายวา่เปาโลเริม่สาส์นของเขาโดยเป็นพยานถึงพระเยซูครสิต์
และแสดงความปรารถนาวา่จะไปเยี่ยมวสุิทธิชนในกรงุโรม

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง โรม 1:15–17 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาส่ิง
ที่เปาโลสอนวสุิทธิชนชาวโรมันเกี่ยวกับพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต์

• เปาโลพูดวา่ข่าวประเสรฐิของพระเยซูครสิตเ์ป็นอะไร (นักเรยีนควรระบุความจรงิ
ทํานองน้ี ข่าวประเสรฐิของพระเยซูครสิต์เป็นฤทธานุภาพของพระผู้เป็นเจ้า
เพ่ือให้คนท่ี ใช้ศรทัธาในพระเยซูครสิต์ ได้รบัความรอด) เขียนความจรงิน้ีไวบ้น
กระดาน ท่านอาจตอ้งการเสนอแนะให้นักเรยีนทําเครือ่งหมายท่ีคาํหรอืวลีที่สอนความ
จรงิน้ีในพระคมัภีรข์องพวกเขา

• ข่าวประเสรฐิของพระเยซูครสิตช่์วยให้เรารอดจากอะไร (ความตายทางรา่งกายและทาง
วญิญาณ)

• เหตใุดเราจึงตอ้งใช้ศรทัธาในพระเยซูครสิตเ์พื่อไดร้บัพรแห่งความรอดผ่านทางพระ
กิตตคิณุ (พระเยซูครสิตท์รงทําการชดใช้ ซ่ึงทําให้ความรอดของเราเป็นไปได)้

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํอธิบายวา่การเช่ือในพระเยซูครสิตแ์ละใช้
ศรทัธาในพระองคห์มายความวา่อย่างไร

ดงัที่เปาโลใช้ คาํวา่ ความเชือ่ และ ศรทัธา ไม่ไดห้มายถึงความเห็นพ้องทางจิตใจวา่พระ
เยซูครสิตท์รงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า แตเ่ป็นการยอมรบัอย่างเต็มใจและไว้
วางใจในพระองคว์า่ทรงเป็นพระองคน้ั์นผู้ทรงสละพระองคเ์องในการชดใช้บาปของเรา 
ความไวว้างใจอย่างลึกซึง้น้ีนําไปสู่ชีวติแห่งความซ่ือสัตย์ ทีแ่สดงให้ประจักษ์ โดยการก
ลับใจจากบาป การรบับัพตศิมา และความพยายามในการดาํเนินชีวติดงัท่ีพระเยซูครสิต์
ทรงสอน (ด ูกิจการของอัครทูต 16:30–33; โรม 6:1–11; 1 โครนิธ์ 6:9–11) “ศรทัธาใน
พระเยซูครสิต ์. . . ประจักษ์ ในชีวติของการเช่ือฟังกฎและศาสนพิธีของพระกิตตคิณุ
และการรบัใช้พระครสิต”์ (คูม่ือพระคมัภีร,์ “ความรอด,” scriptures.lds.org)

• เน่ืองจากเปาโลรูว้า่ข่าวประเสรฐิของพระเยซูครสิตเ์ป็นฤทธานุภาพของพระผู้เป็น
เจ้าเพื่อให้คนที่เช่ือไดร้บัความรอด เขารูสึ้กอย่างไรเกี่ยวกับการส่ังสอนพระกิตตคิณุ 
(เขาไม่มีความละอาย [ด ูโรม 1:16])

• การมีประจักษ์พยานถึงฤทธานุภาพของข่าวประเสรฐิส่งผลตอ่ความปรารถนาของท่าน
ในการแบ่งปันข่าวประเสรฐิกับผู้อื่นไดอ้ย่างไร (หลังจากนักเรยีนตอบแล้ว ให้เขียนหลัก
ธรรมตอ่ไปน้ีบนกระดาน เม่ือเราได้รบัประจักษ์พยานวา่พระกิตติคุณของพระเยซู
ครสิต์มีฤทธานุภาพในการช่วยเราให้รอด เราจะไม่มีความละอายท่ีจะแบ่งปันพระ
กิตติคุณกับผู้อ่ืน)

• หลักธรรมน้ีจะช่วยท่านไดอ้ย่างไรเมื่อท่านเผชิญกับการข่มเหงหรอืล้อเลียนความเช่ือ
ของท่าน

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงส่วนตอ่ไปจากเรือ่งราวของเอ็ลเดอรเ์อ็กโค ฮอวค์ 
และขอให้ชัน้เรยีนฟังวา่ท่านตอบครฝึูกของท่านอย่างไร



“ข้าพเจ้าคาดวา่เขาจะแผดเสียงใส่แตเ่ขากลับเดนิเข้ามา ใกล้และกระซิบวา่ 
‘คณุเป็นมอรมอนหรอื’

“ตามคาํส่ัง ข้าพเจ้าตะโกนวา่ ‘ ใช่ครบั จ่า ครฝึูก’

“อีกครัง้ ข้าพเจ้าคาดการณ์ ไวเ้ลวรา้ยที่สุด แตเ่ขาหยุดและยกมือท่ีถือพระ
คมัภีรอ์รมอนขึน้ และเขากล่าวดว้ยเสียงเบาๆ วา่ ‘คณุเช่ือ ในหนังสือเล่มน้ีไหม’

“อีกครัง้ ข้าพเจ้าตะโกนออกไปวา่ ‘ ใช่ครบั จ่าครฝึูก’” (“จงมาหาเรา,โอ้เจ้า เชือ้สายแห่ง
อิสราเอล,” 32)

• คาํตอบของเอ็ลเดอรเ์อ็กโค ฮอวค์เป็นตวัอย่างที่ดขีองหลักธรรมที่สอนใน โรม 1:16 
อย่างไร

อธิบายวา่แทนที่จะล้อเลียนเอ็ลเดอรเ์อ็กโค ฮอวค์ ครฝึูกคอ่ยๆ วางพระคมัภีรม์อรมอนไว้
อย่างเดมิและเดนิตรวจแถวทหารตอ่ไป อ่านออกเสียงส่วนที่เหลือในข้อความของ 
เอ็ลเดอรเ์อ็กโค ฮอวค์ ดงัตอ่ไปน้ี

“ข้าพเจ้าสงสัยอยู่บ่อยๆ วา่เหตใุดวนัน้ันจ่าสิบเอกนาวกิโยธินที่แข็งกรา้วท่านน้ันจึง
ละเวน้ข้าพเจ้าไว ้แตข่้าพเจ้าขอบพระทัยที่สามารถกล่าวโดยไม่ลังเลวา่ ‘ ใช่ ข้าพเจ้าเป็น
สมาชิกของศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้าย’ และ ‘ ใช่ ข้าพเจ้า
ทราบวา่พระคมัภีรม์อรมอนเป็นความจรงิ’ ประจักษ์พยานน้ีเป็นของประทานอัน
ลํา้คา่ที่พระวญิญาณบรสุิทธ์ิประทานแก่ข้าพเจ้า” (“จงมาหาเรา,โอ้เจ้า เชือ้สายแห่ง
อิสราเอล,” 32)

• ท่าน (หรอืคนที่ท่านรูจ้ัก) เคยแสดงให้เห็นวา่ท่านไม่มีความละอายที่จะแบ่งปันพระ
กิตตคิณุของพระเยซูครสิตเ์มื่อใด

เชือ้เชิญให้นักเรยีนไตรต่รองวา่พวกเขารูสึ้กวา่ประจักษ์พยานของพวกเขาเกี่ยวกับพระ
กิตตคิณุของพระเยซูครสิตเ์ข้มแข็งเพียงใดและพวกเขาทําอะไรไดบ้้างเพื่อเสรมิสรา้ง
ประจักษ์พยานเหล่าน้ัน กระตุน้ให้พวกเขาตัง้เป้าหมายที่จะทําดงัน้ัน

อธบิายวา่ในสมยัของเปาโล ชาวครสิตต์า่งชาตบิางคนพยายามหาขอ้แกต้วัทางพฤตกิรรม
ทีผ่ดิศีลธรรมหรอืเป็นบาปโดยเน้นยํา้พระเมตตาของพระผูเ้ป็นเจา้และไม่ ใส่ ใจความ
ยตุธิรรมอนัสมบรูณ์ของพระองค ์ชาวครสิตท์ีเ่ป็นคนยวิบางคนเช่ือดว้ยวา่การถือปฏบิตัิ
กฎของโมเสสจําเป็นตอ่ความรอดของพวกเขา เปาโลมุ่งทีจ่ะแก้ ไขความเขา้ใจผดิทัง้สองน้ี

เชือ้เชิญนักเรยีนหลายๆ คนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก โรม 1:18–32 ขอให้นักเรยีนท่ี
เหลือดตูาม โดยมองหาบาปที่เปาโลบอกวา่แพรห่ลายในสมัยของเขา ท่านอาจตอ้งการ
ช่วยนักเรยีนนิยามคาํศัพท์และวลี ใน ข้อ 18–32 เพื่อช่วยพวกเขาเข้าใจคาํเตอืนท่ีเปาโล
ให้แก่วสุิทธิชนชาวโรมัน ตวัอย่างเช่น ท่านอาจถามคาํถามตอ่ไปน้ี

• ใน ข้อ 25ทา่นคดิวา่ “นมัสการและปรนนิบัตส่ิิงที่ถูกสรา้งขึน้ แทนพระองคผ์ู้ทรง
สรา้ง” หมายความวา่อย่างไร



ชี ้ให้เห็นวา่จาก โรม 1:18–32 เราเรยีนรูว้า่ ศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกสอนเราเก่ียว
กับพฤติกรรมและเจตคติท่ีทําให้พระผู้เป็นเจ้าไม่พอพระทัย
อธิบายวา่วลี “เปลี่ยนจากเพศสัมพันธ์ตามธรรมชาต ิให้ผิดธรรมชาติไป” ใน ข้อ 26 และ 
“เลิกมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงให้ถูกตามธรรมชาต”ิ ใน ข้อ 27 หมายถึงพฤตกิรรมรกัรว่ม
เพศ ท่านอาจตอ้งการอธิบายวา่นับตัง้แตต่น้ และตลอดทัง้พระคมัภีร ์พระเจ้าทรงตาํหนิ
การละเมิดกฎความบรสุิทธิ์ทางเพศ รวมถึงพฤตกิรรมรกัรว่มเพศ

หมายเหต:ุ หัวข้อเรือ่งเสน่หาเพศเดยีวกันเป็นเรือ่งละเอียดอ่อนมาก เม่ือชัน้เรยีนของ
ท่านสนทนาเรือ่งน้ี ให้แน่ใจวา่ไดท้ําดว้ยความเมตตา ความเห็นใจ และความสุภาพ

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจจุดยืนของศาสนจักรเรือ่งพฤตกิรรมรกัรว่มเพศ ให้อ่านออก
เสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ี

“พฤตกิรรมรกัรว่มเพศและเลสเบียนเป็นบาปรา้ยแรง ถ้าท่านพบวา่ตนเองกําลังตอ่สู้
กับความรูสึ้กชอบเพศเดยีวกันหรอืท่านกําลังถูกชักชวนให้มีส่วนรว่มในพฤตกิรรมท่ี ไม่
เหมาะสม จงขอคาํแนะนําจากผู้ปกครองและอธิการ พวกเขาจะช่วยท่าน” (เพือ่ความ
เข้มแข็งของเยาวชน [จุลสาร 2011], 36)

“จุดยืนทางหลักธรรมของศาสนจักรชัดเจน กิจกรรมทางเพศควรเกิดขึน้ระหวา่งชายกับ
หญิงที่แตง่งานกันแล้วเท่าน้ัน อย่างไรก็ตาม ส่ิงน้ันไม่ควรใช้เป็นเหตผุลของการไรค้วาม
ปรานี พระเยซูครสิต ์ผู้ที่เราตดิตาม ทรงแสดงอย่างแจ้งชัดในการตาํหนิเรือ่งการผิดศีล
ธรรมทางเพศ แตพ่ระองคม์ิไดท้รงโหดรา้ย ความสนพระทัยของพระองคค์อืเพ่ือช่วย
หนุนใจคนเสมอ ไม่ ใช่ทําลาย . . .

“ศาสนจักรแยกแยะระหวา่งความเสน่หาเพศเดยีวกนักบัพฤตกิรรม แมว้า่การทีย่งัมีความ
รูสึ้กและความโน้มเอยีงตอ่เพศเดยีวกนัจะไม่ ใช่บาปโดยแท้ แตก่ารมส่ีวนในพฤตกิรรม
รกัรว่มเพศขัดตอ่ ‘หลกัธรรมคาํสอนบนพืน้ฐานของพระคมัภรีศั์กดิสิ์ทธิ ์. . . ท่ีวา่การ
แตง่งานระหวา่งชายกบัหญงิสําคญัย่ิงตอ่แผนของพระผู้สรา้งสําหรบัจดุหมายปลายทาง 
นิรนัดรข์องบตุรธดิาของพระองค’์ [“First Presidency Statement on Same - Gender Mar-

riage,” mormonnewsroom.org]” (“Same - Sex Attraction,” Gospel  Topics, lds.org/topics)

• เหตใุดจึงสําคญัที่เราตอ้งเข้าใจคาํสอนของศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกของพระเจ้า
ในเรือ่งพฤตกิรรมรกัรว่มเพศ

• เราจะแสดงความเมตตาและเห็นอกเห็นใจคนที่ประสบกับความสนใจเพศเดยีวกัน
ขณะที่ยังคงสนับสนุนจุดยืนของศาสนจักรในเรือ่งพฤตกิรรมทางเพศอย่างไร

สรปุ โรม 2:1–3:8 โดยอธิบายวา่เปาโลสอนวา่คนทัง้ปวงจะถูกพิพากษาตามงานของพวก
เขา และเขาแสดงให้เห็นวา่ความไม่ชอบธรรมของชาวยิวมาจากการดาํเนินชีวติตามกฎ
ของโมเสสภายนอกแต่ไม่ ใช่จากภายใน

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง โรม 3:9–12, 23 ให้ชัน้เรยีนมองหาวา่ใครที่เปาโล
บอกวา่อยู่ ใตอ้ํานาจบาป

• เปาโลบอกวา่ใครที่อยู่ ใตอ้ํานาจบาป บาปของเราส่งผลอะไรตอ่เรา (หลังจากนักเรยีน
ตอบแล้ว เขียนความจรงิตอ่ไปน้ีบนกระดาน คนท่ีรบัผิดชอบได้ทุกคนทําบาปและ
จําเป็นต้องได้รบัการให้อภัยจากพระผู้เป็นเจ้า)

• ความจรงิน้ีช่วยให้เราเข้าใจสาเหตทุี่เราตอ้งการพระเยซูครสิตอ์ย่างไร



อธิบายวา่ในข้อที่เหลือของ โรม 3เปาโลสอนวา่พระเยซูครสิตท์รงเอาชนะปัญหาที่เรา
เผชิญอย่างไร—กล่าวคอื พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรงยอมรบับาปและทรงถือวา่คนที่รบัผิด
ชอบไดทุ้กคนทําบาป เพื่อเข้าใจข้อเหล่าน้ี นักเรยีนตอ้งเข้าใจความหมายของคาํตอ่ไป
น้ี การรบัรองความชอบธรรม (การ “ยกโทษจากการลงโทษบาปและประกาศวา่ไม่มีความ
ผิด” [Guide to the Scriptures, “Justification, Justify” scriptures.lds.org]), การชดเชย (การ
พลีพระชนม์ชีพเพ่ือการชดใช้และแหล่งที่มาของพระเมตตา) และ พระคณุ (“ความช่วย
เหลือหรอืพลังจากสวรรคท์ี่ประทานให้ โดยผ่านพระเมตตาและความรกัอันเหลือหลาย
ของพระเยซูครสิต”์ [ด ูคูม่ือพระคมัภีร,์ “พระคณุ”]) ท่านอาจเขียนนิยามของคาํเหล่า
น้ีบนกระดานก่อนเริม่ชัน้เรยีนหรอืแจกเอกสารแจกที่มี คาํศัพท์ เหล่าน้ีให้แก่นักเรยีน
แตล่ะคน

ขอให้นักเรยีนหน่ึงคนอ่านออกเสียง โรม 3:24–26 เชือ้เชิญให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
วา่เราจะมีคา่ควรท่ีจะอยู่ ในที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าไดอ้ย่างไร

• ตามท่ีกล่าวไว้ ใน โรม 3:24 เราจะไดร้บัการตดัสินหรอืประกาศวา่มีคา่ควรที่จะอยู่ ในที่
ประทับของพระผู้เป็นเจ้าอย่างไร

ชี ้ให้เห็นวา่ งานแปลของโจเซฟ สมิธ โรม 3:24 เปลี่ยนคาํวา่ โดยไม่มีมูลคา่ เป็น เท่าน้ัน 
  อธิบายวา่ไม่วา่เราจะทําดมีากเพียงใดในชีวติน้ี เราไม่สามารถไดร้บัหรอืคูค่วรกับความ
รอดไดด้ว้ยตนเองเน่ืองจากเราล้วนทําบาป ดงัน้ันจึงเส่ือมจากความรอด ดงัที่เปาโลสอน 
(ด ูโรม 3:23) เป็นโดยผ่านพระคณุของพระผู้เป็นเจ้าเท่าน้ัน—ความช่วยเหลือหรอืพลัง
จากสวรรค—์ที่เราจะรอดได ้(ด ูโมโรไน 10:32–33)

• ตามทีก่ล่าวไว้ ใน ข้อ 26 พระผู้เป็นเจ้าทรงทําให้ ใครชอบธรรมผ่านทางพระคณุเช่นกัน 
(ผู้ที่เช่่ือในพระเยซู)

เตอืนนักเรยีนถึงวธิีที่เปาโลใช้คาํวา่ ความเชือ่ และ ศรทัธา ดงัที่สนทนาก่อนหน้าน้ีในชัน้
เรยีน

• ข้อเหล่าน้ีสอนหลักธรรมอะไรเกี่ยวกับผลของการยอมรบัการชดใช้ของพระเยซูครสิต์
อย่างซ่ือสัตย ์(นักเรยีนอาจระบุหลักธรรมทํานองน้ี ผ่านการยอมรบัการชดใช้ของ
พระเยซูครสิต์อย่างซ่ือสตัย์ มนุษยชาติทัง้ปวงอาจได้รบัการชําระให้ชอบธรรม
และรบัความรอด)

• เราจะแสดงให้เห็นวา่เรายอมรบัการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดอย่างซ่ือสัตย์ ไดอ้ย่างไร

เชือ้เชิญให้นักเรยีนไตรต่รองถึงความจําเป็นของพวกเขาที่จะตอ้งมีพระผู้ช่วยให้รอดพระ
เยซูครสิตแ์ละส่ิงที่พวกเขาสามารถทําไดเ้พื่อยอมรบัการชดใช้ของพระองคอ์ย่างซ่ือสัตย์
มากขึน้ เชือ้เชิญให้นักเรยีนเขียนความรูสึ้กของพวกเขาลงในสมุดจดหรอืสมุดบันทึกการ
ศึกษาพระคมัภีรข์องพวกเขา ขอให้นักเรยีนสองสามคนแบ่งปันความรูสึ้กและประจักษ์
พยานของพวกเขาเก่ียวกับพระผู้ช่วยให้รอด

สรปุ โรม 3:27–30 โดยอธิบายวา่เปาโลไดเ้น้นยํา้อีกครัง้วา่แตล่ะคนจะไดร้บัคาํรบัรองวา่
ชอบธรรมโดยศรทัธาในพระเยซูครสิตแ์ทนที่จะเป็นโดยการประพฤตติามกฎของโมเสส
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คดัลอก ภาพ และวลีตอ่ไปน้ีลงบนกระดาน

เชือ้เชิญให้นักเรยีนจินตนาการวา่พวกเขากําลังจะสิน้ใจในทะเลทรายเน่ืองจากความ
กระหายน้ําและมีขวดน้ําอยู่บนยอดเนินเขาใกล้เคยีง 

• ส่ิงใดตอ่ไปน้ีจะช่วยชีวติท่าน (ก) ความเช่ือของท่านท่ีวา่น้ําสามารถช่วยให้ท่านรอด
ชีวติ (ข) ความพยายามของท่านในการตกัน้ําและดืม่ หรอื (ค) ตวัน้ําเอง (ไม่ตอ้งบอก
วา่คาํตอบของนักเรยีนถูกหรอืไม่)

อธิบายวา่สถานการณ์สมมตน้ีิจะช่วยให้เราเข้าใจคาํสอนของเปาโลใน โรม 4–7 เก่ียวกับ
ศรทัธา ความประพฤต ิและพระคณุเกี่ยวข้องกับหลักคาํสอนเรือ่งการรบัรองความชอบ
ธรรมอย่างไร (เตอืนนักเรยีนวา่คาํสอนของเปาโลเกี่ยวกับการรบัรองความชอบธรรมมีคาํ
แนะนําใน โรม 1–3)

• ตามคาํสอนของเปาโลใน โรม 1–3 การถูกชําระให้ชอบธรรมหมายถึงอะไร (ไดร้บัการ
อภัยโทษจากบาปและประกาศวา่ไม่มีความผิดหรอืชอบธรรม)

จัดเตรยีมบรบิทสําหรบั โรม 4 โดยอธิบายวา่วสุิทธิชนชาวยิวบางคนในโรมเน้นมากเกินไป
เรือ่งความสําคญัของความพยายามดว้ยตนเองและกฎของโมเสสในการถูกชําระให้ชอบ
ธรรม



• บางคนในสมัยปัจจุบันอาจมีความเข้าใจผิดที่คล้ายกันเกี่ยวกับการรบัรองความชอบ
ธรรมอย่างไร

• ข้อใดที่เขียนบนกระดานสามารถแทนแนวคดิที่วา่เรารอดได้ โดยความประพฤตขิองเรา
เอง (เขียน (ความประพฤต)ิ ข้างๆ ข้อ ข.)

อธิบายวา่เปาโลพยายามแก้ ไขความเข้าใจผิดที่มีอยู่ ในสมัยของพวกเขาโดยเตอืนชาวยิว
เกี่ยวกับอับราฮัมผู้ประสาทพรสมัยโบราณ คนท่ีชาวยิวมองวา่เป็นคนที่ถูกชําระให้ชอบ
ธรรม

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง งานแปลของโจเซฟ สมิธ, โรม 4:2–5 ( ในคูม่ือ
พระคมัภีร)์ ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่เหตใุดอับราฮัมจึงไดร้บัการตดัสินวา่เป็น
คนชอบธรรม

• อับราฮัม ไม่ ถูกชําระให้ชอบธรรมโดยอะไร (“กฎการประพฤต”ิ)

• ตามคาํสอนของเปาโลดงัที่บันทึกใน โรม 1–3 เหตใุดเราจึงไม่สามารถถูกชําระให้ชอบ
ธรรมโดยกฎของการประพฤต ิ(เปาโลสอนวา่ “ทุกคนทําบาป และเส่ือมจากพระสิรขิอง
พระเจ้า” [ โรม 3:23] เพื่อถูกชําระให้ชอบธรรมโดยกฎของการประพฤตจิะเรยีกรอ้งให้
เราไม่ทําบาปเลย)

อธิบายวา่ดงัที่บันทึกใน โรม 4:6–8 เปาโลใช้คาํพูดของกษัตรยิ์เดวดิเพื่อแสดงให้เห็นมาก
ขึน้วา่การประพฤตขิองเราอย่างเดยีวไม่ทําให้เราชอบธรรมหรอืทําให้เราบรสุิทธิ์

เพื่อสรปุ โรม 4:9–15เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงย่อหน้าตอ่ไปน้ี

เพือ่ลดความน่าเช่ือถอืของแนวคดิทีว่า่เฉพาะคนท่ีเขา้สุหนัตและรกัษากฎโมเสสจะไดร้บั
พรของการเป็นคนทีเ่ช่ือ เปาโลสอนวา่อบัราฮัมไดร้บัพรแห่งความเช่ือของเขา กอ่น เขาเขา้
สุหนัตและการเข้าสุหนัตเป็น หมายสําคญั ของความเช่ือของเขา อบัราฮัมยงัคงซ่ือสัตยต์อ่
ไปหลังจากทําพนัธสัญญากบัพระผูเ้ป็นเจ้าและเข้าสุหนัต ในวธิน้ีี อับราฮัมจงึเป็นบดิาของ 
ทกุคน ทีเ่ช่ือแมว้า่จะไม่ไดเ้ขา้สุหนัต (คนตา่งชาต)ิ หรอืเขา้สุหนัต (ชาวยวิ)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงงานแปลของโจเซฟ สมิธ โรม 4:16 ขอให้ชัน้
เรยีนดตูามและมองหาคาํอธิบายที่สมบูรณ์มากยิ่งขึน้วา่เราถูกชําระให้ชอบธรรมไดอ้ย่างไร

• เราถูกชําระให้ชอบธรรมไดอ้ย่างไร (นักเรยีนควรระบุหลักคาํสอนทํานองน้ี เราถูกชําระ
ให้ชอบธรรมโดยศรทัธาและการประพฤติผ่านพระคุณ)

เตอืนนักเรยีนวา่ พระคณุ หมายถึงพร พระเมตตา ความช่วยเหลือ และพลังที่มี ให้เรา
เน่ืองจากการชดใช้ของพระเยซูครสิต์

• ข้อใดที่เขียนบนกระดานสามารถหมายถึงการชดใช้และพระคณุของพระเยซูครสิต ์
ข้อใดหมายถึงศรทัธาของเราในพระองค ์(หลังจากนักเรยีนตอบ ให้เขียน (การชดใช้
และพระคณุของพระเยซูครสิต)์ ข้างข้อ ค. และ (ศรทัธา) ข้างข้อ ก.)

• หากเราอยู่ ในสถานการณ์น้ี เราจะรอดโดยความเช่ือและความพยายามของเราหากไม่มี
น้ําไดห้รอืไม่ ( ไม่) น้ําในเรือ่งน้ีเปรยีบเหมือนการชดใช้และพระคณุของพระเยซูครสิต์
อย่างไร

เชือ้เชิญนักเรยีนอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยประธานดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์แห่ง
ฝ่ายประธานสูงสุด



“ความรอดไม่สามารถซือ้ไดด้ว้ยสกุลเงินแห่งการเช่ือฟัง แตซื่อ้ไดด้ว้ยพระโลหิตของ
พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า [ด ูกิจการของอัครทูต 20:28] . . .

“พระคณุคอืของประทานจากพระผู้เป็นเจ้า และความปรารถนาที่จะเช่ือฟังพระ
บัญญัต ิแตล่ะข้อของพระผู้เป็นเจ้าคอืการเอือ้มมือมรรตยัของเราออกไปรบัของประทาน
ศักดิสิ์ทธิ์น้ีจากพระบิดาบนสวรรค”์ (“ของประทานแห่งพระคณุ,” เลียโฮนา, พ.ค. 2015, 
109, 110)

ชี ้ให้เห็นวา่แม้สถานการณ์สมมตทิี่แสดงบนกระดานจะช่วยเราเข้าใจวา่ศรทัธา การ
ประพฤต ิและพระคณุส่งผลให้เราถูกชําระให้ชอบธรรมไดอ้ย่างไร ส่ิงน้ีไม่ไดแ้สดงให้เห็น
ทุกวธิีที่เราสามารถไดร้บัพระคณุของพระผู้ช่วยให้รอด พระเยซูครสิต์ ไม่เพียงประทาน
น้ําช่วยชีวติที่หมายถึงพระคณุของพระองค ์ซ่ึงจะชําระเราให้ชอบธรรมและชําระเราให้
สะอาดจากบาปเท่าน้ัน แตพ่ระองคท์รงทําให้เรามีศรทัธาและความเข้มแข็งที่เราตอ้งการ
เพื่อให้ ไดน้ํ้ามาหรอืเข้าถึงพระคณุของพระองคด์ว้ย เราสามารถไดร้บัพรจากพระคณุน้ี
ก่อน ระหวา่ง และหลังจากเราใช้ศรทัธาในพระองคแ์ละทํางานดี

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยเอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ. เบดนาร์
แหง่โควรมัอัครสาวกสิบสอง

“พลังแห่งการชดใช้ทําให้การกลับใจอยู่ ในวสัิยที่ทําไดแ้ละ . . . ยังเสรมิสรา้งให้เราเห็นส่ิง
ด ีทําความด ีและเป็นคนดี ในวธิีที่เราจะไม่มีวนัรบัรูห้รอืทําสําเรจ็ไดด้ว้ยความสามารถ
แบบมรรตยัที่มีขีดจํากัดของเรา” (“ฉะน้ันพวกเขาจึงข่มความกลัว,” เลียโฮนา, พ.ค. 
2015, 47)

• พระคณุของพระผู้ช่วยให้รอดช่วยให้เราใช้ศรทัธาในพระองคแ์ละทํางานดีไดอ้ย่างไร

• มีงานอะไรบ้างที่เราสามารถทําไดเ้พื่อแสดงศรทัธาของเราในพระครสิตแ์ละถูกชําระให้
ชอบธรรมผ่านพระคณุของพระองค ์(กลับใจ เช่ือฟังพระบัญญัต ิและรบัศาสนพิธีแห่ง
พระกิตตคิณุ)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนแบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละสองถึงสามคนพรอ้มกับอธิบายให้กันฟังวา่
ศรทัธาและงานท่ีชอบธรรมช่วยให้เราไดร้บัพระคณุของพระผู้ช่วยให้รอดเพื่อเราจะถูก
ชําระให้ชอบธรรมไดอ้ย่างไร ( ให้แน่ใจวา่นักเรยีนเข้าใจวา่ศรทัธาในพระเจ้าพระเยซู
ครสิตแ์ละในพลังอํานาจของพระองคเ์พื่อช่วยเราให้รอดจะกระตุน้เราให้รบัศาสนพิธีที่
จําเป็นและเช่ือฟังพระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้าซ่ึงจะทําให้เราถูกชําระให้ชอบธรรมผ่าน
พระคณุของพระผู้ช่วยให้รอด)

สรปุ โรม 5 โดยอธิบายวา่เปาโลสอนถึงความสงบสุขที่มาถึงคนที่เข้าถึงพระคณุของพระ
ครสิต์ โดยศรทัธา (ด ูข้อ 1–2) เขาอธิบายเพิ่มเตมิวา่พระคณุที่มี ให้เราเพราะการชดใช้
ของพระเยซูครสิตม์ากเกินพอที่จะเอาชนะผลของการตก

ถามนักเรยีนวา่พวกเขาจะตอบสนองอย่างไรในสถานการณ์ตอ่ไปน้ี

เพื่อนของท่านวางแผนวา่ในที่สุดจะรบัใช้งานเผยแผ่แตต่อนน้ีกําลังทําการเลือกที่ขัดกับ
มาตรฐานของพระเจ้า เมื่อท่านแสดงความกังวลเกี่ยวกับพฤตกิรรมของเพื่อนท่าน เขา



พูดวา่ “น่ันไม่ ใช่เรือ่งใหญ่ เพราะการชดใช้ ฉันสามารถกลับใจไดต้ลอดเวลาก่อนท่ีฉันจะ
ไปรบัใช้งานเผยแผ่ของฉัน”

อธิบายวา่บางคนเจตนาฝ่าฝืนพระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้า โดยวางแผนวา่จะกลับใจภาย
หลัง เช่น ก่อนไปพระวหิารหรอืรบัใช้งานเผยแผ่ เชือ้เชิญให้นักเรยีนศึกษา โรม 6 เพื่อ
มองหาสาเหตทุี่เจตคตแิบบน้ีแสดงถึงความเข้าใจผิดอันรา้ยแรงเก่ียวกับหลักคาํสอน
เรือ่งพระคณุ

แบ่งนักเรยีนออกเป็นคู่ๆ  เชือ้เชิญแตล่ะคู่ ให้อ่านออกเสียง โรม 6:1–6, 11–12 ดว้ยกัน
และสนทนาวา่คาํสอนของเปาโลจะแก้ ไขความคดิของเพื่อนพวกเขาไดอ้ย่างไร หลังจาก
ให้เวลาพอสมควรแล้ว ให้ถามวา่

• เปาโลตอบสนองตอ่ความเข้าใจผิดวา่พระคณุของพระผู้ช่วยให้รอดจะทําให้เราเป็น
อิสระจากบาปของเราโดยอัตโนมัตอิย่างไร

• ท่านคดิวา่ “ตายตอ่บาป” (ข้อ 2) และถูก “ฝังไวก้ับพระองคแ์ล้วโดยการรบับัพตศิมา
เข้าในการตายน้ัน” (ข้อ 4) หมายถึงอะไร

• ตามที่กล่าวไว้ ในข้อเหล่าน้ี การบัพตศิมาโดยลงไปในน้ําทัง้ตวัเป็นสัญลักษณ์ของอะไร 
(หลังจากนักเรยีนตอบ ช่วยให้พวกเขาระบุหลักคาํสอนตอ่ไปน้ี บัพติศมาโดยลงไปใน
น้ําทัง้ตัวจะเป็นสญัลักษณ์ของการตายต่อบาปของเราและการเป็นขึน้ใหม่ของ
ชีวติทางวญิญาณ)

อธิบายวา่ชีวติใหม่ทางวญิญาณที่เราเริม่เมื่อเรารบับัพตศิมารวมถึงการรบัการปลดบาป
ของเราและการผูกมัดวา่จะเช่ือฟังพระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้า

เพื่อช่วยนักเรยีนระบุหลักธรรมเพิ่มเตมิใน โรม 6 ให้นักเรยีนดเูงินจํานวนหน่ึง

• ใครเป็นคนจ่ายคา่จ้างให้ลูกจ้าง เหตใุดนายจ้างจึงไม่จ่ายคา่จ้างให้ลูกจ้างของคนอื่น

เชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่าน โรม 6:13 ในใจ โดยมองหา “นายจ้าง” หรอืเจ้านายสองคนที่บาง
คนอาจถวายตวัและรบัใช้ (ท่านอาจตอ้งการอธิบายวา่ ถวายตวั หมายถึงการเสนอตวัหรอื
อุทิศตวัท่านเอง) ขอให้นักเรยีนรายงานส่ิงที่พบ

วาดแผนภูมิตอ่ไปน้ีบน กระดาน

เชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่าน โรม 6:14–23 ในใจ ขอให้นักเรยีนครึง่ชัน้มองหา “คา่จ้าง” 
(ข้อ 23) หรอืผลของบาปและอีกครึง่มองหาคา่จ้างของพระผู้เป็นเจ้า หลังจากให้เวลา
พอสมควรแล้ว เชิญนักเรยีนสองสามคนออกมาท่ีกระดานและเขียนส่ิงที่พวกเขาพบใน
แผนภูมิ ( ใต ้“คา่จ้างของบาป” นักเรยีนควรเขียน ความตาย [ด ูข้อ 16, 21, 23] และใต ้
“คา่จ้างของพระผู้เป็นเจ้า” พวกเขาควรเขียน ความชอบธรรม [ด ูข้อ 16], ความบรสุิทธิ์ 
[ด ูข้อ 19, 22], ชีวตินิรนัดร ์[ด ูข้อ 22], และ ชีวตินิรนัดร ์[ด ูข้อ 23]) อธิบายวา่ความ



ตายที่เป็นคา่จ้างของบาปหมายถึง “การแยกจากพระผู้เป็นเจ้าและอิทธิพลของพระองค”์ 
หมายถึง “การสิน้ชีวติในเรือ่งที่เกี่ยวข้องกับความชอบธรรม” (คูม่ือพระคมัภีร,์ “ความ
ตาย, ทางวญิญาณ,” scriptures.lds.org)

• เราสามารถเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรบ้างจาก โรม 6:16 เกี่ยวกับผลของการยอมตนตอ่บาป 
(นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แตพ่วกเขาควรระบุหลักธรรมตอ่ไปน้ี หากเรายอมตน
ต่อบาป เราจะเป็นทาสของบาป)

• การยอมตนตอ่บาปอย่างหน่ึงทําให้เราเป็นทาสของบาปน้ันอย่างไร

เชือ้เชิญให้นักเรยีนไตรต่รองถึงตวัอย่างเมื่อการยอมตนตอ่บาปของบางคนนําไปสู่การสูญ
เสียอิสรภาพ

พูดถึงรายการใต ้“คา่จ้างของพระผู้เป็นเจ้า”

• อะไรคอืประโยชน์ของการรบัใช้ความชอบธรรมแทนที่จะรบัใช้บาป

• เราสามารถเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรจากคาํสอนของเปาโลเก่ียวกับการเป็นอิสระจากบาป
และไดร้บัของประทานแห่งชีวตินิรนัดร ์(นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกันแตค่วรระบุหลัก
ธรรมทํานองน้ี หากเราถวายตัวแด่พระผู้เป็นเจ้า เราจะเป็นอิสระจากบาปและได้
รบัของประทานแห่งชีวตินิรนัดร)์

• เราจะถวายตวัแดพ่ระผู้เป็นเจ้าในทางใดไดบ้้าง

• ท่านเคยมีอิสระจากบาปโดยการถวายตวัของท่านแดพ่ระผู้เป็นเจ้าใน ทางใดบ้าง 

เป็นพยานถึงความสําคญัของการถวายตวัของท่านแดพ่ระผู้เป็นเจ้า เชือ้เชิญให้นักเรยีน
เขียนเป้าหมายเก่ียวกับวธิีที่พวกเขาจะถวายตวัแดพ่ระผู้เป็นเจ้าไดด้ยีิ่งขึน้

สรปุ โรม 7 โดยอธิบายวา่เปาโลใช้อุปลักษณ์เรือ่งการแตง่งานเพ่ือสอนวา่สมาชิกศาสนจักร
เป็นอิสระจากกฎของโมเสสและไดเ้ข้ารว่มกับพระครสิต ์เขาเขียนเกี่ยวกับการตอ่สู้
ดิน้รนระหวา่ง “เน้ือหนัง” (ข้อ 18) ความอยากทางรา่งกาย และ “ส่วนลึกในใจ” (ข้อ 22)
หรอืความเข้มแข็งทางวญิญาณ

สรปุโดยเป็นพยานถึงความจรงิที่สนทนาในบทน้ี
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เริม่บทเรยีนน้ีโดยถามคาํถามตอ่ไปน้ี

• มรดกคอือะไร?

• ถ้าท่านสามารถรบัทรพัย์สมบัตขิองใครก็ ไดเ้ป็นมรดก ทรพัย์สมบัตขิองใครที่ท่าน
เลือกจะรบัเป็นมรดกและเพราะเหตใุด

• โดยปรกติ ใครรบัทรพัย์สมบัตขิองบางคนเป็นมรดก

ขอให้นักเรยีนพิจารณาพรท่ีบางคนอาจไดร้บัในฐานะทายาทของทุกส่ิงที่พระบิดาบน
สวรรคท์รงครอบครอง เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาส่ิงที่พวกเขาตอ้งทําเมื่อพวกเขาศึกษา 
โรม 8:1–18 เพื่อรบัมรดกทุกส่ิงที่พระบิดาบนสวรรคท์รงมี

เชือ้เชิญนักเรยีนหลายๆ คนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก โรม 8:1, 5–7, 13 ขอให้ชัน้เรยีนดู
ตาม โดยมองหาส่ิงที่เปาโลสอนเก่ียวกับการดาํเนิน “ตามเน้ือหนัง” หรอืยอมตนตอ่แนว
โน้มในการทําบาปและการทํา “ตามพระวญิญาณ” (ข้อ 5)

• การ “เอาใจใส่เน้ือหนัง” หมายความวา่อย่างไร (ข้อ 6) (การมุ่งตอบสนองความ
ปรารถนาและตณัหาของรา่งกาย)

• การ “เอาใจใส่พระวญิญาณ” หมายความวา่อย่างไร (ข้อ 6)

อธิบายวา่การ “ทําลายกิจการทางรา่งกาย” (ข้อ 13) หมายถึงทําให้ตายหรอืทําให้ความ
อ่อนแอ การล่อลวง และบาปที่เกี่ยวข้องกับทางรา่งกายมรรตยัของเราน้อยลง (ด ู   
โมไซยาห์ 3:19)

• เราสามารถเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรจาก ข้อ 13 เกี่ยวกับส่ิงที่จะช่วยเราเอาชนะแนวโน้ม
ในการทําบาปของมนุษย์ปุถุชน (ช่วยนักเรยีนระบุหลักธรรมตอ่ไปน้ี เม่ือเราทําตาม
อิทธิพลของพระวญิญาณ เราจะเอาชนะแนวโน้มในการทําบาปของมนุษย์ปุถุชน 
เขียนหลักธรรมน้ีไวบ้นกระดาน)

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง โรม 8:14–16 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่
เปาโลเรยีกคนที่ทําตามพระวญิญาณวา่อย่างไร



• เปาโลเรยีกคนที่ทําตามพระวญิญาณวา่อย่างไร (อธิบายวา่ คาํวา่ บุตร ในบรบิทน้ีหมาย
ถึงทัง้บุตรและธิดา [ด ูคพ. 25:1])

ชี ้ให้เห็นประโยคน้ี “พระวญิญาณจะทรงทําให้ท่านมีฐานะเป็นบุตรของพระเจ้า” (ข้อ 15) 
อธิบายวา่ “วญิญาณของเรา” (ข้อ 16) หมายถึงรา่งทางวญิญาณของเราที่สรา้งโดยพระ
บิดาบนสวรรคท์ําให้ทุกคนเป็นบุตรธิดาทางวญิญาณของพระบิดาบนสวรรค ์อย่างไร
ก็ตาม โดยการทําพันธสัญญากับพระผู้เป็นเจ้าผ่านศาสนพิธีและจากน้ันรกัษาพันธ
สัญญาเหล่าน้ันที่ผู้คนจะเกิดใหม่ทางวญิญาณ หรอืทําให้มีฐานะเป็นบุตรและธิดาในพันธ
สัญญาพระกิตตคิณุ การมีพระวญิญาณบรสุิทธิ์อยู่เป็นเพื่อนแสดงให้เห็นวา่คนน้ันไม่ได้
เป็นเพียงบุตรธิดาทางวญิญาณของพระผู้เป็นเจ้าโดยทางฤทธิ์เดชของการสรา้งเท่าน้ัน 
แตพ่วกเขาเป็นบุตรธิดาแห่งพันธสัญญาของพระองคด์ว้ย

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง โรม 8:17–18 ขอให้นักเรยีนท่ีเหลือดตูาม โดย
มองหาส่ิงที่บุตรธิดาแห่งพันธสัญญาของพระผู้เป็นเจ้าสามารถเป็นได้

• บุตรธิดาแห่งพันธสัญญาของพระผู้เป็นเจ้าสามารถเป็นอะไรได ้(เขียนหลักธรรมตอ่
ไปน้ีบนกระดาน โดยเหลือช่องวา่งไวสํ้าหรบัคาํวา่ ซือ่สัตย์ หากเราเป็นบุตรธิดาแห่ง
พันธสญัญาท่ี ซ่ือสตัย์ ของพระผู้เป็นเจ้า เราจะเป็นทายาทรว่มกับพระเยซูครสิต์
ในทุกสิง่ท่ีพระบิดาบนสวรรค์ทรงมี)

• ทายาทรว่มคอือะไร (คนที่ ไดร้บัมรดกเท่ากับทายาทคนอ่ืนๆ )

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 17 บุตรธิดาแห่งพันธสัญญาของพระผู้เป็นเจ้าตอ้งทําอะไรเพื่อ
เป็นทายาทรว่มกับพระครสิต์

อธิบายวา่เพื่อ “ทนทุกข์ทรมานดว้ยกันกับ [พระเยซูครสิต]์” (ข้อ 17) ไม่ไดห้มายความวา่
เราทนทุกข์ทรมานเช่นเดยีวกับพระผู้ช่วยให้รอดอันเป็นส่วนหน่ึงของการพลีพระชนม์
ชีพเพื่อการชดใช้ของพระองค ์ทวา่ เช่นเดยีวกับพระผู้ช่วยให้รอด เราตอ้งปฏิเสธตน
จากความไม่เป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้าทุกอย่าง รกัษาพระบัญญัต ิและทนตอ่การตอ่ตา้น
อย่างซ่ือสัตย์ (ด ูมัทธิว 16:24; งานแปลของโจเซฟ สมิธ, มัทธิว 16:26 [ ในคูม่ือพระ
คมัภีร]์) เตมิคาํวา่ ซือ่สัตย์ เพ่ือให้หลักธรรมบนกระดานสมบูรณ์ เขียนแผนภูมิสามช่อง
บนกระดาน ให้เขียนกํากับช่องแรกวา่ ข้อกําหนด ช่องกลาง การตอ่ตา้น และช่องที่สาม 
มรดก ให้เขียนคาํตอบของนักเรยีนตอ่คาํถามตอ่ไปน้ีลงในช่องที่เหมาะสม

• เราตอ้งทําอะไรบ้างเพื่อเป็นบุตรธิดาแห่งพันธสัญญาที่ซ่ือสัตย์ของพระผู้เป็นเจ้า

• มีตวัอย่างของการตอ่ตา้นใดบ้างที่เราอาจประสบเมื่อเราพยายามดาํเนินชีวติในฐานะ
บุตรธิดาแห่งพันธสัญญาที่ซ่ือสัตย์ของพระผู้เป็นเจ้า

• เราจะไดร้บัพรใดบ้างเป็นมรดกจากพระบิดาบนสวรรคห์ากเราพยายามดาํเนินชีวติใน
ฐานะบุตรธิดาแห่งพันธสัญญาที่ซ่ือสัตย์ของพระผู้เป็นเจ้า (คาํตอบหน่ึงที่เป็นไปไดค้อื
เราจะเป็นเหมือนพระบิดาบนสวรรค ์)

ขอให้นักเรยีนพิจารณารายการบนกระดาน

• หลังจากอ่านคาํสอนของเปาโลใน ข้อ 18 ท่านคดิวา่ข้อกําหนดของการเป็นทายาทรว่ม
กับพระครสิตเ์ป็นอย่างไรเมื่อเปรยีบเทียบกับพร เพราะเหตใุด

อธิบายวา่ใน โรม 8:19–30 เราอ่านวา่เปาโลสอนวา่พระวญิญาณช่วยเราในความอ่อนแอ
ของเราและช่วยให้เรารูว้า่จะสวดอ้อนวอนขออะไร เราอ่านดว้ยวา่พระเยซูครสิตท์รงไดร้บั



เรยีกในการดาํรงอยู่ก่อนเกิดให้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้า  
(ด ูงานแปลของโจเซฟ สมิธ, โรม 8:29–30 )

หมายเหต:ุ ใน โรม 8:29–30 คาํวา่ กําหนดไวก้่อนน้ัน หมายถึงแตง่ตัง้ล่วงหน้าหรอืเรยีก 
นักเรยีนจะศึกษาคาํสอนบางอย่างของเปาโลในเรือ่งการแตง่ตัง้ล่วงหน้าในบทเรยีน 
เอเฟซัส 1

เชือ้เชิญให้นักเรยีนหลายๆ คนผลัดกันอ่านออกเสียง โรม 8:28, 31–39 ขอให้ชัน้เรยีนดู
ตาม โดยมองหาความจรงิที่เปาโลสอนเกี่ยวกับความรกัของพระผู้เป็นเจ้าซ่ึงเกี่ยวเน่ือง
กับการตอ่ตา้น ความท้าทาย และความยากลําบากของความเป็นมรรตยั ชี ้ให้เห็นวา่งาน
แปลของโจเซฟ สมิธ โรม 8:31 แทนวลี “ขัดขวาง” ดว้ย “เป็นตอ่”  

• เราสามารถเรยีนรูค้วามจรงิอะไรจากข้อเหล่าน้ี (นักเรยีนอาจระบุหลักธรรมหลากหลาย 
รวมถึงหลักธรรมตอ่ไปน้ี หากเรารกัพระผู้เป็นเจ้า สิง่ทัง้ปวงจะรว่มกันสง่ผลเพ่ือ
ความดีของเรา โดยผ่านพระเยซูครสิต์ เราสามารถเอาชนะความท้าทายและ
ความยากลําบากทัง้หมดของความเป็นมรรตัย ไม่มีอะไรจะแยกเราออกจากความ
รกัของพระผู้เป็นเจ้า ซ่ึงแสดงให้ประจักษ์ ในการชดใช้ของพระเยซูครสิต์)

• พระเยซูครสิตแ์ละคาํสอนของพระองคจ์ะช่วยเราเอาชนะความท้าทายและความยาก
ลําบากของความเป็นมรรตยัไดอ้ย่างไร

• พิจารณาถึงความท้าทายและความยากลําบากของความเป็นมรรตยัที่ท่านเคยประสบ 
ข้อความใดในข้อตอ่ไปน้ีที่ โดดเดน่สําหรบัท่าน เพราะเหตใุด

• ท่านเคยประสบกับความรกัของพระผู้เป็นเจ้าท่ามกลางความท้าทายและความยาก
ลําบากของท่านอย่างไร

เชือ้เชิญ ให้นักเรยีนเขียนในสมุดจดหรอืสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องพวกเขา
ถึงส่ิงที่พวกเขารูสึ้กวา่ไดร้บัการกระตุน้ให้ทําเพื่อวา่โดยผ่านพระเยซูครสิต ์พวกเขาจะ
เอาชนะความท้าทายและความยากลําบากของพวกเขาได ้กระตุน้ให้นักเรยีนประยุกต์ ใช้
ส่ิงที่เขียนไว้

ขอให้นักเรยีนพิจารณาวา่พวกเขาจะตอบสนองอย่างไรในสถานการณ์สมมตติอ่ไปน้ี

1. ท่านกับอธิการของท่านไปเยี่ยมเยาวชนชายคนหน่ึงท่ีครอบครวัของเขาแข็งขันใน
ศาสนจักรแตเ่ขาไม่แข็งขัน เมื่ออธิการพยายามช่วยเยาวชนชายคนน้ันอย่างมีเมตตา
ให้เข้าใจผลของการไม่ดาํเนินชีวติตามพระกิตตคิณุ เยาวชนชายคนน้ันพูดวา่ “ ไม่
ตอ้งห่วงหรอกครบั ผมรบับัพตศิมาแล้ว และพ่อแม่ของผมก็แข็งขัน พระผู้เป็นเจ้าจะ
ไม่ทรงยัง้พรใดๆ ไวจ้ากผมหรอกครบั”

 2. ท่านเพ่ิงผูกมิตรกับเยาวชนหญงิคนหน่ึงท่ีนับถือศาสนาตา่งจากท่าน เธอถามเก่ียวกับ
มาตรฐานท่ีท่านดาํเนินชีวติ หลังจากท่ีท่านบรรยายถึงมาตรฐานของพระเจ้า เธอพูด
วา่ “ฉันไม่เข้าใจวา่ทําไมเธอถึงทําส่ิงทัง้หมดน้ัน ทัง้หมดท่ีเธอตอ้งทําเพื่อไดร้บัความ
รอดคอืเช่ือในพระเยซูครสิต”์



เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาความจรงิเมื่อพวกเขาศึกษา โรม 9–11 ที่จะช่วยให้พวกเขา
เข้าใจวา่ข้อกําหนดในการรบัพรของพระกิตตคิณุคอือะไร

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํอธิบายตอ่ไปน้ีเกี่ยวกับคาํสอนของเปาโลใน โรม 
9–11ดงัน้ี

ดงัที่บันทึกไว้ ใน โรม 9–11 เปาโลใช้คาํวา่ อิสราเอล และ คนอิสราเอล แทนที่จะเป็น ชาว
ยิว ในการสนทนาถึงการเลือกหลายๆ ข้อที่ชาวยิวทํา บางครัง้บุตรธิดาแห่งพันธสัญญา
ของพระผู้เป็นเจ้าไดร้บัเรยีกวา่เป็นเชือ้สายแห่งอิสราเอล ในสมัยพันธสัญญาเดมิ พระผู้
เป็นเจ้าทรงเลือกผู้สืบตระกูลของยาโคบหรอือิสราเอล ให้เป็นส่วนหน่ึงของพันธสัญญา
ของพระองคก์ับอับราฮัม (ด ูโรม 9:4–5) ซ่ึงรวมถึงพรที่ยิ่งใหญ่เช่นพระกิตตคิณุ สิทธิ
อํานาจฐานะปุโรหิต ชีวตินิรนัดร ์ความรุง่เรอืงนิรนัดร ์ดนิแดนแห่งมรดก และความรบั
ผิดชอบในการมอบพรให้ โลกดว้ยพระกิตตคิณุ

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง โรม 9:6, 8 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาส่ิง
ที่เปาโลสอนเกี่ยวกับสมาชิกของเชือ้สายแห่งอิสราเอล

• ท่านคดิวา่เปาโลหมายความวา่อย่างไรเมื่อเขากล่าววา่ “ ไม่ ใช่ทุกคนที่เกิดมาจาก
อิสราเอลน้ัน เป็นคนอิสราเอลแท้” (ข้อ 6) (ชาวยิวหลายคนเช่ืออย่างผิดๆ วา่เชือ้สาย
ของพวกเขาผ่านอับราฮัมจึงรบัประกันวา่พวกเขาจะไดร้บัพรแห่งพันธสัญญา)

อธิบายวา่ใน โรม 9:25–30เราอ่านวา่เปาโลสอนวา่บรรดาคนตา่งชาตทิี่เข้ารว่มศาสนจักร
สามารถไดร้บัพรทัง้หมดของพันธสัญญาและเป็นคนชอบธรรมโดยการใช้ศรทัธาในพระ
เยซูครสิต์

เชือ้เชิญให้นักเรยีนหลายๆ คนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก โรม 9:31–33; 10:1–4 ขอให้
ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่คนอิสราเอลบางคนในสมัยของเปาโลพยายามเป็นคนชอบ
ธรรมตอ่พระพักตรพ์ระผู้เป็นเจ้าอย่างไร อธิบายวา่ “ความชอบธรรมตามธรรมบัญญัต”ิ 
( โรม 9:31) หมายถึงกฎของโมเสส “ก้อนหินที่ ให้สะดดุ” ( โรม 9:32, 33) คอืพระเยซู
ครสิต ์และ “ความชอบธรรมของพระเจ้า” ( โรม 10:3) หมายถึงพระเยซูครสิตแ์ละพระ
กิตตคิณุของพระองค์

• ตามท่ีกล่าวไว้ ใน โรม 9:31–33 คนอิสราเอลบางคนพยายามเป็นคนชอบธรรมตอ่พระ
พักตรพ์ระผู้เป็นเจ้าอย่างไร ( โดยการประพฤตติามกฎของโมเสสอย่างเครง่ครดั)

• ตามที่กล่าวไว้ ใน โรม 10:3–4 คนอิสราเอลเหล่าน้ีปฏิเสธอะไร (พระเยซูครสิตแ์ละ
ความชอบธรรมที่เป็นไปไดผ้่านทางพระองค)์

อธิบายวา่ดงัที่บันทึกไว้ ใน โรม 10:8–13 เปาโลอธิบายวา่จะสามารถไดร้บั “ความชอบธรรม
ที่เกิดขึน้โดยความเช่ือ” ( โรม 9:30) ไดอ้ย่างไร เชือ้เชิญนักเรยีนหลายๆ คนผลัดกันอ่าน
ออกเสียง โรม 10:8–13 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวธิีที่จะไดส้ภาพของความชอบ
ธรรมน้ี

• บุคคลตอ้งทําอะไรจึงจะไดร้บัความชอบธรรมท่ีมาจากศรทัธา

อธิบายวา่คาํในภาษากรกีที่แปลวา่ ยอมรบัดว้ยปาก ใน ข้อ 9 หมายถึงการตอบรบัวา่ยอม
รบั หรอืรบัพนัธสัญญาอย่างเปิดเผย และคาํในภาษากรกีที่แปลวา่ เชือ่ หมายถึงการผูกมัด
ที่ ไว้ ใจ การไวว้างใจอย่างลึกซึง้ในพระผู้ช่วยให้รอดนําผู้คนให้ยอมรบัพระองคอ์ย่างเปิด
เผยในวธิีที่พระองคท์รงกําหนด วธิีที่ ไดร้บัแตง่ตัง้เหล่าน้ีไดแ้ก่การเช่ือฟังพระบัญญัติ



ของพระผู้เป็นเจ้า การกลับใจ และรบัศาสนพิธีแห่งความรอด เช่น บัพตศิมาและของ
ประทานแห่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์

• ตามคาํสอนของเปาโล เราตอ้งทําอะไรหากเราปรารถนาจะไดร้บัพรแห่งพันธสัญญาของ
พระผู้เป็นเจ้า รวมถึงความรอด (ช่วยให้นักเรยีนระบุหลักธรรมตอ่ไปน้ี หากเรายอมรบั
และเช่ือฟังพระเยซูครสิต์และพระกิตติคุณของพระองค์ เราจะได้รบัพรแห่ง
พันธสญัญาของพระผู้เป็นเจ้าและรอด เขียนหลักธรรมน้ีไวบ้นกระดาน)

ชี ้ให้เห็นวา่บางคนใช้ โรม 10:9, 13 เพื่ออ้างวา่ทัง้หมดที่เราตอ้งทําเพื่อความรอดคอื
สารภาพความเช่ือของเราในพระเยซูครสิตด์ว้ยปาก เตอืนนักเรยีนถึงสถานการณ์สมมติ
ที่นําเสนอก่อนหน้าน้ีในบทเรยีน

• ความจรงิตา่งๆ ในบทเรยีนน้ีช่วยท่านตอบสถานการณ์เหล่าน้ีอย่างไร

สรปุที่เหลือของ โรม 10–11 โดยอธิบายวา่เปาโลสอนวา่การไดย้ินพระคาํของพระผู้เป็น
เจ้าจําเป็นตอ่การพัฒนาศรทัธาในพระครสิต ์เขาใช้การเปรยีบเทียบเรือ่งการตอ่กิ่งจาก
มะกอกเทศป่าเข้ากับตน้มะกอกสวนเพื่อแสดงถึงการรบัเอาคนตา่งชาตเิข้ามาสู่เชือ้สาย
แห่งอิสราเอล (ด ูเจคอบ 5:3–14) เขาสอนดว้ยวา่พระกิตตคิณุจะเสนอให้แก่ชาวยิวอีก
ครัง้

สรปุโดยเป็นพยานถึงความจรงิที่สนทนาในบทน้ี



นําเอาภาชนะสองชิน้ที่มีรปูรา่งตา่งกันและแก้วน้ําหน่ึงใบมาท่ีชัน้เรยีน ให้ดน้ํูาและ
ภาชนะชิน้หน่ึง

• ถ้าฉันเทน้ําลงในภาชนะน้ี รปูทรงของน้ําจะเปลี่ยนไปอย่างไร (น้ําจะเปลี่ยนรปูทรงตาม
ภาชนะ)

เทน้ําลงในภาชนะน้ัน จากน้ันเทน้ําลงในภาชนะชิน้ที่สองและชี้ให้เห็นวา่น้ําอยู่ ในรปู
ทรงของภาชนะน้ันอีกครัง้

อธิบายวา่ในการสาธิตตวัอย่างน้ี น้ําหมายถึงคน ภาชนะหมายถึงความเช่ือและธรรมเนียม
ปฏิบัตติา่งๆ ทางโลก 

• อันตรายอะไรที่มาจากการปรบัตวัเองให้เข้ากับความเช่ือและธรรมเนียมปฏิบัตติา่งๆ 
ทางโลกอย่างตอ่เน่ือง 

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง โรม 12:1–2 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาส่ิง
ท่ีเปาโลแนะนําให้สมาชิกศาสนจักรในโรมทํา

• เปาโลแนะนําให้สมาชิกศาสนจักรเหล่าน้ีทําอะไร

อธิบายวา่ในการวงิวอนสมาชิกศาสนจักรให้ถวายตวัของพวกเขาเป็น “เครือ่งบูชาอัน
บรสุิทธิ์ที่มีชีวติ” (ข้อ 1) เปาโลกําลังเปรยีบเทียบธรรมเนียมปฏิบัติ ในพันธสัญญาเดมิ
เรือ่งการพลีบูชาสัตว ์สัตวเ์หล่าน้ีเป็นเครือ่งพลีบูชาอุทิศแดพ่ระผู้เป็นเจ้า

• ท่านคดิวา่เปาโลหมายถึงอะไรเมื่อเขาเขียนวา่ “ถวายตวัของท่านแด ่. . . พระองค ์เพื่อ
เป็นเครือ่งบูชาอันบรสุิทธิ์ที่มีชีวติ” (ข้อ 1) (สมาชิกศาสนจักรตอ้งอุทิศตวัของพวกเขา
เองแดพ่ระผู้เป็นเจ้าอย่างสมบูรณ์แบบโดยการละทิง้ความปรารถนาที่เต็มไปดว้ยบาป)

• ตามคาํแนะนําของเปาโลใน ข้อ 1–2 พระผู้เป็นเจ้าทรงคาดหวงัอะไรจากเรา (ช่วย
นักเรยีนระบุความจรงิตอ่ไปน้ี พระผู้เป็นเจ้าทรงคาดหวงัให้เราอุทิศชีวติของเรา
แด่พระองค์และละเวน้จากการปรบัตัวเองให้เข้ากับโลก เขียนความจรงิน้ีไวบ้น
กระดาน)



อธิบายวา่ตลอดทัง้ โรม 12–13 เปาโลสอนหลักธรรมหลายข้อให้สมาชิกศาสนจักรที่จะ
ช่วยพวกเขาอุทิศชีวติตนแดพ่ระผู้เป็นเจ้าและละเวน้จากการเป็นเหมือนโลก เพื่อช่วย
ให้นักเรยีนคน้หลักธรรมเหล่าน้ีด ูและแบ่งนักเรยีนออกเป็นกลุ่มๆ ละสามคน จัดเตรยีม
เอกสารเต็มแผ่นที่รวมถึง คาํแนะนํา ตอ่ไปน้ีข้างบน (ก่อนชัน้เรยีน ให้วงกลมข้ออ้างอิง
พระคมัภีรห์น่ึงในสามข้อในกระดาษแตล่ะแผ่น ให้แน่ใจวา่นักเรยีนแตล่ะคนในแตล่ะ
กลุ่มไดร้บักระดาษที่มีข้อพระคมัภีรซ่ึ์งวงกลมไว้ ไม่เหมือนกัน)

 1. อ่านข้อพระคมัภีรท์ี่วงกลมไวซ่ึ้งอยู่บนสุดของกระดาษแผ่นน้ี

 2. เลือกคาํสอนของเปาโลหน่ึงเรือ่งในข้อท่ีท่านอ่าน และเขียนพระคมัภีรน้ั์นไว้ ในที่วา่ง
ดา้นล่าง ให้เขียนดว้ยวา่การดาํเนินชีวติตามคาํสอนน้ีจะช่วยท่านอุทิศชีวติของท่าน
แดพ่ระผู้เป็นเจ้าและละเวน้จากการเป็นเหมือนโลกไดอ้ย่างไร (หากท่านไม่ ใช่คนแรก
ที่ ไดร้บักระดาษแผ่นน้ี ให้เพิ่มเตมิความคดิของท่านตอ่จากข้อความท่ีผู้เขียนก่อน
หน้าเขียนไวด้า้นล่างหรอืเขียนเกี่ยวกับคาํสอนอีกเรือ่งหน่ึงในข้อท่ีวงไว)้

อธิบายให้นักเรยีนรูว้า่พวกเขามีเวลาสามนาทีที่จะทํากิจกรรมให้เสรจ็ตามคาํส่ังใน
กระดาษของพวกเขา หลังจากสิน้สุดเวลาสามนาที เชือ้เชิญให้พวกเขาส่งกระดาษไปให้
นักเรยีนอีกคนในกลุ่มของพวกเขา ทํากิจกรรมซํา้อีกครัง้เพื่อวา่นักเรยีนแตล่ะคนจะได้
อ่านและแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับข้อพระคมัภีรท์ัง้สามข้อ ให้แน่ใจวา่นักเรยีนไดร้บั
กระดาษตน้ฉบับของเขากลับมา

ให้เวลานักเรยีนทบทวนความคดิเห็นของพวกเขาในกระดาษตน้ฉบับ เชือ้เชิญนักเรยีน
สองสามคนรายงานบางส่ิงที่พวกเขาเรยีนรูเ้กี่ยวกับวธิีที่เราสามารถอุทิศตนแดพ่ระผู้เป็น
เจ้าและละเวน้จากการเป็นเหมือนโลก

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง โรม 13:14 ขอให้ชัน้เรยีนดตูามและโดยมองหาส่ิงที่
เปาโลแนะนําให้วสุิทธิชนทํา

• ท่านคดิวา่เปาโลหมายความวา่อย่างไรกับประโยคน้ี “จงประดบักายดว้ยพระเยซูครสิต์
องคพ์ระผู้เป็นเจ้า”

• คาํสอนที่เราศึกษาใน โรม 12–13 สามารถช่วยให้เราเป็นเหมือนพระเยซูครสิต์ ได้
อย่างไร (หลังจากนักเรยีนตอบ ให้แก้ ไขความจรงิที่เขียนบนกระดานก่อนหน้าน้ีให้
อ่านไดด้งัน้ี เม่ือเราอุทิศตนแด่พระผู้เป็นเจ้าและละเวน้จากการเป็นเหมือนโลก 
เราจะเป็นเหมือนพระเยซูครสิต์มากขึน้)

• พระผู้ช่วยให้รอดทรงเป็นแบบอย่างของการอุทิศชีวติแดพ่ระผู้เป็นเจ้าและละเวน้จาก
การเป็นเหมือนโลกอย่างไร

• เราจะละเวน้จากการปรบัตวัให้เข้ากับมาตรฐานของโลกไดอ้ย่างไร (ท่านอาจตอ้งการให้
ตวัอย่างท่ีเจาะจงบางอย่างเช่นการถือปฏิบัตวินัสะบาโต รปูแบบการแตง่กาย หรอืบางที
ความคดิเห็นในเรือ่งวฒันธรรมหรอืสังคมทีข่ัดแย้งกับหลักธรรมพระกิตตคิณุ



ขอให้นักเรยีนนึกถึงคนบางคนที่พวกเขารูจ้ักที่มุ่งอุทิศชีวติของตนแดพ่ระผู้เป็นเจ้าและ
ละเวน้จากการเป็นเหมือนโลก

• ท่านนึกถึงใคร เพราะเหตใุด

• บุคคลน้ีเป็นเหมือนพระผู้ช่วยให้รอดมากขึน้ในทางใดบ้าง

เชือ้เชิญให้นักเรยีนเขียนในสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรห์รอืสมุดจดในชัน้เรยีนเกี่ยว
กับวธิีหน่ึงท่ีพวกเขาสามารถอุทิศชีวติของพวกเขาแดพ่ระผู้เป็นเจ้าและละเวน้จากการ
เป็นเหมือนโลก กระตุน้ให้นักเรยีนประยุกต์ ใช้ส่ิงที่พวกเขาเขียนไว้

ขอให้นักเรยีนยกมือถ้าพวกเขาจะตอบวา่ใช่ตอ่คาํถามข้อใดข้อหน่ึงตอ่ไปน้ี ท่านอาจ
เปลี่ยนคาํถามเหล่าน้ีบางข้อเพ่ือให้เข้ากับวฒันธรรมในท้องที่ของท่าน หากท่านทําเช่น
น้ัน ให้เลือกตวัอย่างที่เกี่ยวกับการเลือกส่วนตวั ไม่ ใช่เรือ่งการเช่ือฟังเพื่อนิยามพระ
บัญญัติ ให้ชัดเจน คาํตอบของคาํถามเหล่าน้ีควรตอบวา่ ใช่

• เป็นเรือ่งยอมรบัไดสํ้าหรบัวสุิทธิชนยุคสุดท้ายที่จะ (1) รบัประทานอาหารมังสวริตั ิ
(2) รบัประทานช็อกโกแลต (3) สวมกางเกงขาสัน้ในที่สาธารณะ (4) ใช้เทคโนโลยี ใน
วนัสะบาโต (5) มีส่วนรว่มในการเฉลิมฉลองวนัหยุดที่มีตน้กําเนิดมาจากประเพณีทาง
ศาสนาหรอืวฒันธรรมอ่ืน

อธิบายวา่ขณะที่พฤตกิรรมบางอย่างพระบัญญัตจิากพระเจ้ากําหนดให้ทําหรอืห้ามไว้
อย่างชัดเจน แตพ่ฤตกิรรมอื่นๆ เป็นความคดิเห็นส่วนตวัหรอืดลุพินิจของสมาชิก
ศาสนจักรแตล่ะคน เรือ่งเหล่าน้ีจะรวมถึงการเลือกบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับความบันเทิง 
เสือ้ผ้า อาหาร การถือปฏิบัตวินัสะบาโต และกฎที่บิดามารดากําหนดไวสํ้าหรบัลูกๆ 
พระเจ้าประทานมาตรฐานและพระบัญญัตเิพื่อนําทางการเลือกของเราในเรือ่งบางเรือ่ง
เหล่าน้ี เช่นการสวมกางเกงขาสัน้ที่สุภาพเรยีบรอ้ย แตก่ารตดัสินใจบางอย่างขึน้อยู่กับ
ดลุพินิจของแตล่ะบุคคล บางครัง้สมาชิกอาจตดัสินใจบางเรือ่งโดยอาศัยการดลใจสําหรบั
สถานการณ์หรอืความตอ้งการท่ีเจาะจงของพวกเขา

ขณะที่นักเรยีนศึกษา โรม 14:1–15:3 เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาความจรงิที่เปาโลสอน
เกี่ยวกับวธิีที่เราควรจัดการกับเรือ่งท่ีเป็นความคดิเห็นส่วนตวัในศาสนจักร

สรปุ โรม 14:1–5 โดยอธิบายวา่เรือ่งที่เป็นความคดิเห็นส่วนตวัเรือ่งหน่ึงที่สมาชิก
ศาสนจักรในสมัยของเปาโลเผชิญน้ันเกี่ยวกับการรบัประทานอาหารของบุคคลใดบุคคล
หน่ึง บางคนไม่ยึดถือข้อจํากัดเรือ่งอาหารเลย บางคนละเวน้จากการรบัประทานเน้ือและ
รบัประทานผักเท่าน้ันเพื่อเป็นการคงไวซ่ึ้งกฎการรบัประทานอาหารที่อยู่ภายใตก้ฎของ
โมเสส แม้วา่ข้อห้ามเหล่าน้ีไม่ไดก้ําหนดให้ทําอีกตอ่ไป   นอกจากน้ี สมาชิกศาสนจักร
บางคนเลือกที่จะยึดถือประเพณี ธรรมเนียมปฏิบัต ิและวนัหยุดเทศกาลของชาวยิว

• ปัญหาอะไรที่ท่านคดิวา่อาจเกิดขึน้ภายในศาสนจักรเมื่อสมาชิกทําการเลือกส่วนตวัที่
ตา่งกันไปในเรือ่งเหล่าน้ี



เชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่าน โรม 14:3 ในใจ โดยมองหาวา่ความคดิเห็นส่วนตวัเรือ่งอาหารการ
กินอะไรที่อาจนําให้สมาชิกศาสนจักรบางคนทํา

• ปัญหาอะไรที่สมาชิกศาสนจักรกําลังประสบ (สมาชิกศาสนจักรบางคนรงัเกียจและ
ตดัสินสมาชิกคนอื่นที่เลือกตา่งจากตน)

• ท่านคดิวา่เหตใุดเรือ่งน้ีจึงเกิดขึน้

เขียนพระคมัภีรอ์้างอิงตอ่ไปน้ีไวบ้นกระดาน โรม 14:10–13, 15, 21 เชือ้เชิญนักเรยีน
หลายๆ คนผลัดกันอ่านออกเสียงจากข้อพระคมัภีรเ์หล่าน้ี ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดย
มองหาส่ิงที่เปาโลสอนสมาชิกศาสนจักรให้ละเวน้จากการทําในเรือ่งที่เป็นความคดิเห็น
ส่วนตวัน้ี หลังจากนักเรยีนอ่าน ข้อ 15 อธิบายวา่งานแปลของโจเซฟ สมิธของข้อน้ีอ่าน
วา่ 14:15  “ถ้าพ่ีน้องเป็นทุกข์เพราะอาหารที่ท่านกิน ท่านก็ไม่ไดป้ระพฤตติามทางแห่ง
ความรกัหากท่านกิน ฉะน้ัน พระครสิตสิ์น้พระชนม์เพื่อใคร ก็อย่าให้คนน้ันพินาศเพราะ
อาหารท่ีท่านกินเลย”

• ตามส่ิงที่เปาโลสอนใน ข้อ 13 เราสามารถเรยีนรูอ้ะไรเกี่ยวกับส่ิงที่เราควรละเวน้จากการ
ทําในเรือ่งซ่ึงไม่ได้ ให้พระบัญญัติไว้ โดยเฉพาะ (คาํตอบของนักเรยีนควรสะท้อนถึง
ความจรงิตอ่ไปน้ี ในเรือ่งซ่ึงไม่ได้ ให้พระบัญญัติไว้ โดยเฉพาะคือ เราต้องละเวน้
จากการตัดสนิการเลือกของผู้อ่ืน)

• เหตใุดจึงเป็นปัญหาเมื่อสมาชิกศาสนจักรดหูมิ่นหรอืกล่าวโทษสมาชิกศาสนจักรคน
อื่นที่ทําการเลือกตา่งออกไปในเรือ่งที่ ไม่มีพระบัญญัตขิ้อใดกําหนดหรอืห้ามพฤตกิรรม
บางอย่าง

ชี ้ให้เห็นวา่วลี “วางส่ิงซ่ึงทําให้พี่น้องสะดดุหรอืส่ิงกีดขวางทางของเขา” ใน ข้อ 13 อธิบาย
วา่ข้อน้ีหมายถึงการส่งผลให้บางคนสะดดุล้มทางวญิญาณขณะที่พวกเขาพยายามเช่ือใน
พระเยซูครสิตแ์ละดาํเนินชีวติตามพระกิตตคิณุของพระองค์

• การกินอาหารบางอย่างของสมาชิกศาสนจักรส่งผลให้คนอื่นๆ สะดดุล้มทางวญิญาณได้
อย่างไร

• เปาโลแนะนําให้สมาชิกศาสนจักรทําอะไรหากการเลอืกกินอาหารของพวกเขาสามารถ
ทํารา้ยผู้อื่นทางวญิญาณ (เปาโลแนะนําให้วสุิทธิชนคาํนึงถึงการประพฤตปิฏิบัตส่ิวน
ตวัของพวกเขาท่ีมีผลกระทบตอ่ผู้อื่นและให้เต็มใจละทิง้การกระทําอันจะส่งผลให้ผู้อื่น
สะดดุทางวญิญาณ)

• เราสามารถเรยีนรูค้วามจรงิอะไรจากคาํแนะนําของเปาโลเก่ียวกับการกระทําของเราใน
เรือ่งซ่ึงไม่ได้ ให้พระบัญญัติไว้ โดยเฉพาะ (ช่วยนักเรยีนระบุความจรงิตอ่ไปน้ี ในเรือ่ง
ซ่ึงไม่ได้ ให้พระบัญญัติไว้ โดยเฉพาะ เราต้องคํานึงวา่การเลือกของเราสง่ผลต่อผู้
อ่ืนอย่างไร หมายเหต:ุ ความจรงิที่คล้ายคลึงกันจะนํามาสนทนาอย่างลึกซึง้มากขึน้ใน 
1 โครนิธ์ 8)

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง โรม 14:19 ขอให้ชัน้เรยีนดตูามและมองหาส่ิงที่
เปาโลกระตุน้ให้สมาชิกศาสนจักรแสวงหา

• การทําตามคาํแนะนําของเปาโลเกี่ยวกับความคดิเห็นส่วนตวัส่งผลตอ่ความสงบสุข
และการจรรโลงใจกันที่สมาชิกศาสนจักรประสบดว้ยกันอย่างไร



เตอืนนักเรยีนเกี่ยวกับความคดิเห็นส่วนตวัที่เขียนไวก้่อนหน้าน้ี ขอให้นักเรยีนอธิบายวา่
สมาชิกศาสนจักรจะทําตามคาํแนะนําของเปาโลในเรือ่งเหล่าน้ีไดอ้ย่างไร

อธิบายวา่เมื่อเปาโลเริม่จบสาส์นของเขา เขาให้คาํแนะนําเพิ่มเตมิแก่สมาชิกศาสนจักรใน
กรงุโรม เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง โรม 15:4 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมอง
หาส่ิงที่เปาโลสอนเกี่ยวกับสาเหตทุี่มีการเขียนพระคมัภีร์

• เราเรยีนรูค้วามจรงิอะไรจาก ข้อ 4 เกี่ยวกับสาเหตทุี่มีการเขียนพระคมัภีร ์(คาํตอบของ
นักเรยีนควรสะท้อนความจรงิตอ่ไปน้ี พระคัมภีรเ์ขียนไวเ้พ่ือสอนเราและให้ความ
หวงัแก่เรา)

อธิบายวา่จากน้ันเปาโลแสดงให้เห็นความจรงิน้ีโดยพูดถึงข้อพระคมัภีรพ์ันธสัญญาเดมิ
หลายข้อเพ่ือยืนยันกับวสุิทธิชนอีกครัง้วา่งานเผยแผ่ศาสนาท่ามกลางคนตา่งชาตยิัง
ดาํเนินไปตามแผนของพระผู้เป็นเจ้า (ด ูโรม 15:9–12)

สรปุทีเ่หลือของ โรม 15–16 โดยอธิบายวา่เปาโลจบสาส์นของเขาโดยบรรยายถึงความ
พยายามของเขาในการส่ังสอนพระกิตตคิณุ เขาเตอืนคนที่ก่อความแตกแยก สอนหลัก
คาํสอนผิดๆ และพยายามหลอกลวงคนอื่นดว้ย (ด ูโรม 16:17–18)

สรปุโดยเป็นพยานถึงความจรงิที่สนทนาในบทเรยีนน้ี







ให้ดภูาพครอบครวั ทีมกีฬา และกลุ่มเพื่อน (หรอืเขียน ครอบครวั ทีมกีฬา กลุ่มเพือ่น 
บนกระดาน)

• ส่ิงใดอาจทําให้เกิดความแตกแยกและความขัดแย้งในแตล่ะกลุ่มเหล่าน้ี

• ความแตกแยกและความขัดแย้งเช่นน้ันส่งผลตอ่ครอบครวั ทีม และกลุ่มเพื่อนอย่างไร

• ความแตกแยกและความขัดแย้งเช่นน้ันท่ามกลางสมาชิกศาสนจักรจะส่งผลตอ่
ศาสนจักรอย่างไร

ขณะที่พวกเขาศึกษา 1 โครนิธ์ 1 เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาความจรงิเกี่ยวกับความ
แตกแยกและความขัดแย้งที่เปาโลสอนวสุิทธิชนในเมืองโครนิธ์

เชือ้เชิญให้นักเรยีนเปิดไปที่แผนท่ีพระคมัภีร์ ไบเบิล แผนที่ 13 “เส้นทางในการเผยแผ่
ศาสนาของอัครสาวกเปาโล” ที่อยู่ ในคูม่ือพระคมัภีรแ์ละหาเมืองโครนิธ์ ในแผนที่

ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงย่อหน้าตอ่ไปน้ี

ระหวา่งการเดนิทางเผยแผ่ศาสนาครัง้ท่ีสอง เปาโลเดนิทางไปเมืองหน่ึงท่ีเรยีกวา่โครนิธ์  
เขาส่ังสอนพระกิตตคิณุท่ีเมืองน้ี หลายคนรบับัพตศิมาในตอนน้ัน (ด ูกิจการของ 
อัครทูต 18:1–18) หลังจากน้ัน ขณะที่เปาโลกําลังส่ังสอนในเมืองเอเฟซัส เขาเรยีนรูว้า่
มีปัญหาเกิดขึน้ท่ามกลางสมาชิกศาสนจักรในเมืองโครนิธ์เน่ืองจากผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใจ
บางคนกลับไปนับถือศาสนาเก่าของพวกเขาและถือปฏิบัตกิารนมัสการรปูเคารพ เปาโล
เขียนถึงสมาชิกศาสนจักรในโครนิธ์เพื่อเสรมิสรา้งพวกเขาและเตอืนพวกเขาถึงข้อ
ผูกมัดในการรบัใช้พระเจ้า

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 1 โครนิธ์ 1:1–2 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
วา่เปาโลพูดกับสมาชิกศาสนจักรในเมืองโครนิธ์วา่อย่างไร

• เปาโลพูดกับสมาชิกศาสนจักรในเมืองโครนิธ์วา่อย่างไร

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 1 เปาโลมีตาํแหน่งอะไรในศาสนจักร



สรปุ 1 โครนิธ์ 1:3–9 โดยอธิบายวา่เปาโลบอกวสุิทธิชนในโครนิธ์วา่เขาขอบพระทัยพระ
ผู้เป็นเจ้าแทนพวกเขาสําหรบัพระคณุที่พวกเขาไดร้บัผ่านพระเยซูครสิต ์ซ่ึงเป็นพรแก่
พวกเขาในทุกๆ ดา้น ชี ้ให้เห็นวา่เมื่อเปาโลพูดกับวสุิทธิชนเขาใช้ภาษาที่ระบุวา่พระบิดา
บนสวรรคแ์ละพระเยซูครสิตท์รงเป็นพระสัตภาวะที่แยกกัน (ด ูข้อ 3)

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 1 โครนิธ์ 1:10–11 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมอง
หาส่ิงที่เปาโลแนะนําวสุิทธิชนชาวโครนิธ์ ให้ทํา

• ตามที่กล่าวไว้ ใน 1 โครนิธ์ 1:10 พระเจ้าทรงคาดหวงัให้เราทําอะไรในฐานะสมาชิก
ศาสนจักร ( โดยใช้คาํพูดของพวกเขาเอง นักเรยีนควรระบุหลักธรรมทํานองน้ี 
พระเจ้าทรงคาดหวงัจากเราในฐานะวสุิทธิชนให้เป็นน้ําหน่ึงใจเดียวกันและให้
ขจัดความแตกแยกและความขัดแย้ง)

• เราจะทําอะไรไดบ้้างในฐานะสมาชิกศาสนจักรเพื่อขจัดความแตกแยกและความขัด
แย้งในครอบครวัของเรา ในวอรด์ของเรา (เขียนคาํตอบของนักเรยีนไวบ้นกระดาน)

• เราจะไดร้บัพรอะไรบ้างจากการเป็นน้ําหน่ึงใจเดยีวกันและการขจัดความแตกแยกและ
ความขัดแย้ง

• ท่านเคยไดร้บัพรอันเป็นผลมาจากการเป็นน้ําหน่ึงใจเดยีวกันในชัน้เรยีน โควรมั วอรด์
หรอืสาขาหรอืไม่

บอกให้นักเรยีนดคูาํตอบที่เขียนไวบ้นกระดาน กระตุน้ให้พวกเขาเลือกวธิีหน่ึงที่พวกเขา
จะขจัดความแตกแยกและความขัดแย้งพรอ้มกับตัง้เป้าหมายเพ่ือนําไปปฏิบัติ

สรปุ 1 โครนิธ์ 1:12–16 โดยอธิบายวา่วสุิทธิชนในเมืองโครนิธ์กําลังแตกแยกเป็นกลุ่ม
ตามคนให้บัพตศิมาพวกเขา ความขัดแย้งเกิดขึน้เพราะพวกเขาเช่ือวา่สถานะของพวก
เขาในศาสนจักรถูกกําหนดจากความสําคญัของคนท่ี ให้บัพตศิมาพวกเขา

อธิบายวา่ระหวา่งสมัยของเปาโล พวกกรกีหลายคนอาศัยอยู่ ในเมืองโครนิธ์ พวกกรกีเหล่า
น้ีนับถือแนวคดิทางปรชัญาและปัญญาทางโลก

• เหตใุดจึงเป็นเรือ่งยากสําหรบัคนที่ ให้ความสําคญักับปรชัญาทางโลกที่จะยอมรบัพระ
กิตตคิณุ (ท่านอาจตอ้งการอ่าน 2 นีไฟ 9:28)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาความจรงิเมื่อพวกเขาศึกษา 1 โครนิธ์ 1:17–31 ที่จะช่วยให้
พวกเขาเข้าใจความผิดพลาดของปัญญาของโลก

แบ่งชัน้เรยีนออกเป็นส่ีกลุ่ม มอบหมายหน่ึงในข้ออ้างอิงพระคมัภีรต์อ่ไปน้ีกับแตล่ะกลุ่ม 
1 โครนิธ์ 1:17–18; 1 โครนิธ์ 1:19–20; 1 โครนิธ์ 1:21–22; and 1 โครนิธ์ 1:23–24 เชือ้
เชิญให้นักเรยีนอ่านข้อเหล่าน้ีในกลุ่ม โดยมองหาส่ิงที่เปาโลพูดเกี่ยวกับปัญญาฝ่ายโลก
เปรยีบเทียบกับปัญญาฝ่ายพระผู้เป็นเจ้า อธิบายวา่วลี “เพราะวา่พระครสิต์ ไม่ไดท้รง
ส่งข้าพเจ้าไปเพื่อบัพตศิมา” ใน ข้อ 17 แนะนําวา่เปาโลไม่ไดถู้กส่งไปสรา้งช่ือเสียงตาม
จํานวนผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่ที่เขาทําได ้ท่านอาจตอ้งการอธิบายวา่วลี “สตปิัญญาของ



คนมีปัญญา” ใน ข้อ 19 และ “ปัญญาฝ่ายโลก” ใน ข้อ 20 หมายถึงประเพณีอันเกี่ยวข้อง
กับปรชัญาที่มีตาํหนิของยุคน้ัน

หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงจากแตล่ะกลุ่มสรปุกับชัน้
เรยีนเกี่ยวกับส่ิงที่เปาโลสอนวสุิทธิชนชาวโครนิธ์เกี่ยวกับปัญญา หลังจากทุกกลุ่มรายงาน
แล้ว ให้ถามวา่

• ท่านคดิวา่เหตใุดผู้ที่ ไม่เช่ือคดิวา่ข่าวสารเรือ่งการชดใช้ของพระเยซูครสิตเ์ป็นเรือ่ง
เขลา

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 1 โครนิธ์ 1:25 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
ส่ิงที่เปาโลสอนเกี่ยวกับปัญญาของมนุษย์เมื่อเปรยีบเทียบกับปัญญาของพระผู้เป็นเจ้า 
อธิบายวา่เปาโลใช้ข้อความดงัน้ี “ความเขลาของพระเจ้ายังมีปัญญายิ่งกวา่ปัญญาของ
มนุษย์” และ “ความอ่อนแอของพระเจ้าก็ยังมีกําลังมากย่ิงกวา่กําลังของมนุษย์” พระผู้
เป็นเจ้าไม่ทรงเขลา และไม่ทรงมีความอ่อนแอใดๆ

• ความจรงิอะไรที่เปาโลสอนเกี่ยวกับปัญญาของมนุษย์เมื่อเปรยีบเทียบกับปัญญาของ
พระผู้เป็นเจ้า (หลังจากนักเรยีนตอบแล้ว ให้เขียนความจรงิตอ่ไปน้ีบนกระดาน 
ปัญญาของพระผู้เป็นเจ้าย่ิงใหญ่กวา่ปัญญาของมนุษย์)

• การเข้าใจความจรงิน้ีส่งผลตอ่วธิีที่บางคนมองหาทางออกสําหรบัปัญหาของเขาในทาง
ใดบ้าง

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 1 โครนิธ์ 1:26–27 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมอง
หาคนท่ีพระผู้เป็นเจ้าทรงเลือกให้ส่ังสอนพระกิตตคิณุของพระองค์

• พระผู้เป็นเจ้าทรงเลือกใครเพื่อส่ังสอนพระกิตตคิณุของพระองค์

• ท่านคดิวา่เหตใุดพระผู้เป็นเจ้าทรงเลือกคนเหล่าน้ันที่ โลกคดิวา่โง่หรอือ่อนแอให้ส่ัง
สอนพระกิตตคิณุของพระองค์

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงเรือ่งราวตอ่ไปน้ีโดยประธานบอยด ์เค. แพคเกอร์
แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง

“ข้าพเจ้าน่ังอยู่บนเครือ่งบินข้างๆ ผู้ที่อ้างวา่เขาเป็นผู้ที่ ไม่เช่ือวา่มีพระผู้
เป็นเจ้า เขารบียืนยันวา่เขาไม่เช่ือเม่ือข้าพเจ้าแสดงประจักษ์พยานของ
ข้าพเจ้าตอ่เขา ‘คณุผิดแล้ว’ ข้าพเจ้ากล่าว ‘พระผู้เป็นเจ้ามีอยู่จรงิ ผม รู ้
พระองคท์รงพระชนม์!’

“เขาแย้งวา่ ‘คณุไม่ รู ้ไม่มี ใคร รู ้เรือ่งน้ัน! คณุ รู ้ส่ิงน้ีไม่ได!้’ เม่ือข้าพเจ้าไม่ยอม คนที่
ไม่เช่ือวา่มีพระเจ้าคนน้ันซ่ึงเป็นทนายความ ถามคาํถามที่อาจเป็นคาํถามพืน้ฐานในเรือ่ง
ประจักษ์พยาน ‘ ได’้ เขาพูดแบบยอมให้อย่างเย้ยหยัน ‘คณุพูดวา่คณุรู ้บอกผมมาวา่คณุ
รู้ ได ้อย่างไร ’

“เมื่อข้าพเจ้าพยายามตอบ ถึงแม้ข้าพเจ้าจะมีปรญิญาขัน้สูง แตข่้าพเจ้าก็จนปัญญาจะ
ส่ือให้เข้าใจ . . .



“เมื่อข้าพเจ้าใช้คาํวา่ พระวญิญาณ และ พยาน คนที่เช่ือวา่ไม่มีพระเจ้าคนน้ันตอบวา่ 
‘ผมไม่รูว้า่คณุพูดเรือ่งอะไร’ คาํวา่ คาํสวดอ้อนวอน การเล็งเห็น และ ศรทัธา ไรค้วาม
หมายสําหรบัเขาเท่าๆ กัน ‘คณุเห็นไหม’ เขากล่าว ‘คณุไม่ไดรู้จ้รงิๆ หากคณุรู ้คณุคง
บอกผมไดว้า่ คณุรู้ ไดอ้ย่างไร’

“ข้าพเจ้า . . . ไม่รูว้า่จะทําอย่างไร” (“The Candle of the Lord,” Ensign, Jan. 1983, 51)

• ท่านจะพูดอะไรกับคนที่เช่ือวา่ไม่มีพระเจ้าคนน้ัน

เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาความจรงิเมื่อพวกเขาศึกษา 1 โครนิธ์ 2 ที่จะช่วยพวกเขารู้
สาเหตทุี่ชายคนน้ีไม่เข้าใจประธานแพคเกอรแ์ละสาเหตทุี่พวกเขาสามารถมั่นใจในความ
รูข้องเขาเกี่ยวกับเรือ่งทางวญิญาณ

สรปุ 1 โครนิธ์ 2:1–8 โดยอธิบายวา่เปาโลบอกวสุิทธิชนในเมืองโครนิธ์วา่เขาไม่ได้ ใช้
ปัญญาของโลกเพื่อชักชวนพวกเขาให้เช่ือพระกิตตคิณุ เปาโลสอนพวกเขาโดยพระ
วญิญาณเพื่อพวกเขาจะมีศรทัธาในพระผู้เป็นเจ้า เปาโลบอกพวกเขาดว้ยวา่ผู้ที่ ไม่เช่ือไม่
สามารถเข้าใจความลีล้ับของพระผู้เป็นเจ้า

เชือ้เชิญนักเรยีนหลายๆ คนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก 1 โครนิธ์ 2:9–16 ขอให้ชัน้เรยีน
ดตูาม โดยมองหาสาเหตทุี่เปาโลพูดวา่บางคนสามารถรูแ้ละเข้าใจ “ความลํา้ลึกของ
พระเจ้า” (ข้อ 10) ขณะที่คนอ่ืนไม่สามารถรูแ้ละเข้าใจ

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 9–10 เหตใุดเปาโลและคนอื่นๆ ที่ซ่ือสัตย์จึงเข้าใจเรือ่งของพระผู้
เป็นเจ้า

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 14 เหตใุดบางคนจึงไม่สามารถเข้าใจเรือ่งของพระผู้เป็นเจ้า

• เราสามารถเรยีนรูค้วามจรงิอะไรจากข้อเหล่าน้ีเกี่ยวกับวธิีที่เราสามารถรูแ้ละเข้าใจเรือ่ง
ของพระผู้เป็นเจ้า (นักเรยีนอาจใช้คาํพดูตา่งกัน แต่ ให้แน่ใจวา่พวกเขาระบุความ
จรงิตอ่ไปน้ี เราสามารถรูแ้ละเข้าใจเรือ่งของพระผู้เป็นเจ้าผ่านพระวญิญาณของ
พระองค์เท่าน้ัน)

พูดถึงเรือ่งเล่าของประธานแพคเกอร ์และอธิบายวา่ประธานแพคเกอรร์ูสึ้กไดร้บัการ 
กระตุน้เตอืนให้ถามชายที่น่ังอยู่ข้างท่านบนเครือ่งบินวา่เกลือมีรสชาตอิย่างไร เชือ้เชิญให้
นักเรยีนหน่ึงคนอ่านส่วนที่เหลือในเรือ่งเล่าของประธานแพคเกอร์

“แน่นอนวา่ หลังจากพยายามสองสามครัง้เขาไม่สามารถอธิบายได ้เขาไม่
สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นเพียงคาํพูดในเรือ่งธรรมดามาก อย่างเช่น
ประสบการณ์การชิมเกลือ ข้าพเจ้าเป็นพยานตอ่เขาอีกครัง้และพูดวา่ ‘ผมรู้
วา่มีพระผู้เป็นเจ้า คณุล้อเลียนประจักษ์พยานน้ันและบอกวา่หากผมรู ้
จรงิๆ ผมจะบอกคณุไดจ้รงิๆ วา่ผมรู้ ได ้อย่างไร สหายของผม ถ้าจะพูดใน

ทางวญิญาณ ผมไดชิ้มเกลือน้ันแล้ว ผมก็ไม่สามารถถ่ายทอดให้กับคณุรูเ้ป็นคาํพูดวา่
ความรูน้ี้มาไดอ้ย่างไรไม่ตา่งกับที่คณุไม่สามารถบอกผมไดว้า่เกลือมีรสชาตอิย่างไร แต่
ผมบอกคณุอีกครัง้ มีพระผู้เป็นเจ้า พระองคท์รงพระชนม์อยู่จรงิ! และเพียงเพราะคณุ
ไม่รู ้อย่าพยายามบอกผมวา่ผมไม่รู ้เพราะผมรู!้’

“ขณะเราจากกัน ผมไดย้ินเขาพึมพําวา่ ‘ผมไม่ตอ้งการให้ศาสนาของคณุเป็นไม้คํา้ยัน! 
ผมไม่ตอ้งการ’



“นับจากประสบการณ์น้ัน ข้าพเจ้าไม่เคยรูสึ้กอึดอัดหรอือับอายเลยที่ข้าพเจ้าไม่สามารถ
อธิบายทุกอย่างท่ีข้าพเจ้ารูท้างวญิญาณออกมาเป็นคาํพูดได”้ (“The Candle of the Lord,” 
52)

เขียนคาํวา่ เรือ่งของพระผู้เป็นเจ้า บนกระดานและถามนักเรยีนวา่พวกเขาคดิวา่อะไร
เป็นเรือ่งของพระผู้เป็นเจ้าที่สามารถรูแ้ละเข้าใจได้ โดยผ่านพระวญิญาณของพระองค์
เท่าน้ัน สรปุคาํตอบของพวกเขาไวบ้นกระดาน

• เหตใุดจึงสําคญัที่เราจะเช่ือวา่เราสามารถรูแ้ละเข้าใจเรือ่งของพระผู้เป็นเจ้าผ่านพระ
วญิญาณของพระองคเ์ท่าน้ัน

บอกให้นักเรยีนดรูายการบนกระดาน และเชือ้เชิญให้พวกเขา แบ่งปัน ประสบการณ์
หน่ึงที่พวกเขารูแ้ละเข้าใจผ่านพระวญิญาณถึงเรือ่งหน่ึงในเรือ่งเหล่าน้ีของพระผู้เป็นเจ้า 
ท่านอาจแบ่งปันประสบการณ์ของท่านเอง

กระตุน้ให้นักเรยีนพิจารณาวา่พวกเขาจะทําอะไรไดบ้้างเพื่อแสวงหาความช่วยเหลือจาก
พระวญิญาณเมื่อพวกเขาพยายามจะรูแ้ละเข้าใจเรือ่งของพระผู้เป็นเจ้า

สรปุโดยเป็นพยานของท่านถึงความจรงิที่สนทนาในบทน้ี



เชือ้เชิญให้นักเรยีนจินตนาการวา่เพื่อนคนหน่ึงลงช่ือเข้าเรยีนคณิตศาสตรร์ะดบัสูง เช่น
แคลคลูัสแต่ไม่ไดล้งเรยีนชัน้เรยีนปูพืน้ฐาน เช่นพีชคณิตเบือ้งตน้

• ท่านคดิวา่เพื่อนของท่านจะประสบความสําเรจ็เพียงใดในชัน้เรยีนคณิตศาสตรร์ะดบั
สูง เพราะเหตใุด

• เหตใุดจึงจําเป็นที่จะเข้าใจแนวคดิเบือ้งตน้ของวชิาหน่ึงก่อนท่ีท่านจะสามารถ
เช่ียวชาญแนวคดิที่สูงขึน้

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 1 โครนิธ์ 3:1–3 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
อุปมาที่เปาโลใช้เพื่อแสดงให้วสุิทธิชนในเมืองโครนิธ์เห็นวา่พวกเขายังไม่พรอ้มรบัความ
รูพ้ระกิตตคิณุที่สูงขึน้ อธิบายวา่วลี “แตต่อ้งพูดเหมือนพวกที่อยู่ฝ่ายเน้ือหนัง” ใน ข้อ 1 
หมายถึงมนุษย์ปุถุชน หรอื “บุคคลซ่ึงเลือกที่จะตกอยู่ภายใตอ้ิทธิพลของอารมณ์ ความ
ปรารถนา ความตอ้งการ และสัมผัสของเน้ือหนังมากกวา่ภายใตก้ารกระตุน้เตอืนของ
พระวญิญาณศักดิสิ์ทธิ์ บุคคลเช่นน้ีสามารถเข้าใจเรือ่งทางรา่งกายแต่ไม่เข้าใจเรือ่งทาง
วญิญาณ” (คูม่ือพระคมัภีร,์ “มนุษย์ปุถุชน,” scriptures.lds.org)

เขียนคาํวา่ นม และ เน้ือ บนกระดาน

• อาหารใดที่ท่านจะป้อนเด็กทารก เพราะเหตใุด

• วลี “ทารกในพระครสิต”์ ใน ข้อ 1 บอกอะไรเกี่ยวกับการเตบิโตทางวญิญาณของวสุิทธิ
ชนชาวโครนิธ์

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจวา่วสุิทธิชนยังไม่พรอ้มรบัความจรงิที่ยิ่งใหญ่กวา่ เตอืนพวกเขา
วา่วสุิทธิชนในเมืองโครนิธ์ ไม่เป็นหน่ึงเดยีวกันและพวกเขาบางคนยังมีความเช่ือและ
การปฏิบัตนิอกรตี (ที่อาธรรม์) ในการถือปฏิบัตพิระกิตตคิณุของพวกเขา อธิบายวา่เปาโล
ใช้การเปรยีบเทียบหลายอย่างเพื่อสอนวสุิทธิชนเหล่าน้ีถึงความสําคญัของการเป็นหน่ึง
เดยีวกัน แก้ ไขความเช่ือและการปฏิบัตผิิดๆ และเสรมิสรา้งศรทัธาของพวกเขาในพระ
กิตตคิณุของพระเยซูครสิต์



แบ่งนักเรยีนเป็น กลุ่ม กลุ่มละสามคน มอบหมาย แผนการสอนตอ่ไปน้ีให้แตล่ะคนใน
กลุ่ม จัดเตรยีมเอกสารแจกที่มี โครงรา่งการสอนท่ีไดร้บัมอบหมายของนักเรยีน และให้
เวลานักเรยีนสองสามนาทีเพื่ออ่าน หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว เชือ้เชิญนักเรยีนใช้
โครงรา่งการสอนเพื่อสอนสมาชิกอีกสองคนของกลุ่ม (หากสุดวสัิยที่จะจัดกลุ่มสามคน 
ท่านอาจแบ่งนักเรยีนเป็นคูแ่ละมอบหมายแผนการสอนสองแผนให้นักเรยีนคนหน่ึงใน
แตล่ะคู)่

เชือ้เชิญให้กลุ่มของท่านจินตนาการวา่พวกเขาเข้ารว่มการประชุมศีลระลึกซ่ึงอดตีผู้สอน
ศาสนาพูดเกี่ยวกับงานเผยแผ่ของเขา ระหวา่งการพูดของเขา เขาเล่าวา่เขาบัพตศิมา
หลายคน สัปดาห์ตอ่มา อดตีผู้สอนศาสนาอีกคนหน่ึงพูดในการประชุมศีลระลึกเก่ียวกับ
งานเผยแผ่ศาสนาของเธอและเล่าวา่เธอสอนคนหลายคนที่ ไดร้บับัพตศิมาหลังจากเธอ
ย้ายไปเขตอื่น

• ท่านจะตอบอย่างไรหากมีบางคนพูดวา่ผู้สอนศาสนาท่ีบัพตศิมาหลายคนในงานเผยแผ่
ของเขาประสบความสําเรจ็มากกวา่ผู้สอนศาสนาท่ีผู้สนใจของเธอไม่ไดร้บับัพตศิมาจน
กระทั่งเธอย้ายออกจากเขต

เขียนคาํวา่ ปลูก และ รดน้ํา บนแผ่นกระดาษ และแสดงให้กลุ่มของท่านด ูอธิบายวา่
เปาโลเปรยีบเทียบผู้สอนศาสนากับคนที่เพาะเมล็ดและรดน้ําพืชผล เตอืนกลุ่มของ
ท่านวา่วสุิทธิชนในเมืองโครนิธ์กําลังแตกแยกเป็นกลุ่มตามคนให้บัพตศิมาพวกเขา 
พวกเขาเช่ือวา่สถานะในศาสนจักรขึน้อยู่กับความสําคญัของคนท่ี ให้บัพตศิมาพวกเขา 
(ด ู1 โครนิธ์ 1:10–16)

ผลัดกันกับสมาชิกในกลุ่มของท่านอา่นออกเสียงจาก 1 โครนิธ์ 3:4–9 ขอให้กลุ่มดตูาม 
โดยมองหาส่ิงที่เปาโลพูดเก่ียวกับผู้สอนศาสนาที่สอนและบัพตศิมาคนในเมืองโครนิธ์

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 5 เปาโลพูดวา่เขากับอปอลโลเป็นอะไร (อธิบายวา่ผู้ปรนนิบัตคิอื
ผู้รบัใช้ )

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 6–7 เปาโลพูดอะไรเกี่ยวกับผู้สอนศาสนาท่ีเพาะเมล็ดของพระ
กิตตคิณุและผู้สอนศาสนาที่ช่วยทําให้เมล็ดเหล่าน้ันเตบิโต

หากจาํเป็น ชี ้ใหเ้ห็นวล ี“คนท่ีปลกูและคนทีร่ดน้ําไมสํ่าคญัอะไร” ใน ขอ้ 7 อธบิายวา่
เปาโลใช้วลเีหลา่น้ีเพือ่สอนวา่บทบาททัง้สองไม่ไดสํ้าคญัไปกวา่บทบาทของพระผูเ้ป็นเจ้า

• วลี “พระเจ้าผู้ทรงให้เตบิโต” (ข้อ 7) หมายความวา่อย่างไร ( โดยผ่านพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ทรงทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในใจของผู้คนที่นําไปสู่การ
เปลี่ยนใจเล่ือมใส ไม่ ใช่คนที่สอนและบัพตศิมา)

• เราสามารถเรยีนรูค้วามจรงิอะไรจาก 1 โครนิธ์ 3:6–7 เกี่ยวกับบทบาทของเราและ
บทบาทของพระผู้เป็นเจ้าในการช่วยเหลือให้ผู้อื่นเปลี่ยนใจเลื่อมใสสู่พระกิตตคิณุของ
พระเยซูครสิต ์(หลังจากกลุ่มของท่านตอบ เชือ้เชิญให้พวกเขาเขียนความจรงิตอ่ไปน้ี
ในพระคมัภีรข์องพวกเขาข้างๆ 1 โครนิธ์ 3:6–7 แม้เราจะช่วยให้คนอ่ืนเรยีนรูเ้ก่ียว
กับพระกิตติคุณของพระเยซูครสิต์ แต่ผู้คนเปล่ียนใจเล่ือมใสผ่านอํานาจของ
พระวญิญาณบรสุิทธ์ิ)

แแ
ก



ชีแ้จงวา่เพื่อคนจะไดร้บัพระวญิญาณบรสุิทธิ์และเปลี่ยนใจเลื่อมใส พวกเขาตอ้งทําส่วน
ของพวกเขาโดยการใช้ศรทัธาและทําตามพระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้า

• ท่านคดิวา่การรูค้วามจรงิน้ีอาจช่วยวสุิทธิชนชาวโครนิธ์เป็นอันหน่ึงอันเดยีวกันได้
อย่างไร

ถามกลุ่มของท่านวา่ความจรงิน้ีช่วยพวกเขาตอบในสถานการณ์สมมตเิก่ียวกับอดตีผู้
สอนศาสนาสองคนน้ันอย่างไร

• เหตใุดจึงสําคญัที่เราตอ้งเข้าใจวา่เป็นพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ไม่ ใช่อํานาจของเราเองที่
ทําให้เกิดการเปลี่ยนใจเล่ือมใส

เขียนคาํวา่ รากฐาน ลงบนแผ่นกระดาษและแสดงให้กลุ่มของท่านดู

• เหตใุดรากฐานจึงเป็นส่วนสําคญัของตกึ

• จะเกิดอะไรขึน้หากรากฐานมีปัญหา

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 1 โครนิธ์ 3:10 และขอให้ที่เหลือในกลุ่มของท่าน
มองหาส่ิงที่เปาโลพูดเกี่ยวกับงานเผยแผ่ศาสนาของเขาท่ามกลางชาวโครนิธ์

• เปาโลพูดวา่เขาทําอะไรระหวา่งทํางานเป็นผู้สอนศาสนาในเมืองโครนิธ์

• ท่านคดิวา่เปาโลหมายถึงอะไรเมื่อเขาพูดวา่ “อีกคนหน่ึงก็มาก่อขึน้”

เชือ้เชิญให้สมาชิกกลุ่มอีกคนหน่ึงอ่านออกเสียง 1 โครนิธ์ 3:11 ขอให้คนที่เหลือของกลุ่ม
ท่านมองหาวา่รากฐานอะไรท่ีเปาโลวางไวสํ้าหรบัวสุิทธิชนในเมืองโครนิธ์

• รากฐานอะไรที่เปาโลวางไวเ้มื่อเขาสอนในเมืองโครนิธ์

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 11ใครตอ้งเป็นรากฐานของชีวติเรา ( ให้แน่ใจวา่กลุ่มของท่านระบุ
ความจรงิตอ่ไปน้ี พระเยซูครสิต์เป็นรากฐานท่ีเราต้องก่อขึน้ ท่านอาจเชือ้เชิญให้
กลุ่มของท่านทําเครือ่งหมายความจรงิน้ีใน ข้อ 11)

• การก่อขึน้บนรากฐานของพระเยซูครสิตส์ามารถช่วยให้เราอดทนตอ่การล่อลวงและ
การทดลองไดอ้ย่างไร (ด ูฮีลามัน 5:12 ดว้ย)

• เราจะแน่ใจไดอ้ย่างไรวา่ชีวติของเราสรา้งอยู่บนรากฐานของพระเยซูครสิต์

เชือ้เชิญให้สมาชิกคนหน่ึงในกลุ่มของท่านแบ่งปันเกี่ยวกับบางคนที่เขารูจ้ักท่ีชีวติของ
เขาสะท้อนถึงการสรา้งอยู่บนรากฐานของพระเยซูครสิต ์ขอให้นักเรยีนคนน้ีอธิบาย
วา่การสรา้งอยู่บนพระครสิตเ์ป็นพรแก่บุคคลน้ีอย่างไร

เชือ้เชิญให้สมาชิกกลุ่มแตล่ะคนตัง้เป้าหมายที่จะช่วยเขาสรา้งอยู่บนรากฐานของพระ
เยซูครสิต์



เขียนคาํวา่ วหิาร ลงบนกระดาษและแสดงให้กลุ่มของท่านด ูอธิบายวา่เปาโลมักจะพูด
เปรยีบเปรยถึงพระวหิาร ดงัท่ีบันทึกใน 1 โครนิธ์ 3:16–17 เขาใช้คาํวา่ วหิาร เพื่อหมาย
ถึงที่ประชุมของศาสนจักร

เชือ้เชิญสมาชิกคนหน่ึงของกลุ่มท่านอ่านออกเสียง 1 โครนิธ์ 3:16–17 ขอให้กลุ่มดตูาม 
โดยมองหาวา่เปาโลพูดวา่สมาชิกศาสนจักรในเมืองโครนิธ์ตอ้งเข้าใจอะไร อธิบายวา่ พวก
ท่าน (ข้อ 16) หมายถึงคนในที่ประชุมของศาสนจักรและวลี “ถ้าใครทําลายวหิารของ
พระเจ้า” (ข้อ 17) หมายถึงใครก็ตามท่ีพยายามทําลายผู้คนของพระผู้เป็นเจ้า

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 16 เปาโลตอ้งการให้สมาชิกของศาสนจักรเข้าใจอะไรเกี่ยวกับที่
ประชุมของพวกเขา

ถึงแม้ 1 โครนิธ์ 3:16–17 น่าจะหมายถึงกลุ่มคนของศาสนจักรซ่ึงเป็นที่ประชุม แตข่้อ
เหล่าน้ีสามารถประยุกต์ ใช้กับรา่งกายของเราไดด้ว้ย

•  1 โครนิธ์ 3:16–17 อาจประยุกต์ ใช้กับรา่งกายของเราไดอ้ย่างไร อะไรคอืผลของการ
ทําลายรา่งกายของเรา

สรปุ 1 โครนิธ์ 3:18–23 โดยอธิบายตอ่กลุ่มของท่านวา่เปาโลสอนวสุิทธิชนวา่ปัญญาที่แท้
จรงิพบในพระเยซูครสิตแ์ละปัญญาของโลกเป็น “ความโง่ ในสายพระเนตรของพระเจ้า” 
(ข้อ 19)

หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว เชือ้เชิญนักเรยีนสองสามคนรายงานส่ิงที่พวกเขาเรยีนรู้
ในกลุ่มของพวกเขาและส่ิงที่พวกเขาจะทําอันเป็นผลมาจากส่ิงที่พวกเขาเรยีนรู้

อธิบายวา่ตามคาํแนะนําของเปาโลที่บันทึกใน 1 โครนิธ์ 4:1–3 ปรากฏวา่สมาชิกของ
ศาสนจักรบางคนในเมืองโครนิธ์ ไดต้ดัสินการทํางานของเปาโลในฐานะผู้สอนศาสนา
และผู้นําศานจักร พวกเขาอาจสงสัยการวนิิจฉัยของเปาโลหรอืคดิวา่คนอื่นบางคนอาจ
ทํางานไดด้กีวา่

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 1 โครนิธ์ 4:3–5 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
วา่เปาโลตอบการตดัสินของพวกเขาอย่างไร

• เปาโลตอบการตดัสินของพวกเขาอย่างไร

• เหตใุดเปาโลจึงไม่กังวลเกี่ยวกับการตดัสินจากผู้อื่น

• เราสามารถเรยีนรูค้วามจรงิอะไรจาก ข้อ 5 เกี่ยวกับวธิีที่พระเจ้าจะทรงตดัสินเรา 
(นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แต่ ให้แน่ใจวา่พวกเขาระบุความจรงิทํานองน้ี พระเจ้า
จะทรงตัดสนิเราอย่างยุติธรรมเพราะพระองค์ทรงทราบทุกสิง่ รวมถึงความคิด
และเจตนาของใจเรา)



• การเช่ือในความจรงิน้ีช่วยบางคนที่ถูกตดัสินอย่างไม่ยุตธิรรมไดอ้ย่างไร

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 1 โครนิธ์ 4:6–7 ขอให้ชัน้เรยีนมองหาส่ิงที่
เปาโลสอนวสุิทธิชนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพวกเขากับสมาชิกศาสนจักรคนอื่นๆ รวม
ถึงผู้นําศาสนจักร

• ตามท่ีกล่าวไว้ ใน ข้อ 6เปาโลบอกไม่ ให้วสุิทธิชนทําอะไรเมื่อพวกเขาสังเกตเห็นความ
แตกตา่งในผู้สอนศาสนาและผู้นําของศาสนจักร (พวกเขาไม่ควร “หยิ่งผยอง” และคดิ
วา่คนหน่ึงดกีวา่อีกคนหน่ึง)

• ตามคาํถามของเปาโลดงัที่บันทึกใน ข้อ 7 ใครเป็นคนมอบพรสวรรคแ์ละความสามารถ
ตา่งๆ ให้ผู้คน

• คาํแนะนําของเปาโลสามารถช่วยเราเมื่อเราคดิเกี่ยวกับผู้นําศาสนจักรและครอูย่างไร

สรปุ 1 โครนิธ์ 4:8–21 โดยอธิบายวา่เปาโลบอกวสุิทธิชนในเมืองโครนิธ์วา่อัครสาวกของ
พระเยซูครสิต์ ไดร้บัเรยีกให้ทนทุกข์เพราะความช่ัวรา้ยของโลก โลกตดัสินอัครสาวกและ
ผู้นําศาสนจักรคนอ่ืนๆ วา่เป็น “คนโง่” (ข้อ 10) เพราะมุ่งตดิตามพระครสิต์

สรปุโดยเป็นพยานถึงความจรงิที่สอนในบทน้ี



บนกระดาน วาด ภาพ ง่ายๆ ของถาดใส่ผลไม้ โดยมีผลไม้เน่าลูกหน่ึงอยู่ ในน้ัน หรอืท่าน
อาจแสดงภาพผลไม้เน่าลูกหน่ึง

• จะเกิดอะไรขึน้หากท่านยอมให้ผลไม้เน่าลูกหน่ึงอยู่ ในถาดกับผลไม้สดอื่นๆ 

• ผลไม้เน่าลูกน้ันหมายถึงอะไรในชีวติเรา (อิทธิพลที่สามารถทํารา้ยเรา)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาความจรงิเม่ือพวกเขาศึกษา 1 โครนิธ์ 5 ซ่ึงจะช่วยพวกเขา
สามารถตอบสนองตอ่อิทธิผลที่ส่งผลรา้ยในชีวติพวกเขา

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 1 โครนิธ์ 5:1–2 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
การปฏิบัตทิี่ช่ัวรา้ยท่ามกลางวสุิทธิชนชาวโครนิธ์

• การปฏิบัตทิี่ช่ัวรา้ยอะไรมีอยู่ท่ามกลางวสุิทธิชนชาวโครนิธ์ (อธิบายวา่การผิดประเวณี
หมายถึงการมีเพศสัมพันธ์นอกการแตง่งาน สมาชิกคนหน่ึงของศาสนจักรในเมือง 
โครนิธ์ ไดท้ําบาปทางเพศกับแม่เลีย้งของเขา)

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 2 เปาโลแนะนําให้ผู้นําศาสนจักรทําอะไรกับบุคคลน้ี (อธิบายวา่วลี 
“ถูกขับออกไปจากพวกท่าน” ใน ข้อ 2 หมายถึงคนบาปควรไดร้บัปัพพาชนียกรรมจาก
ศาสนจักร)

ชี ้ให้เห็นวา่ผู้นําศาสนจักรพิจารณาข้อเท็จจรงิหลายข้ออย่างรอบคอบก่อนปัพพาชนียกร
รมหรอืก่อนทําการลงโทษทางวนัิยในศาสนจักรจะเกิดขึน้ นอกเหนือจากการพิจารณา
วา่การล่วงละเมิดรา้ยแรงเพียงใด ผู้นําศาสนจักรพิจารณาจุดประสงคต์า่งๆ ของการ
ลงโทษทางวนัิยของศาสนจักร น่ันคอื เพื่อช่วยให้บุคคลคนหน่ึงกลับใจ เพื่อป้องกันคนท่ี
จะไดร้บัผลทางลบจากการกระทําของบุคคลหรอืการเผยแผ่ความเช่ือของบุคคลน้ัน และ
เพื่อปกป้องความสัตย์ซ่ือของคาํสอนของศาสนจักร (ด ู“Church Discipline,” mormon-

newsroom.org/articles/church- discipline)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 1 โครนิธ์ 5:6–7 ขอให้ชัน้เรยีนมองหาการ
เปรยีบเทียบที่เปาโลใช้เพื่ออธิบายสาเหตทุี่คนน้ีจําเป็นตอ้งถูกขับออกจากศาสนจักร



• เปาโลเปรยีบเทียบคนบาปที่ ไม่กลับใจกับอะไร (อธิบายวา่เชือ้ขนมหรอืยีสต ์สุดท้าย
แล้วจะทําให้แป้งเน่าหรอืมีเชือ้รา)

• จําเป็นตอ้งใช้เชือ้ขนมมากขนาดไหนเพื่อส่งผลตอ่แป้งดบิทัง้ก้อน

• แป้งดบิเป็นตวัแทนของอะไร (ศาสนจักรของพระเยซูครสิต)์

• ท่านจะสรปุความหมายของการเปรยีบเทียบน้ีเป็นหลักธรรมวา่อย่างไร ( โดยใช้คาํพูด
ของพวกเขาเอง นักเรยีนควรระบุหลักธรรมทํานองน้ี หากเราเลือกท่ีจะคบหาสมาคม
กับคนท่ียอมรบับาป เราจะได้รบัอิทธิพลจากความช่ัวรา้ยของพวกเขา เขียนความ
จรงิดงักล่าวไวบ้นกระดาน)

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 1 โครนิธ์ 5:9–11 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
คาํแนะนําที่เปาโลให้กับวสุิทธิชนชาวโครนิธ์

• เปาโลแนะนําวสุิทธิชนชาวโครนิธ์ ให้หลีกเลี่ยงอะไร

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจคาํแนะนําของเปาโลมากขึน้วา่ไม่ ให้คบหาสมาคมกับคนที่
ประพฤตผิิดทางเพศหรอืคนอ่ืนๆ ท่ียอมรบับาป แจกสําเนาคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยเอ็ลเดอร์
นีล เอ. แม็กซ์เวลล์แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองให้นักเรยีน ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่าน
ออกเสียง

“อย่าคบหากับคนท่ีประพฤตผิิดทางเพศ—ไม่ ใช่เพราะท่านดเีกินไปสําหรบัพวกเขาแต่
ดงัที่ [ซี. เอส.] ลูอิสเขียน เพราะวา่ท่านไม่ดพีอ จงจําไวว้า่สถานการณ์ที่เลวรา้ยสามารถ
ทําให้แม้แตค่นดพี่ายแพ้” (“The Stern but Sweet Seventh Commandment,” New Era, 

June 1979, 42)

• การคบหาสมาคมอย่างใกล้ชิดกับคนที่ยอมรบับาปอาจทําให้ความสามารถของเราในการ
เลือกอย่างถูกตอ้งดอ้ยลงอย่างไร

• มีตวัอย่างอะไรบ้างของสถานการณ์อันเลวรา้ยที่สามารถทําให้คนดพี่ายแพ้

• เราทําอะไรไดบ้้างโดยไม่ผ่อนปรนมาตรฐานของเราเพื่อช่วยคนที่ทําบาป (เราสามารถ
สวดอ้อนวอนให้พวกเขา แสดงความเมตตาและเคารพพวกเขาในฐานะบุตรธิดาของ
พระผู้เป็นเจ้า และเป็นแบบอย่างที่ชอบธรรมในการรกัษาพระบัญญัต)ิ

เชือ้เชิญให้นักเรยีนพิจารณารว่มกับการสวดอ้อนวอนวา่พวกเขาจะทําอะไรไดเ้พื่อเป็น
อิทธิพลในดา้นดีโดยไม่ผ่อนปรนมาตรฐานของเรา

สรปุ 1 โครนิธ์ 5:12–13 โดยอธิบายวา่เปาโลสอนวา่ศาสนจักรมีความรบัผิดชอบที่จะเรยีก
สมาชิกมาสู่การกลับใจและในบางกรณี “กําจัดคนช่ัวออกจาก [ศาสนจักร]” (ข้อ 13)  
คนที่ทําการล่วงละเมิดรา้ยแรง

วาด ภาพ ถาดผลไม้เน่าที่มีผลไม้สดผลหน่ึงอยู่ ในถาดง่ายๆ บนกระดาน เชือ้เชิญให้
นักเรยีนพิจารณาวา่พวกเขาเคยสงสัยหรอืวา่พวกเขาจะหลีกเลี่ยงบาปไดอ้ย่างไรเมื่อบาป
อยู่รอบตวัพวกเขา ชี ้ให้เห็นวา่น่ีเป็นความท้าทายที่วสุิทธิชนชาวโครนิธ์เผชิญอยู่



ขณะที่นักเรยีนศึกษา 1 โครนิธ์ 6 เชือ้เชิญให้พวกเขามองหาความจรงิที่เปาโลสอนซ่ึงจะ
ช่วยพวกเขาดาํเนินชีวติอย่างชอบธรรมแม้จะล้อมรอบไปดว้ยอิทธิพลที่ช่ัวรา้ย

สรปุ 1 โครนิธ์ 6:1–8 โดยอธิบายวา่เปาโลแนะนําให้วสุิทธิชนชาวโครนิธ์แก้ ไขความขัด
แย้งอย่างชอบธรรมท่ามกลางพวกเขาแทนท่ีจะอาศัยศาลโดยทันที

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 1 โครนิธ์ 6:9–11 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
การปฏิบัตอิันเป็นบาปในเมืองโครนิธ์ที่เปาโลสอนสมาชิกศาสนจักรให้หลีกเลี่ยง

• พฤตกิรรมอันเป็นบาปประเภทใดที่เปาโลสอนสมาชิกศาสนจักรให้หลีกเลี่ยง

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 11 เปาโลเตอืนอะไรวสุิทธิชนเหล่าน้ีเกี่ยวกับตวัของพวกเขาเอง 
(ผู้เปลี่ยนใจเล่ือมใสหลายคนในเมืองโครนิธ์มีส่วนในพฤตกิรรมอันเป็นบาปเหล่าน้ี
ก่อนเข้ารว่มศาสนจักร แตก่ลับใจและไดร้บัการชําระจากบาปของพวกเขาแล้ว)

อธบิายวา่เมอืงโครนิธ์ ในสมัยโบราณเป็นทีเ่ลือ่งลอืในเรือ่งการขาดศีลธรรม และชาวโครนิธ์ 

หลายคนสนับสนุนแนวคดิที่วา่รา่งกายของเราถูกสรา้งมาเพ่ือทําให้เกิดความพอใจ สรปุ
งานแปลของโจเซฟ สมิธ 1 โครนิธ์ 6:12 โดยอธิบายวา่เปาโลสอนให้ ไม่ตอ่ตา้นปรชัญาวา่
ไม่มีอะไรถูกหรอืผิด

• แนวคดิและการปฏิบัติ ในเมืองโครนิธ์คล้ายกับคา่นิยมที่เราเห็นในโลกทุกวนัน้ีอย่างไร

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 1 โครนิธ์ 6:13 ขอให้นักเรยีนท่ีเหลือดตูาม โดย
มองหาส่ิงที่เปาโลสอนเกี่ยวกับจุดประสงคข์องรา่งกายเรา

• เปาโลสอนอะไรเก่ียวกับรา่งกายของเรา (ขณะที่ชาวโครนิธ์หลายคนดจูะเช่ือวา่รา่งกาย
สรา้งมาเพื่อความพอใจเท่าน้ัน เปาโลแก้ ไขแนวคดิผิดๆ ดงักล่าวโดยสอนวา่รา่งกาย
ของเราสรา้งมาเพื่อบรรลุจุดประสงคข์องพระเจ้า)

สรปุ 1 โครนิธ์ 6:14–17 โดยอธิบายวา่คนที่เข้ารว่มศาสนจักรกลายเป็นอันหน่ึงอัน
เดยีวกันกับพระครสิตเ์ป็น “อวยัวะ” ทางวญิญาณของพระวรกายของพระองค ์เปาโล
อธิบายดว้ยวา่การขาดศีลธรรมทางเพศไม่สอดคล้องกับสัมพันธภาพทางวญิญาณกับพระ
เยซูครสิต์

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 1 โครนิธ์ 6:18 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาส่ิง
ที่เปาโลสอนวสุิทธิชนชาวโครนิธ์ ให้ทํา (ท่านอาจตอ้งการชี ้ให้เห็นวา่งานแปลของโจเซฟ 
สมิธ 1 โครนิธ์ 6:18 เปลี่ยนวลี “บาปภายนอก” เป็น “ตอ่ตา้นพระวรกายของพระครสิต”์)

• เปาโลสอนวสุิทธิชนชาวโครนิธ์ ให้ทําอะไร

• ความจรงิอะไรที่เปาโลสอนเกี่ยวกับคนที่ผิดประเวณี (ท่านอาจตอ้งการเสนอแนะให้
นักเรยีนทําเครือ่งหมายถ้อยคาํใน ข้อ 18 ที่สอนความจรงิตอ่ไปน้ี คนท่ีทําผิดประเวณี
ทําบาปต่อรา่งกายของพวกเขาเอง)

อธิบายวา่เปาโลสอนตอ่ไปวา่เหตใุดการผิดประเวณี หรอืการผิดศีลธรรมทางเพศ เป็นบาป
ตอ่ “รา่งกาย [ของคนน้ันเอง]”

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึง อ่าน 1 โครนิธ์ 6:19 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาส่ิงที่เปาโล
เปรยีบเทียบกับรา่งกายของเรา

• เปาโลเปรยีบเทียบรา่งกายของเรากับอะไร

แสดงภาพพระวหิาร



• อะไรคอืความแตกตา่งระหวา่งพระวหิารกับอาคารอื่นๆ

• ท่านจะสรปุความจรงิที่เปาโลสอนใน ข้อ 19 วา่อย่างไร (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน 
แตค่วรระบุหลักคาํสอนตอ่ไปน้ี รา่งกายของเราเป็นพระวหิารของพระผู้เป็นเจ้าซ่ึง
พระวญิญาณประทับอยู่)

• ความเข้าใจที่วา่รา่งกายของเราคอืพระวหิารสามารถมีอิทธิพลตอ่วธิีที่เราปฏิบัตติอ่
รา่งกายของเราและผู้อื่นอย่างไร

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีของเอ็ลเดอรด์.ี ทอดด ์ 
ครสิทอฟเฟอรสั์นแห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง ขอให้นักเรยีนฟังแนวคดิเพิ่มเตมิวา่การ
เข้าใจความจรงิน้ีสามารถมีอิทธิพลตอ่วธิีที่เราปฏิบัตติอ่รา่งกายของเราอย่างไร

“เม่ือยอมรบัความจรงิเหล่าน้ี [จาก 1 โครนิธ์ 6:19–20] . . . เราจะไม่ทําให้
รา่งกายเสียโฉมดว้ยรอยสักแน่นอน หรอืทําให้รา่งกายทรดุโทรมดว้ยยาเสพ
ตดิ หรอืแปดเป้ือนดว้ยการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแตง่งาน ผิดประเวณี การ
เป็นชู้ หรอืความไม่สุภาพ . . . รา่งกายเป็นเครือ่งมือของวญิญาณเรา ดว้ย
เหตน้ีุจึงสําคญัอย่างย่ิงที่เราจะดแูลให้ดทีี่สุด เราควรอุทิศถวายพลังกายรบัใช้

และขยายงานของพระครสิต”์ (“สะท้อนถึงชีวติที่อุทิศถวาย,” เลียโฮนา, พ.ย. 2010, 21)

• ท่านคดิวา่เปาโลหมายความวา่อย่างไรกับวลี “ท่านทัง้หลายไม่ ใช่เจ้าของตวัท่านเอง” 
ข้อ 19

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 1 โครนิธ์ 6:20 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่
เหตใุดเราไม่ ใช่เจ้าของตวัเราเอง

• วลี ใดที่ระบุสาเหตทุี่เราไม่ ใช่เจ้าของตวัเราเอง (อธิบายวา่ “ซือ้ท่านไวแ้ล้วดว้ยราคาสูง” 
หมายถึงไดร้บัการไถ่หรอืนํากลับคนืผ่านการชดใช้ของพระเยซูครสิต)์

• ท่านจะสรปุความจรงิจาก ข้อ 19–20 วา่อย่างไร (หลังจากนักเรยีนตอบ ท่านอาจเชือ้
เชิญให้พวกเขาเขียนความจรงิตอ่ไปน้ีในพระคมัภีรข์องพวกเขาใกล้ ข้อ 19–20 วา่ 
เพราะเราถูกซือ้ไวแ้ล้วด้วยราคาสูงผ่านการชดใช้ของพระเยซูครสิต์ รา่งกายของ
เราไม่ได้เป็นของเราเอง)

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยเอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร.์ 
ฮอลแลนดแ์ห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง

“กรณุาอย่าพูดวา่ ‘น่ันทําให้ ใครเจ็บปวดหรอื ทําไมถึงมีอิสระเล็กๆ น้อยๆ  
ไม่ได ้ฉันล่วงละเมิดตอนน้ีแล้วกลับใจภายหลังได’้ กรณุาอย่าโง่และโหดรา้ย
อย่างน้ัน ท่านไม่สามารถ ‘ตรงึพระบุตรของพระเจ้า’ [ด ูฮีบร ู6:6] ‘จงหลีก
หนีจากการล่วงประเวณี’ [1 โครนิธ์ 6:18] เปาโลบอก และหนี ‘อะไรที่
เหมือนกันน้ี’ [คพ. 59:6; เพิ่มตวัเอน] หลักคาํสอนและพันธสัญญาเสรมิ 

เพราะอะไร แท้จรงิแล้ว สําหรบัหน่ึงเหตผุลเน่ืองจากการทนทุกข์ทรมานอย่างประเมิน
คา่ไม่ไดท้ัง้ทางรา่งกายและทางวญิญาณที่พระผู้ช่วยให้รอดของโลกทรงทนทุกข์เพื่อเรา 
จะ หนี [ด ูหลักคาํสอนและพันธสัญญา 19:15–20 เป็นพิเศษ] เราเป็นหน้ีพระองคบ์าง
อย่างสําหรบัเรือ่งน้ัน แท้จรงิแล้ว เราเป็นหน้ีพระองคท์ุกส่ิงสําหรบัเรือ่งน้ัน” (“Personal 

Purity,” Ensign, Nov. 1998, 76)



• การจดจําวา่รา่งกายของเราไม่ไดเ้ป็นของเราเองควรมีอิทธิพลตอ่การเลือกที่เราทําเกี่ยว
กับเรือ่งรา่งกายของเราอย่างไร

พูดถึงภาพวาดผลไม้สดลูกหน่ึงที่ล้อมรอบไปดว้ยผลไม้เน่าบนกระดาน

• การเข้าใจความจรงิเหล่าน้ีเกี่ยวกับรา่งกายของเราช่วยให้เรายังคงบรสุิทธิ์เมื่อเราถูกล้อม
รอบไปดว้ยความช่ัวรา้ยอย่างไร

เป็นพยานถึงความจรงิที่ท่านสนทนาไปแล้ว เชือ้เชิญให้นักเรยีนไตรต่รองความประทับ
ใจหรอืการกระตุน้เตอืนที่พวกเขาอาจไดร้บัระหวา่งบทเรยีนและทําตามการกระตุน้เตอืน
เหล่าน้ัน

เชือ้เชิญนักเรยีนให้เขียนคาํพูดสัน้ๆ เกี่ยวกับ 1 โครนิธ์ 6:19–20 กระตุน้ให้พวกเขารวม
ส่ิงตอ่ไปน้ี (1) ข้อมูลภูมิหลังเกี่ยวกับข่าวสารน้ี (สามารถเจอข้อมูลภูมิหลังได้ ในบัตรผู้
เช่ียวชาญพระคมัภีร)์ (2) หลักธรรมตา่งๆ ที่ข้อน้ีสอน (3) ประสบการณ์ส่วนตวัที่แสดง
ให้เห็นถึงความจรงิที่ข่าวสารน้ีสอน ท่านอาจเชิญนักเรยีนสองสามคนนําเสนอคาํพูดของ
พวกเขากับชัน้เรยีน กระตุน้ให้นักเรยีนพิจารณาโอกาสที่พวกเขาอาจจะมี ในการนําเสนอ
คาํพูดของพวกเขาที่บ้านหรอืที่ โบสถ์







Personal Purity, Ensign, Nov. 
1998, 76



ลอก แผนภาพ ตอ่ไปน้ีไวบ้นกระดาน

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจบรบิทของ 1 โครนิธ์ 7 เตอืนพวกเขาวา่เช่นเดยีวกับเรา สมาชิก
ศาสนจักรในเมืองโครนิธ์อาศัยอยู่ ในสังคมที่มีแนวคดิตา่งๆ ที่สับสนและขัดแย้งเกี่ยวกับ
การแตง่งานและการมีความสัมพันธ์แนบชิดทางรา่งกายหรอืทางเพศ

• ตามส่ิงที่ท่านจําไดจ้ากการศึกษา 1 โครนิธ์ 5–6 มีความเช่ือผิดๆ อะไรบ้างเกี่ยวกับความ
สัมพันธ์ทางเพศที่แพรห่ลายในเมืองโครนิธ์

หลังจากนักเรยีนตอบ ให้เขียนส่ิงตอ่ไปน้ีบนดา้นซ้ายของแผนภาพใต ้“ความเช่ือที่ผิด” 
เป็นส่ิงทีย่อมรบัได้ ในการมีความสัมพันธ์ลึกซึง้ทางกายกับใครก็ ได้

อธิบายวา่สมาชิกศาสนจักรในเมืองโครนิธ์เขียนไปถึงอัครสาวกโดยขอคาํแนะนําเรือ่ง
มาตรฐานของพระเจ้าเกี่ยวกับความบรสุิทธิ์ทางเพศ

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 1 โครนิธ์ 7:1 ขอให้ชัน้เรยีนมองหาคาํถามที่วสุิทธิ
ชนชาวโครนิธ์ถามเปาโล

• วสุิทธิชนชาวโครนิธ์ถามอะไรเปาโล

อธิบายวา่วลี “การที่ผู้ชายไม่แตะตอ้งผู้หญิงเลยก็ดแีล้ว” ใน ข้อ 1 ระบุวา่วสุิทธิชนชาว 
โครนิธม์คีาํถามเกีย่วกบัความสัมพันธล์กึซึง้ทางกายเหมาะสมหรอืไมแ่ละเหมาะสมเมือ่ใด  

บางคนอาจมีคาํถามแม้แตว่า่คูแ่ตง่งานควรมีความสัมพันธ์ลึกซึง้ทางกายหรอืไม่ เขียนส่ิง
ตอ่ไปน้ีทางดา้นขวาของแผนภาพใต ้“ความเช่ือที่ผิด” เป็นเรือ่งที่ ไม่มีทางยอมรบัได้ ใน
การมีความสัมพันธ์แนบชิดทางกาย แม้แต่ ในการแตง่งาน



ชี ้ให้เห็นวา่ความเช่ือที่ผิดทัง้สองท่ีเขียนบนแผนภาพแทนความคดิเห็นที่สุดโตง่ซ่ึงตา่ง
จากมาตรฐานของพระผู้เป็นเจ้าในเรือ่งความสัมพันธ์แนบชิดทางกาย

ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 1 โครนิธ์ 7:2–3 เชือ้เชิญให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมอง
หาส่ิงที่เปาโลสอนชาวโครนิธ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ลึกซึง้ทางกาย (ท่านอาจจําเป็นตอ้ง
ช่วยให้นักเรยีนเข้าใจวา่ การผิดประเวณี หมายถึงความสัมพันธ์ทางเพศที่นอกเหนือการ
แตง่งาน พึงสัมพันธ์ หมายถึงความรกัและความสัมพันธ์ลึกซึง้ที่แสดงออกระหวา่งสามี
กับภรรยา)

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านคาํกล่าวตอ่ไปน้ีที่มี ใน เพือ่ความเข้มแข็งของเยาวชน

“ความสัมพันธ์ทางรา่งกายระหวา่งสามีภรรยาเป็นเรือ่งสวยงามและศักดิสิ์ทธ์ิ พระผู้เป็น
เจ้าทรงแตง่ตัง้ความสัมพันธ์ดงักล่าวไวเ้พื่อให้กําเนิดบุตรและแสดงความรกัระหวา่งสามี
ภรรยา พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาให้สงวนความสัมพันธ์ทางเพศไวสํ้าหรบัการแตง่งาน” 
(เพือ่ความเข้มแข็งของเยาวชน [จุลสาร, 2011], 35)

• จากส่ิงที่เราเพิ่งอ่านไป เราสามารถเรยีนรูอ้ะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์แนบชิดทางกาย 
(หลังจากนักเรยีนตอบแล้ว เขียนความจรงิตอ่ไปน้ีบนแผนภาพใต ้“ความจรงิ” ความ
สมัพันธ์แนบชิดทางกายระหวา่งสามีกับภรรยาได้รบัแต่งตัง้จากพระผู้เป็นเจ้า)

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงข้อความตอ่ไปน้ีโดยประธานบอยด ์เค. แพคเกอร์
แหง่โควรมัอัครสาวกสิบสอง ขอให้ชัน้เรยีนฟังดสูาเหตทุี่การแตง่งานไดร้บัแตง่ตัง้จาก
พระผู้เป็นเจ้า

“อํานาจแห่งการให้กําเนิดไม่ไดเ้ป็นส่วนเสรมิของแผน แตเ่ป็นแผนแห่ง
ความสุข เป็นกุญแจสู่ความสุข 

ความปรารถนาคูค่รองในมนุษยชาตมิีอยู่ตลอดมาและแรงกล้ามาก ความสุข
ในชีวติมรรตยั ปีตแิละความสูงส่งของเราขึน้อยู่กับวธิีที่เราตอบสนองความ

ปรารถนาทางรา่งกายเหลา่น้ีทีบ่บีบงัคบัเราอย่างตอ่เน่ือง” (“แผนแหง่ความสุข,” เลยีโฮนา, 
พ.ค. 2015, 26)

• อะไรคอืจุดประสงคข์องความสัมพันธ์ลึกซึง้ทางกายระหวา่งสามีกับภรรยา

• เหตใุดการให้กําเนิด—ความสามารถในการสรา้งชีวติมรรตยั—จึงสําคญัมากในแผน
ของพระบิดาบนสวรรค์

สรปุ 1 โครนิธ์ 7:4–24 โดยอธิบายวา่เปาโลสอนวา่คูส่ามีภรรยาไม่ควรยับยัง้ความรกัใคร่
จากการแตง่งานจากกันและกัน สมาชิกที่เป็นม่ายและหย่ารา้งของศาสนจักรควร “อยู่ ใน
สภาพน้ันกับพระเจ้า” ไม่วา่สภาพการณ์ของพวกเขาจะเป็นอย่างไร เปาโลไม่สนับสนุน
การหย่าดว้ย

เพื่อช่วยให้นักเรยีนความจรงิอีกข้อจากงานเขียนของเปาโลใน 1 โครนิธ์ 7 แบ่งนักเรยีน
ออกเป็นกลุ่มๆ ละสองสามคนและให้แตล่ะกลุ่มรบัสําเนา เอกสารแจก ตอ่ไปน้ี

มีสมาชิกศาสนจักรในเมืองโครนิธ์ที่สามีหรอืภรรยาของเขาไม่ไดเ้ป็นชาวครสิต์

• ความยากลําบากใดบ้างที่คูส่ามีภรรยาที่ ไม่ ไดนั้บถือศาสนาเดยีวกันอาจประสบ



อ่านออกเสียงคาํแนะนําของเปาโลท่ี ให้แก่ครอบครวัที่เป็นสมาชิกบางส่วนใน 1 โครนิธ์ 
7:12–17 โดยมองหาความจรงิท่ีเปาโลสอนซ่ึงจะช่วยครอบครวัที่เป็นสมาชิกบางส่วนใน
ทุกวนัน้ี

ในที่วา่งถัดไป ให้สรปุส่ิงท่ีเปาโลสอนเก่ียวกับผลซ่ึงสมาชิกท่ีซ่ือสัตย์ของศาสนจักรจะมี
ตอ่ครอบครวัของพวกเขา  .

• แบบอย่างอะไรที่ท่านเคยเห็นสมาชิกคนหน่ึงของศาสนจักรมีผลในทางดตีอ่สมาชิก
ครอบครวัที่ ไม่ ไดเ้ป็นสมาชิกศาสนจักรหรอืที่ ไม่แข็งขันในศาสนจักร

หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว ขอให้นักศึกษารายงานความจรงิที่พวกเขาระบุใน  
1 โครนิธ์ 7:12–17 คาํตอบของนักเรยีนอาจตา่งกัน แตพ่วกเขาควรบอกความจรงิ
ทํานองน้ี ผู้ติดตามท่ีซ่ือสตัย์ของพระเยซูครสิต์มีผลแห่งการชําระให้บรสุิทธ์ิแก่
ครอบครวัของพวกเขา
ท่านอาจตอ้งการเชือ้เชิญให้นักเรยีนสองสามคนแบ่งปันตวัอย่างของสมาชิกศาสนจักร
ที่มีผลทางดา้นดตีอ่สมาชิกครอบครวัที่ ไม่ ไดเ้ป็นสมาชิกศาสนจักรหรอืที่ ไม่แข็งขันใน
ศาสนจักร

สรปุ 1 โครนิธ์ 7:25–40 โดยอธิบายวา่เปาโลให้ความคดิเห็นของเขาเกี่ยวกับสมาชิกโสดท่ี 
“ ไดร้บัเรยีกมาสู่การปฏิบัตศิาสนกิจ” (งานแปลของโจเซฟ สมิธ, 1 โครนิธ์ 7:29 [ ในคูม่ือ
พระคมัภีร]์) และอธิบายวา่สภาวการณ์ของพวกเขาทําให้พวกเขารบัใช้พระเจ้าโดย “ ไม่
ถูกจํากัด” (ข้อ 35) หรอืโดยไม่ตอ้งกังวลเกี่ยวกับข้อกังวลทางโลกอันเน่ืองจากการจัดหา
ให้ครอบครวั อย่างไรก็ตาม เปาโลไม่ไดห้้ามพวกเขาแตง่งาน

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยเอ็ลเดอรแ์อล. ทอม เพอรร์ยี์
แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง

“ข้าพเจ้ามีอาชีพดา้นธุรกิจห้างสรรพสินคา้ เน่ืองจากข้าพเจ้าเป็นส่วนหน่ึงของทีม
บรหิาร จึงเป็นส่ิงสําคญัท่ีข้าพเจ้าตอ้งมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับองคก์รธุรกิจในท้อง
ที่ การประชุมกับองคก์รส่วนใหญ่มัก เริม่ดว้ยเวลาค็อกเทล [ ในระหวา่งน้ันมีการเสรฟิ
แอลกอฮอล์ตามธรรมเนียม] น่ันเป็นเวลาของการพบปะ ทําความคุน้เคยกับผู้เป็น
ส่วนหน่ึงขององคก์ร ข้าพเจ้ามักรูสึ้กอึดอัดเสมอในช่วงเวลาทางสังคมเหล่าน้ี ตอนแรก
ข้าพเจ้าเริม่ขอมะนาวโซดา ไม่นานข้าพเจ้าพบวา่มะนาวโซดาดคูล้ายเครือ่งดืม่อีกหลาย
ชนิด โซดาใสๆ ในมือข้าพเจ้าไม่อาจสรา้ง ความประทับใจวา่ข้าพเจ้าไม่ดืม่” (“ประเพณี
ของชีวติที่ชอบธรรมและมีดลุยภาพ,” เลียโฮนา, ส.ค. 2011, 33)

• อาจจะเกิดอะไรขึน้หากเอ็ลเดอรเ์พอรร์ยี์ยังคงดืม่น้ําอัดลมใสระหวา่งเวลาดืม่คอกเทล

• มีสถานการณ์อื่นอะไรอีกที่แบบอย่างของเราอาจส่งผลดา้นลบกับผู้อื่นแม้เราอาจไม่ได้
กําลังทําอะไรผิด

อธิบายวา่สมาชิกศาสนจักรในเมืองโครนิธ์สงสัยวา่เป็นเรือ่งยอมรบัไดห้รอืไม่สําหรบัพวก
เขาที่จะกินอาหารถวายรปูเคารพ หรอืพระเจ้านอกศาสนา



ชี ้ให้เห็นวา่เปาโลรบัรูว้า่สมาชิกศาสนจักรอาจคดิวา่น่ีเป็นเรือ่งที่ยอมรบัไดเ้พราะพวกเขารู้
วา่พระเจ้านอกศาสนาไม่มีอยู่จรงิ (ด ู1 โครนิธ์ 8:4–6)

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 1 โครนิธ์ 8:1 และขอให้ชัน้เรยีนมองหาส่ิงที่
เปาโลสอนวสุิทธิชนชาวโครนิธ์

• แม้ผู้คนจะรูว้า่รปูเคารพน้ันไม่จรงิ แตเ่ปาโลพูดวา่อะไรสําคญัมากกวา่ส่ิงที่พวกเขารู ้
(จิตกุศล ความรกัอันไม่เห็นแก่ตวัตอ่ผู้อื่น)

• ตามที่กล่าวไว้ ในข้อน้ี อะไรอาจเป็นผลจากความรูน้ี้ (ลําพอง หรอืหยิ่งผยอง) จะเกิด
อะไรขึน้จากจิตกุศล (จรรโลงใจ หรอืเสรมิสรา้งความเข้มแข็งให้กัน)

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 1 โครนิธ์ 8:7–10 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมอง
หาวา่เม่ือใดที่วสุิทธิชนชาวโครนิธ์ ไม่ควรกินเน้ือที่อาจถวายรปูเคารพ (ท่านอาจจําเป็น
ตอ้งช่วยให้นักเรยีนเห็นวา่ อ่อนแอ ในข้อเหล่าน้ีหมายถึงความอ่อนแอในความเข้าใจและ 
สิทธิ [ข้อ 9] หมายถึงเสรภีาพของสมาชิกศาสนจักรที่จะกินเน้ือซ่ึงอาจถวายรปูเคารพ)

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 9 เปาโลพูดวา่พวกเขาอาจไม่กินเน้ือที่ถวายรปูเคารพภายใต้
เงื่อนไขใด (อาจเป็นส่ิงสะดดุให้แก่คนที่มีประจักษ์พยานอ่อนแอหรอืไม่มีความรูพ้ระ
กิตตคิณุ)

• เปาโลให้ตวัอย่างอะไรใน ข้อ 10 เกี่ยวกับวธิีหน่ึงซ่ึงการกินเน้ือที่ถวายรปูเคารพอาจเป็น
ส่ิงสะดดุ (หากสมาชิกศาสนจักรที่มีศรทัธาอ่อนแอกวา่มองเห็นสมาชิกอีกคนหน่ึงน่ัง
รบัประทานอาหารท่ีวหิารนอกศาสนาในท้องที่ สมาชิกที่มีศรทัธาอ่อนแอกวา่อาจเช่ือ
วา่การนมัสการรปูเคารพไม่ใช่เรือ่งผิด)

ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 1 โครนิธ์ 8:11–13 เชือ้เชิญให้ชัน้เรยีนดตูาม โดย
มองหาคาํตอบของเปาโลที่มีตอ่คาํถามเรือ่งการกินอาหารที่ถวายรปูเคารพ

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 13 เปาโลพูดวา่การกระทําของเขาเองจะเป็นอย่างไรใน
สถานการณ์อย่างน้ี เพราะเหตใุด (ช่วยให้นักเรยีนเข้าใจวา่ สะดดุ ในข้อน้ีหมายถึง
สะดดุทางวญิญาณ ทําบาป หรอืสูญเสียศรทัธา)

• เราสามารถเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรจากข้อเหล่าน้ีเกี่ยวกับวธิีที่เราจะหลีกเลี่ยงการนําผู้
อื่นไปสู่การสะดดุทางวญิญาณ (หลังจากนักเรยีนตอบ ให้เขียนหลักธรรมตอ่ไปน้ีบน
กระดาน เราสามารถแสดงจิตกุศลต่อผู้อ่ืนได้ โดยหลีกเล่ียงการกระทําท่ีจะทําให้
พวกเขาสะดุดทางวญิญาณ)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนหน่ึงคนอ่านส่วนที่เหลือของ เรือ่งเล่า ของเอ็ลเดอรเ์พอรร์ยี์ ขอให้ชัน้
เรยีนฟังดวูา่เอ็ลเดอรเ์พอรร์ยี์ประยุกต์ ใช้หลักธรรมน้ีอย่างไร

“ข้าพเจ้าตดัสินใจวา่ตอ้งมีเครือ่งดืม่ท่ีแสดงให้เห็นชัดเจนวา่ข้าพเจ้าไม่ดืม่ 
ข้าพเจ้าไปหาบรกิร และขอนมหน่ึงแก้ว บรกิรไม่เคยไดย้ินคาํขอเช่นน้ันมา
ก่อน เขาเข้าไปในครวัและรนินมหน่ึงแก้วมาให้ข้าพเจ้า ตอนน้ีข้าพเจ้ามี
เครือ่งดืม่ที่ดแูตกตา่งมากจากเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ทัง้หลายที่คนอื่นๆ  

ดืม่กัน . . .

“นมกลายเป็นเครือ่งดืม่ที่ข้าพเจ้าเลือกในช่วงเวลาค็อกเทล ไม่นานก็รูก้ันทั่ววา่ข้าพเจ้า
เป็นมอรมอน ความเคารพที่ข้าพเจ้าไดร้บัทําให้ข้าพเจ้าประหลาดใจมาก เช่นเดยีวกับ



เหตกุารณ์น่าสนใจท่ีเริม่เกิดขึน้ ไม่นานหลายคนก็รว่มดืม่ค็อกเทลนมสดกับข้าพเจ้า!” 
(“ประเพณีของชีวติที่ชอบธรรมและมีดลุยภาพ,” 33)

• มีตวัอย่างอื่นอะไรอีกเกี่ยวกับวธิีที่เราอาจแสดงจิตกุศลตอ่คนอื่นโดยหลีกเลี่ยงการกระ
ทําที่จะทําให้พวกเขาสะดดุทางวญิญาณ

เป็นพยานถึงความจรงิที่นักเรยีนคน้พบในวนัน้ี และกระตุน้ให้นักเรยีนแสวงหาการนํา
ทางของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ขณะพวกเขาพยายามดาํเนินชีวติตามความจรงิเหล่าน้ี



นํานาฬิกาปลุกมาที่ชัน้เรยีนและซ่อนไว้ ไม่ ให้นักเรยีนเห็น ตัง้ไว้ ให้ปลุกไม่นานหลังจาก
ท่านเริม่สอน

เพื่อเริม่บทเรยีน เชือ้เชิญให้นักเรยีนจินตนาการวา่ชีวตินิรนัดรเ์ป็นเช่นไร ขอให้พวกเขา
เขียนคาํตอบลงในสมุดจดหรอืสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องพวกเขาวา่เหตใุดชีวติ
นิรนัดรจ์ึงเป็นส่ิงที่พวกเขาปรารถนา ท่านอาจเชือ้เชิญให้นักเรยีนสองสามคนอ่านส่ิงที่
พวกเขาเขียนกับชัน้เรยีน

ในช่วงใกล้จบกิจกรรมน้ี นาฬิกาปลุกควรดงัขึน้ เมื่อเสียงนาฬิกาปลุกดงัขึน้ ขอให้
นักเรยีนคนหน่ึงหาและปิดเสียงนาฬิกา

• ท่านรูสึ้กอย่างไรเมื่อท่านไดย้ินเสียงน้ัน

ขอให้นักเรยีนนึกวา่พวกเขาเคยมีปัญหากับการตืน่เม่ือไดย้ินเสียงนาฬิกาปลุกหรอืไม่และ
พลาดบางส่ิงที่สําคญัอันเป็นผลจากเรือ่งน้ัน เชือ้เชิญให้นักเรยีนสองสามคนแบ่งปัน

อธิบายวา่เช่นเดยีวกับปัญหาในการตืน่เมื่อนาฬิกาปลุกทําให้เราพลาดหรอืแม้แตล่้ม
เหลวในการทําส่ิงสําคญัให้บรรลุผลสําเรจ็ ความล้มเหลวที่จะ “ตืน่” ในชีวติและเปลี่ยน
พฤตกิรรมบางอย่างจะทําให้เราไม่บรรลุผลสําเรจ็ในส่ิงสําคญัที่สุดของทุกส่ิง น่ันคอื ชีวติ
นิรนัดร์

เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาหลักธรรมเมื่อพวกเขาศึกษา 1 โครนิธ์ 9 ที่สามารถช่วยพวก
เขารูว้ธิีที่จะให้แน่ใจวา่พวกเขาบรรลุชีวตินิรนัดร์

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง สรปุความ ตอ่ไปน้ีของ 1 โครนิธ์ 9:1–21

เปาโลตอบคาํถามหลายข้อจากวสุิทธิชนชาวโครนิธ์ เขาเขียนวา่แม้เขาสมควรไดร้บัการ
สนับสนุนจากสมาชิกศาสนจักรอย่างเต็มที่เกี่ยวกับเรือ่งทางโลก แตเ่ขาไม่ไดพ้ึ่งพา
เรือ่งคา่ใช้จ่ายส่วนตวั เปาโลอธิบายวา่โดยการปรบัตวัให้เข้ากับสภาพการณ์ตา่งๆ โดยไม่
ประนีประนอมมาตรฐานของพระกิตตคิณุ เขาสามารถช่วยชาวยิว คนตา่งชาต ิและคนที่
อ่อนแอในพระกิตตคิณุให้ยอมรบัพระกิตตคิณุ



ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 1 โครนิธ์ 9:17 เชือ้เชิญให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยหาดู
วา่เปาโลส่ังสอนพระกิตตคิณุอย่างไร ท่านอาจตอ้งการอธิบายวา่ข้อความ “ภารกิจน้ีก็ทรง
มอบให้แล้ว” หมายถึงการที่เปาโลทําให้งานมอบหมายหรอืหน้าที่ของเขาในการส่ังสอน
พระกิตตคิณุเกิดสัมฤทธิผล

• เปาโลส่ังสอนพระกิตตคิณุอย่างไร

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 1 โครนิธ์ 9:22–23 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมอง
หาสาเหตทุี่เปาโลส่ังสอนพระกิตคณุอย่างเต็มใจ

• เหตใุดเปาโลจึงส่ังสอนพระกิตคณุอย่างเต็มใจ

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงที่อยู่ ในโปรแกรมซ่ึงตอ้งฝึกฝนอย่างหนัก (เช่นเป็นนักดนตรี
หรอืนักกีฬา) ออกมาที่หน้าชัน้เรยีน ถามคาํถามตอ่ไปน้ีแก่นักเรยีนคนน้ัน

• การฝึกของท่านเป็นอย่างไร

• ท่านเคยมีเวลาที่ท่านตอ้งฝึกหัดหรอืฝึกเพื่อการแข่งขันหรอืเพื่อเป้าหมายที่เจาะจง
หรอืไม่ การทํางานเพื่อให้ถึงเป้าหมายที่เจาะจงเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านอย่างไร

ขอบคณุนักเรยีนและขอให้เขากลับไปน่ังที่

ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 1 โครนิธ์ 9:24–25 เชือ้เชิญให้ชัน้เรยีนดตูาม โดย
มองหาการแข่งขันของนักกีฬาที่เปาโลใช้เพื่อสอนวสุิทธิชนชาวโครนิธ์

• การแข่งขันของนักกีฬาอะไรที่เปาโลพูดถึง

• คณุสมบัตหิรอืลักษณะนิสัยอะไรที่เปาโลบอกวา่นักวิง่จําเป็นตอ้งมีเพื่อประสบความ
สําเรจ็ (อธิบายวา่การ “ควบคมุตวัเองในทุกดา้น” หมายถึงการฝึกตนเองให้เช่ียวชาญ)

• อะไรคอืมงกฎที่ ไม่รว่งโรยซ่ึงเปาโลพูดวา่จะยั่งยืนตลอดกาล (ชีวตินิรนัดร)์

• เราสามารถเรยีนรูห้ลกัธรรมอะไรจาก ข้อ 25 เกีย่วกบัส่ิงทีเ่ราตอ้งทาํเพือ่ไดร้บัชีวตินิรนัดร ์ 

(นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แต่ ให้แน่ใจวา่พวกเขาระบุหลักธรรมตอ่ไปน้ี เพ่ือได้รบั
ชีวตินิรนัดร ์เราต้องเรยีนรูท่ี้จะควบคุมตนเองในทุกด้าน เขียนหลักธรรมน้ีไวบ้น
กระดาน) ให้แน่ใจวา่นักเรยีนเข้าใจวา่ถึงแม้การควบคมุตนเองเป็นส่ิงจําเป็น แตชี่วติ
นิรนัดรม์าโดย “ผ่านความดงีาม, และพระเมตตา, และพระคณุ” ของพระเยซูครสิต ์
[2 นีไฟ 2:8] ในที่สุดเท่าน้ัน แทนที่จะผ่านการควบคมุตนเองอย่างเดยีว)

• ท่านคดิวา่เหตใุดการควบคมุตนเองจึงจําเป็นตอ่การไดร้บัชีวตินิรนัดร์

ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 1 โครนิธ์ 9:26–27 เชือ้เชิญให้ชัน้เรยีนดตูาม โดย
มองหาวา่เปาโลบรรยายความพยายามของเขาเองในการควบคมุตนเองอย่างไร

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 26 เปาโลบรรยายความพยายามของเขาในการไดร้บัชีวตินิรนัดร์
อย่างไร (ดว้ยความมั่นใจและไม่ทําให้ความพยายามเสียเปลา่)

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 27 ท่านคดิวา่เปาโลหมายความวา่อย่างไรเมื่อเขาเขียนวา่ “ข้าพเจ้า
ทุบตรีา่งกายและควบคมุมันไว”้

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจวา่เปาโลหมายความวา่อย่างไร ขอให้นักเรยีนอ่านคาํกล่าวตอ่ไป
น้ีโดยประธานบรคิมั ยังก์



“ท่านจะรบัชีวตินิรนัดรเป็นมรดกไม่ได ้เวน้แตค่วามปรารถนาของท่านจะ
อยู่ภายใตว้ญิญาณที่อยู่ ในท่าน วญิญาณซ่ึงพระบิดาบนสวรรคป์ระทานให้ 
ข้าพเจ้าหมายถึงพระบิดาแห่งวญิญาณของท่าน วญิญาณเหล่าน้ันซ่ึง
พระองคท์รงใส่ไว้ ในรา่งกายเหล่าน้ี รา่งกายตอ้งนํามาอยู่ภายใตว้ญิญาณ
อย่างสมบูรณ์ มิฉะน้ันรา่งกายของท่านก็จะไดร้บัการยกขึน้เพื่อรบัชีวติ 

นิรนัดรเ์ป็นมรดกไม่ได ้. . . จงแสวงหาอย่างพากเพียร จนกวา่ท่านจะนําทุกส่ิงมาอยู่ภาย
ใตก้ฎของพระครสิต ์. . .

“. . . หากวญิญาณยอมตอ่รา่งกาย มัน จะแย่แตห่ากรา่งกายยอมตอ่วญิญาณมันจะ
บรสุิทธิ์และศักดิสิ์ทธิ์” (คาํสอนของประธานศาสนาจักร: บรคิมั ยังก์ [1997], 204–205)

• เราสามารถทําส่ิงใดไดบ้้างเพื่อช่วยให้รา่งกายของเรายอมตอ่วญิญาณของเรา

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยประธานเจมส์ อี. เฟาสท์
แห่งฝ่ายประธานสูงสุด

“ตาํนานที่ยิ่งใหญ่อย่างหน่ึงในชีวติคอืเมื่อ [คน] คดิวา่พวกเขาอยู่ยงคงกระพัน มีคน
มากมายที่คดิวา่พวกเขา [ถูกสรา้ง] ดว้ยเหล็ก แข็งแรงพอท่ีจะทนตอ่การล่อลวงใดๆ เขา
หลอกตวัเองให้คดิวา่ ‘มันไม่มีทางเกิดขึน้กับฉัน’” (“It Can’t Happen to Me,” Ensign, May 

2002, 46)

• ในสถานการณ์ใดบ้างที่ผู้คนอาจยอมให้พวกเขาพบกับการล่อลวง โดยคดิวา่พวกเขา
เข้มแข็งพอที่จะตา้นทานมันได ้(เขียนคาํตอบของนักเรยีนไวบ้นกระดาน)

อธิบายวา่เปาโลพูดถึงตวัอย่างจากประวตัศิาสตรข์องชาวอิสราเอลเพื่อเตอืนวสุิทธิชนชาว
โครนิธ์เกี่ยวกับการล่อลวงและบาป ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 1 โครนิธ์ 10:1–5 
เชือ้เชิญให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาส่ิงที่ลูกหลานของอิสราเอลประสบในสมัยของ
โมเสสที่ควรจะทําให้พวกเขาเข้มแข็งทางวญิญาณ

• อะไรคอืบางส่ิงที่ลูกหลานอิสราเอลประสบซ่ึงควรจะทําให้พวกเขาเข้มแข็งทางวญิญาณ 
(ท่านอาจตอ้งการชี ้ให้เห็นวา่เปาโลระบุ “พระศิลาทางวญิญาณ” หรอืพระเยโฮวาห์เป็น
พระครสิต ์[ด ูเฉลยธรรมบัญญัต ิ32:3–4] ดว้ย)

• ตามที่กล่าวใน ข้อ 5 พระผู้เป็นเจ้าทรงรูสึ้กอย่างไรเกี่ยวกับพฤตกิรรมของชาวอิสราเอล
โบราณหลายคน

เชือ้เชิญนักเรยีนหลายๆ คนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก 1 โครนิธ์ 10:6–11 เชือ้เชิญให้ชัน้
เรยีนดตูาม โดยมองหาส่ิงที่เปาโลตอ้งการให้วสุิทธิชนชาวโครนิธ์เรยีนรูเ้กี่ยวกับตวัอย่าง
ของชาวอิสราเอลสมัยโบราณ

• จุดประสงคข์องเปาโลในการเล่าถึงตวัอย่างของชาวอิสราเอลโบราณคอือะไร (เปาโล
ตอ้งการเตอืนวสุิทธิชนชาวโครนิธ์เพื่อวา่พวกเขาจะหลีกเลี่ยงการทําบาปของชาว
อิสราเอลโบราณอีก)

เชือ้เชิญให้ชัน้เรยีนยืนขึน้และอ่านออกเสียง 1 โครนิธ์ 10:12 พรอ้มๆ กัน

• ท่านจะสรปุข่าวสารของเปาโลใน ข้อ 12 ดว้ยคาํพูดของท่านเองวา่อย่างไร



เชือ้เชิญให้ชัน้เรยีนน่ังลง เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 1 โครนิธ์ 10:13 ขอให้
ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาส่ิงที่เปาโลสอนเกี่ยวกับการล่อลวง

• เปาโลสอนอะไรเกี่ยวกับการล่อลวง

• หากพระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงยอมให้เราถูกล่อลวงเกินกวา่ความสามารถของเราที่จะ
ตา้นทานได ้เหตใุดชาวอิสราเอลสมัยโบราณจึงยอมแพ้ตอ่การล่อลวง

เขียนข้อความที่ ไม่ครบถ้วนตอ่ไปน้ีบนกระดาน พระผู้เป็นเจ้าประทานวธิี ให้เราหนีจาก
การล่อลวง แตเ่ราตอ้ง . . .

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 1 โครนิธ์ 10:14 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
วา่เปาโลสอนวสุิทธิชนชาวโครนิธ์ ให้ทําอะไร

• เปาโลสอนวสุิทธิชนชาวโครนิธ์ ให้ทําอะไร

•  ข้อ 14 สอนอะไรเราเกี่ยวกับบทบาทของเราในการหนีจากการล่อลวง (หลังจาก
นักเรยีนตอบแล้ว ให้เขียนความจรงิบนกระดานให้ครบถ้วนดงัน้ี พระผู้เป็นเจ้า
ประทานวธีิ ให้เราหนีจากการล่อลวง แต่เราต้องเลือกท่ีจะแยกตัวเราออกจากการ
ล่อลวง)

ท่านอาจตอ้งการเสนอแนะให้นักเรยีนเขียน แอลมา 13:28 ในพระคมัภีรข์องพวกเขาใกล้
กับ 1 โครนิธ์ 10:13–14 ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง แอลมา 13:28 เชือ้เชิญให้
ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่เราสามารถทําอะไรไดบ้้างเพื่อแยกเราออกจากการล่อลวง

• ตามท่ีกล่าวไว้ ใน แอลมา 13:28 เราสามารถทําอะไรไดท้ี่จะช่วยเราแยกตวัเราเองจาก
การล่อลวง

• การที่เรานอบน้อมถ่อมตน เฝ้าดแูละสวดอ้อนวอนเสมอช่วยแยกเราออกจากการ
ล่อลวงไดอ้ย่างไร

ชูหนังสือ เพือ่ความเข้มแข็งของเยาวชน และขอให้นักเรยีนอธิบายวา่การดาํเนินชีวติตาม
มาตรฐานที่ระบุไว้ ในหนังสือเล่มน้ีช่วยเราแยกตวัเราออกจากการล่อลวงอย่างไร

อธิบายวา่นักเรยีนอาจไม่สามารถหลีกเลี่ยงการล่อลวงไดเ้สมอไป ดว้ยเหตน้ีุ เราจึงตอ้ง
ตดัสินใจตอนน้ีวา่เราจะทําอะไรเมื่อเราเผชิญกับการล่อลวง เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่าน
คาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยประธานสเป็นเซอร ์ดบัเบิลยู. คมิบัลล์

“การตดัสินใจที่ถูกตอ้งทําไดง้่ายที่สุดเม่ือเราตดัสินใจล่วงหน้า โดยมีเป้า
หมายสุดท้ายไว้ ในใจ น่ีจะช่วยไม่ ให้เราตอ้งทุกข์ [ ในเวลาที่ตอ้งตดัสินใจ] 
เมื่อเราเหน่ือยและถูกล่อลวงหนัก . . .

“พัฒนาวนัิยในตวัเองเพ่ิมมากขึน้เพื่อวา่ท่านจะไม่ตอ้งตดัสินใจและตดัสิน
ใจอีกครัง้วา่ท่านจะทําอะไรเมื่อท่านเผชิญกับการล่อลวงเดมิๆ ครัง้แล้วครัง้เล่า ท่าน
จําเป็นตอ้งตดัสินใจในเรือ่งบางเรือ่ง ครัง้เดยีว!  . . .

“เวลาท่ีตอ้งออกจากทางช่ัวมีอยู่ก่อนท่ีมันจะเริม่ตน้ เคล็ดลับของชีวติท่ีดอียู่ ในการ
คุม้ครองและป้องกัน คนท่ียอมจํานนตอ่ความช่ัวโดยปรกตคิอืคนที่พาตนเองเข้าไปอยู่
ในสถานการณ์ลอ่แหลม” (คาํสอนของประธานศาสนาจักร: สเป็นเซอร ์ดบัเบลิย.ู คมิบัลล์ 
[2006], 118)



แบ่งปันประจักษ์พยานของท่านเกี่ยวกับหลักธรรมที่นักเรยีนระบุวนัน้ี ขอให้นักเรยีน
พิจารณาวา่การล่อลวงอะไรที่พวกเขามีปัญหาดว้ยมากที่สุด เชือ้เชิญให้พวกเขาไตรต่รอง
คาํถามตอ่ไปน้ี

• ท่านจะเปลี่ยนอะไรไดบ้้างเพื่อหลีกเล่ียงการล่อลวงก่อนท่านจะเผชิญกับมันอีก

• ท่านเต็มใจจะเปลี่ยนแปลงส่ิงเหล่าน้ีหรอืไม่

เชือ้เชิญให้นักเรยีนวางแผนซ่ึงพวกเขาจะทําตามเพื่อหลีกเลี่ยงการล่อลวง กระตุน้ให้
พวกเขาแสวงหาความช่วยเหลือจากพระเจ้าผ่านการสวดอ้อนวอนเมื่อพวกเขาทํางาน
เพื่อบรรลุแผนของพวกเขา

สรปุ 1 โครนิธ์ 10:15–33 โดยอธิบายวา่เปาโลแนะนําวสุิทธิชนชาวโครนิธ์ ให้เคารพการถือ
ปฏิบัตทิางศาสนาของผู้อื่นโดยไม่ประนีประนอมการถือปฏิบัตทิางศาสนาของตนเองและ
ยํา้อีกครัง้วา่เขากําลังส่ังสอนเพ่ือช่วยให้หลายๆ คนไดร้บัความรอด



ให้ดภูาพคูแ่ตง่งาน (เช่น คูส่ามีภรรยาหนุ่มสาวไปพระวหิาร, หนังสือภาพพระกิตตคิณุ 
[2009], ภาพที่ 120; ด ูLDS.org ดว้ย) อ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีที่สะท้อนให้เห็นวา่
บางคนอาจรูสึ้กอย่างไรเกี่ยวกับการแตง่งาน

 1. “การประสบความสําเรจ็ในงานอาชีพเป็นทุกส่ิงสําหรบัฉัน ฉันไม่ตอ้งการแยกความ
สนใจของฉันระหวา่งเป้าหมายทางอาชีพกับการแตง่งานของฉัน”

 2. “ฉันไม่ตอ้งการผูกมัดในความสัมพันธ์ระยะยาว ฉันกังวลวา่ฉันจะตดัสินใจในส่ิงที่จะ
ทําให้เสียใจภายหลัง”

 3. “การแตง่งานจะผูกมัดฉัน ฉันจะไม่สามารถทําอะไรที่ฉันตอ้งการไดอ้ีก”

 4. “ฉันรูว้า่การแตง่งานเป็นการตดัสินใจครัง้สําคญัท่ีสุดท่ีฉันจะเคยทํา และฉันรอคอย
ส่ิงน้ัน”

เชือ้เชิญให้นักเรยีนไตรต่รองวา่พวกเขารูสึ้กอย่างไรเกี่ยวกับการแตง่งาน ขอให้พวกเขา
มองหาความจรงิเมื่อพวกเขาศึกษา 1 โครนิธ์ 11:1–16 ที่จะช่วยให้พวกเขาและคนอื่นๆ 
เข้าใจความสําคญัของการแตง่งาน

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 1 โครนิธ์ 11:3 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
ส่ิงที่เปาโลสอนเกี่ยวกับความรบัผิดชอบของสามี ท่านอาจอธิบายวา่ในข้อน้ีคาํที่แปลวา่ 
“ผู้ชาย”สามารถแปลวา่ “สามี” ไดด้ว้ยและคาํที่แปลวา่ “ผู้หญิง” สามารถแปลวา่ “ภรรยา” 
ไดเ้ช่นกัน

• อะไรคอืบทบาทของสามี (ท่านอาจจําเป็นตอ้งอธิบายวา่วลี “ชายเป็นศีรษะของหญิง” 
แปลวา่สามีมีความรบัผิดชอบอันศักดิสิ์ทธิ์ของการควบคมุในบ้าน) การ ควบคมุ หมาย
ถึงการนําและนําทางผู้อื่นอย่างชอบธรรมในเรือ่งทางวญิญาณและทางโลก)

• ใครเป็นคนควบคมุและนําทางสามีเพื่อให้เขาควบคมุครอบครวัของเขา

สรปุ 1 โครนิธ์ 11:4–16 โดยอธิบายวา่เปาโลตอบคาํถามเก่ียวกับประเพณีสําหรบัชายและ
หญิงเมื่อพวกเขาสวดอ้อนวอนและพยากรณ์ระหวา่งพิธีนมัสการของพวกเขา



ช่วยให้นักเรยีนเข้าใจวา่ผู้อ่านพันธสัญญาใหม่บางครัง้เข้าใจผิดวา่คาํสอนของเปาโล
หมายความวา่บทบาทของผู้ชายสําคญักวา่บทบาทของผู้หญิงหรอืผู้ชายอยู่เหนือกวา่หรอืมี
คา่มากกวา่ผู้หญิง อ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีของเอ็ลเดอรเ์อ็ม. รสัเซลล์ บัลลารด์แห่ง
โควรมัอัครสาวกสิบสอง

“บุรษุและสตรเีท่าเทียมกันในสายพระเนตรของพระผู้เป็นเจ้า และใน
สายตาของศาสนจักร แตเ่ท่าเทียมกันไม่ไดห้มายความวา่พวกเขาเหมือนกัน 
หน้าที่รบัผิดชอบและของประทานอันสูงส่งของบุรษุและสตรมีีลักษณะตา่ง
กัน แตค่วามสําคญัหรอือิทธิพลของพวกเขาไม่ตา่งกัน หลักคาํสอนของ
ศาสนจักรเราวางสตรีไวเ้ท่าเทียมแตแ่ตกตา่งจากบุรษุ พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรง

ถือวา่เพศหน่ึงดกีวา่หรอืสําคญักวา่อีกเพศหน่ึง ” (“บุรษุและสตรี ในงานของพระเจ้า,” 
เลียโฮนา, เม.ย. 2014, 48)

ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 1 โครนิธ์ 11:11 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาส่ิง
ที่เปาโลสอนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหวา่งสามีกับภรรยา

• เปาโลสอนอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหวา่งสามีกับภรรยา

ชี ้ให้เห็นวลี “ ในองคพ์ระผู้เป็นเจ้า” อธิบายวา่วลีน้ีหมายถึงแผนของพระเจ้าที่จะช่วยให้
เราเป็นเหมือนพระองคแ์ละไดร้บัชีวตินิรนัดร์

• ข้อเหล่าน้ีสอนอะไรเกี่ยวกับผู้ชายและผู้หญิงในแผนของพระเจ้า ( โดยใช้คาํพูดของ
นักเรยีน ให้เขียนความจรงิตอ่ไปน้ีบนกระดาน ในแผนของพระเจ้า ผู้ชายและผู้
หญิงไม่สามารถได้รบัชีวตินิรนัดร์ โดยปราศจากกันและกัน [ด ูคพ. 131:1–4])

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจความจรงิที่ระบุไวข้้างตน้ ให้ชู กรรไกร ขึน้และเริม่ตดักระดาษ
หน่ึงแผ่น ขอให้นักเรยีนจินตนาการวา่สองส่วนของกรรไกรถูกแยกออกจากกัน

• คนหน่ึงจะประสบความสําเรจ็มากแค่ไหนหากเขาพยายามตดักระดาษดว้ยกรรไกร
เพียงครึง่เดยีว กรรไกรเป็นเหมือนสามีภรรยาที่ทํางานดว้ยกันอย่างไร

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยเอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ. เบดนาร์
แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง

“ โดยแผนอันศักดิสิ์ทธิ์ มีเจตจํานงให้ชายและหญิงเจรญิก้าวหน้าไปสู่ความ
สูงส่งและความสมบูรณ์แห่งรศัมีภาพดว้ยกัน เน่ืองจากภาวะจิตใจและความ
สามารถที่แตกตา่งกัน ชายและหญิงจึงตา่งก็นําทัศนะและประสบการณ์
เฉพาะตนมาสู่สัมพันธภาพของการแตง่งาน ชายกับหญิงให้ส่ิงท่ีแตกตา่ง
กันแตเ่ท่าเทียมกันเพื่อเอกภาพและความเป็นน้ําหน่ึงใจเดยีวกันที่ ไม่

สามารถเกิดขึน้ไดด้ว้ยวธิีอื่น ชายทําให้หญิงสมบูรณ์และดพีรอ้ม หญิงทําให้ชายสมบูรณ์
และดพีรอ้ม ขณะที่พวกเขารว่มกันเรยีนรู ้เสรมิสรา้งความเข้มแข็ง และเป็นพรให้แก่
กนั” (“การแตง่งานเป็นส่ิงจาํเป็นในแผนนิรนัดรข์องพระองค,์” เลยีโฮนา, มิ.ย. 2006, 52)

• ลักษณะนิสัยและความรบัผิดชอบของชายกับหญิงส่งเสรมิกันในครอบครวัอย่างไร

เตอืนความจํานักเรยีนถึงเจตคตติา่งๆ เกี่ยวกับการแตง่งานในข้อความบางตอนท่ีท่าน
อ่านในช่วงเริม่ตน้ของบทเรยีน เชือ้เชิญนักเรยีนสองสามคนแบ่งปันความคดิและ
ประจักษ์พยานของพวกเขาเกี่ยวกับความสําคญัของการแตง่งานในแผนของพระเจ้า 
ท่านอาจตอ้งการแบ่งปันประจักษ์พยานของท่านเช่นกัน



เขียนข้อความตอ่ไปน้ีบนกระดาน ประสบการณ์ทางวญิญาณอย่างแท้จรงิ การตอ่จิต
วญิญาณใหม่ จุดเดน่ของวนัสะบาโตของฉัน

ขอให้นักเรยีนไตรต่รองประสบการณ์ล่าสุดของการรบัส่วนศีลระลึกของพวกเขาและให้
พิจารณาวา่พวกเขาจะใช้วลี ใดบนกระดานเพื่อบรรยายประสบการณ์ของพวกเขาไดห้รอื
ไม่ ขอให้นักเรยีนมองหาความจรงิเมื่อพวกเขาศึกษา 1 โครนิธ์ 11:17–34 ที่จะช่วยพวก
เขาทําให้การรบัส่วนศีลระลกึเป็นประสบการณ์ที่เสรมิสรา้งจิตวญิญาณและมีความหมาย
มากขึน้

อธิบายวา่ในสมัยของเปาโล สมาชิกศาสนจักรถือปฏิบัตกิารระลึกถึงพระกระยาหารมือ้
สุดท้าย พวกเขาจะรบัประทานอาหารดว้ยกันแล้วจึงรบัส่วนศีลระลึก สรปุ 1 โครนิธ์ 
11:17–22 โดยอธิบายวา่เปาโลสังเกตเห็นรายงานท่ีเขาไดร้บัวา่เมื่อวสุิทธิชนชาวโครนิธ์มา
รวมกันเพ่ือรบัส่วนศีลระลกึ มีการแตกแยกหรอืความขัดแย้งกันท่ามกลางพวกเขา เปาโล
ตอ่วา่วสุิทธิชนท่ีเปลี่ยนการประชุมน้ีเป็นการรบัประทานอาหารธรรมดาแทนที่จะเป็นการ
ถือปฏิบัตคิวามศักดิสิ์ทธิ์ของศาสนพิธีศีลระลึก

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 1 โครนิธ์ 11:23–26 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดย
มองหาส่ิงที่เปาโลกระตุน้สมาชิกศาสนจักรให้ระลึกถึงเกี่ยวกบัศีลระลึก ท่านอาจตอ้งการ
อธิบายวา่คาํ ประกาศ ใน ข้อ 26 แปลวา่แถลง แจ้ง หรอืเป็นพยานถึง 

ให้ดภูาพ พระกระยาหารมือ้สุดท้าย (หนังสือภาพพระกิตตคิณุ [2009], ภาพที่ 54; ด ู
LDS.org ดว้ย)

• เปาโลบอกวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนสานุศิษย์ของพระองค์ ให้ระลึกถึงอะไรเมื่อพวก
เขารบัส่วนศีลระลึก

• การระลึกถึงพระวรกายและพระโลหิตของพระผู้ช่วยให้รอดระหวา่งศีลระลึกจะช่วย
สมาชิกศาสนจักรเหล่าน้ันที่มีปัญหาเรือ่งการแตกแยกอย่างไร

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 1 โครนิธ์ 11:27–30 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมอง
หาคาํเตอืนที่เปาโลให้แก่วสุิทธิชนชาวโครนิธ์เกี่ยวกับศีลระลึก

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 27 และ 29 เปาโลเตอืนวสุิทธิชนชาวโครนิธ์เกี่ยวกับอะไร

• เราสามารถเรยีนรูค้วามจรงิอะไรจากข้อพระคมัภีรเ์หล่าน้ีเกี่ยวกับส่ิงที่จะเกิดขึน้เมื่อ
เรารบัส่วนศีลระลึกอย่างไม่มีคา่ควร (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แต่ ให้แน่ใจวา่พวก
เขาระบุความจรงิตอ่ไปน้ี คนท่ีรบัสว่นศลีระลึกอย่างไม่มีค่าควรจะนําการกล่าวโทษ
และความอัปมงคลมาสูตั่วพวกเขาเอง)

อธิบายวา่เรา “ ไม่จําเป็นตอ้งดพีรอ้มเพื่อรบัส่วนศีลระลึก แต ่[เรา] ควรมีวญิญาณของ
ความนอบน้อมและการกลับใจอยู่ ในใจ [ของเรา] ” (แน่วแน่ตอ่ศรทัธา: ศพัทานุกรมพระ
กิตตคิณุ (2004), 219) หากเรารบัส่วนศีลระลึกขณะกําลังทําบาปรา้ยแรงหรอืดว้ยใจที่ ไม่
กลับใจ ไม่มีความปรารถนาที่จะระลึกถึงและตดิตามพระผู้ช่วยให้รอด เรากําลังรบัส่วน 
ศีลระลึกอย่างไม่มีคา่ควร กระตุน้ให้นักเรยีนสวดอ้อนวอนถึงพระบิดาบนสวรรคแ์ละคยุ
กับอธิการของพวกเขา (ด ู3 นีไฟ 18:26–29) หากพวกเขามีคาํถามเก่ียวกับคา่ควรของ
พวกเขาในการรบัส่วนศีลระลึก



• ท่านคดิวา่เหตใุดการรบัส่วนศีลระลึกอย่างไม่มีคา่ควรจะนําความอัปมงคลมาสู่จิต
วญิญาณของเรา

• ตามที่กล่าวไว้ ใน 1 โครนิธ์ 11:28 เปาโลให้คาํแนะนําอะไรแก่สมาชิกศาสนจักร ( โดยใช้
คาํพูดของนักเรยีนเอง ให้เขียนความจรงิตอ่ไปน้ีบนกระดาน เราควรตรวจสอบชีวติ
ของเราเม่ือเรารบัสว่นศลีระลึก)

ชี ้ให้เห็นวา่จุดประสงคข์องการตรวจสอบตวัเราเองไม่ ใช่เพื่อพิจารณาวา่เรามีคา่ควรจะรบั
ส่วนศีลระลึกหรอืไม่เท่าน้ันแตเ่ป็นการพิจารณาดว้ยวา่เราพยายามรกัษาพันธสัญญากับ
พระเจ้าไดด้แีค่ไหน เราจะมุ่งกลับใจและพัฒนาไดอ้ย่างไร

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีของประธานฮาเวริด์ ดบัเบิลยู. 
ฮันเตอร์

“ข้าพเจ้าถามตนเองดงัน้ี ‘ข้าพเจ้าให้พระผู้เป็นเจ้าอยู่เหนือส่ิงอ่ืนทัง้หมด
และรกัษาพระบัญญัตทิุกข้อของพระองคห์รอืไม่’ ตามมาดว้ยการใครค่รวญ
และตัง้ปณิธาน การทําพันธสัญญากับพระเจ้าวา่จะรกัษาพระบัญญัตขิอง
พระองคเ์สมอเป็นข้อผูกมัดที่จรงิจัง และการตอ่พันธสัญญาน้ันโดยการรบั
ส่วนศีลระลึกถือวา่จรงิจังเท่าเทียมกัน ช่วงเวลาอันศักดิสิ์ทธ์ิของความคดิ

ขณะส่งผ่านศีลระลึกมีความสําคญัยิ่ง น่ันเป็นช่วงเวลาของการสํารวจตนเอง การ
ทบทวนความคดิ การวนิิจฉัยตนเอง—เวลาให้ ใครค่รวญและตัง้ปณิธาน” (“Thoughts on 

the Sacrament,” Ensign, May 1977, 25)

เพื่อช่วยให้นักเรยีนพิจารณาวา่พวกเขาอาจประยุกต์ ใช้ความจรงิที่พวกเขาระบุใน  
1 โครนิธ์ 11:28 เชือ้เชิญให้พวกเขานึกถึงคาํถามที่พวกเขาจะพิจารณาขณะที่พวกเขา
เตรยีมรบัส่วนศีลระลึก ตวัอย่างเช่น พวกเขาอาจถามวา่ “ฉันจะเป็นสานุศิษย์ของพระ
เยซูครสิต์ ให้ดขีึน้ไดอ้ย่างไร” ขอให้นักเรยีนแบ่งปันคาํถามอ่ืนที่พวกเขาอาจถามตนเอง 
ท่านอาจตอ้งการแนะนําคาํถามบางข้อของท่านเองดว้ย เชือ้เชิญให้นักเรยีนเขียนคาํถาม
ที่พวกเขาสามารถถามตนเองระหวา่งศีลระลึกเมื่อพวกเขาตรวจสอบคา่ควรของตนเอง
ลงในสมุดจดหรอืสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องพวกเขา

เป็นพยานวา่เมื่อนักเรยีนตรวจสอบคา่ควรของพวกเขาก่อนและระหวา่งการรบัส่วน 
ศีลระลึก พระเจ้าจะทรงช่วยให้พวกเขารูว้า่พวกเขาจะทําให้พันธสัญญาของตนเองเกิด
สัมฤทธิผลและมีคา่ควรแก่การไดร้บัพรที่พระองคท์รงประสงคจ์ะประทานแก่พวกเขา
ไดอ้ย่างไร พรเหล่าน้ีรวมถึงการที่พวกเขาจะสะอาดจากบาปและไดร้บัอํานาจของพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์มากขึน้ในชีวติ เชือ้เชิญให้นักเรยีนตัง้เป้าหมายวา่พวกเขาจะเตรยีมไดด้ี
ขึน้สําหรบัการรบัส่วนศีลระลึกในโอกาสหน้าไดอ้ย่างไร

สรปุ 1 โครนิธ์ 11:33–34 โดยอธิบายวา่เปาโลให้คาํแนะนําเพิ่มเตมิแก่วสุิทธิชนชาวโครนิ
ธ์เกี่ยวกับอาหารที่พวกเขารบัประทานรว่มกับการปฏิบัตศีิลระลึก

สรปุบทเรยีนโดยเป็นพยานถึงความจรงิที่ระบุใน 1 โครนิธ์ 11



แสดง ภาพ ของศิลาตอ่ไปน้ี

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงข้อความที่สลักไว้
ดา้นบนของศิลา อธิบายวา่ขณะที่ประธานเดวดิ โอ. แมค-
เคย์กําลังรบัใช้งานเผยแผ่ที่สก็อตแลนด ์ท่านเห็นศิลา
น้ีอยู่เหนือประตอูาคารหลังหน่ึงใกล้ปราสาทสเตอรล์ิงก์
และไดร้บัการดลใจจากข้อความน้ัน (ด ูฟรานซิส เอ็ม. กิบ
บอนส์, David O. McKay: Apostle to the World, Prophet of God 

[1986], 45)

อธิบายวา่แตล่ะสัญลักษณ์ในช่องส่ีเหลี่ยมเก้าช่องของศิลา
น้ีแสดงถึงตวัเลข ขอให้นักเรยีนระบุตวัเลขของแตล่ะภาพ (จากซ้ายไปขวา สัญลักษณ์
แทนเลข 5, 10, และ 3 ในแถวบน; 4, 6, และ 8 ในแถวกลาง; 9, 2, และ 7 ในแถวล่าง)

• ผลรวมของตวัเลขสามตวัที่อยู่ ในแถวบนคอืเท่าไร แถวกลางเท่าไร แถวล่างเท่าไร

อธิบายวา่เลขที่แสดงในแถว ช่อง หรอืแนวทแยงใดบนศิลาน้ีบวกกันเท่ากับ 18 เหตผุล
หน่ึงที่รปูทรงเหล่าน้ีอาจรวมถงึประโยคที่วา่ “ ไม่วา่ท่านเป็นใคร จงทําส่วนของท่านให้ด”ี 
น่ันคอืหากรปูทรงใดรปูทรงหน่ึงตอ่ไปน้ีที่จัดเรยีงใหม่หรอืวา่คา่ใดของมันเปลี่ยนไป แถว
หรอืช่องบนศิลาจะรวมกันไม่ได ้18 ในทุกทางอีกตอ่ไป

เชือ้เชิญนักเรยีนเมื่อพวกเขาศึกษา 1 โครนิธ์ 12 ให้พิจารณาวา่เมื่อเราเป็นสมาชิกของ
ศาสนจักรเราเป็นเหมือนรปูทรงในศิลาอย่างไร

สรปุ 1 โครนิธ์ 12:1–2 โดยอธิบายวา่เปาโลตอ้งการสอนสมาชิกศาสนจักรในโครนิธ์เกี่ยว
กับของประทานฝ่ายวญิญาณ ซ่ึงวสุิทธิชนหลายคนเข้าใจผิด เปาโลเตอืนพวกเขาวา่ก่อน
การเปลี่ยนใจเล่ือมใส รปูเคารพนําพวกเขาให้หลงไป

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 1 โครนิธ์ 12:3 ขอให้ชัน้เรยีนมองหาวธิีที่
เราสามารถรู้ ไดด้ว้ยตนเองวา่พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด อธิบาย
วา่โจเซฟ สมิธสอนวา่คาํวา่ บอก ใน ข้อ 3 ควรเข้าใจวา่เป็น รู ้( ใน History of the Church, 

4:602–3)



• ตามที่กล่าวไว้ ใน 1 โครนิธ์ 12:3 เราจะไดร้บัประจักษ์พยานส่วนตวัเกี่ยวกับพระเยซู
ครสิต์ ไดอ้ย่างไร (หลังจากนักเรยีนตอบแล้ว ให้เขียนความจรงิตอ่ไปน้ีบนกระดาน 
โดยผ่านพระวญิญาณบรสุิทธ์ิเท่าน้ันท่ีเราจะได้รบัประจักษ์พยานสว่นตัววา่พระ
เยซูครสิต์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา ท่านอาจตอ้งการอธิบายวา่หลักธรรม
เดยีวกันประยุกต์ ใช้กับการไดร้บัประจักษ์พยานส่วนตวัเกี่ยวกับโจเซฟ สมิธหรอืพระ
คมัภีรม์อรมอน

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจความจรงิน้ีดขีึน้ ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าว
ตอ่ไปน้ีของประธานดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์แห่งฝ่ายประธานสูงสุด

“ประจักษ์พยานเป็นทรพัย์สมบัตทิี่มีคา่มากท่ีสุดเพราะประจักษ์พยานไม่
ไดแ้สวงหามาดว้ยตรรกะหรอืเหตผุล ประจักษ์พยานไม่สามารถซือ้ขาย
ดว้ยทรพัย์สมบัตทิางโลก และประจักษ์พยานไม่สามารถมอบให้เป็นของ
ขวญัหรอืเป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรษุ เราไม่สามารถพึ่งพาประจักษ์
พยานของผู้อื่น เราจะตอ้งรูด้ว้ยตวัเราเอง ประธานกอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์

กล่าววา่ ‘วสุิทธิชนยุคสุดท้ายทุกคนมีความรบัผิดชอบที่ตอ้งรูด้ว้ยตนเองโดยปราศจาก
ความสงสัยวา่พระเยซูทรงเป็นพระบุตรที่ฟ้ืนคนืพระชนม์และทรงพระชนม์อยู่ของ
พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนม์’ (‘Fear Not to Do Good,’ Ensign, May 1983, 80) . . .

“เราไดร้บัประจักษ์พยานน้ีเมื่อพระวญิญาณศักดิสิ์ทธ์ิตรสักับวญิญาณภายในเรา เราจะ
ไดร้บัคาํยืนยันอันสงบเงียบและไม่หวัน่ไหวซ่ึงจะเป็นแหล่งท่ีมาของประจักษ์พยานและ
ความเช่ือมั่นของเรา” (“พลังของประจักษ์พยานส่วนตวั,”เลียโฮนา, พ.ย. 2006, 47–48)

• เหตใุดจึงสําคญัที่จะเข้าใจวา่ประจักษ์พยานถึงพระเยซูครสิตม์าโดยผ่านพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์เท่าน้ัน

• เราจะทําอะไรไดบ้้างเพื่ออัญเชิญพระวญิญาณบรสุิทธิ์เข้ามาสู่ชีวติของเรา

อธิบายวา่ดงัที่บันทึกใน 1 โครนิธ์ 12:4–6 เปาโลอธิบายวา่มีของประทานฝ่ายวญิญาณ
หลายอย่างที่ทํางานแตกตา่งกันแตท่ัง้หมดมาจากพระผู้เป็นเจ้าผ่านพระวญิญาณบรสุิทธิ์ 
ท่านอาจตอ้งการอธิบายวา่ของประทานแห่งพระวญิญาณเป็นพรหรอืความสามารถที่
ประทานผ่านพระวญิญาณบรสุิทธิ์และพระผู้เป็นเจ้าทรงมอบของประทานอย่างน้อย
ที่สุดหน่ึงอย่างให้สมาชิกทุกคนของศาสนจักร (ด ูคพ. 46:11)

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 1 โครนิธ์ 12:7 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมอง
หาสาเหตทุี่เราไดร้บัของประทานแห่งพระวญิญาณ (หากจําเป็น ให้อธิบายวา่ “เพื่อ
ประโยชน์รว่มกัน” หมายถึงเพื่อประโยชน์รว่มกันของวสุิทธิชนทัง้ปวง)

• เราสามารถเรยีนรูค้วามจรงิอะไรจากเปาโลเกี่ยวกับสาเหตทุี่มอบของประทานแห่งพระ
วญิญาณให้บุตรธิดาของพระบิดาบนสวรรค ์(นักเรยีนควรระบุความจรงิทํานองน้ี ของ
ประทานแห่งพระวญิญาณมอบให้เพ่ือเป็นประโยชน์แก่บุตรธิดาทุกคนของพระ
บิดาบนสวรรค์ เขียนความจรงิน้ีไวบ้นกระดาน)

เพื่อให้นักเรยีนเข้าใจความจรงิน้ี ลอกแผนภาพตอ่ไปน้ีลงบน กระดาน ขอให้นักเรยีน
ลอกลงไปในสมุดจดหรอืสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องพวกเขา



แบ่งนักเรยีนออกเป็นกลุ่มๆ ละสองถึงสามคน เชือ้เชิญให้แตล่ะกลุ่มศึกษา 1 โครนิธ์ 
12:8–11 และทําตามคาํส่ังที่แนบมา ท่านอาจตอ้งการเขียนคาํส่ังเหล่าน้ีไวบ้นกระดาน
หรอืทําเป็นเอกสารแจกพวกเขา

 1. ในช่องแรกของแผนภาพของท่านให้เขียนของประทานฝ่ายวญิญาณท่ีพูดถึงใน 
1 โครนิธ์ 12:8–11

 2. สนทนาความหมายหรอืบอกตวัอย่างของประทานฝ่ายวญิญาณแตล่ะอย่าง

เชือ้เชิญให้แตล่ะกลุ่มรายงานของประทานฝ่ายวญิญาณที่พวกเขาคน้พบและบอกวา่ของ
ประทานแตล่ะอย่างหมายความวา่อย่างไร ตามท่ีจําเป็น อธิบายวา่ “ถ้อยคาํของปัญญา” 
(ข้อ 8) หมายถึงการตดัสินที่ดแีละการประยุกต์ ใช้ความรูอ้ย่างเหมาะสม “ถ้อยคาํของ
ปัญญา” (ข้อ 8) หมายถึงความรูข้องพระผู้เป็นเจ้าและกฎของพระองค ์“รูจ้ักสังเกต
วญิญาณตา่งๆ” (ข้อ 10) หมายถึงการรบัรูค้วามจรงิกับความเท็จและการรบัรูค้วามดกัีบ
ความช่ัวในคนอ่ืนๆ “พูดภาษาแปลกๆ” (ข้อ 10) หมายถึงความสามารถที่่จะพูดภาษาตา่ง
ชาตหิรอืภาษาท่ี ไม่รูจ้ัก

ขอให้แตล่ะกลุ่มเลือกของประทานฝ่ายวญิญาณสองอย่างที่พูดถึงใน ข้อ 8–10 เขียนใน
ช่องท่ีสองของแผนภาพวา่ของประทานเหล่าน้ันจะเป็นประโยชน์ตอ่บุตรธิดาของพระผู้
เป็นเจ้าอย่างไร หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว ให้เชิญนักเรยีนสองสามคนอธิบายคาํตอบ
หน่ึงของพวกเขาจากช่องที่สองกับชัน้เรยีน

ชี ้ให้เห็นวา่ของประทานฝ่ายวญิญาณที่กล่าวถึงเป็นพิเศษในพระคมัภีรเ์ป็นเพียงไม่กี่
อย่างในของประทานหลายอย่างที่เราสามารถไดร้บัผ่านทางพระวหิาร

• มีพรใดอีกบ้างท่ีเราไดร้บัผ่านพระวญิญาณบรสุิทธิ์

• ของประทานฝ่ายวญิญาณอะไรที่ท่านสังเกตเห็นในสมาชิกครอบครวั มิตรสหาย และ
เพื่อนรว่มชัน้ของท่าน

• เราจะทําอะไรไดบ้้างเพ่ือคน้พบของประทานฝ่ายวญิญาณของเรา (ทูลถามพระบิดาบน
สวรรคเ์กี่ยวกับของประทานเหล่าน้ันในคาํสวดอ้อนวอนพรอ้มกับรบัและศึกษาปิตพุร
ของเรา)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนไตรต่รองถึงของประทานฝ่ายวญิญาณที่พวกเขาไดร้บั พวกเขา
สามารถไดป้ระโยชน์จากของประทานเหล่าน้ันและทําให้เกิดประโยชน์ตอ่คนอื่นอย่างไร



ขอให้นักเรยีนส่ีคนมาท่ีกระดาน โดยไม่ ให้ชัน้เรยีนท่ีเหลือไดย้ิน ให้มอบหมายคาํตอ่ไปน้ี
แก่นักเรยีนแตล่ะคน เท้า มือ หู และ ตา บอกให้นักเรยีนแตล่ะคนวาดภาพคาํของเขาบน
กระดาน ขอให้ชัน้เรยีนเดาวา่นักเรยีนแตล่ะคนกําลังวาดอะไร หลังจากชัน้เรยีนระบุภาพ
วาดแตล่ะภาพถูกตอ้งแล้ว เชือ้เชิญให้นักเรยีนกลับไปน่ังที่ ขอให้ชัน้เรยีนพิจารณาวา่เท้า 
มือ หู และตาช่วยการทํางานของรา่งกายอย่างไร

• ท่านเคยไดร้บับาดเจ็บที่อวยัวะรา่งกายบ้างหรอืไม่ เช่นที่น้ิว ฟัน หรอืน้ิวเท้า การบาด
เจ็บเล็กน้อยน้ีส่งผลตอ่การใช้ชีวติในแตล่ะวนัอย่างไร

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 1 โครนิธ์ 12:12–14 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมอง
หาส่ิงที่เปาโลเปรยีบเทียบรา่งกายกับอวยัวะ

• เปาโลเปรยีบเทียบรา่งกายกับอวยัวะอะไร (ศาสนจักรของพระเยซูครสิตก์ับสมาชิกของ
ศาสนจักร)

เขียนพระคมัภีรอ์้างอิงและคาํถามตอ่ไปน้ีไวบ้น กระดาน

1 โครนิธ์ 12:15–22, 25–30

เปาโลเปรยีบเทียบรา่งกายกับศาสนจักรในดา้นใดบ้าง

แบ่งนักเรยีนให้อยู่เป็นกลุ่มเดมิ ขอให้แตล่ะกลุ่มอ่านออกเสียง 1 โครนิธ์ 12:15–22, 
25–30 พรอ้มกัน โดยมองหาวธิีที่เปาโลเปรยีบเทียบสมาชิกศาสนจักรกับอวยัวะของ
รา่งกาย ท่านอาจตอ้งการแนะนําให้นักเรยีนมองหาส่ิงที่เปาโลสอนเกี่ยวกับรา่งกายและ
อวยัวะก่อนที่จะระบุวา่เขาเปรยีบเทียบอวยัวะของรา่งกายกับสมาชิกศาสนจักรอย่างไร 
หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว ขอให้นักเรยีนรายงานส่ิงท่ีพบ

• ท่านคดิวา่เหตใุดเปาโลจึงสนทนาบทบาทของสมาชิกศาสนจักรแตล่ะคนหลังจากเขา
เขียนเก่ียวกับของประทานฝ่ายวญิญาณ

• ข้อกังวลอะไรที่สมาชิกศาสนจักรในวนัน้ีอาจมีซ่ึงสามารถแก้ ไขไดด้ว้ยคาํสอนของ
เปาโลเก่ียวกับสมาชิกศาสนจักรเป็นเหมือนอวยัวะของรา่งกาย

• เราสามารถเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรจากการเปรยีบเทียบของเปาโลเกี่ยวกับสมาชิก
ศาสนจักรเป็นอวยัวะของรา่งกาย ( ให้แน่ใจวา่นักเรยีนระบุหลักธรรมตอ่ไปน้ี เม่ือเรา
ใช้ของประทานฝ่ายวญิญาณท่ีแตกต่างของเราเพ่ือรบัใช้ผู้อ่ืน เราสามารถเสรมิ
สรา้งศาสนจักรได้ เขียนหลักธรรมน้ีไวบ้นกระดาน)

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยประธานกอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์ 
ท่านอาจแจกสําเนาคาํกล่าวน้ีให้นักเรยีนแตล่ะคน

“เราล้วนแตอ่ยู่ ในความพยายามที่ยิ่งใหญ่น้ีดว้ยกัน เราอยู่ที่น่ีเพื่อช่วยพระ
บิดาของเราในงานและรศัมีภาพของพระองค ์‘ทําให้เกิดความเป็นอมตะ
และชีวตินิรนัดรข์องมนุษย์’ ( โมเสส 1:39) ภาระหน้าที่ ในขอบเขตความรบั
ผิดชอบของท่านจรงิจังเท่ากับภาระหน้าที่ของข้าพเจ้าในขอบเขตของ



ข้าพเจ้า ไม่มีการเรยีกใดในศาสนจักรน้ีเล็กน้อยหรอืเกิดผลเพียงน้อยนิด เราทุกคนมี
ความมุ่งมั่นในหน้าที่ของเราท่ีจะสัมผัสชีวติของผู้อื่น” (“This Is the Work of the Master,” 
Ensign, May 1995, 71)

• ศาสนจักรไดร้บัพรอย่างไรเน่ืองจากของประทานฝ่ายวญิญาณและการเรยีกของสมาชิก
แตล่ะคนที่แตกตา่งกัน

• ท่านไดเ้ห็นครอบครวัของท่าน ชัน้เรยีนเซมินาร ีหรอืวอรด์หรอืสาขาไดร้บัการเสรมิ
สรา้งให้เข้มแข็งโดยของประทานฝ่ายวญิญาณของสมาชิกอย่างไร

ขอให้นักเรยีนพิจารณาวา่พวกเขาจะใช้ของประทานฝ่ายวญิญาณเพื่อเสรมิสรา้ง
ศาสนจักรและเป็นพรแก่ชีวติผู้อื่นไดอ้ย่างไร

เชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่าน 1 โครนิธ์ 12:31 ในใจ โดยมองหาส่ิงที่เปาโลแนะนําให้วสุิทธิชน
ชาวโครนิธ์ทํา

• เปาโลแนะนําให้วสุิทธิชนชาวโครนิธ์ทําอะไร (อธิบายวา่ ถวายตวั ในข้อน้ีหมายถึง 
“แสวงหาอย่างตัง้ใจจรงิ” )

• เราทําอะไรไดบ้้างเพื่อแสวงหา “ของประทานที่ดทีี่สุด” ของพระวญิญาณอย่างตัง้ใจจรงิ 
(ด ูคพ. 46:8–9 ดว้ย)

แสดงประจักษ์พยานและความสํานึกคณุของท่านสําหรบัของประทานฝ่ายวญิญาณ และ
กระตุน้ให้นักเรยีนแสวงหาและใช้ของประทานฝ่ายวญิญาณอย่างตัง้ใจจรงิเพื่อรบัใช้ผู้อื่น
และเสรมิสรา้งศาสนจักรให้เข้มแข็ง



ก่อนชัน้เรยีนให้เขียนสถานการณ์สมมตติอ่ไปน้ีบน กระดานหรอืเตรยีมเป็นเอกสารแจก
ให้นักศึกษาแตล่ะคน เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงแตล่ะสถานการณ์ และขอ
ให้นักเรยีนพิจารณาวา่สถานการณ์ตอ่ไปน้ีบรรยายถึงพวกเขาหรอืไม่

 1. ท่านรูสึ้กราํคาญหรอืไม่พอใจพฤตกิรรมของพีน้่องบ่อยๆ 

 2. เพือ่นรว่มชัน้เรยีนคนหน่ึงไม่สุภาพกับท่าน ท่านจึงรูสึ้กวา่การเป็นคนไม่สุภาพกลับ
เป็นเรือ่งทีถู่กตอ้ง

 3. ท่านรูสึ้กอิจฉาพรสวรรคแ์ละความสําเรจ็ของเพือ่นคนหน่ึง

 4. บางครัง้ท่านพบวา่เป็นเรือ่งง่ายทีจ่ะนินทาหรอืพูดไม่ดเีกีย่วกับคนอืน่ในชัน้เรยีน 

โควรมัฐานะปุโรหิตหรอืเยาวชนหญิง

• ผลรา้ยอะไรสามารถเกิดจากการมีเจตคตแิละพฤตกิรรมเหล่าน้ี

เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาความจรงิเมื่อพวกเขาศึกษา 1 โครนิธ์ 13 ที่จะช่วยพวกเขา
เมื่อพวกเขาหลีกเลี่ยงเจตคตแิละพฤตกิรรมที่จะส่งผลกระทบตอ่ความสุขส่วนตวัและ
สัมพันธภาพกับผู้อื่น

เตอืนนักเรยีนวา่วสุิทธิชนในเมืองโครนิธ์กําลังประพฤตตินในแบบท่ีนําไปสู่ความขัดแย้ง
และความแตกแยกในศาสนจักร ในสาส์นของเขา เปาโลสอนวา่ของประทานฝ่ายวญิญาณ
มอบให้เพื่อประโยชน์แก่ทุกคนและเพื่อช่วยสมาชิกศาสนจักรให้รบัใช้และเสรมิสรา้งกัน 
เปาโลแนะนําให้วสุิทธิชนตัง้ใจแสวงหา “ของประทานตา่งๆ ที่ยิ่งใหญ่กวา่” (ด ู1 โครนิธ์ 
12:7–31)

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 1 โครนิธ์ 13:1–3 ขอให้ชัน้เรยีนดตูามโดยมองหา
คณุลักษณะของของประทานแห่งพระวญิญาณที่เปาโลสรรเสรญิ

• คณุลักษณะและของประทานแห่งพระวญิญาณอะไรที่เปาโลสรรเสรญิ (จิตกุศล)

อธิบายวา่จิตกุศลเป็น “ความรกัอันสูงสุด, สูงส่งที่สุด, มั่นคงที่สุด, ไม่ไดเ้ป็นความรกัใคร่
เท่าน้ัน” (คูม่ือพระคมัภีร ์“จิตกุศล”)

• เปาโลบรรยายถึงคนท่ีไม่มีจิตกุศลแม้จะมีของประทานฝ่ายวญิญาณอื่นๆ วา่อย่างไร

จุดประสงคค์อื
สรา้งแรงบันดาลใจให้
แตล่ะบุคคลคดิ รูสึ้ก 
แล้วทําบางส่ิงเกีย่วกับ
การดาํเนินชีวติตามหลัก
ธรรมพระกิตตคิณุ
Conference Report, Oct. 
1970, 107



อธิบายวา่วลี “ฆ้อง” และ “ฉาบ” ใน ข้อ 1 หมายถึงเครือ่งดนตรทีี่ทําให้เกิดเสียงดงัหรอื
เสียงประกอบ ในบรบิทของ ข้อ 1 วลีเหล่าน้ีจะมีความหมายถึงคาํพูดที่วา่งเปล่าหรอืไม่มี
ความหมายเม่ือผู้พูดไม่ไดร้บัการดลใจจากจิตกุศล

• ท่านคดิวา่เหตใุดเราจึงไม่เป็นอะไรเลยถ้าไม่มีจิตกุศล

• เป็นไปไดอ้ย่างไรที่บางคนจะให้ข้าวของทัง้หมดของเขาเพื่อเลีย้งคนจนหรอืเต็มใจ
ตายเพ่ือความจรงิแตก็่ยังไม่มีจิตกุศล (อธิบายวา่จิตกุศลเป็นมากกวา่พฤตกิรรมความ
เอือ้เฟ้ือและมากกวา่การตายเพื่อความจรงิ)

ลอกแผนภูมิตอ่ไปน้ีไวบ้น กระดาน

อธิบายวา่เปาโลบรรยายคณุสมบัตแิละลักษณะนิสัยของจิตกุศลเพื่อช่วยให้วสุิทธิชนชาว
โครนิธ์เข้าใจของประทานน้ีไดด้ขีึน้ แบ่งนักเรยีนออกเป็นคู่ๆ  เชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่าน
ออกเสียง 1 โครนิธ์ 13:4–8 กับคูข่องพวกเขา โดยมองหาคาํบรรยายถึงจิตกุศลของเปาโล

หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว ขอให้นักเรยีนมาท่ีกระดานและเขียนคาํบรรยายของจิต
กุศลใตห้ัวข้อบนกระดานอย่างเหมาะสม หากจําเป็น ช่วยให้นักเรยีนเข้าใจคาํบรรยาย
แตล่ะคาํ

• ใครที่ตรงกับคาํบรรยายของคณุลักษณะเหล่าน้ีทัง้หมดของจิตกุศล (พระเยซูครสิต)์

เตอืนนักเรยีนวา่ศาสดาพยากรณ์มอรมอนสอนวา่ “จิตกุศลคอืความรกัอันบรสุิทธิ์
ของพระครสิต”์ ( โมโรไน 7:47) อธิบายวา่จิตกุศลสามารถบรรยายไดส้องแบบท่ีสําคญั 
(1) ความรกัที่พระครสิตท์รงมีตอ่เรา (2) ความรกัเหมือนพระครสิตท์ี่เรามีตอ่ผู้อื่น ขอให้
นักเรยีนเลือกคาํบรรยายจิตกุศลสองสามคาํจากรายการบนกระดานและอธิบายชัน้เรยีน
วา่คาํเหล่าน้ันเป็นคาํบรรยายที่ดถีึงพระเยซูครสิตอ์ย่างไร

• ท่านคดิวา่ “ความรกัไม่มีวนัเส่ือมสูญ” ใน ข้อ 8 หมายความวา่อย่างไร

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีของเอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร.์ 
ฮอลแลนดแ์ห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง

“จิตกุศล ทีแ่ท้จรงิ . . . แสดงให้เราเห็นอย่างสมบูรณ์และบรสุิทธ์ิ ในความรกั
ที่ ไม่สิน้สุด สูงสุด และเป็นการชดใช้ของพระครสิตเ์พื่อเรา . . . ความรกัน้ัน
คอืจิตกุศล—ความรกัอันบรสุิทธ์ิของพระองคเ์พื่อเรา—หากปราศจากส่ิงน้ี
เราจะไม่เป็นอะไรเลย สิน้หวงั และเศรา้หมองท่ีสุดในบรรดาชายหญิง
ทัง้หมด . . .

“ชีวติมีทัง้ความกลัวและความล้มเหลวปนกันไป บางครัง้ส่ิงตา่งๆ ไม่ไดเ้ป็นอย่างที่หวงัไว ้
บางครัง้คนทําให้เราผิดหวงั หรอืเศรษฐกิจหรอืธุรกิจหรอืรฐับาลทําให้เราผิดหวงั แตส่ิ่ง
หน่ึงในกาลเวลาหรอืในนิรนัดร ไม่ ทําให้เราผิดหวงั—น่ันคอืความรกัอันบรสุิทธ์ิของพระ
ครสิต”์ (Christ and the New Covenant [1997], 337)



• การจดจําวา่ความรกัอันบรสุิทธิ์ของพระเยซูครสิตจ์ะไม่มีวนัเส่ือมสูญมีประโยชน์
อย่างไร

• ตามที่เราเรยีนรูจ้าก 1 โครนิธ์ 13:4–8 จะเกิดอะไรขึน้กับเราเม่ือเราไดร้บัของประทาน
แห่งจิตกุศล (นักเรยีนอาจระบุความจรงิที่หลากหลาย แต่ ให้แน่ใจวา่เป็นที่ชัดเจนวา่ 
เม่ือเราพยายามรบัของประทานฝ่ายวญิญาณแห่งจิตกุศล เราเป็นเหมือนพระเยซู
ครสิต์ พระผู้ช่วยให้รอดของเรามากขึน้ เขียนความจรงิน้ีไวบ้นกระดาน)

สรปุ 1 โครนิธ์ 13:9–12 โดยอธิบายวา่เปาโลสอนถึงสาเหตทุี่ของประทานฝ่ายวญิญาณ
แห่งวชิาความรูแ้ละการพยากรณ์จะเส่ือมสลายไปในที่สุด เปาโลให้ข้อสังเกตวา่วชิาความ
รูท้ี่มี ในชีวติน้ีไม่สมบูรณ์และเราจะไดร้บัความรูท้ี่สมบูรณ์ในนิรนัดร

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 1 โครนิธ์ 13:13 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
ของประทานแห่งพระวญิญาณสามอย่างท่ีเปาโลสอนวา่จะ ดาํรงอยู่ หมายถึงยั่งยืนหรอืคง
อยู่ตลอดไป เชือ้เชิญให้นักเรยีนรายงานส่ิงที่พบ

• เปาโลสอนวา่อะไรเป็นของประทานฝ่ายวญิญาณที่ยิ่งใหญ่ที่สุด (นักเรยีนควรระบุความ
จรงิตอ่ไปน้ี จิตกุศลเป็นของประทานแห่งพระวญิญาณท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุด เขียนความ
จรงิน้ีไวบ้นกระดาน)

• อะไรคอืความสัมพันธ์ระหวา่งความเช่ือ ความหวงั และความรกั (ความเช่ือนําไปสู่ความ
หวงั และความหวงันําไปสู่ความรกั)

• ตามที่เราไดเ้รยีนรู้ ใน 1 โครนิธ์ 13 ท่านคดิวา่เหตใุดจิตกุศลจึงเป็นของประทานฝ่าย
วญิญาณที่ ใหญ่ที่สุด

ชี ้ให้เห็นคาํแนะนําของเปาโลใน 1 โครนิธ์ 14:1 ให้ “มุ่งหาความรกั”

• เราจะทําอะไรไดบ้้างเพื่อ “มุ่งหา” หรอืไดร้บัของประทานแห่งจิตกุศล

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง โมโรไน 7:48 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
ส่ิงที่มอรมอนสอนให้ผู้คนของเขาทําเพื่อจะไดร้บัของประทานแห่งจิตกุศล เชือ้เชิญให้
นักเรยีนรายงานส่ิงที่พบ

• การมีจิตกุศลจะปรบัปรงุสัมพันธภาพของเรากับครอบครวั มิตรสหาย และเพื่อนได้
อย่างไร

• ท่านสามารถเล่าถึงเวลาที่ท่านเห็นจิตกุศลจากวธิีที่คนหน่ึงปฏิบัตติอ่ท่านหรอืคนอื่นได้
หรอืไม่ (ท่านอาจแบ่งปันประสบการณ์ของท่านเอง)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนเขียนลงในแผ่นกระดาษโดยบรรยายวา่จิตกุศลใดที่พวกเขารูสึ้ก
วา่ยากสําหรบัพวกเขาที่สุดและบอกเหตผุล เชือ้เชิญให้นักเรยีนเขียนเป้าหมายวา่พวกเขา
จะทําอะไรเพื่อพยายามตอ่ไปให้ ไดร้บัจิตกุศลที่ยิ่งใหญ่กวา่ เชือ้เชิญให้นักเรยีนวางไว้ ในที่
ซ่ึงพวกเขาจะเห็นไดบ้่อยๆ และเตอืนพวกเขาถึงเป้าหมายน้ี

นําเอาส่ิงของที่สามารถใช้สรา้งตกึสูงมาที่ชัน้เรยีน เช่นแท่งไม้ กล่อง บัตร หรอืหนังสือ 
เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงใช้ของท่ีท่านนํามาเพื่อสรา้งตกึให้สูงที่สุดเท่าที่จะทําได้



ภายในหน่ึงนาที จากน้ัน เชิญนักเรยีนให้กลับไปน่ังที่ ขอให้นักเรยีนอ่าน 1 โครนิธ์ 14:1–3 
ในใจ โดยมองหาคาํในข้อเหล่าน้ีที่เกี่ยวข้องกับการสาธิตการสรา้งตกึสูง

• คาํใดใน ข้อ 3 ท่ีเกี่ยวข้องกับการสรา้งตกึสูง (การชูใจ หากจําเป็น อธิบายวา่ ชู หมายถึง 
“ทําให้สูงขึน้” เหมือนการเสรมิสรา้งความเข้มแข็งหรอืการปรบัปรงุทางวญิญาณ)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาหลักธรรมเมื่อพวกเขาศึกษา 1 โครนิธ์ 1:14 ที่จะช่วยพวกเขารู้
วา่พวกเขาจะชูใจผู้อื่นไดอ้ย่างไร

อธิบายวา่เปาโลปราศรยัตอ่สมาชิกของศาสนจักรในเมืองโครนิธ์ที่มีประสบการณ์กับของ
ประทานแห่งการพูดภาษา หรอืความสามารถในการพูดภาษาอื่นๆ เชือ้เชิญนักเรยีนคน
หน่ึงอ่านออกเสียง 1 โครนิธ์ 14:1–3 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาของประทานฝ่าย
วญิญาณที่เปาโลแนะนําให้วสุิทธิชนแสวงหาแทน

• ของประทานแห่งพระวญิญาณอะไรที่เปาโลแนะนําให้วสุิทธิชนปรารถนาและแสวงหา

อธิบายวา่ “คาํพยากรณ์ประกอบดว้ยถ้อยคาํหรอืงานเขียนที่ ไดร้บัการดลใจจากเบือ้งบน 
ซ่ึงบุคคลหน่ึงไดร้บัผ่านการเปิดเผยจากพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ประจักษ์พยานถึงพระเยซู
คอืวญิญาณแห่งการพยากรณ์” (ววิรณ์ 19:10) เมื่อบุคคลหน่ึงพยากรณ์ เขาจะพูดหรอื
เขียนส่ิงที่พระผู้เป็นเจ้าทรงตอ้งการให้เขารู ้เพื่อประโยชน์ของเขาเองหรอืประโยชน์ของ
ผู้อื่น” (คูม่ือพระคมัภีร,์ “คาํพยากรณ์, พยากรณ์,” scriptures.lds.org)

เขียนวลีตอ่ไปน้ีบนกระดาน: พยากรณ์ = การสอนและการเป็นพยานโดยการดลใจ

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 3 การสอนและเป็นพยานโดยการดลใจช่วยให้เราเป็นพรแก่ผู้อื่น
ไดอ้ย่างไร ( โดยใช้คาํพูดของพวกเขาเอง นักเรยีนควรระบุหลักธรรมทํานองน้ี เม่ือเรา
สอนและเป็นพยานโดยการดลใจ เราจะช่วยชูใจและปลอบโยนผู้อ่ืน)

• ท่านเคยไดร้บัการชูใจและปลอบใจจากคาํสอนและประจักษ์พยานที่ ไดร้บัการดลใจ
ของคนอ่ืนอย่างไร

สรปุ 1 โครนิธ์ 14:4–30 โดยอธบิายวา่เปาโลเตอืนวสุิทธิชนชาวโครนิธ์เกี่ยวกับของ
ประทานแห่งการพูดในภาษาตา่งๆ เปาโลเตอืนวา่หากใช้อย่างไม่เหมาะสม ของประทาน
แห่งการพูดภาษาจะไม่ช่วยชูใจศาสนจักรและจะดงึความสนใจของสมาชิกจากการ
แสวงหาของประทานฝ่ายวญิญาณที่มีประโยชน์มากกวา่

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 1 โครนิธ์ 14:31, 33, 40 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดย
มองหาวา่คาํแนะนําอะไรที่เปาโลให้แก่วสุิทธิชนเกี่ยวกับการพยากรณ์

• คาํแนะนําอะไรที่เปาโลให้แก่วสุิทธิชนเกี่ยวกับการพยากรณ์ (ทุกคนทัง้ชายและหญิง 
อาจพยากรณ์ หรอืสอนและเป็นพยานได ้ควรทําส่ิงน้ีตามระเบียบ ทีละคน)

• เราสามารถเรยีนรูค้วามจรงิอะไรเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูครสิตจ์ากข้อเหล่าน้ี 
( โดยใช้คาํพูดของพวกเขาเอง นักเรยีนควรระบุหลักธรรมทํานองน้ี ในศาสนจักรของ
พระเยซูครสิต์ ทุกสิง่ต้องทําตามระเบียบ)

• ท่านคดิวา่เหตใุดจึงสําคญัที่จะทําทุกส่ิงในศาสนจักรตามระเบียบอันถูกตอ้ง

อธิบายวา่งานเขียนของเปาโลใน 1 โครนิธ์ 14:34–35 ให้ตวัอย่างวธิีที่เขากํากับดแูลวสุิทธิ
ชนท่ีเมืองโครนิธ์เพื่อคงระเบียบในศาสนจักร เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 
1 โครนิธ์ 14:34–35 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาส่ิงที่เปาโลสอนสมาชิกศาสนจักรที่
เมืองโครนิธ์ เชือ้เชิญให้นักเรยีนรายงานส่ิงที่พบ



อธิบายวา่เป็นเรือ่งยากที่จะเข้าใจเจตนาในคาํแนะนําของเปาโลเพราะเขาไม่ไดห้้ามผู้
หญิงสวดอ้อนวอนหรอืพูดในการประชุมของศาสนจักร (ด ู1 โครนิธ์ 11:5) งานแปลของ
โจเซฟ สมิธแทนคาํวา่ พูด ใน ข้อ 34 และ 35 ดว้ยคาํวา่ ปกครอง การเปลี่ยนคาํน้ีบอกถึง
ความเป็นไปไดท้ี่วา่เปาโลกําลังแก้ ไขสถานการณ์ที่ผู้หญิงชาวโครนิธ์กําลังขาดระเบียบ
ระหวา่งพิธีนมัสการหรอืพยายามท่ีจะไดค้วามรบัผิดชอบอย่างไม่เหมาะสมเพื่อนําแทนท่ี
จะสนับสนุนและทําตามผู้นําฐานะปุโรหิต (ด ูคูม่ือนักเรยีน พันธสัญญาใหม่ [คูม่ือของ
ระบบการศึกษาของศาสนจักร, 2014], 380)

สรปุบทเรยีนโดยเป็นพยานถึงความจรงิที่สอนใน 1 โครนิธ์ 13–14
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เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยประธานโธมัส เอส. มอนสัน

“ที่น้องทัง้หลาย เราหัวเราะ รอ้งไห้ ทํางาน สนุกสนาน รกั ดาํเนินชีวติ แล้วก็ตาย ความ
ตายเป็นมรดกของเราโดยถ้วนหน้า ทุกคนตอ้งผ่านประตมูรณา ความตายเข้ามาพราก
คนสูงวยัผู้อ่อนล้าสิน้เรีย่วแรง มาเยือนคนหนุ่มสาวผู้วาดหวงัอันรุง่โรจน์และสรา้งฝันอัน
เรอืงรอง แม้เด็กเล็กๆ ก็ ไม่อาจพ้นเงือ้มมือมัจจุราช” (“ฉันรูพ้ระผู้ ไถ่ทรงพระชนม์!!” 
เลียโฮนา, พ.ค. 2007, 30–31)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนไตรต่รองถึงความคดิและความรูสึ้กที่พวกเขาประสบเมื่อคนที่พวก
เขารูจ้ักสิน้ชีวติ ท่านอาจเชือ้เชิญนักเรยีนสองสามคนแบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขา 
หากพวกเขาสบายใจที่จะทําเช่นน้ัน

เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาหลักธรรมเมื่อพวกเขาศึกษา 1 โครนิธ์ 15:1–29 เพื่อจะช่วย
พวกเขาเม่ือคนที่พวกเขารูจ้ักสิน้ชีวติ

อธิบายวา่ดงัที่เปาโลสรปุในสาส์นของเขาตอ่วสุิทธิขนในเมืองโครนิธ์ เขาแก้ ไขความเช่ือ
ที่ผิดซ่ึงสมาชิกศาสนจักรบางคนสอนไว ้เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 1 โครนิธ์ 
15:12 ขอให้ชัน้เรยีนมองหาความเช่ือผิดๆ ที่เคยสอน

• อะไรคอืคาํสอนบางอย่างของวสุิทธิชนชาวโครนิธ์ ( ไม่มีการฟ้ืนคนืชีวติของคนตาย)

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 1 โครนิธ์ 15:3–8 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมอง
หาส่ิงที่เปาโลเขียนเพ่ือช่วยให้สมาชิกศาสนจักรเข้าใจความเป็นจรงิเรือ่งการฟ้ืนคนื
พระชนม์ของพระผู้ช่วยให้รอด

• เปาโลเป็นพยานถึงอะไรเพื่อช่วยให้สมาชิกศาสนจักรเข้าใจความเป็นจรงิเรือ่งพระพันธ
กิจและการฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระผู้ช่วยให้รอด

• เราสามารถเรยีนรูค้วามจรงิอะไรเกี่ยวกับบทบาทของอัครสาวกจากข้อเหล่าน้ี (นักเรยีน
อาจใช้คาํพูดตา่งกันแตค่วรระบุความจรงิทํานองน้ี อัครสาวกเป็นพยานวา่พระเยซู
ครสิต์สิน้พระชนม์เพ่ือบาปของเราและฟ้ืนคืนพระชนม์จากความตาย)



• ประจักษ์พยานของอัครสาวกเกี่ยวกับการฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระเยซูครสิตจ์ะช่วย
ผู้คนท่ีมีปัญหากับความเช่ือในการฟ้ืนคนืชีวติอย่างไร

เพื่อช่วยให้นักเรยีนรูสึ้กถึงความจรงิและความสําคญัของความจรงิน้ี เชือ้เชิญนักเรยีนคน
หน่ึงอ่านออกเสียงประจักษ์พยานตอ่ไปน้ีของประธานมอนสัน (ท่านอาจตอ้งการแบ่งปัน
ประจกัษ์พยานเก่ียวกับการฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระเยซูครสิตท์ี่อัครสาวกท่านอื่นๆ ให้
ไว้ ในคาํปราศรยัการประชุมใหญ่สามัญครัง้ล่าสุด)

“ดว้ยสุดจิตสุดใจและดว้ยความรูสึ้กแรงกล้าในจิตวญิญาณของข้าพเจ้า 
ข้าพเจ้าขอเปล่งเสียงแสดงประจักษ์พยานในฐานะพยานพิเศษและขอ
ประกาศวา่พระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์ พระเยซูคอืพระบุตรของพระองค ์
พระบุตรองคเ์ดยีวของพระบิดาที่ถือกําเนิดในเน้ือหนัง พระองคค์อืพระผู้
ไถ่ของเรา พระองคค์อืพระผู้เป็นส่ือกลางของเรากับพระบิดา พระองคค์อืผู้

ที่สิน้พระชนม์บนกางเขนเพ่ือชดใช้บาปของเรา พระองคท์รงเป็นผลแรกของการฟ้ืน
คนืชีวติ เพราะพระองคสิ์น้พระชนม์ คนทัง้ปวงจะมีชีวติอีกครัง้ ‘ โอ จงช่ืนชมกับปีตจิาก
ข้อความน้ี “ฉันรูพ้ระผู้ ไถ่ทรงพระชนม์!”’ ขอให้คนทัง้โลกรูเ้รือ่งน้ีและดาํเนินชีวติดว้ย
ความรูด้งักล่าว” (“ฉันรูพ้ระผู้ ไถ่ทรงพระชนม์!” 31–32)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนไตรต่รองวา่ประจักษ์พยานของอัครสาวกเกี่ยวกับการฟ้ืนคนืพระชนม์
ของพระเยซูครสิต์ ไดช่้วยเสรมิสรา้งศรทัธาของพวกเขาในการฟ้ืนคนืชีวติอย่างไร ท่าน
อาจตอ้งการขอให้นักเรยีนสองสามคนแบ่งปันความคดิของพวกเขา

สรปุ 1 โครนิธ์ 15:11–15 โดยอธิบายวา่เปาโลถามถึงสาเหตทุี่วสุิทธิชนชาวโครนิธ์เริม่
สงสัยในความเป็นจรงิของการฟ้ืนคนืพระชนม์ เขาให้เหตผุลวา่ถ้าพระเยซูครสิต์ ไม่ทรง
เป็นขึน้มาจากความตาย พยานทัง้หมดของการฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระองคก็์ ไม่จรงิ
และจะไม่มีจุดประสงค์ ในการส่ังสอนพระกิตตคิณุ

เขียนประโยคท่ี ไม่สมบูรณ์ตอ่ไปน้ีบน กระดาน

ถ้าพระเยซูไม่ทรงเป็นขึน้มาจากความตาย . . . (ด ู1 โครนิธ์ 15:16–19)

เพราะวา่พระเยซูทรงเป็นขึน้มาจากความตายจรงิๆ . . . (ด ู1 โครนิธ์ 15:20–22)

เชิญนักเรยีนครึง่ห้องอ่าน 1 โครนิธ์ 15:16–19ในใจ โดยมองหาส่ิงที่จะเกิดขึน้ถ้าพระเยซู
ไม่ทรงเป็นขึน้มาจากความตาย เชือ้เชิญนักเรยีนอีกครึง่ห้อง อ่าน 1 โครนิธ์ 15:20–22  
ในใจ โดยมองหาพรท่ีเราไดร้บัเน่ืองจากการฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระเยซูครสิต์

หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว ขอให้นักเรยีนอ่าน 1 โครนิธ์ 15:20–22 เพื่อรายงานวา่
พวกเขาจะเตมิข้อความที่สอดคล้องกันบนกระดานให้ครบถ้วน เชือ้เชิญให้นักเรยีนคน
หน่ึงเขียนคาํตอบของนักเรยีนเหล่าน้ีบนกระดาน

อธิบายวา่คาํวา่ ผลแรก ใน ข้อ 20 หมายถึงส่วนแรกของพืชที่ชาวนาเก็บเกี่ยว เช่นเดยีว
กับที่ผลจากการเก็บเกี่ยวเหล่าน้ีเป็นผลแรกของผลมากมายท่ีจะถูกเก็บเกี่ยว พระเยซู
ครสิตท์รงเป็นพระองคแ์รกในบรรดาสัตภาวะทัง้ปวงที่จะฟ้ืนคนืพระชนม์

เ
ไไไไไไไไไไไไ
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• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 22 จะเกิดอะไรขึน้กับบุตรธิดาทัง้หมดของพระบิดาบนสวรรค์
เน่ืองจากพระเยซูครสิตฟ้ื์นคนืพระชนม์ (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แตค่วรระบุ
หลักคาํสอนตอ่ไปน้ี เน่ืองจากการฟ้ืนคืนพระชนม์ของพระเยซูครสิต์ ทุกคนจะ
ฟ้ืนคืนชีวติ)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนที่อ่าน 1 โครนิธ์ 15:16–19 มารายงานวา่พวกเขาจะเตมิข้อความ
อื่นๆ บนกระดานให้ครบถ้วนวา่อย่างไร เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงเขียนคาํตอบของ
นักเรยีนเหล่าน้ีบนกระดาน

อธิบายวา่ใน ข้อ 14–19 เปาโลขอให้วสุิทธิชนพิจารณาวา่อะไรจะเป็นผลของการที่ “ถ้า
พระครสิต์ ไม่ทรงถูกทําให้เป็นขึน้มา” เปาโลอธิบายวา่การส่ังสอนทัง้หมดจะไรป้ระโยชน์
เพราะพระเยซูครสิตจ์ะไม่ทรงแสดงวา่พระองคท์รงมีอํานาจเหนือความตายและดงัน้ัน
จะไม่ทรงสามารถชดใช้บาปของเราได ้แตเ่น่ืองจากพระเยซูครสิตท์รงเป็นขึน้มาจาก
ความตาย เรารูว้า่พระองคท์รงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าและทรงมีเดชานุภาพน้ัน
จรงิ

พูดถึงคาํกล่าวของเปาโลใน ข้อ 19 “ถ้าเรามีความหวงัในพระครสิตเ์พียงแค่ ในชีวติน้ี  
เราก็เป็นพวกน่าเวทนาทัง้หมดของคนทัง้หมด”

• เหตใุดเราจึงน่าเวทนาถ้าเราสามารถมีความหวงัในพระเยซูครสิต์ ในชีวติ น้ี เท่าน้ันหรอื
ถ้าความหวงัของเราหมดสิน้ไปหลังจากความตายของเรา (หากไม่มีการฟ้ืนคนืชีวติของ
คนตายความหวงัของเราในพระเยซูครสิตจ์ะใช้ ได้ ในชีวติน้ีเท่าน้ันและจุดประสงค์
ของแผนแห่งความรอดจะไม่สามารถบรรลุผลได)้

ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 20–22 ความหวงัที่ยิ่งใหญ่ ใดที่การฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระเยซู
ครสิตม์ี ให้ (ความหวงัที่วา่เราทุกคนจะมีชีวติอีกครัง้หลังความตาย หลังจากนักเรยีนตอบ
แล้ว ให้เขียนความจรงิตอ่ไปน้ีบนกระดาน เน่ืองจากการฟ้ืนคืนพระชนม์ของพระเยซู
ครสิต์ เราสามารถมีความหวงัได้)

• การฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระเยซูครสิตส์ามารถนําความหวงัมาสู่เราเมื่อบางคนท่ีเรา
รูจ้ักสิน้ชีวติหรอืเมื่อเรากลัวความตายของเราเองในท่ีสุดอย่างไร

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจความสําคญัของการฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระเยซูครสิตม์าก
ขึน้ ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ 
(หากเป็นไปได ้ให้แจกคาํกล่าวน้ีแก่นักเรยีนเป็นเอกสารแจก)

“หลักธรรมพืน้ฐานของศาสนาเราคอืประจักษ์พยานของอัครสาวกและศาสดาพยากรณ์
เกี่ยวกับพระเยซูครสิต ์วา่พระองคสิ์น้พระชนม์ ทรงถูกฝัง ทรงคนืพระชนม์อีกครัง้
ในวนัที่สาม และเสด็จขึน้สู่สวรรค ์เรือ่งอื่นทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกับศาสนาเราล้วนเป็น
เพียงส่วนประกอบของเรือ่งดงักล่าว” (คาํสอนของประธานศาสนจักร: โจเซฟ สมิธ 
[2007], 52)

• โจเซฟพูดวา่อะไรเป็นหลักธรรมพืน้ฐานของศาสนาของเรา

• ตามที่ท่านเรยีนรู้ ในบทเรยีนน้ี การฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระเยซูครสิตเ์ป็นพืน้ฐาน
ของความจรงิทางพระกิตตคิณุอื่นๆ อย่างไร

ท่านอาจตอ้งการเป็นพยานถึงความเป็นจรงิของการฟ้ืนคนืพระชนม์และความสําคญั
ของการฟ้ืนคนืพระชนม์ ในแผนแห่งความรอดของพระบิดาบนสวรรค์



อธิบายวา่ดงัที่บันทึกไว้ ใน 1 โครนิธ์ 15:23–24 เปาโลสอนวา่จะมีลําดบัของการฟ้ืนคนื
ชีวติและพระเยซูครสิตจ์ะ “[ทรงมอบ] อาณาจักร” พระบิดาบนสวรรคห์ลังจากสิน้สุด 
“สิทธิอํานาจ” บนแผ่นดนิโลก (หรอืทางโลก) ทุกรปูแบบแล้ว

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 1 โครนิธ์ 15:25–26 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมอง
หาส่ิงที่เปาโลสอนวา่จะเกิดขึน้กับศัตรขูองพระเยซูครสิต์ ในที่สุด

• เปาโลพูดวา่จะเกิดอะไรขึน้กับศัตรขูองพระเยซูครสิต์ ในที่สุด (พวกเขาจะอยู่  
“ ใตพ้ระบาทของพระองค”์ [ข้อ 25] หรอืถูกทําลาย)

• ใครหรอือะไรที่ถือวา่เป็นศัตรขูองพระเยซูครสิต ์(ตวัอย่างไดแ้ก่บาป ความเส่ือมทราม 
ความช่ัวรา้ย และปฏิปักษ์)

• ศัตรลูําดบัสุดท้ายที่พระเยซูครสิตจ์ะทรงทําลายคอือะไร

• เหตใุดความตายจึงถือวา่เป็นศัตรขูองพระเยซูครสิตแ์ละแผนของพระบิดาบนสวรรค์

เตอืนนักเรยีนวา่สมาชิกศาสนจักรบางคนในเมืองโครนิธ์เช่ือวา่คนที่ตายไปแล้วไม่
สามารถฟ้ืนคนืชีวติได ้แตเ่ปาโลชี ้ให้เห็นวา่วสุิทธิชนไดท้ําบางส่ิงที่บ่งชีถ้ึงความเช่ือของ
พวกเขาในการฟ้ืนคนืชีวติของคนตาย

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 1 โครนิธ์ 15:29 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
ศาสนพิธีที่วสุิทธิชนชาวโครนิธ์ทํา เชือ้เชิญให้นักเรยีนรายงานส่ิงที่พบ

• ท่านจะสรปุส่ิงที่เปาโลถามวสุิทธิชนเกี่ยวกับการมีส่วนรว่มทําบัพตศิมาแทนคนตายวา่
อย่างไร (“ถ้าคณุไม่เช่ือในการฟ้ืนคนืชีวติ ทําไมคณุจึงทําบัพตศิมาแทนคนตาย”)

ชี ้ให้เห็นวา่ศาสนพิธีบัพตศิมาแทนคนตายเป็นพยานถึงความเช่ือของเราในการฟ้ืนคนื
ชีวติ เขียนความจรงิตอ่ไปน้ีบนกระดาน ผู้ท่ีสิน้ชีวติโดยไม่ได้รบับัพติศมาอาจได้รบั
ศาสนพิธีท่ีจําเป็นน้ี
แสดงภาพพระวหิาร เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีของประธาน
กอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์

“พระวหิารทุกแห่ง ไม่วา่ใหญ่หรอืเล็ก เก่าหรอืใหม่ เป็นการแสดงออกถึงประจักษ์พยาน
ของเราวา่ชีวติหลังความตายน้ันเป็นจรงิและแน่นอนดงัเช่นความเป็นมรรตยั” (“This 

Peaceful House of God,” Ensign, May 1993, 74)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนพิจารณาเวลาที่พวกเขาทําบัพตศิมาแทนคนตายหรอืเตรยีมรายช่ือ
เพื่อนําไปพระวหิาร เชือ้เชิญให้นักเรยีนสองสามคนตอบคาํถามตอ่ไปน้ี

• ท่านมีความรูสึ้กอย่างไรเม่ือท่านเตรยีมรายช่ือหรอืทํางานแทนพวกเขาในพระวหิาร

• ประสบการณ์ของท่านเกี่ยวกับการทําประวตัคิรอบครวัและงานพระวหิารเสรมิสรา้ง
ศรทัธาของท่านในเรือ่งการฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระเยซูครสิตแ์ละของทุกคนในทาง
ใดบ้าง

ท่านอาจเป็นพยานถึงความสําคญัของการทําประวตัคิรอบครวัและงานพระวหิารแทนผู้
ที่ล่วงลับไปแล้ว กระตุน้ให้นักเรยีนแสดงศรทัธาของพวกเขาในการฟ้ืนคนืพระชนม์ของ
พระเยซูครสิตแ์ละการฟ้ืนคนืชีวติของสัตภาวะทัง้ปวงในท่ีสุดโดยมีส่วนรว่มในการทํา
ประวตัคิรอบครวัและงานพระวหิารอย่างสมํ่าเสมอ



เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจวา่การรูห้ลักคาํสอนใน 1 โครนิธ์ 15:20–22 จะเตรยีมพวกเขา
ให้ช่วยผู้อื่นไดอ้ย่างไร เชือ้เชิญให้พวกเขานึกถึงบางคนท่ีพวกเขารูจ้ักที่ ไดสู้ญเสียคนที่รกั
ไป ขอให้นักเรยีนเขียนจดหมายสัน้ๆ ถึงบุคคลน้ีในสมุดจดหรอืสมุดบันทึกการศึกษา
พระคมัภีรข์องพวกเขาโดยใช้ความเข้าใจของพวกเขาเกี่ยวกับขอ้ความน้ีเพื่อสอนและ
ปลอบโยนบุคคลดงักล่าว เชือ้เชิญนักเรยีนสองสามคนแบ่งปันส่ิงที่พวกเขาเขียนกับชัน้
เรยีน



ก่อนชัน้เรยีน ให้เขียนคาํถามตอ่ไปน้ีบนกระดาน ผู้คนอาจเลือกดาํเนินชีวติอย่างไรหาก
พวกเขาไม่เชือ่วา่พวกเขาจะมีชีวติอยู่อีกครัง้หลังจากพวกเขาตาย

เมื่อเริม่ชัน้เรยีน เชือ้เชิญให้นักเรยีนตอบคาํถามที่เขียนบนกระดาน

สรปุ 1 โครนิธ์ 15:30–34 โดยอธิบายวา่เปาโลถามวสุิทธิชนชาวโครนิธ์ (บางคนเช่ืออย่าง
ผิดๆ วา่จะไม่มีการฟ้ืนคนืชีวติ) ให้พิจารณาสาเหตทุี่บางคนซ่ึงเช่ือในพระเยซูครสิตจ์ะ
ทนตอ่การข่มเหงและเส่ียงความตายถ้าไม่มีการฟ้ืนคนืชีวติของคนตาย

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 1 โครนิธ์ 15:32 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
วา่เจตคติ ใดที่เปาโลบอกวา่บางคนอาจจะมีหากไม่มีการฟ้ืนคนืชีวติของคนตาย

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 32 เจตคตอิะไรที่เปาโลบอกวา่บางคนอาจจะมีหากไม่มีการฟ้ืนคนื
ชีวติของคนตาย

• เน่ืองจากการฟ้ืนคนืชีวติเป็นเรือ่งจรงิ แตเ่หตใุดการรบัเจตคตน้ีิอาจเป็นอันตราย

เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาความจรงิเม่ือพวกเขาศึกษาส่วนที่เหลือของ 1 โครนิธ์ 15 ที่จะ
ช่วยพวกเขาเข้าใจวา่ความรูเ้รือ่งการฟ้ืนคนืชีวติจะมีอิทธิพลตอ่การเลือกของพวกเขาใน
ความเป็นมรรตยั (หมายเหต:ุ ขณะระบุความจรงิตา่งๆ ให้เขียนไวบ้นกระดาน)

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 1 โครนิธ์ 15:35 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
คาํถามที่ผู้คนอาจมีเกี่ยวกับการฟ้ืนคนืชีวติ เชือ้เชิญให้นักเรยีนรายงานส่ิงที่พบ

สรปุ 1 โครนิธ์ 15:36–38 โดยอธิบายวา่เปาโลช่วยตอบคาํถามเหล่าน้ีดว้ยการใช้เมล็ดแทน
รา่งกายมรรตยั ซ่ึงหลังจากความตายและการฝังในดนิจะงอกขึน้มาในการฟ้ืนคนืชีวติ

แสดง (หรอืวาดภาพบนกระดาน) ภาพ ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร ์และดวงดาวหลายดวง

• จากมุมมองของเราที่น่ีบนแผ่นดนิโลก 
แสงของดวงอาทิตย์เป็นอย่างไรเม่ือ
เปรยีบเทียบกับแสงของดวงจันทร์

• แสงของดวงจันทรเ์ป็นอย่างไรเมื่อ
เปรยีบเทียบกับแสงของดวงดาว



เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึง อ่าน ออกเสียง1 โครนิธ์ 15:39–42 อธิบายวา่งานแปลของ 
โจเซฟ สมิธข้อ 40 อ่านวา่ “รา่งกายซีเลสเชียลดว้ย และรา่งกายแห่งเทอรเ์รสเตรยีล และ
รา่งกายแห่งทีเลสเชียล แตร่ศัมีภาพของซีเลสเชียลอย่างหน่ึง และเทอรเ์รสเตรยีล อีก
อย่างหน่ึง และทีเลสเชียล อีกอย่างหน่ึง”   ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่เปาโลใช้
ความสวา่งของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร ์และดวงดาวอย่างไรเพื่ออธิบายความแตกตา่งใน
รา่งกายท่ีฟ้ืนคนืชีวติ อธิบายวา่ในบรบิทน้ีคาํวา่ รศัมี สามารถหมายถึงแสงสวา่ง ความ
รุง่โรจน์ หรอืความสุกใส

• เปาโลเปรยีบเทียบรศัมีภาพของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร ์และดวงดาวกับอะไร (รศัมีภาพ
ของรา่งกายท่ีฟ้ืนคนืชีวติ)

• ความแตกตา่งของแสงสวา่งหรอืรศัมีภาพเหล่าน้ีสอนอะไรเราเก่ียวกับรา่งกายที่ฟ้ืน
คนืชีวติ (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แต่ ให้แน่ใจวา่พวกเขาระบุหลักคาํสอนตอ่ไปน้ี 
มีระดับแห่งรศัมีภาพท่ีต่างกันสาํหรบัรา่งกายท่ีฟ้ืนคืนชีวติ

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยประธานโจเซฟ ฟิลดงิก์ สมิธ 
ขอให้ชัน้เรยีนฟังวา่รศัมีภาพตา่งๆ ของรา่งกายที่ฟ้ืนคนืชีวติแตกตา่งกันอย่างไร ก่อน
นักเรยีนอ่าน อธิบายวา่เมื่อประธานสมิธพูดถึง “รา่งกายแห่งซีเลสเชียล” ท่านหมายถึง
คนที่ ไดร้บัระดบัสูงสุดของอาณาจักรซีเลสเชียล (ด ูคพ. 131:1–4)

“ ในการฟ้ืนคนืชีวติ จะมีรา่งกายแบบท่ีแตกตา่งกัน รา่งกายจะไม่เหมือนกัน
ทัง้หมด รา่งกายท่ีมนุษย์คนหน่ึงไดร้บัจะกําหนดที่ของบุคคลน้ันในภายหลัง 
จะมีรา่งกายซีเลสเชียล รา่งกายเทอรเ์รสเตรยีล และรา่งกายทีเลสเชียล . . .

“. . . บางคนจะไดร้บัรา่งกายซีเลสเชียลพรอ้มกับพลังอํานาจทัง้หมดแห่ง
ความสูงส่งและการเพิ่มพูนนิรนัดร ์รา่งกายเหล่าน้ีจะส่องสวา่งเหมือนดวงอาทิตย์ดงัท่ี
พระวรกายของพระผู้ช่วยให้รอดส่องแสง . . . คนท่ีเข้าสู่อาณาจักรเทอรเ์รสเตรยีลจะมี
รา่งกายเทอรเ์รสเตรยีล และพวกเขาจะไม่ส่องสวา่งเหมือนดวงอาทิตย์ แตพ่วกเขาจะ
มีรศัมีภาพมากกวา่รา่งกายของคนท่ีไดร้บัรศัมีภาพทีเลสเชียล” (Doctrines of Salvation, 

comp. Bruce R. McConkie, 3 vols. [1954–56], 2:286, 287)

• รศัมีภาพตา่งๆ ของรา่งกายที่ฟ้ืนคนืชีวติแตกตา่งกันอย่างไร

เขียนกํากับภาพวาดของดวงอาทิตย์บนกระดานดว้ยคาํวา่ ซีเลสเชียล ดวงจันทรด์ว้ย 
เทอรเ์รสเตรยีล และดวงดาวดว้ย 
ทีเลสเชียล ใตภ้าพวาดหรอื ภาพ 
แตล่ะภาพให้วาดรปูรา่งกายอย่าง
ง่ายโดยให้รา่งซีเลสเชียลดมูีรศัมี
ภาพมากกวา่เทอรเ์รสเตรยีล และ
เทอรเ์รสเตรยีลดมูีรศัมีภาพมากกวา่
ทีเลสเชียล

• ตามท่ีประธานสมิธกล่าว รา่งกาย
หรอืรศัมีภาพที่คนๆ หน่ึงไดร้บัใน
การฟ้ืนคนืชีวติจะกําหนดอะไร

• ตามที่ประธานสมิธกล่าว ผู้ที่ ไดร้บั
รา่งกายซีเลสเชียลในระดบัสูงสุด



ของอาณาจักรซีเลสเชียลจะไดร้บัอะไรซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของรศัมีภาพของพวกเขา อต่
ผู้ท่ี ไม่ ไดร้า่งกายซีเลสเชียลจะไม่ไดร้บั (เขียน พลังอํานาจแห่งความสูงส่งและการ
เพิ่มพูนนิรนัดร ์ใตภ้าพวาดของรา่งซีเลสเชียล)

อธิบายวา่ “พลังอํานาจแห่งความสูงส่ง” รวมถึงความสามารถในการดาํเนินชีวติในแบบท่ี
พระผู้เป็นเจ้าทรงดาํเนินพระชนม์ชีพและ “การเพิ่มพูนนิรนัดร”์ เป็นความสามารถที่
จะมีลูกหลานในนิรนัดรตอ่ไป พรเหล่าน้ีมี ให้แก่คนที่ ไดร้บัความสูงส่งในระดบัสูงสุดของ
อาณาจักรซีเลสเชียลเท่าน้ัน (ด ูคพ. 131:1–4; 132:19–20)

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจวา่เราตอ้งทําอะไรเพื่อไดร้บัรา่งกายซีเลสเชียลในการฟ้ืนคนื
ชีวติ เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง หลักคาํสอนและพันธสัญญา 88:21–22 
ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่เราตอ้งทําอะไรเพื่อไดร้บัรา่งกายซีเลสเชียล

• เราตอ้งทําอะไรเพ่ือไดร้บัรา่งกายซีเลสเชียล (อธิบายวา่เพื่อ “ปฏิบัตติามกฎของอาณา
จักรซีเลสเชียล [น้ัน] ” [ข้อ 22] หมายถึงการรบัศาสนพิธีทัง้หมด ทําและรกัษาพันธ
สัญญาทัง้ปวงที่จําเป็นตอ่การเข้าอาณาจักรซีเลสเชียล)

• การรูเ้กี่ยวกับรศัมีภาพและพรที่มี ให้แก่สัตภาวะที่ฟ้ืนคนืชีวติในระดบัสูงสุดของอาณา
จักรซีเลสเชียลเท่าน้ันสามารถส่งผลตอ่การเลือกของคนๆ หน่ึงในความเป็นมรรตยั
อย่างไร

สรปุ 1 โครนิธ์ 15:42–52 โดยอธิบายวา่เปาโลชีแ้จงตอ่ไปวา่รา่งกายที่ฟ้ืนคนืชีวติจะเป็น
อย่างไร เขาพูดถึงรา่งกายมรรตยัวา่เป็น “เน้ือหนัง” (ข้อ 44, 46) และเส่ือมสลายและพูด
ถึงรา่งกายท่ีฟ้ืนคนืชีวติวา่เป็น “จิตวญิญาณ” (ข้อ 44, 46) และ “ปราศจากความเส่ือม
สลาย” (ข้อ 52) หมายถึงเป็นอมตะและไม่ขึน้อยู่กับความตาย

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 1 โครนิธ์ 15:53 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
หลักคาํสอนท่ีเปาโลสอนเกี่ยวกับสภาพรา่งกายของเราเม่ือเราฟ้ืนคนืชีวติ

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 53 สภาพรา่งกายของเราหลังจากการฟ้ืนคนืชีวติจะเป็นอย่างไร 
(นักเรยีนควรระบุหลักคาํสอนทํานองน้ี เราจะฟ้ืนคืนชีวติในสภาพท่ี ไม่เสือ่มสลาย
และเป็นอมตะ)

• รา่งกายท่ีฟ้ืนคนืชีวติของเราจะไม่เส่ือมสลายในทางใดบ้าง (รา่งกายจะไม่ตกอยู่ภายใต้
การเน่าเป่ือยหรอืความตายอีกตอ่ไป)

• การรูว้า่เราแตล่ะคนจะมีรา่งกายที่ฟ้ืนคนืชีวติและประสบกับระดบัแห่งรศัมีภาพท่ี
เหมาะสมช่ัวนิรนัดรจ์ะส่งผลตอ่การตดัสินใจที่เราทําในความเป็นมรรตยัอย่างไร

เพื่อเตรยีมนักเรยีนให้ศึกษาที่เหลือของสาส์นฉบับแรกของเปาโลถึงชาวโครนิธ์ เชือ้เชิญ
ให้พวกเขายกมือขึน้หากพวกเขาเคยโดนแมลงกัดตอ่ย

• ท่านจะบรรยายประสบการณ์ของการถูกแมลงกัดตอ่ยวา่อย่างไร

เชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่าน 1 โครนิธ์ 15:54–55 ในใจ โดยมองหาส่ิงที่พระเยซูตรสัขณะอยู่
บนกางเขน

• เปาโลพูดวา่อะไรที่ ไม่มีเหล็กในอีกตอ่ไป (ความตายทางรา่งกาย)



• ความตายทางรา่งกายเป็น “เหล็กใน” (ข้อ 55) หรอืเหมือนจะมีชัยชนะเหนือเราในทาง
ใดบ้าง

• ความตายทางรา่งกายถูก “กลืนเข้าในชัยชนะ” ผ่านทางพระเยซูครสิต ์(ข้อ 54) อย่างไร

• เราสามารถเรยีนรูค้วามจรงิอะไรจากคาํสอนของเปาโลเกี่ยวกับสาเหตทุี่ความตายทาง
รา่งกายไม่มีเหล็กในถาวรหรอืชัยชนะเหนือเราอีกตอ่ไป ( ให้แน่ใจวา่นักเรยีนระบุความ
จรงิทํานองน้ี ความตายทางรา่งกายไม่มีชัยชนะเหนือเรา เน่ืองจากการฟ้ืนคืน
พระชนม์ของพระเยซูครสิต์)

อธิบายวา่ถึงแม้การฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระเยซูครสิตท์รงนําเอาเหล็กในที่มาจากความ
ตายทางรา่งกายออก แตก็่มีเหล็กในในความตายอีกอย่างหน่ึงที่ยังคงอยู่ เชือ้เชิญนักเรยีน
คนหน่ึงอ่านออกเสียง 1 โครนิธ์ 15:56 ขอให้ชัน้เรยีนดตูามและมองหาเหล็กในที่ยังคงอยู่
เมื่อเราตาย

• เหล็กในอะไรที่ยังคงอยู่เมื่อเราตาย

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 1 โครนิธ์ 15:57–58 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมอง
หาส่ิงที่เปาโลสอนวา่จะนําเอาเหล็กในแห่งความตายท่ีมาจากบาปออกได้

• เปาโลสอนวา่ส่ิงใดจะถอนเหล็กในแห่งความตายท่ีมาจากบาปออกได้

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 58 เปาโลเชือ้เชิญให้ผู้อ่านของเขาทําอะไรเน่ืองจากชัยชนะเหนือ
ความตายของพระเยซูครสิต์

• เราสามารถระบุหลักธรรมอะไรจาก ข้อ 56–58 เกี่ยวกับส่ิงที่เราตอ้งทําเพื่อหลีกเลี่ยง
เหล็กในแห่งความตายที่มาจากบาป (ช่วยนักเรยีนระบุหลักธรรมทํานองน้ี ถ้าเราม่ันคง
และแน่วแน่ในการดําเนินชีวติตามพระกิตติคุณ เหล็กในแห่งความตายท่ีมา
จากบาปจะนําออกไปได้ โดยผ่านการชดใช้ของพระเยซูครสิต์)

• ความมั่นคงและแน่วแน่ในการดาํเนินชีวติตามพระกิตตคิณุหมายความวา่อย่างไร

• การกลับใจมีบทบาทอะไรในความมั่นคงและแน่วแน่

เพื่อช่วยให้นักเรยีนรูสึ้กถึงความสําคญัของความจรงิที่พวกเขาเรยีนรู ้อ้างอิงถึงความจรงิ
ที่เขียนบนกระดานและเชือ้เชิญให้นักเรยีนเขียนคาํตอบของคาํถามตอ่ไปน้ีในสมุดจด
หรอืสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องพวกเขา ความจรงิอะไรเกีย่วกับการฟ้ืนคนืชีวติ
ทีท่่านเรยีนรูซึ้ง่จะช่วยให้ท่านตอ้งการดาํเนินชีวติอย่างชอบธรรม หลังจากให้เวลาพอ
สมควรแล้ว เชือ้เชิญนักเรยีนสองสามคนแบ่งปันส่ิงที่พวกเขาเขียนกับชัน้เรยีน

เชือ้เชิญให้นักเรยีนตัง้เป้าหมายเกี่ยวกับส่ิงที่พวกเขาจะทําวนัน้ีเพื่อให้มีความมั่นคงและ
แน่วแน่ในการดาํเนินชีวติตามพระกิตตคิณุ

สรปุ 1 โครนิธ์ 16:1–24 โดยอธิบายวา่เปาโลแนะนําวสุิทธิชนชาวโครนิธ์ ให้ช่วยดแูล
ผู้ยากไร้ ในกรงุเยรซูาเล็ม “มั่นคงในความเช่ือ” (ข้อ 13)และทําทุกส่ิง “ดว้ยความรกั” 
(ข้อ 14)

เป็นพยานถึงความจรงิที่นักเรยีนระบุในบทเรยีนน้ี



เชือ้เชิญนักเรยีนสองคนออกมาท่ีหน้าชัน้เรยีนพรอ้มกับพระคมัภีรข์องพวกเขา ขอให้
พวกเขาสมมตวิา่ท่านเป็นผู้สนใจและพวกเขาเป็นคูผู่้สอนศาสนากําลังสอนท่านเกี่ยวกับ
แผนแห่งความรอด ขอให้พวกเขาอธิบายส่ิงที่พวกเขารูเ้กี่ยวกับความตายและการฟ้ืนคนื
ชีวติ โดยใช้ข้อความผู้เช่ียวชาญพระคมัภีรท์ัง้สองข้อใน 1 โครนิธ์ 15 และข้ออื่นๆ ทีอ่าจ
มีประโยชน์ ขอให้ชัน้เรยีนแบ่งปันเรือ่งอ่ืนๆ ที่พวกเขาอาจตอ้งการอธิบายเกี่ยวกับความ
ตายและการฟ้ืนคนืชีวติแก่ผู้สนใจ
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เชือ้เชิญให้นักเรยีนนึกถึงเวลาที่บางคนที่พวกเขารูจ้ักประสบกับการทดลองที่ยากลําบาก
หรอืความทุกข์

• ท่านทําอะไรเพื่อช่วยเขา

• ท่านเคยตอ้งการปลอบโยนคนบางคนระหวา่งการทดลองแต่ไม่รูว้า่จะทําอย่างไรหรอืไม่

เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาความจรงิเมื่อพวกเขาศึกษา 2 โครนิธ์ 1 เพื่อจะช่วยพวกเขารู้
วธิีปลอบโยนผู้อื่นในการทดลองและความทุกข์ของพวกเขา

อธิบายวา่หลังจากเปาโลเขียน 1 โครนิธ์ มีการจลาจลเกิดขึน้ในเมืองเอเฟซัสซ่ึงเกิดจาก
คาํสอนของเขา (ด ูกิจการของอัครทูต 19:23–41 หมายเหต:ุ แควน้เอเชียเป็นจังหวดัของ
โรมันซ่ึงเป็นตรุกี ในสมัยปัจจุบัน) เปาโลออกจากเมืองเอเฟซัสไปที่แควน้มาซิโดเนีย  
ทิตสันําข่าวมาบอกเขาวา่จดหมายของเปาโลฉบับก่อนหน้าน้ีไดร้บัการตอบรบัอย่างดจีาก 
วสุิทธิชนในโครนิธ์ เปาโลเรยีนรูด้ว้ยวา่วสุิทธิชนกําลังประสบกับความยากลําบากและผู้
สอนปลอมในเมืองโครนิธ์ทําให้หลักคาํสอนที่แท้จรงิของพระครสิตเ์ส่ือม เปาโลเขียน 
2 โครนิธ์เพื่อปลอบโยนวสุิทธิชนและเพื่อแก้ ไขปัญหาที่เกิดขึน้จากผู้สอนซ่ึงไม่เป็นที่
ตอ้นรบัเหล่าน้ี

เชือ้เชิญนักเรยีนหลายๆ คนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก 2 โครนิธ์ 1:1–5 ขอให้ชัน้เรยีนดู
ตาม โดยมองหาส่ิงที่เปาโลบอกวสุิทธิชนเกี่ยวกับความยากลําบากของพวกเขา

• เปาโลบอกอะไรวสุิทธิชนเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าใน ข้อ 3 ที่อาจปลอบใจพวกเขาขณะ
เผชิญความยากลําบาก

• เราเรยีนรูค้วามจรงิอะไรจาก ข้อ 4 เกี่ยวกับส่ิงที่เราทําไดเ้มื่อเราไดร้บัการปลอบโยน
จากพระบิดาบนสวรรค ์(นักเรยีนควรระบุความจรงิทํานองน้ี เม่ือพระบิดาบนสวรรค์
ทรงปลอบโยนเราขณะเผชิญความยากลําบาก เราสามารถช่วยให้ผู้อ่ืนได้รบัการ
ปลอบโยนจากพระองค์)

• เมื่อท่านไดร้บัการปลอบโยนจากพระผู้เป็นเจ้าระหวา่งการทดลองทําให้ท่านช่วยผู้อื่น
รบัการปลอบโยนจากพระองคอ์ย่างไร (ท่านอาจแบ่งปันประสบการณ์ของท่านขณะที่
นักเรยีนนึกถึงประสบการณ์ของพวกเขาเอง)



สรปุ 2 โครนิธ์ 1:6–8 โดยอธิบายวา่เปาโลบอกวสุิทธิชนในเมืองโครนิธ์เกี่ยวกับความยาก
ลําบากที่ โหดรา้ยและอันตรายถึงชีวติที่เขาหรอืคูข่องเขาเคยประสบขณะส่ังสอนพระ
กิตตคิณุในเอเฟซัส

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 2 โครนิธ์ 1:9–11 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
ส่ิงที่ช่วยเปาโลแและคูข่องเขาระหวา่งการทดลองของพวกเขา

• อะไรที่ช่วยเปาโลแและคูข่องเขาระหวา่งการทดลองของพวกเขา

• ท่านสามารถระบุความจรงิอะไรใน ข้อ 11 เกี่ยวกับวธิีที่เราสามารถช่วยคนที่กําลัง
ประสบกับการทดลอง (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แต่ ให้แน่ใจวา่พวกเขาระบุ
ความจรงิตอ่ไปน้ี คําสวดอ้อนวอนของเราสามารถช่วยคนท่ีกําลังประสบกับการ
ทดลองได้)

• คาํสวดอ้อนวอนของเราช่วยคนที่กําลังประสบกับการทดลองไดอ้ย่างไร

• การสวดอ้อนวอนของผู้อื่นช่วยท่านระหวา่งการทดลองที่ท่านประสบอย่างไร

สรปุ 2 โครนิธ์ 1:12–24 โดยอธิบายวา่เปาโลช่ืนชมยินดี ในคนที่รบัคาํแนะนําที่เขาให้
ในสาส์นฉบับแรกของเขา ใน ข้อ 15–20 เปาโลตอบคนที่จับผิดเขาเมื่อเขาเปลี่ยนแผน
ไปเยี่ยมคนเหล่าน้ัน ผู้ที่วจิารณ์เปาโลบางคนดเูหมือนจะพูดวา่เน่ืองจากเปาโลเปลี่ยน
แผนการเดนิทางของตนเอง พวกเขาจึงไม่สามารถไว้ ใจเปาโลหรอืคาํสอนของเขาอีก
ตอ่ไป เปาโลประกาศวา่ข่าวสารของพระกิตตคิณุเป็นความจรงิไม่วา่เขาจะเปลี่ยนแผน
หรอืไม่

เชือ้เชิญให้นักเรยีนนึกถึงเวลาที่มีคนทํารา้ยพวกเขาหรอืสรา้งความขุ่นเคอืงใจให้พวกเขา
หรอืคนท่ีพวกเขารกั

• เหตใุดจึงเป็นเรือ่งยากท่ีจะให้อภัยบุคคลน้ัน

เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาความจรงิเมื่อพวกเขาศึกษา 2 โครนิธ์ 2 ที่จะช่วยพวกเขารู้
เหตผุลวา่เป็นเรือ่งสําคญัที่จะให้อภัยคนทัง้ปวง

เตอืนนักเรยีนวา่ในจดหมายฉบับแรกของเปาโลถึงชาวโครนิธ์เขาเคยตสีอนชาวโครนิ
ธ์เรือ่งการไม่เช่ือฟังและขาดศรทัธา เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 2 โครนิธ์ 
2:1–4 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาส่ิงที่เปาโลหวงัวา่วสุิทธิชนในเมืองโครนิธ์จะรูเ้กี่ยว
กับการตสีอนของเขา

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 4 เปาโลตอ้งการให้วสุิทธิชนรูถ้ึงแรงจูงใจของเขาในการตสีอนคน
เหล่าน้ัน

• การตสีอนหรอืการแก้ ไขเป็นหลักฐานของความรกัที่คนบางคนมีตอ่เราไดอ้ย่างไร

สรปุ 2 โครนิธ์ 2:5–6 โดยอธิบายวา่เปาโลเขียนเกี่ยวกับสมาชิกศาสนจักรที่ ไดท้ําบาปตอ่
สมาชิกศาสนจักรคนอื่นๆ และทําให้พวกเขาทุกข์ โศก ดว้ยเหตน้ีุ ศาสนจักรจึงลงโทษ
ทางวนัิยชายคนน้ี

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 2 โครนิธ์ 2:7–8 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
ส่ิงที่เปาโลพูดวา่วสุิทธิชนควรปฏิบัตติอ่ชายคนน้ีอย่างไร



• วสุิทธิชนควรจะปฏิบัตอิย่างไรตอ่ชายคนน้ีที่ทําให้เกิดความทุกข์ โศกอย่างมาก

อธิบายวา่แม้ชายคนน้ีทําบาป แตค่า่ของจิตวญิญาณของเขายิ่งใหญ่ ในสายพระเนตรของ
พระผู้เป็นเจ้า (ด ูคพ. 18:10) เปาโลตกัเตอืนให้วสุิทธิชนให้อภัย ปลอบโยน และรกัชาย
คนน้ีเพื่อช่วยให้เขากลับใจ

เชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่าน 2 โครนิธ์ 2:9–11 ในใจโดยมองหาอีกเหตผุลหน่ึงที่เปาโลพูดวา่ 

วสุิทธิชนควรให้อภัยผู้อื่น

• ตามที่เปาโลสอนวสุิทธิชนใน ข้อ 11อะไรคอือีกเหตผุลหน่ึงที่เราควรให้อภัยผู้อื่น ( โดย
ใช้คาํพูดของพวกเขาเอง นักเรยีนควรระบุความจรงิตอ่ไปน้ี ถ้าเราไม่ ให้อภัยผู้อ่ืน 
ซาตานจะได้เปรยีบเรา ท่านอาจตอ้งการเสนอแนะให้นักเรยีนทําเครือ่งหมายความ
จรงิน้ีใน ขอ้ 11)

ชี ้ให้เห็นวา่การให้อภัยไม่ไดห้มายความวา่คนบาปจะไม่ตอ้งรบัผิดชอบการกระทําของ
ตนเอง และไม่ไดห้มายความวา่เป็นการยอมให้ตนเองอยู่ ในสถานการณ์ที่คนจะข่มเหง
เราตอ่ไป แตก่ารให้อภัยผู้อื่นหมายถึงการปฏิบัตดิว้ยความรกัตอ่คนที่ข่มเหงเราและไม่มี
ความรูสึ้กเคยีดแคน้หรอืโกรธพวกเขา เราไดร้บับัญชาที่จะให้อภัยมนุษย์ทัง้ปวง (ด ูคูม่ือ
พระคมัภีร,์ “ ให้อภัย,” scriptures.lds.org; คพ. 64:9–11)

• ท่านคดิวา่ซาตานไดเ้ปรยีบเราเมื่อเราไม่ ให้อภัยผู้อื่น อย่างไร

เป็นพยานถึงความสําคญัของการให้อภัยผู้อื่น ขอให้นักเรยีนนึกถึงคนบางคนท่ีพวกเขา
อาจจําเป็นตอ้งให้อภัย เชือ้เชิญให้พวกเขาตัง้เป้าหมายในการให้อภัยบุคคลคนน้ีเพื่อ
ซาตานจะไม่ไดเ้ปรยีบพวกเขา

อธิบายวา่เราอ่านใน 2 โครนิธ์ 2:14 เปาโลเขียนวา่เขาขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรง 
“นํา [เขา] ดว้ยความมีชัยในพระครสิต”์ เสมอมาแม้ ในช่วงเวลาที่ยากลําบาก

อธิบายวา่ระหวา่งที่เปาโลไม่อยู่ ในเมืองโครนิธ์ ผู้สอนปลอมบางคนเริม่ตอ่ตา้นคาํสอนของ
เปาโลและพยายามใส่รา้ยเปาโลโดยบอกผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสวา่พวกเขายังคงจําเป็นตอ้ง
ทําตามกฎของโมเสส สรปุ 2 โครนิธ์ 3:1 โดยอธิบายวา่เพื่อตอบคนท่ีพยายามใส่รา้ยเขา 
เปาโลถามสมาชิกของเมืองโครนิธ์ โดยใช้วาทศิลป์วา่เขาจําเป็นตอ้งแสดง “[จดหมาย] 
แนะนําตวั” ที่บอกถึงอุปนิสัยและความชอบธรรมของเขาในฐานะอคัรสาวกที่แท้จรงิคน
หน่ึงของพระเยซูครสิตห์รอืไม่ (อธิบายวา่ในสมัยของเปาโล ผู้ที่เข้ามาใหม่ในชุมชนตอ้ง
มีจดหมายแนะนําตวักับพวกเขา จดหมายเหล่าน้ีแนะนําผู้ที่มาใหม่และยืนยันอุปนิสัยที่
ดขีองพวกเขา)

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 2 โครนิธ์ 3:2–3 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
ส่ิงที่เปาโลบอกวา่ใช้เป็นจดหมายแนะนําตวัของเขา

• เปาโลใช้อะไรเป็นจดหมายแนะนําตวัของเขา (ชีวติที่เปลี่ยนไปของวสุิทธิชนเป็น
เหมือนสาส์นจากพระครสิตพ์ระองคเ์อง)



• วลี “ ให้ทุกคนรูแ้ละอ่าน” ใน ข้อ 2 หมายความวา่อย่างไร (หลายคนจะรูจ้ักศาสนจักร
และตดัสินความจรงิของศาสนจักรก่อนผ่านความประพฤตส่ิวนตวัและแบบอย่างของ
สมาชิกศาสนจักร)

ชี ้ให้เห็นวลี “ ไม่ไดเ้ขียนบนแผ่นศิลา แตเ่ขียนบนแผ่นดวงใจของมนุษย์”  ใน ข้อ 3 
อธิบายวา่ในสมัยของโมเสส พระบัญญัตเิขียนไวบ้นแผ่นศิลา เปาโลเขียนถึงวสุิทธิชนชาว
โครนิธ์วา่ ผ่านอํานาจของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ พระบัญญัตเิขียนไว้ ในใจของพวกเขา

สรปุ 2 โครนิธ์ 3:5–13 โดยอธิบายวา่เปาโลให้เหตผุลวา่หากกฎเก่าของโมเสส ซ่ึงจางหาย
ไปแล้ว มีรศัมีภาพดว้ยตวัมันเอง รศัมีภาพของพันธสัญญาพระกิตตคิณุอันเป็นนิจย่อม
ยิ่งใหญ่กวา่น้ัน เปาโลเตอืนวสุิทธิชนในเมืองโครนิธ์วา่โมเสสนําเอาผ้าคลุมใบหน้าเขาไว้
เมื่อเขาลงมาจากการพูดคยุกับพระเจ้าบนภูเขาซีนายเพราะลูกหลานของอิสราเอลกลัว
รศัมีภาพที่ส่องจากใบหน้าของเขา

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 2 โครนิธ์ 3:14–15 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม มองหา
วา่เปาโลเปรยีบเทียบชาวอิสราเอลที่กลัวรศัมีภาพส่องจากใบหน้าของโมเสสกับชาวยิวใน
สมัยของเขาอย่างไร

• เปาโลเปรยีบเทียบชาวอิสราเอลที่ขอให้ โมเสสใส่ผ้าคลุมหน้ากับชาวยิวในสมัยของเขา
อย่างไร

• วลี “ความคดิของพวกเขามืดมัวไป” ใน ข้อ 14 และ “[พวกเขามี] ผ้าคลุม . . . ปิดบังใจ
ของเขาไว”้ ใน ข้อ 15 น่าจะหมายความวา่อย่างไร

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 2 โครนิธ์ 3:16–18 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมอง
หาส่ิงที่เปาโลสัญญาวา่จะนําเอาผ้าคลุมแห่งความเข้าใจผิดออกไปจากจิตใจและความคดิ
ของผู้คน ชี ้ให้เห็นวา่งานแปลของโจเซฟ สมิธแก้ ไขประโยคน้ี “ถ้าใครหันมาหาองคพ์ระ
ผู้เป็นเจ้า” ใน ข้อ 16 เป็น “ถ้าใจหันมาหาองคพ์ระผู้เป็นเจ้า” (งานแปลของโจเซฟ สมิธ, 
2 โครนิธ์ 3:16)

• ตามที่กล่าวไว้ ในงานแปลของโจเซฟ สมิธ 2 โครนิธ์ 3:16 ผู้คนตอ้งทําอะไรเพือ่ให้ผ้า
คลุมแห่งความเข้าใจผิดออกไป

เขียนบนกระดานวา่ เมือ่เราหันใจเราไปหาพระเจ้า . . .

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 18 เกิดอะไรขึน้กับคนที่หันไปหาพระเจ้าและทําให้ผ้าคลุม
แห่งความเข้าใจผิดออกไป (อธิบายวา่วลี “เปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระฉายาของ
พระองค์ โดยมีศักดิศ์รเีป็นลําดบัขึน้ไป” หมายถึงการคอ่ยๆ เปลี่ยนแปลงที่เราไดร้บั
ผ่านพระวญิญาณที่จะช่วยเราเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้ามากขึน้)

เตมิข้อความบนกระดานให้ครบถ้วนเพื่อให้อ่านวา่ “เม่ือเราหันใจเราไปหาพระเจ้า เรา
จะมีพระวญิญาณ ซ่ึงจะค่อยๆ ช่วยเราเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้ามากขึน้”
• ท่านคดิวา่การหันใจของเราไปหาพระเยซูครสิตห์มายความวา่อย่างไร

เชือ้เชิญให้นักเรยีนใช้เวลาหน่ึงนาทีเพื่อเขียนรายการในสมุดจดหรอืสมุดบันทึกการ
ศึกษาพระคมัภีรข์องพวกเขาถึงวธิีที่พวกเขาจะหันใจไปหาพระเยซูครสิต ์เชือ้เชิญ
นักเรยีนสองสามคนแบ่งปันรายการของพวกเขากับชัน้เรยีน



เชือ้เชิญให้นักเรยีนไตรต่รองวา่พระวญิญาณเปลี่ยนแปลงพวกเขาหรอืบางคนท่ีพวกเขา
รูจ้ักอย่างไร ขอให้นักเรยีนสองสามคนแบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขากับชัน้เรยีน

เชือ้เชิญให้นักเรยีนนึกถึงส่ิงที่พวกเขาทําไดด้ขีึน้เพื่อหันไปหาพระเจ้า ขอให้พวกเขาวาง
เป้าหมายเพื่อหันไปหาพระเจ้าเพื่อพวกเขาจะไดร้บัพระวญิญาณและเป็นเหมือนพระผู้
เป็นเจ้ามากขึน้



แสดง ภาพ 1

•  ภาพ น้ีแสดงถึงอะไร

• คนที่ถูกผลักอาจคดิอย่างไรเกี่ยวกับคนที่ผลักเขา

แสดง ภาพ 2

• การเห็นภาพแรกในบรบิทที่ ใหญ่ขึน้เปลี่ยนการตดัสินของท่านเกี่ยวกับส่ิงที่ภาพแสดง
ให้เห็นอย่างไร

อธิบายวา่เปาโลเขียนถึงวสุิทธิชนชาวโครนิธ์เพื่อช่วยให้พวกเขามองเห็นบรบิทที่กวา้ง
ขึน้เกี่ยวกับความยากลําบากของพวกเขา ขณะที่พวกเขาศึกษา 2 โครนิธ์ 4 เชือ้เชิญให้
นักเรยีนมองหาความจรงิที่เปาโลสอนวสุิทธิชนเกี่ยวกับความยากลําบากของพวกเขา

สรปุ 2 โครนิธ์ 4:1–7 โดยอธิบายวา่เปาโลยืนยันกับวสุิทธิชนวา่เขาส่ังสอนพระกิตตคิณุ
ตามความจรงิ เปาโลสอนวา่ซาตาน “พระของยุคน้ี” (ข้อ 4) ทํางานเพ่ือกีดกันผู้คนจาก
การยอมรบัพระกิตตคิณุ เปาโลเปรยีบเทียบตวัเขาเองและเพื่อนผู้ปฏิบัตศิาสนกิจกับ
ภาชนะดนิทีม่ี “ของลํา้คา่” แห่ง “ความสวา่งแห่งความรูถ้ึงพระสิรขิองพระเจ้า” (ข้อ 6–7)

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 2 โครนิธ์ 4:8–9 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
วา่เปาโลบรรยายความท้าทายของการทํางานเผยแผ่ศาสนาของเขาวา่อย่างไร

• เปาโลบรรยายความท้าทายของงานเผยแผ่ศาสนาของเขาวา่อย่างไร

• เปาโลใช้วลี ใดอธิบายวธิีที่เขาตอบรบัตอ่ความท้าทายเหล่าน้ี

• ท่านคดิวา่เหตใุดเปาโลจึงยังคงมีเจตคตทิี่ดขีณะที่เขาประสบกับความท้าทายเหล่าน้ี

สรปุ 2 โครนิธ์ 4:11–14 โดยอธิบายวา่เปาโลสอนวา่ถึงแม้บางคนจะตายเพื่อพระกิตตคิณุ
ของพระเยซูครสิต ์แตค่วามตายของเขาจะเป็นเรือ่งช่ัวคราว

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 2 โครนิธ์ 4:14–16 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมอง
หาส่ิงที่เปาโลรูซ่ึ้งช่วยให้เขาเผชิญการทดลองและการข่มเหง

• เปาโลรูอ้ะไรที่ช่วยให้เขาเผชิญการทดลองและการข่มเหง



• ประโยค “แม้วา่สภาพภายนอกของเรากําลังทรดุโทรมไป แตส่ภาพภายในน้ันก็ไดร้บั
การเปล่ียนใหม่ทุกๆ วนั” (ข้อ 16) หมายความวา่อย่างไร (แม้วา่เปาโลและคูข่องเขาจะ
ตายทางรา่งกาย แตว่ญิญาณของพวกเขาไดร้บัการเสรมิสรา้งให้เข้มแข็งทุกวนั)

แบ่งนักเรยีนออกเป็นคู่ๆ  เชือ้เชิญให้แตล่ะคูอ่่านออกเสียง 2 โครนิธ์ 4:17–18 ดว้ยกัน 
โดยมองหาความจรงิที่เปาโลสอนวสุิทธิชนเก่ียวกับการทดลองและความทุกข์ยาก ขอ
ให้แตล่ะคูเ่ขียนคาํตอบของคาํถามตอ่ไปน้ีลงในสมุดจดหรอืสมุดบันทึกการศึกษาพระ
คมัภีรข์องพวกเขา ท่านอาจตอ้งการเตรยีมคาํถามตอ่ไปน้ีเป็น เอกสารแจก หรอืเขียนไว้
บนกระดาน

 1. ความจรงิอะไรที่เปาโลสอนวสุิทธิชนเกี่ยวกับการทดลองและความทุกข์ยาก

 2. เหตใุดจึงเป็นส่ิงสําคญัที่จะมองความทุกข์ของเราในบรบิทท่ีกวา้งขึน้ของแผนของ
พระบิดาบนสวรรค์

 3. ท่านเคยเห็นบางคนยังคงเข้มแข็งระหวา่งการทดลองเพราะพวกเขามองเห็นความ
ทุกข์ของเขาในบรบิทที่กวา้งขึน้ของแผนของพระบิดาบนสวรรคเ์มื่อใด

หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว เชือ้เชิญให้นักเรยีนเขียนคาํตอบของคาํถามแรกบน
กระดาน นักเรยีนอาจเขียนความจรงิที่เป็นไปไดห้ลายข้อ รวมถึงความจรงิตอ่ไปน้ี การ
ทดลองและความทุกข์ยากของเราในชีวติน้ีเล็กน้อยเม่ือเทียบกับพรและการเติบโต
นิรนัดรท่ี์จะได้รบัเม่ือเราอดทนอย่างซ่ือสตัย์ เน่ืองจากความทุกข์ช่ัวคราวจะทําให้
เกิดการเติบโตและรศัมีภาพนิรนัดร ์เราจึงไม่ต้องสิน้หวงัในยามท่ีเราประสบความ
ทุกข์ยาก มีจุดประสงค์นิรนัดร์ ในความทุกข์ของเรา แม้เม่ือเราไม่สามารถมองเห็น
ได้ ในความเป็นมรรตัย
เชือ้เชิญให้นักเรยีนรายงานคาํตอบของพวกเขาตอ่คาํถามข้อที่สอง หลังจากพวกเขา
รายงานแล้ว ท่านอาจถามคาํถามตดิตามผลดงัตอ่ไปน้ี

• การทดลองและความทุกข์ยากของเราจะทําให้เกิดการเตบิโตในทางใดบ้าง

• การจดจําความจรงิเหล่าน้ีจะช่วยให้เราอดทนตอ่การทดลองและความทุกข์ยากอย่าง
ซ่ือสัตย์ ไดอ้ย่างไร

เชือ้เชิญให้นักเรยีนแบ่งปันคาํตอบของพวกเขาตอ่คาํถามข้อที่สาม ท่านอาจแบ่งปัน
ประสบการณ์ของท่านเอง

แจกกระดาษให้นักเรยีนคนละแผ่น ขอให้แตล่ะคนพับครึง่กระดาษ เขียนช่ือของเขา
ลงบนครึง่หน่ึงของกระดาษและเขียน พระบิดาบนสวรรค ์บนอีกครึง่หน่ึงของกระดาษ 
อธิบายวา่เม่ือเรามายังแผ่นดนิโลก เราออกจากที่ประทับของพระบิดาบนสวรรค ์เชือ้เชิญ
ให้นักเรยีนฉีกครึง่หน้ากระดาษและเก็บทัง้สองแผ่นแยกกัน



• กระดาษที่ฉีกออกจากกันน้ีหมายถึงส่ิงที่เกิดขึน้เม่ือเราออกจากที่ประทับของพระบิดา
บนสวรรคแ์ละมายังแผ่นดนิโลกเพื่อประสบกับความเป็นมรรตยัในทางใดบ้าง

เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาความจรงิเม่ือพวกเขาศึกษา 2 โครนิธ์ 5 ที่จะช่วยให้พวกเขา
เข้าใจวา่เราตอ้งทําอะไรเพื่อกลับไปยังที่ประทับของพระบิดาบนสวรรค์

สรปุ 2 โครนิธ์ 5:1–6 โดยอธิบายวา่เปาโลรบัรูว้า่แม้ ในความเป็นมรรตยัเราแยกจากพระผู้
เป็นเจ้าและจะตายในที่สุด แตเ่ราจะฟ้ืนคนืชีวติและมีชีวติอีกครัง้

เชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่าน 2 โครนิธ์ 5:6–7 ในใจ โดยมองหาส่ิงที่เปาโลสอนวสุิทธิชนวา่พวก
เขาควรทําโดยที่รูว้า่พวกเขาแยกออกจากพระผู้เป็นเจ้าในความเป็นมรรตยั

• ความจรงิอะไรที่เปาโลสอนเก่ียวกับการแยกออกจากพระผู้เป็นเจ้าในความเป็นมรรตยั 
(นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แต่ ให้แน่ใจวา่พวกเขาระบุความจรงิตอ่ไปน้ี เน่ืองจาก
เราแยกออกจากพระผู้เป็นเจ้าในความเป็นมรรตัย เราต้องดําเนินชีวติโดยความ
เช่ือไม่ ใช่โดยสิง่ท่ีมองเห็น เชือ้เชิญนักเรยีนแตล่ะคนให้เขียนความจรงิน้ีลงบน
กระดาษดา้นที่มีช่ือเขาอยู่ ในน้ัน)

• การ “ดาํเนินชีวติโดยความเช่ือ, [และ] ไม่ ใช่ โดยส่ิงที่มองเห็น” หมายความวา่อย่างไร 
(ข้อ 7)

• มีตวัอย่างสถานการณ์หรอืการตดัสินใจอะไรบ้างที่ท่านอาจเผชิญซ่ึงจะทําให้ท่าน
ดาํเนินชีวติโดยความเช่ือ ไม่ ใช่ โดยส่ิงที่มองเห็น (เขียนคาํตอบของนักเรยีนไวบ้น
กระดาน คาํตอบของพวกเขาอาจรวมถึงการทําตามมาตรฐานของศาสนจักร การตดัสิน
ใจรบัใช้งานเผยแผ่ หรอืการแบ่งปันประจักษ์พยานของพวกเขา)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนนึกถึงเวลาที่พวกเขา (หรอืบางคนท่ีพวกเขารูจ้ัก) ดาํเนินชีวติโดย
ความเช่ือ ไม่ ใช่ โดยส่ิงที่มองเห็น ขอให้นักเรยีนสองสามคนแบ่งปันประสบการณ์ของ
พวกเขา

เชือ้เชิญให้นักเรยีนพิจารณาถึงสถานการณ์หรอืการตดัสินใจที่พวกเขากําลังเผชิญและ
ทําให้พวกเขามีปัญหาในการดาํเนินชีวติโดยความเช่ือ กระตุน้ให้พวกเขาดาํเนินชีวติโดย
ความเช่ือในสถานการณ์น้ันและทุกสถานการณ์

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 2 โครนิธ์ 5:8–10 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
ส่ิงที่เปาโลพูดวา่เราควรทําขณะที่เราแยกออกจากพระผู้เป็นเจ้าในความเป็นมรรตยั

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 9 เปาโลพูดวา่เราควรทําอะไรขณะที่เราแยกออกจากพระผู้เป็นเจ้า
ในความเป็นมรรตยั

• ตามคาํสอนของเปาโลดงัที่บันทึกไว้ ใน ข้อ 10 เราสามารถเรยีนรูค้วามจรงิอะไรเกี่ยว
กับสาเหตทุี่เราควรลงแรงทํางานดี ในชีวติน้ี (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกันแตค่วรระบุ
ความจรงิทํานองน้ี พระเยซูครสิต์จะทรงพิพากษาเราแต่ละคนตามสิง่ท่ีเราทําใน
ความเป็นมรรตัย เชือ้เชิญให้นักเรยีนพิจารณาทําเครือ่งหมายวลี ใน ข้อ 10 ที่สอน
ความจรงิน้ี)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนพิจารณาวา่พวกเขาอาจจะตอ้งเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเพ่ือให้พรอ้ม
รบัการพิพากษาจากพระเยซูครสิตเ์มื่อถึงเวลาน้ัน กระตุน้ให้พวกเขาทําตามการกระตุน้
เตอืนท่ีอาจไดร้บั



เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 2 โครนิธ์ 5:15–16 ขอให้นักเรยีนคนน้ีอ่านออก
เสียงงานแปลของโจเซฟ สมิธ 2 โครนิธ์ 5:16 เชือ้เชิญให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาส่ิงที่
พระเยซูครสิตท์รงทําให้เราเพื่อเราจะกลับไปที่ประทับของพระบิดาบนสวรรค์ ได้

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 15 พระเยซูครสิตท์รงทําอะไรเพื่อช่วยเรากลับไปหาพระบิดาบน
สวรรค์

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 15–16 ผู้ที่เช่ือทําอะไรเพราะการชดใช้ของพระเยซูครสิต ์(ผู้ที่
เช่ือดาํเนินชีวติที่มีพระครสิตเ์ป็นศนูย์กลางและไม่ทําตามวถิีของโลกหรอืยอมตอ่เน้ือ
หนัง เชือ้เชิญให้นักเรยีนแตล่ะคนเขียนข้อความน้ีไว้ ในกระดาษ ดา้นท่ีมีช่ือของเขา)

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 2 โครนิธ์ 5:17–19 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดย
มองหาวา่การชดใช้ของพระเยซูครสิตจ์ะช่วยวสุิทธิชนกลับไปที่ประทับของพระบิดาบน
สวรรคอ์ย่างไร

• การชดใช้ของพระเยซูครสิตช่์วยให้เรากลับไปยังที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าไดอ้ย่างไร 
(หลังจากนักเรยีนตอบแล้ว ให้เขียนความจรงิตอ่ไปน้ีบนกระดาน ผ่านการชดใช้ของ
พระเยซูครสิต์ เราสามารถเป็นคนท่ีสรา้งใหม่และคืนดีกับพระผู้เป็นเจ้า เชือ้เชิญ
ให้นักเรยีนเขียนความจรงิน้ีลงบนอีกครึง่หน่ึงของกระดาษ ดา้นท่ีเขียนวา่ “พระบิดา
บนสวรรค”์ )

• ท่านคดิวา่การเป็น “คนที่ถูกสรา้งใหม่” หมายถึงอะไร (ข้อ 17)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่าน โมไซยาห์ 27:23–26 ในใจ โดยมองหารายละเอียดเพิ่มเตมิวา่การ
เป็นคนที่ถูกสรา้งใหม่หมายความวา่อย่างไร หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว เชือ้เชิญให้
นักเรยีนสองสามคนแบ่งปันส่ิงที่พบ

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยเอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ. เบดนาร์
แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง ขอให้ชัน้เรยีนฟังคาํอธิบายวา่เราจะเป็นคนที่ถูกสรา้งใหม่ได้
อย่างไร

“แก่นสารแห่งพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิตส่์งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงถาวรครัง้ใหญ่ ในธรรมชาตวิสัิยของเราซ่ึงเกิดขึน้ได้ โดยผ่าน
การชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด การเปลี่ยนใจเลื่อมใสท่ีแท้จรงิก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงความเช่ือ จิตใจ และชีวติให้ยอมรบัและทําตามพระประสงค์
ของพระผู้เป็นเจ้า (ด ูกิจการของอัครทูต 3:19; 3 นีไฟ 9:20) รวมถึงปณิธาน

อันตัง้มั่นที่จะเป็นสานุศิษย์ของพระครสิต์

“. . . เมื่อเราให้เกียรตศิาสนพิธีและพันธสัญญาแห่งความรอดตลอดจนความสูงส่ง (ด ู
คพ. 20:25) ‘มุ่งหน้าดว้ยความแน่วแน่ในพระครสิต’์ (2 นีไฟ 31:20)อดทนในศรทัธา
จนกวา่ชีวติจะหาไม่ (ด ูคพ. 14:7) เราเป็นคนที่สรา้งใหม่ ในพระครสิต ์(ด ู2 โครนิธ์ 
5:17)” (“เปล่ียนใจเลื่อมใสมาสู่พระครสิต,์” เลียโฮนา, พ.ย. 2012, 107)

เชือ้เชิญนักเรยีนแตล่ะคนให้นํากระดาษสองส่วนมาวางดว้ยกัน อธิบายวา่การคนืดี
เป็นการนําเอาคนสองคนที่เคยแยกกันมารวมกัน เน่ืองจากการตกของอาดมัและบาป
ของเราเอง เราแยกทางวญิญาณจากพระบิดาบนสวรรคข์องเรา โดยผ่านการชดใช้ของ
พระเยซูครสิต ์พระองคท์รงทําให้เราคนืดกีับพระบิดาและฟ้ืนฟูสัมพันธภาพของเรากับ
พระองค์



เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 2 โครนิธ์ 5:20–21 ขอให้ชัน้เรยีนมองหาส่ิงท่ี
เปาโลตกัเตอืนให้วสุิทธิชนทํา

• เปาโลตกัเตอืนให้วสุิทธิชนในเมืองโครนิธ์ทําอะไร

• เปาโลสอนอะไรเกี่ยวกับพระเยซูครสิตด์งัที่บันทึกไว้ ใน ข้อ 21 (แม้วา่พระเยซูครสิต์
ทรงปราศจากบาป แตพ่ระองคท์รงทนทุกข์เพื่อบาปของเราเพื่อเราจะชอบธรรมได)้

เป็นพยานถึงความจรงิที่นักเรยีนระบุในบทเรยีนน้ี ขอให้นักเรยีนทบทวนรายการความ
จรงิที่พวกเขาเขียนลงไปและพิจารณาวา่พวกเขาตอ้งทําอะไรเพื่อคนืดหีรอืยังคนืดกีับ
พระผู้เป็นเจ้าอยู่ กระตุน้ให้พวกเขาทําตามการกระตุน้เตอืนทางวญิญาณที่พวกเขาอาจ
ไดร้บั



เชือ้เชิญให้นักเรยีนพิจารณาสถานการณ์สมมตติอ่ไปน้ี

• ขณะที่ท่านและคนอื่นๆ จากวอรด์หรอืสาขาของท่านกําลังทําโครงการรบัใช้ มีบางคน
เดนิผ่านไปและพูดไม่สุภาพเกี่ยวกับศาสนจักร อาจจะเกิดอะไรขึน้หากท่านและคน
อื่นๆ ในกลุ่มของท่านโตต้อบดว้ยความหยาบคาย

ขอให้นักเรยีนนึกถึงเวลาที่พวกเขาประสบการตอ่ตา้นหรอืการเยาะเย้ยขณะที่พวกเขา
กําลังรบัใช้พระเจ้า เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาความจรงิเม่ือพวกเขาศึกษา 2 โครนิธ์ 
6:1–13 ที่จะช่วยนําทางพวกเขาระหวา่งเวลาเช่นน้ัน

สรปุ 2 โครนิธ์ 6:1–2 โดยอธิบายวา่เปาโลพูดถึงตวัเขาเองและเพื่อนผู้รบัใช้ของเขาวา่ 
“ทํางานรว่มกับพระเจ้า” (ข้อ 1) ซ่ึงหมายถึง “ทํางานรว่มกับพระเจ้า” ตามงานแปลของ
โจเซฟ สมิธ 2 โครนิธ์ 6:1  เปาโลพูดถึงคาํของศาสดาพยากรณ์อิสยาห์ (ด ูอิสยาห์ 49:8) 
เพื่อเน้นยํา้วา่เวลามาถงึแล้วสําหรบัวสุิทธิชนท่ีจะนึกถึงความรอดของพวกเขา

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 2 โครนิธ์ 6:3–7 ขอให้ชัน้เรยีนครึง่หน่ึงมองหา
คาํหรอืวลีที่บรรยายการตอ่ตา้นที่เพื่อนผู้ปฏิบัตศิาสนกิจของเขาประสบ ขอให้ชัน้เรยีน
อีกครึง่มองหาถ้อยคาํหรอืวลีที่บรรยายวา่เปาโลและเพื่อนผู้ปฏิบัตศิาสนกิจของเขาตอบ
สนองตอ่การตอ่ตา้นน้ันอย่างไร

• การตอ่ตา้นแบบใดที่เปาโลและเพื่อนผู้ปฏิบัตศิาสนกิจของเขาประสบ

• ถ้อยคาํหรอืวลี ใดบรรยายวธิีที่เปาโลและเพื่อนผู้ปฏิบัตศิาสนกิจของเขาตอบสนองตอ่
การตอ่ตา้น

ทบทวน ข้อ 3 และอธิบายวา่คาํวา่ วหิาร หมายถึงงานของศาสนจักร

• การกระทําของสมาชิกศาสนจักรในปัจจุบันอาจส่งผลตอ่ทัศนะของผู้อื่นเกี่ยวกับ
ศาสนจักรอย่างไร

• ท่านจะสรปุคาํสอนของเปาโลใน ข้อ 3–7 ให้เป็นหลักธรรมหน่ึงข้อวา่อย่างไร (นักเรยีน
ควรระบุหลักธรรมทํานองน้ี เม่ือเราตอบสนองการต่อต้านด้วยความรกั ความ
เมตตา และความชอบธรรม เราสามารถช่วยให้ผู้อ่ืนมองศาสนจักรในด้านท่ีดีได้)



เตอืนนักเรยีนถึงสถานการณ์สมมตทิี่นําเสนอในช่วงเริม่ตน้บทเรยีน เชือ้เชิญให้พวกเขา
อธิบายวา่คนๆ หน่ึงจะตอบสนองตอ่สถานการณ์น้ันในทางท่ีชอบธรรมอย่างไรและจะเกิด
ผลอะไรจากการทําเช่นน้ัน

แบ่งนักเรยีนออกเป็นคู ่และจัดหาสําเนา เอกสารแจก ประกอบให้นักเรยีนแตล่ะคน

เชือ้เชิญให้นักศึกษาอ่าน 2 โครนิธ์ 6:14–18 เป็นคู ่ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงในแตล่ะคูม่อง
หาคาํแนะนําที่เปาโลให้แก่วสุิทธิชน ขอให้นักเรยีนอีกคนมองหาคาํสัญญาจากพระเจ้าที่
จะเกิดสัมฤทธิผลหากวสุิทธิชนฟังคาํแนะนําของเปาโล เชือ้เชิญให้พวกเขาใช้ส่ิงที่พวก
เขาพบเพ่ือเตมิในแผนภูมิดว้ยกันให้ครบถ้วน ท่านอาจตอ้งอธิบายวา่คาํวา่ ไปดว้ยกัน 
หมายถึงความเห็นพ้องตอ้งกัน เบลีอัล หมายถึงความช่ัวรา้ย (ด ูBible Dictionary, “Belial”) 
และ คนที่ ไม่เชือ่ หมายถึงผู้ ไม่เช่ือหรอืคนที่ ไม่เช่ือในผู้เป็นเจ้านอกจากพระบิดาบน
สวรรค ์นอกเหนือจากน้ี ก่อนหน้าน้ันเปาโลไดเ้ปรยีบเทียบวสุิทธิชนชาวโครนิธ์กับวหิาร
ของพระเจ้า วหิาร หมายถึงพวกเขาที่เป็นผู้คน

ให้เวลาพอสมควรสําหรบัแตล่ะคูเ่พื่อรายงานส่ิงที่พบตอ่คูข่องตนและเตมิแผนภูมิ ให้
ครบถ้วน

อธิบายวา่เปาโลกําลังเตอืนวสุิทธิชนเป็นพิเศษให้แยกตนเองออกจาก “ส่ิงที่ ไม่สะอาด 
[ทัง้หลาย]” (ข้อ 17)—รวมถึงการนับถือรปูเคารพและคนที่นับถือรปูเคารพ—เพื่อ
ปกป้องตวัพวกเขาเองจากบาป การนับถือรปูเคารพเป็นการรกัหรอืการนมัสการส่ิงท่ี
มนุษย์สรา้งขึน้มากกวา่พระผู้เป็นเจ้า

เชือ้เชิญให้นักเรยีนเขยีนวา่ ถ้า เหนือหัวข้อ “คาํแนะนําที่ ให้แก่วสุิทธิชน” และ แล้ว 
เหนือหัวข้อ “คาํสัญญาจากพระเจ้า” ในเอกสารแจกของพวกเขา

• เราเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรไดบ้้างจาก 2 โครนิธ์ 6:14–18 (นักเรยีนอาจระบุหลักธรรม
หลากหลาย แต่ ให้แน่ใจวา่ไดเ้น้นวา่ เม่ือเราแยกตัวเราเองออกจากการถือปฏิบัติ
ผิดๆ และสิง่ท่ี ไม่สะอาด พระเจ้าจะทรงรบัเราไว)้

• ส่ิงที่อาจเป็นตวัอย่างของการถือปฏิบัตผิิดๆ หรอืส่ิงที่ ไม่สะอาดในสมัยของเราคอือะไร

• เราจะแยกตวัเราเองจากส่ิงเหล่าน้ีและคนที่สนับสนุนส่ิงเหล่าน้ีไดอ้ย่างไร



อธิบายวา่หลักธรรมน้ีไม่ไดห้มายความวา่เราจะปฏิบัตติอ่คนที่มีความเช่ือตา่งกันอย่าง
หยาบคายหรอืปฏิเสธที่จะคบคา้สมาคมกับพวกเขาแตเ่รายืนยันความเช่ือของเราดว้ย
ความเคารพและหลีกเลี่ยงการมีส่วนรว่มในกิจกรรมใดๆ ที่จะนําเราไปสู่บาป

• ท่านคดิวา่พระเจ้า “จะทรงรบัเราไว”้ หมายความวา่อย่างไร (2 โครนิธ์ 6:17)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนไตรต่รองถึงเวลาที่พวกเขารูสึ้กวา่พระเจ้าทรงอยู่กับพวกเขาเมื่อพวก
เขาแยกตนเองออกจากการถือปฏิบัตผิิดๆ ที่อาจจะนําพวกเขาออกไปจากพระเจ้า ขอให้
นักเรยีนสองสามคนแบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขา

เชือ้เชิญนักเรยีนให้ ไตรต่รองส่ิงที่พวกเขาอาจตอ้งการทําเพื่อแยกตนเองออกจากการถือ
ปฏิบัตผิิดๆ และส่ิงที่ ไม่สะอาดเพ่ือวา่พวกเขาจะรบัพรของพระเจ้าได้

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงสถานการณ์สมมตติอ่ไปน้ี

ในการสัมภาษณ์ใบรบัรองพระวหิารสําหรบัการแตง่งาน หญิงสาวสารภาพกับอธิการถึง
บาปบางอย่างในอดตีของเธอ หลังจากสนทนาตอ่ไปแล้ว อธิการเข้าใจวา่หญิงสาวคนน้ัน
ไม่ไดก้ลับใจจากบาปของเธออย่างแท้จรงิและบาปของเธอรา้ยแรงพอที่จะทําให้เธอไม่มี
คา่ควรสําหรบัใบรบัรองพระวหิาร อธิการอธิบายวา่หญิงสาวคนน้ีจะตอ้งรอรบัใบรบัรอง
จนเธอกลับใจอย่างสมบูรณ์ เธอตกใจ อ้างวา่เธอกลับใจแล้วเพราะเธอไม่ไดท้ําบาปเหล่า
น้ันอกีเป็นเวลานานแล้ว อธิการอธิบายวา่การหยุดทําบาปแคน้ั่นไม่ ใช่การกลับใจที่ครบ
ถ้วน เขาเชือ้เชิญให้เธอเริม่ตน้กระบวนการกลับใจที่แท้จรงิอย่างจรงิใจ

• ท่านคดิวา่หญิงสาวอาจรูสึ้กอย่างไรกับประเด็นน้ีในการสัมภาษณ์

เชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่านออกเสียงสถานการณ์สมมตน้ีิตอ่

หญิงสาวอธิบายตอ่อธิการของเธอวา่เธอไม่พอใจมากเพราะเธอส่งบัตรเชิญงานแตง่งาน
และงานเลีย้งรบัรองออกไปแล้ว เธอบอกวา่เธอคงไม่สามารถเผชิญกับคาํถามและความ
อับอายในเรือ่งการเลื่อนแผนการแตง่งานของเธอได ้เธอถามวา่มีทางสําหรบัเธอท่ีจะ
ผนึกในพระวหิารดงัที่วางแผนไว้ ไดห้รอืไม่จากน้ันจึงทําตามกระบวนการกลับใจทีหลัง

• ตามที่หญิงสาวคนน้ีตอบอธิการ ดเูหมือนเธอจะกังวลเกี่ยวกับเรือ่งอะไรที่สุด

เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาความจรงิเมื่อพวกเขาศึกษา 2 โครนิธ์ 7 ที่หญิงสาวใน
สถานการณ์สมมตจิําเป็นตอ้งเข้าใจก่อนที่เธอจะกลับใจจากบาปของเธออย่างแท้จรงิได้

สรปุ 2 โครนิธ์ 7:1–7 โดยอธิบายวา่เปาโลยังคงปกป้องตนเองจากคนที่พยายามทําลายช่ือ
เสียงของเขาตอ่ไปและยืนยันกับวสุิทธิชนชาวโครนิธ์วา่เขาไม่ไดท้ําผิดตอ่ใคร

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 2 โครนิธ์ 7:8–9 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
วา่จดหมายฉบับก่อนหน้าน้ันของเปาโลส่งผลตอ่วสุิทธิชนชาวโครนิธ์อย่างไร

• จดหมายฉบับน้ันส่งผลตอ่วสุิทธิชนอย่างไร

• เหตใุดเปาโลจึงช่ืนชมยินดี ในความโศกเศรา้ของพวกเขา



ขอให้นักศึกษาอ่าน 2 โครนิธ์ 7:10–11 ในใจ ท่านอาจตอ้งการเสนอแนะให้นักเรยีนทํา
เครือ่งหมายความโศกเศรา้สองประเภทที่เปาโลกล่าวถึงและความโศกเศรา้แตล่ะอย่างนํา
ไปสู่อะไร

• อะไรคอืความโศกเศรา้สองประเภทที่เปาโลกล่าวถึง

เขียนหัวข้อวา่ ความเสียใจตามพระประสงคข์องพระเจ้า และ ความเสียใจอย่างโลก บน
กระดาน เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยประธานเอสรา 
แทฟท์ เบ็นสัน ที่ ไดอ้ธิบายความหมายของ “ความเสียใจตามพระประสงคข์องพระเจ้า”

“ ไม่ ใช่เรือ่งแปลกท่ีเห็นชายหญิงในโลกรูสึ้กสํานึกผิดเพราะส่ิงท่ีพวกเขาทํา
ผิด บางครัง้สํานึกผิดเพราะการกระทําของตนเองทําให้ตนหรอืคนท่ีพวก
เขารกัเกิดโทมนัสใหญ่หลวงและความเศรา้หมอง บางคราวโทมนัสน้ีเกิด
ขึน้เพราะพวกเขาถูกจับไดแ้ละถูกลงโทษเพราะการกระทําของตน ความ
รูสึ้กตามวถิีของชาวโลกเช่นน้ันไม่ ใช่ ‘ความเสียใจตามพระประสงคข์อง

พระเจ้า’” (คาํสอนของประธานศาสนจักร: เอสรา แทฟท์ เบ็นสัน [2014], 82)

• ท่านจะสรปุไดอ้ย่างไรวา่ความเสียใจอย่างโลกคอือะไร

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 10 ความเสียใจตามพระประสงคข์องพระเจ้านําไปสู่อะไร (อธิบาย
วา่คาํวา่ ความตาย ใน ข้อ 10 หมายถึงความตายทางวญิญาณ หมายถึงการแยกออกจาก
พระผู้เป็นเจ้า ใตห้ัวข้อ “ความเสียใจอย่างโลก” บนกระดาน เขียนตามความจรงิตอ่
ไปน้ี ความเสยีใจอย่างโลกจะนําไปสูค่วามตายทางวญิญาณหรอืการแยกออกจาก
พระผู้เป็นเจ้า)

• ความเสียใจอย่างโลกสามารถนําบุคคลหน่ึงไปสู่ความตายทางวญิญาณในทางใดบ้าง 
(ความเสียใจอย่างโลกปิดกัน้ผู้คนจากการกลับใจและการให้อภัยจากพระบิดาบนสวรรค์
อย่างแท้จรงิ)

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 10 ความเสียใจตามพระประสงคข์องพระเจ้านําไปสู่อะไร ( ใต้
หัวข้อ “ความเสียใจตามพระประสงคข์องพระเจ้า” บนกระดาน เขียนความจรงิตอ่ไปน้ี  
ความเสยีใจตามพระประสงค์ของพระเจ้านําเราไปสูก่ารกลับใจจากบาปของเรา
และได้รบัความรอดอย่างไร)

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจสาเหตทุี่ความเสียใจตามพระประสงคข์องพระเจ้านําเราไปสู่
การกลับใจไดด้ขีึน้ เชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยประธานเอสรา 
แทฟท์ เบ็นสัน

“ความเสียใจตามพระประสงคข์องพระเจ้าเป็นของประทานแห่งพระ
วญิญาณ เป็นการตระหนักในส่วนลึกวา่การกระทําของเราทําให้พระบิดา
และพระผู้เป็นเจ้าของเราทรงขุ่นเคอืง เป็นการรบัรูชั้ดเจนวา่พฤตกิรรม
ของเราทําให้พระผู้ช่วยให้รอด พระองคผ์ู้ ไม่มีบาป แม้ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดใน
บรรดาส่ิงทัง้ปวง ตอ้งอดทนตอ่ความเจ็บปวดรวดรา้วและความทุกขเวทนา 

บาปของเราทําให้พระโลหิตออกจากทุกขุมขน ความปวดรา้วทางวญิญาณและทางใจ
อย่างมากน้ีคอืส่ิงที่พระคมัภีรเ์รยีกวา่การมี ‘ ใจที่ชอกชํา้และวญิญาณท่ีสํานึกผิด’ . . . 
เจตนารมณ์เช่นน้ันคอืส่ิงท่ีตอ้งมีก่อนการกลับใจที่แท้จรงิ” (คาํสอนของประธาน
ศาสนจักร: เอสรา แทฟท์ เบ็นสัน, 83)



• ท่านคดิวา่เหตใุดความเสียใจตามพระประสงคข์องพระเจ้านําเราไปสู่การกลับใจจาก
บาปเราอย่างแท้จรงิ

เชือ้เชิญให้นักเรยีนไตรต่รองสถานการณ์สมมตเิกี่ยวกับหญิงสาวคนน้ันที่ตอ้งการใบรบั
รองพระวหิาร

• ระหวา่งการสัมภาษณ์ของหญิงสาวกับอธิการ อะไรที่ระบุวา่หญิงสาวคนน้ันไม่ไดป้ระสบ
กับความเสียใจตามพระประสงคข์องพระเจ้า

• เราสามารถทําอะไรไดเ้พื่อทดแทนความเสียใจอย่างโลกดว้ยความเสียใจตามพระ
ประสงคข์องพระเจ้า

หากจําเป็น ช่วยให้นักเรยีนเข้าใจวา่ความรูสึ้กของความเสียใจตามพระประสงคข์อง
พระเจ้าที่เราประสบเมื่อเรากลับใจอาจตา่งกันไปตามความรา้ยแรงของบาป

เป็นพยานวา่เมื่อเรารูสึ้กเสียใจตามพระประสงคข์องพระเจ้ามากกวา่เสียใจอย่างโลกตอ่
บาปของเรา เราจะกลับใจไดอ้ย่างแท้จรงิ สะอาดจากบาปของเรา และในท้ายที่สุดแล้วได้
รบัความรอด เชือ้เชิญให้นักเรยีนแสวงหาความเสียใจตามพระประสงคข์องพระเจ้าใน
ความพยายามของเขาเพื่อกลับใจ

สรปุ 2 โครนิธ์ 7:12–16 โดยอธิบายวา่เปาโลแสดงความห่วงใยวสุิทธิชนและความมั่นใจ
ในวสุิทธิชน

ทบทวนความจรงิที่นักเรยีนระบุในการศึกษา 2 โครนิธ์ 6–7 สัน้ๆ และกระตุน้ให้พวกเขา
ทําตามการกระตุน้เตอืนทุกอย่างที่พวกเขาอาจจะรูสึ้กเพื่อประยุกต์ ใช้ความจรงิเหล่าน้ี









เขียนข้อความตอ่ไปน้ีโดยเอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด ์แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง 
(จาก “เราทัง้หลายไม่ไดเ้ป็นขอทานหรอกหรอื?” เลียโฮนา, พ.ย. 2014, 40) บน กระดาน 
ก่อนชัน้เรยีนแตล่ะช่องวา่งไวต้รงคาํวา่ ความยากจน เริม่ชัน้เรยีนโดยเชือ้เชิญให้นักเรยีน
คนหน่ึงอ่านออกเสียงข้อความดงักล่าว

“ตลอดประวตัศิาสตรท์ีผ่่านมา ความยากจน เป็นเรือ่งท้าทายทีห่นักหนาสาหัสและ
แพรห่ลายทีสุ่ดเรือ่งหน่ึงของมนุษยชาต ิการสูญเสียทีเ่ห็นไดชั้ดเน่ืองจากความยากจน
มักเป็นเรือ่งทางกาย แตค่วามเสียหายทางวญิญาณและทางอารมณ์ทีเ่กิดจากความ
ยากจนอาจทําให้ทรดุหนักลงไปอีก”

ขอให้นักเรยีนเดาคาํที่หายไปจากข้อความ จากน้ันเขียนคาํวา่ ความยากจนลงไป

• ความยากจนคอือะไร (สภาพของการมีเงิน สินคา้ หรอืส่ิงจุนเจือน้อยนิดหรอืไม่มีเลย)

• เหตใุดความยากจนจึงเป็นเรือ่งท้าทาย

กระตุน้ให้นักเรยีนนึกถึงบุคคลที่พวกเขารูจ้ักที่อาจตอ้งการความช่วยเหลือไม่วา่จะแบบ
ใด รวมถึงทางกาย อารมณ์ สังคม หรอืทางวญิญาณ เชือ้เชิญใหนั้กเรยีนมองหาความจรงิ
เมื่อพวกเขาศึกษา 2 โครนิธ์ 8–9 ที่จะช่วยพวกเขาเข้าใจและทําบทบาทของพวกเขาใน
การช่วยคนที่ตอ้งการความช่วยเหลือให้เกิดสัมฤทธิผล

สรปุ 2 โครนิธ์ 8:1–8 โดยอธิบายวา่เปาโลบอกวสุิทธิชนชาวโครนิธ์วา่สมาชิกศาสนจักรใน
แควน้มาซิโดเนียได้ ให้ดว้ยใจกวา้งขวางเพื่อช่วยคนยากไร้ ในความตอ้งการทางโลกของ
พวกเขา (ท่านอาจตอ้งการให้นักเรยีนหาเมืองโครนิธ์และแควน้มาซิโดเนียในแผนที่
พระคมัภีร์ ไบเบิล, แผนที่ 13, “เส้นทางในการเผยแผ่ศาสนาของอัครสาวกเปาโล”) 
เปาโลอธิบายวา่สมาชิกชาวมาซิโดเนียทําเช่นน้ันเพราะพวกเขาปรารถนาจะทําตามพระ
ประสงคข์องพระผู้เป็นเจ้า เขากระตุน้ให้วสุิทธิชนในเมืองโครนิธ์ที่จะทําตามตวัอย่างน้ี
ในการจัดหาเพ่ือความตอ้งการของผู้อื่นจากความรกัที่จรงิใจ

เขียนคาํวา่ มั่งคั่ง และ ยากจน บนกระดาน



เชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่าน 2 โครนิธ์ 8:9 ในใจ โดยมองหาส่ิงที่เปาโลบอกวา่พระเยซูครสิต์
ทรงทําให้วสุิทธิชน หลังจากให้เวลาพอสมควรให้ถามคาํถามตอ่ไปน้ี และเขียนรายการคาํ
ตอบของนักเรยีนบนกระดานใตค้าํวา่ มั่งคั่ง และ ยากจน

• พระเยซูครสิตท์รงมั่งคัง่ในชีวติก่อนเกิดในทางใดบ้าง (คาํตอบของนักเรยีนอาจไดแ้ก่ 
พระเยซูครสิตท์รงเป็นพระบุตรที่ถือกําเนิดพระองคแ์รกของพระบิดาในวญิญาณและ
แม้ก่อนท่ีพระองคจ์ะประสูติ ในความเป็นมรรตยั พระเยซูครสิตท์รงเป็นพระผู้เป็นเจ้า
ผู้ทรงยืนอยู่ข้างพระบิดาบนสวรรค์ ในสิทธิอํานาจ พลังอํานาจ และรศัมีภาพและทรง
สรา้งโลกหลายๆ โลกภายใตก้ารกํากับดแูลของพระบิดา)

• พระองคท์รงถูกมองวา่ยากจนระหวา่งเวลาของพระองค์ ในความเป็นมรรตยัในทาง
ใดบ้าง (พระองคท์รงทิง้ตาํแหน่งแห่งรศัมีภาพของพระองคเ์พื่อประสูตแิละทรง
พระชนม์ ในสภาพตํา่ตอ้ยบนแผ่นดนิโลก)

• ท่านคดิวา่ใน ข้อ 9 ที่วา่เรา “จะไดเ้ป็นคนมั่งคัง่ เน่ืองจากความยากจนของ [พระผู้ช่วย
ให้รอด] หมายความวา่อย่างไร” (เน่ืองจากพระเยซูครสิตเ์สด็จลงมาจากบัลลังก์ก่อนการ
ประสูตขิองพระองคแ์ละเสด็จมายังแผ่นดนิโลกเพื่อปฏิบัตศิาสนกิจ เป็นแบบอย่าง
สําหรบัพวกเรา และทรงทําการชดใช้ เราสามารถไดร้บัความม่ังคัง่แห่งชีวตินิรนัดร)์

อธิบายกับนักเรยีนวา่ประมาณหน่ึงปีก่อนหน้าน้ัน วสุิทธิชนชาวโครนิธ์ ให้คาํมั่นที่จะ
รวบรวมส่ิงของให้วสุิทธิชนที่ยากจนในยูเดยี เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง  

2 โครนิธ์ 8:10–11 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาส่ิงที่เปาโลแนะนําให้วสุิทธิชนในเมือง
โครนิธ์ทํา

• เปาโลแนะนําให้วสุิทธิชนในเมืองโครนิธ์ทําอะไร

อธิบายวา่วลี “ลงมือทํา” และ “ทําเสียให้เสรจ็” หมายความวา่เปาโลแนะนําวสุิทธิชนให้ทํา
ข้อผูกมัดที่ ให้ ไวแ้ล้วให้เกิดสัมฤทธิผล วา่จะให้ส่ิงที่พวกเขาให้ ไดแ้ก่วสุิทธิชนที่ยากจน 
ดงัที่พระผู้ช่วยให้รอดประทานความมั่งคัง่นิรนัดรแ์ก่พวกเขา

• เกิดอะไรขึน้กับเราแตล่ะคนเมื่อเราเข้าใจทุกส่ิงที่พระผู้ช่วยให้รอดประทานแก่เรา 
(นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แตพ่วกเขาควรระบุหลักธรรมทํานองน้ี เม่ือเราเข้าใจ
ทุกสิง่ท่ีพระผู้ช่วยให้รอดประทานแก่เรา เราจะเต็มใจมากขึน้ท่ีจะให้สิง่ของท่ีเรา
มีแก่ผู้อ่ืน)

• การไตรต่รองถึงของประทานของพระผู้ช่วยให้รอดที่ประทานแก่เราจะกระตุน้เราใน
การให้คนที่ตอ้งการความช่วยเหลือไดอ้ย่างไร

• ของประทานอะไรที่พระผู้ช่วยให้รอดประทานแก่ท่านโดยเฉพาะ ซ่ึงอาจดลใจท่านเพ่ือ
ให้แก่ผู้อื่น

เชือ้เชิญนักเรยีนสองสามคนอ่านออกเสียง 2 โครนิธ์ 8:12–15 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดย
มองหาความจรงิเพ่ิมเตมิที่เปาโลสอนผู้คนเกี่ยวกับความสําคญัของการสนับสนุนกัน
และกันในทางโลก

• เราสามารถเรยีนรูค้วามจรงิอะไรจาก ข้อ 12–13 (ช่วยนักเรยีนระบุความจรงิตอ่ไปน้ี 
พระผู้เป็นเจ้าทรงประสงค์ ให้เราให้อย่างเต็มใจแม้เราอาจไม่มีอะไรจะให้)

เพื่อช่วยให้ชัน้เรยีนเข้าใจความจรงิน้ี เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านคาํกล่าวตอ่ไปน้ีของ
เอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด์



“ ไม่วา่จะรวยหรอืจน เราตอ้ง “ทําสุดกําลังของเรา” เม่ือผู้อื่นตอ้งการความช่วยเหลือ” 
(“เราทัง้หลายไม่ไดเ้ป็นขอทานหรอกหรอื?” 41)

• ท่านสามารถทําอะไรให้กับผู้อื่นหากท่านไม่มีส่ิงของทางวตัถุที่จะให้พวกเขา

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 14–15ใครไดป้ระโยชน์เมื่อวสุิทธิชนทัง้หมดให้คนที่ตอ้งการความ
ช่วยเหลืออย่างตอ่เน่ือง ( ใครก็ตามที่อาจตอ้งการความช่วยเหลือในเวลาใดเวลาหน่ึง)

• มีทางใดบ้างที่ทุกคนไดร้บัประโยชน์เมื่อเราทุกคนเต็มใจที่จะให้

เพื่อช่วยให้นักเรยีนรูสึ้กถึงความสําคญัของความจรงิและหลักธรรมเหล่าน้ีพรอ้มกับ
ประยุกต์ ใช้ ให้อ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยเอ็ลเดอรฮ์อลแลนด ์เชือ้เชิญให้นักเรยีน
ฟังวา่พระเจ้าทรงช่วยเราตอบสนองอย่างการณุย์ตอ่คนยากจนไดอ้ย่างไร

“ข้าพเจ้าไม่รูแ้น่ชัดวา่ท่านแตล่ะคนควรทําหน้าที่ของตนอย่างไรตอ่ผู้ที่ ไม่
ทําหรอืช่วยเหลือตนเองไม่ไดต้ลอดเวลา แตข่้าพเจ้าทราบวา่พระผู้เป็นเจ้า
ทรงทราบ พระองคจ์ะทรงช่วยท่านและนําทางท่านในการเป็นสานุศิษย์ที่มี
การณุยธรรม หากท่านตอ้งการและสวดอ้อนวอน และหาวธิีรกัษาพระ
บัญญัตทิี่พระองคป์ระทานแก่เราครัง้แล้วครัง้เลา่อย่างจรงิจัง” (“เราทัง้

หลายไม่ไดเ้ป็นขอทานหรอกหรอื?” 41)

หากเวลาเอือ้อํานวยและท่านสามารถทําได ้ท่านอาจจะฉายบางส่วนของวดีทิัศน์ 
คาํปราศรยัการประชุมใหญ่สามัญของเอ็ลเดอรฮ์อลแลนดเ์รือ่ง “เราทัง้หลายไม่ไดเ้ป็น
ขอทานหรอกหรอื?” (0:00–7:04)

• เอ็ลเดอรฮ์อลแลนดก์ล่าววา่เราควรทําอะไรเพื่อจะพรอ้มช่วยคนยากจนและคนขัดสน

• มีวธิี ใดบ้างที่ศาสนจักรจัดตัง้ไวซ่ึ้งสามารถช่วยตอบสนองความตอ้งการของคนยากจน 
(ผ่านเงินบรจิาคอดอาหาร โครงการรบัใช้ ในท้องที่ และโอกาสทางมนุษยธรรม)

กระตุน้ให้นักเรยีนเขียนในสมุดจดหรอืสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องพวกเขาถึงส่ิง
หน่ึงที่พวกเขาวางแผนจะทําตามส่ิงที่เปาโลสอนเกี่ยวกับการให้คนยากจนและคนขัดสน

สรปุ 2 โครนิธ์ 8:16–24 โดยอธิบายวา่เปาโลพูดกับวสุิทธิชนชาวโครนิธ์เกี่ยวกับทิตสัและ
พี่น้องชายสองคนที่ถูกส่งไปรบัเงินบรจิาคเพ่ือการกุศลสําหรบัวสุิทธิชนในกรงุเยรซูาเล็ม 
เปาโลพูดถึงความมั่นใจของเขาในวสุิทธิชนชาวโครนิธ์และอธิบายวา่การให้ดว้ยใจกวา้ง
ขวางของพวกเขาจะเป็นหลักฐานถึงความรกัที่พวกเขามีตอ่ผู้อื่น

สรปุ 2 โครนิธ์ 9:1–5 โดยอธิบายวา่เปาโลยังคงสรรเสรญิวสุิทธิชนชาวโครนิธ์ เขาบอก 
วสุิทธิชนวา่เขาส่งทิตสัและคนอ่ืนๆ ไปยืนยันความเต็มใจที่จะให้ดว้ยใจกวา้งขวาง

ขอให้นักเรยีนไตรต่รองวา่พวกเขาเคยให้บางส่ิงแก่คนบางคนหรอืรบัใช้บางคนอย่างเสีย
ไม่ไดห้รอืไม่

• เหตใุดบางครัง้เป็นเรือ่งยากท่ีจะให้เวลา เงิน หรอืทรพัยากรอื่นๆ ของท่านเพื่อช่วยผู้
อื่นดว้ยความยินดี

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 2 โครนิธ์ 9:6–7 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
การเปรยีบเทียบที่เปาโลใช้สอนสมาชิกในเมืองโครนิธ์เกี่ยวกับการให้ดว้ยใจกวา้งขวาง



• หวา่นหมายถึงอะไร (การเพาะเมล็ด)

• เปาโลเปรยีบเทียบการหวา่นกับอะไร (การให้ผู้อื่น)

ชูเมล็ดผลไม้หรอืผัก หรอืแสดง ภาพ เมล็ด

• ผู้หวา่นในการเปรยีบเทียบน้ีเป็นใคร (วสุิทธิชน หรอืเรา)

• ตามท่ีกล่าวไว้ ใน ข้อ 7 พระเจ้าทรงคาดหวงัให้เราหวา่นหรอืให้อย่างไร (ดว้ยใจยินด ี
ไม่ ใช่อย่างเสียไม่ได ้ด ูโมโรไน 7:8 ดว้ย)

เขียนข้อความที่ ไม่ครบถ้วนตอ่ไปน้ีบนกระดาน: ถ้าเราให้คนทีต่อ้งการความช่วยเหลือ
ดว้ยใจยินด ี. . .

• การให้ผู้อื่นเป็นเหมือนการหวา่นเมล็ดในทุ่งอย่างไร

• เกิดอะไรขึน้ถ้าเราเก็บเกี่ยวไดเ้พียงเล็กน้อย

• เกิดอะไรขึน้ถ้าเราเก็บเกี่ยวไดม้าก

เตมิข้อความบนกระดานให้สมบูรณ์เพื่อส่ือถึงความจรงิตอ่ไปน้ี ถ้าเราให้คนท่ีต้องการ
ความช่วยเหลือด้วยใจยินดี พระผู้เป็นเจ้าจะประทานพรเราอย่างพระทัยกวา้ง
• การให้ผู้อื่นดว้ยเจตคตทิี่ยินดนํีาไปสู่การรบัมากกวา่เดมิไดอ้ย่างไร

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 2 โครนิธ์ 9:8–10 ขอให้นักเรยีนมองหาพรที่
เปาโลบอกวา่จะมาสู่วสุิทธิชนถ้าพวกเขาให้ดว้ยใจยินดี

• มีวลี ใดบ้างที่เปาโลใช้เพื่อบรรยายพรที่พระเจ้าประทานแก่คนที่ ให้ดว้ยใจยินด ี 

(คาํตอบอาจไดแ้ก่ “ประทานพรทุกอย่างแก่ท่านทัง้หลายอย่างเหลือล้น” [ข้อ 8],  
“มีทุกอย่างเพียงพอ” [ข้อ 8], “ความชอบธรรมของเขาดาํรงอยู่เป็นนิตย์” [ข้อ 9],  
และ “เพิ่มพูนเมล็ดพืชของท่าน” [ข้อ 10])

อธิบายวา่วลีเหล่าน้ีแนะนําวา่เราจะรบัพระคณุของพระเจ้า ซ่ึงอาจรวมถึงพรทางโลก 
เพียงพอสําหรบัความตอ้งการของเรา

• ตามท่ีกล่าวไว้ ใน ข้อ 10 ใครคอื “พระองคผ์ู้ประทานเมล็ดพืชแก่คนที่หวา่น” (พระเจ้า 
แสดงภาพเมล็ดอีกครัง้ และอธิบายวา่เราสามารถให้ผู้อื่นเน่ืองจากพระเจ้าทรงจัดหาให้
เราก่อน)

• การจดจําวา่ทุกส่ิงที่เรามีมาจากไหนช่วยเราให้ดว้ยใจยินดอีย่างไร

เชือ้เชิญนักเรยีนสองสามคนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก 2 โครนิธ์ 9:11–15 ขอให้ชัน้เรยีน
ดตูาม โดยมองหาส่ิงที่เปาโลสอนเกี่ยวกับวสุิทธิชนเหล่าน้ันที่ ให้และรบัดว้ยใจยินดี

• ตามท่ีกล่าวไว้ ใน ข้อ 11–15วสุิทธิชนท่ี ให้ดว้ยใจกวา้งขวางและรบัส่ิงของจากผู้อื่นรูสึ้ก
อย่างไรตอ่พระผู้เป็นเจ้า

ท่านอาจตอ้งการเชือ้เชิญให้นักเรยีนพิจารณาทําเครือ่งหมายวลี ใดๆ ที่แสดงถึงความ
สํานึกคณุในข้อเหล่าน้ี เช่น “ทําให้เกิดการขอบพระคณุพระเจ้าผ่านเรา” (ข้อ 11), “มีการ
ขอบพระคณุพระเจ้าอย่างมากมายเหลือล้น” (ข้อ 12), “พวกเขาจะสรรเสรญิพระเจ้า” 
(ข้อ 13), และ “ขอบพระคณุพระเจ้าเพราะของประทานที่เกินความคาดคดิซ่ึงพระองค์
ประทาน” (ข้อ 15)



ท่านอาจตอ้งการแนะนําให้นักเรยีนเขียนความจรงิตอ่ไปน้ีในพระคมัภีรข์องพวกเขาใกล้ 
ข้อ 11–15: การรูถึ้งความโอบอ้อมอารขีองพระผู้เป็นเจ้าในการประทานพรแก่เราจะ
ช่วยให้เรารูส้กึสาํนึกคุณต่อพระองค์
• ท่านเคยรูสึ้กสํานึกคณุตอ่พระผู้เป็นเจ้าหลังจากรูถ้ึงพรที่พระองคท์รงส่งมาให้ท่าน

เพื่อรบัใช้และให้ผู้อื่นดว้ยใจยินดเีมื่อใด

เป็นพยานถึงหลักธรรมและความจรงิที่นักเรยีนระบุใน 2 โครนิธ์ 8–9

กระตุน้ให้นักเรยีนนึกถึงวธิีที่พวกเขาอาจช่วยคนท่ีตอ้งการความช่วยเหลือสัปดาห์น้ี เชือ้
เชิญให้พวกเขาตัง้เป้าหมายเพื่อช่วยคนน้ัน



เขียนคาํวา่ สงคราม ไวบ้นกระดาน

• เราตอ่สู้ ในสงครามกับซาตานในทางใดบ้าง

• การตอ่สู้ที่ยากที่สุดที่เราเผชิญในสงครามทางวญิญาณน้ีมีอะไรบ้าง

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 2 โครนิธ์ 10:3–6 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
ส่ิงที่เปาโลสอนวา่เราตอ้งทําเพื่อประสบความสําเรจ็ในสงครามตอ่สู้กับซาตานน้ี

• เราตอ้งทําอะไรเพื่อประสบความสําเรจ็ในสงครามตอ่สู้กับซาตานน้ี

• ท่านคดิวา่การ “ยึดกุมความคดิทุกประการให้มาเช่ือฟังพระครสิต”์ หมายความวา่
อย่างไร (ข้อ 5)

• เราเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรจาก ข้อ 5 เก่ียวกับวธิีที่จะประสบความสําเรจ็มากขึน้ใน
สงครามตอ่สู้กับซาตาน (หลังจากนักเรยีนตอบแล้ว ให้เขียนความจรงิตอ่ไปน้ีบน
กระดาน เม่ือเราควบคุมความคิดของเราในการเช่ือฟังพระเยซูครสิต์ เราจะ
ประสบความสาํเรจ็มากขึน้ในสงครามต่อสูกั้บซาตาน)

• เราจะทําอะไรไดบ้้างเพื่อควบคมุความคดิของเรา ( ในบรรดาส่ิงตา่งๆ ที่เราทําได ้เรา
สามารถสวดอ้อนวอน ท่องจําพระคมัภีร ์และรอ้งหรอืท่องจําเพลงสวด)

ท่านอาจตอ้งการแบ่งปันประสบการณ์ที่แสดงวา่การควบคมุความคดิของท่านในการเช่ือ
ฟังพระผู้ช่วยให้รอดช่วยให้ท่านเอาชนะอิทธิพลของซาตานอย่างไร ท่านอาจเชือ้เชิญ
ให้นักเรยีนแบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขาเช่นกัน เชือ้เชิญให้นักเรยีนตัง้เป้าหมาย
ควบคมุความคดิของพวกเขาในการเช่ือฟังพระผู้ช่วยให้รอดไดด้ขีึน้

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงสรปุความตอ่ไปน้ี

ใน 2 โครนิธ์ 10:7–18 เราเรยีนรูว้า่เปาโลสรรเสรญิพระเจ้าและสอนวา่ความอ่อนแอของ
เขาควรใช้ตดัสินการไม่ฟังพระองค ์ใน 2 โครนิธ์ 11 เราอ่านวา่เปาโลพูดถึงวธิีเพิ่มเตมิที่
ซาตานพยายามทําให้ความคดิของเราเส่ือมทรามและนําเราออกจากพระเยซูครสิต ์รวม



ถึงการใช้พระครสิตป์ลอมและอัครทูตปลอม เปาโลเล่าถึงความทุกข์ทรมานที่เราตอ้งทน
ในฐานะอัครสาวกที่แท้จรงิของพระผู้ช่วยให้รอด

นําเอาหนามมาที่ชัน้เรยีน หรอืวาด ภาพ หนามบนกระดานที่คล้ายกับภาพที่แสดง เชือ้
เชิญให้นักเรยีนนึกถึงเวลาที่พวกเขาถูกหนามตาํ

• หนามทําให้ชีวติยากลําบากในทางใดไดบ้้าง

อธิบายวา่เปาโลให้แนวคดิเรือ่งหนามเพ่ือเป็นสัญลักษณ์ของการทดลองหรอืความอ่อนแอ
ที่เขาประสบ

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีของเอ็ลเดอรด์ลัลิน เอช. โอ๊คส์
แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง ขอให้ชัน้เรยีนฟังและพิจารณาวา่การทดลองหรอืความ
อ่อนแอแบบใดบ้างท่ีพวกเขาหรอืคนท่ีพวกเขารกัประสบ

“บางคนแบกภาระหนัก บางคนสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รกัให้แก่ความตายหรอืตอ้ง
ดแูลคนที่ทุพพลภาพ บางคนเจ็บปวดจากการหย่ารา้ง . . . บางคนมีความบกพรอ่ง
ทางรา่งกายหรอืจิตใจ บางคนตอ่สู้กับความเสน่หาเพศเดยีวกัน บางคนมีความรูสึ้กซึม
เศรา้หรอืบกพรอ่งทางจิตใจอย่างรนุแรง ไม่วา่เรือ่งใดก็ตาม หลายคนแบกภาระหนัก” 
(“พระองคท์รงรกัษาผู้ที่แบกภาระหนัก,” เลียโฮนา, พ.ย. 2006, 6)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาความจรงิเมื่อพวกเขาศึกษา 2 โครนิธ์ 12 ที่จะช่วยพวกเขา
ขณะประสบกับการทดลองและความอ่อนแอ

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 2 โครนิธ์ 12:1–4 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
นิมิตที่เปาโลมี (อธิบายวา่ข้อเหล่าน้ีพูดถึงเปาโลเป็นบุคคลที่สาม)

• ท่านคดิวา่เปาโล “ถูกรบัขึน้ไปยังสวรรคชั์น้ที่สาม” หมายความวา่อย่างไร (ข้อ 2) (เขามี
นิมิตเก่ียวกับอาณาจักรซีเลสเชียล)

อธิบายวา่วลี “ทัง้รา่งกาย . . . หรอืไปโดยไม่มีรา่งกายข้าพเจ้าไม่รู”้ (ข้อ 2) หมายความวา่
เปาโลไม่รูว้า่เขาถูกนําขึน้ไปอาณาจักรซีเลสเชียลหรอืเห็นนิมิตของอาณาจักร

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 2 โครนิธ์ 12:5–6 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
วา่เปาโลตอบสนองตอ่นิมิตน้ีอย่างไร

• เปาโลตอบสนองตอ่นิมิตน้ีอย่างไร

• เปาโลกังวลวา่อาจจะเกิดอะไรขึน้ถ้าเขาอวดตวัเขาเอง (เปาโลเป็นกังวลวา่คนอื่นอาจจะ
ช่ืนชมเขาอยู่เมื่อเขายังคงมีการตอ่สู้ดิน้รนทางมรรตยัที่เขาตอ้งเอาชนะ)

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 2 โครนิธ์ 12:7–8 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมอง
หาวา่พระเจ้าทรงช่วยให้เปาโลยังคงอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างไร ท่านอาจตอ้งการอธิบายวา่ 
“ ไม่ยกตวัเกินไป” (ข้อ 7) หมายถึงจองหอง

• พระเจ้าทรงช่วยให้เปาโลยังอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างไร

• เปาโลสวดอ้อนวอนก่ีครัง้เพ่ือให้ “หนามในเน้ือ” หลุดออกไป



ชี ้ให้เห็นวา่ถึงแม้เปาโลสวดอ้อนวอน แตด่เูหมือนวา่พระเจ้าทรงเลือกที่จะไม่ทําให้ 
“หนามในเน้ือ” ของเปาโลหลุดออกไป

• เราเรยีนรูอ้ะไรไดบ้้างจากเปาโลเกี่ยวกับสาเหตทุี่พระเจ้าอาจทรงยอมให้เราประสบ
กับความอ่อนแอและการทดลอง (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แต่ ให้แน่ใจวา่พวก
เขาระบุความจรงิตอ่ไปน้ี พระเจ้าทรงยอมให้เราประสบกับความอ่อนแอและการ
ทดลองเพ่ือเราจะเรยีนรูท่ี้จะอ่อนน้อมถ่อมตน เขียนความจรงิน้ีไวบ้นกระดาน)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่าน 2 โครนิธ์ 12:9–10 ในใจและมองหาความจรงิที่เปาโลเรยีนรูซ่ึ้ง
ช่วยให้เขาอดทนตอ่ความอ่อนแอของเขา ขอให้นักเรยีนเขียนความจรงิที่พวกเขาระบุลง
ในสมุดจดหรอืสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องพวกเขา

• ความจรงิอะไรที่เปาโลเรยีนรูเ้พื่อช่วยให้เขาอดทนตอ่ความอ่อนแอของเขา (นักเรยีน
อาจระบคุวามจรงิหลายข้อ เช่น พระคุณของพระเยซูครสิต์เพียงพอท่ีจะเสรมิสรา้ง
เราให้เข้มแข็งในความอ่อนแอของเรา พระเจ้าไม่ทรงนําเอาความท้าทายของเรา
ออกไป แต่พระองค์จะทรงเสรมิสรา้งเราให้เข้มแข็งเม่ือเราอดทนต่อสิง่เหล่าน้ี
อย่างซ่ือสตัย์)

เตอืนนักเรยีนวา่ พระคณุ คอื “ความช่วยเหลือหรอืพลังจากสวรรค”์ ประทานผ่านการ
ชดใช้ของพระเยซูครสิต”์ (คูม่ือพระคมัภีร,์ “พระคณุ”)

• พระคณุของพระผู้ช่วยให้รอดมีมากพอจะเสรมิสรา้งความเข้มแข็งให้เราในความ
อ่อนแอของเราหมายความวา่อย่างไร ( โดยผ่านความเข้มแข็งที่เราไดร้บัจากพระผู้ช่วย
ให้รอด เราสามารถทําทุกส่ิงที่พระองคท์รงขอให้เราทํา)

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีของเอ็ลเดอรด์ลัลิน เอช. โอ๊คส์

“อํานาจการรกัษาของพระเจ้าพระเยซูครสิต—์ไม่วา่จะขจัดภาระของเราหรอืทําให้เรา
เข้มแข็งเพื่ออดทนและอยู่กับมันเหมือนอัครสาวกเปาโล—มี ให้กับความทุกข์ทัง้หลาย
ทัง้ปวงในชีวติบนโลกน้ี” (“พระองคท์รงรกัษาผู้ที่แบกภาระหนัก,” 8)

• ความจรงิที่เราระบุใน ข้อ 9–10 สามารถช่วยเราเมื่อเราประสบกับความอ่อนแอและการ
ทดลองอย่างไร

• พระผู้ช่วยให้รอดทรงเสรมิสรา้งความเข้มแข็งให้ท่านหรอืคนที่ท่านรูจ้ักเมื่อใด (เตอืน
นักเรยีนไม่ ให้แบ่งปันเรือ่งราวที่เป็นส่วนตวัมากเกินไป) ประสบการณ์น้ันเป็นพรแก่
ท่านหรอืพวกเขาอย่างไร

เตอืนนักเรยีนวา่มีครสูอนปลอมท่ามกลางวสุิทธิชนชาวโครนิธ์ที่ท้าทายเปาโลและสิทธิ
อํานาจของเขาในฐานะอัครสาวก

• มีตวัอย่างใดบ้างของวธิีที่บุคคลอาจท้าทายคนที่ ไดร้บัเรยีกในตาํแหน่งผู้นําใน
ศาสนจักร

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 2 โครนิธ์ 13:3 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่
สมาชิกศาสนจักรบางคนในเมืองโครนิธ์กําลังมุ่งหาข้อพิสูจน์เรือ่งอะไร

• สมาชิกศาสนจักรบางคนในเมืองโครนิธ์กําลังมุ่งหาข้อพิสูจน์เรือ่งอะไร



เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 2 โครนิธ์ 13:5–6 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมอง
หาส่ิงที่เปาโลแนะนําวสุิทธิชนชาวโครนิธ์ ให้ทําแทนที่จะสงสัยวา่พระเจ้าตรสัผ่านเขาใน
ฐานะอัครสาวกหรอืไม่ อธิบายวา่ ผู้ที่ ไม่สามารถผ่านการพิสูจน์ เป็นคนที่เส่ือมหรอืไร ้
ศีลธรรม

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 5 เปาโลแนะนําวสุิทธิชนชาวโครนิธ์ ให้ทําอะไร (ท่านอาจตอ้งการ
กระตุน้ให้นักเรยีนทําเครือ่งหมายคาํกรยิา พิจารณาตนเอง พิสูจน์ และ ตระหนัก
 ในข้อน้ี)

• เปาโลบอกวา่วสุิทธิชนเหล่าน้ีจําเป็นตอ้งพิจารณาตนเองเกี่ยวกับอะไร (อธิบายวา่การ 
“ดาํรงอยู่ ในความเช่ือ” [ข้อ 5] หมายถึงซ่ือสัตย์ตอ่ศาสนจักรของพระเจ้า)

• เราเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรจากข้อพระคมัภีรเ์หล่าน้ีเกี่ยวกับส่ิงที่เราควรทําแทนท่ีจะ
วพิากษ์วจิารณ์ผู้นําศาสนจักร (นักเรยีนควรระบุหลักธรรมทํานองน้ี แทนท่ีจะวพิากษ์
วจิารณ์ผู้นําศาสนจักร สมาชิกศาสนจักรควรพิจารณาความซ่ือสตัย์ของตนเอง)

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ 

“[หากคนหน่ึง] ลุกขึน้ กล่าวโทษผู้อื่น จับผิดศาสนจักร และพูดวา่คนเหล่าน้ันออกนอก
ลู่นอกทาง ส่วนตวัเขาเป็นคนชอบธรรม เมื่อน้ันจะรูแ้น่นอนวา่คนๆ น้ันอยู่ ในทางหลวง
ที่นําไปสู่การละทิง้ความเช่ือ และหากเขาไม่กลับใจ พระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์อยู่ฉันใด 
เขาจะละทิง้ความเช่ือแน่นอนฉันน้ัน” (ด ูคาํสอนของประธานศาสนาจักร: โจเซฟ สมิธ 
[2007], 343)

• จะเกิดอะไรขึน้หากเราวพิากษ์วจิารณ์ผู้นําแทนท่ีจะพิจารณาความซ่ือสัตย์ของตนเอง

เพื่อช่วยให้นักเรยีนพิจารณาความซ่ือสัตย์ของพวกเขาและเจตคตทิี่มีตอ่ผู้นําศาสนจักร 
ให้แจกสําเนา คาํถาม ตอ่ไปน้ีให้พวกเขา ให้เวลานักเรยีนพอที่จะอ่านและตอบคาํถาม
อย่างเงียบๆ

 1. ในระดบัคะแนน 1 ถึง 10 (10 คอืสมบูรณ์แบบ) ท่านทําตามคาํแนะนําของผู้นํา
ศาสนจักรดเีพียงใด

 2. มีมาตรฐานอะไรอย่างหน่ึงที่สอนโดยศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกที่ท่านสามารถทํา
ตามไดอ้ย่างซ่ือสัตย์มากขึน้

 3. ในระดบัคะแนน 1 ถึง 10 (10 คอืทุกโอกาสที่ท่านมี) ท่านแสดงความขอบคณุผู้นํา
ศาสนจักร ทัง้ส่วนตวัและในการสวดอ้อนวอนบ่อยเพียงใด

 4. ท่านสามารถทําอะไรไดเ้พื่อแสดงความขอบคณุตอ่การเสียสละและความพยายามที่
ผู้นําของท่านทําเพื่อท่าน

หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว ให้ถามวา่

• พรอะไรที่จะมาจากการพิจารณาตนเองทางวญิญาณอย่างสม่ําเสมอเช่นน้ี

สรปุ 2 โครนิธ์ 13:7–14 โดยอธิบายวา่เปาโลแนะนําวสุิทธิชนให้หลีกเลี่ยงส่ิงช่ัวรา้ยและมุ่ง
หาความดพีรอ้ม



เป็นพยานถึงความจรงิที่ท่านสนทนาในบทเรยีนน้ี เชือ้เชิญให้นักเรยีนเขียนเป้าหมายที่
เจาะจงเกี่ยวกับวธิีที่พวกเขาจะประยุกต์ ใช้หน่ึงในความจรงิเหล่าน้ีในชีวติพวกเขา

ความเข้าใจของนักเรยีนเกี่ยวกับข้อพระคมัภีรจ์ะเพิ่มขึน้เม่ือพวกเขาคดิคาํถามของพวก
เขาเองเกี่ยวกับข้อเหล่าน้ัน แบ่งชัน้เรยีนออกเป็นสองทีม (หรอืมากกวา่น้ัน) เชือ้เชิญให้
ทุกทีมเขียนคาํใบ้ที่ชี ้ไปยังข้อความผู้เช่ียวชาญพระคมัภีรข์้อใดข้อหน่ึง (ท่านอาจตอ้งการ
เลือกกลุ่มพระคมัภีรท์ี่ท่านอยากให้นักเรยีนเรยีนรูห้รอืทบทวน) กระตุน้ไม่ ให้นักเรยีนคดิ
คาํใบ้ที่ยากเกินไป หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว เชือ้เชิญทุกทีมผลัดกันอ่านออกเสียง
คาํใบ้และดวูา่ทีมอื่นสามารถระบุข้อไดถู้กตอ้งหรอืไม่

หมายเหต:ุ หากท่านไม่มีเวลาทํากิจกรรมน้ีในบทเรยีนน้ี ท่านอาจจะใช้ ในวนัอื่น (บท
เรยีนตอ่ไปน้ีสัน้ๆ ท่านอาจมีเวลาใช้กิจกรรมน้ี) สําหรบักิจกรรมทบทวนอื่นๆ ดภูาคผนวก
ในช่วงท้ายของคูม่ือเล่มน้ี
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เชือ้เชิญให้นักเรยีนจินตนาการวา่พ่ีน้องหรอืเพื่อนคนหน่ึงของพวกเขาบอกวา่เขาไม่
แน่ใจอีกตอ่ไปวา่คาํสอนของศาสนจักรจรงิหรอืไม่ ดว้ยเหตดุงักล่าว บุคคลผู้น้ีจึงเลิกไป
โบสถ์และไม่ดาํเนินชีวติตามพระกิตตคิณุอีกตอ่ไป ขอให้นักเรยีนเขียนในสมุดจดหรอื
สมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรว์า่พวกเขาจะพูดอะไรกับพี่น้องหรอืเพื่อนคนน้ีเพื่อช่วย
ให้เขารูว้า่คาํสอนของศาสนจักรจรงิ

เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาความจรงิขณะศึกษา กาลาเทีย 1 เพื่อช่วยให้พวกเขารูว้ธิีรูจ้ัก
คาํสอนที่แท้จรงิ

อธิบายวา่แควน้กาลาเทียเป็นแควน้หน่ึงในเอเชียไมเนอรก์ลางคอ่นไปทางเหนือซ่ึงรวม
ถึงหลายเมืองที่เปาโลไปเย่ียมระหวา่งการเดนิทางเผยแผ่ศาสนาครัง้ที่สองและสามของ
เขา (ด ูกิจการของอัครทูต 16:6; 18:23) (ท่านอาจตอ้งการเชือ้เชิญให้นักเรยีนระบุที่ตัง้
ของแควน้กาลาเทียในแผนที่พระคมัภีร์ ไบเบิล แผนที่ 13 “เส้นทางในการเผยแผ่ศาสนา
ของอัครสาวกเปาโล”) เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กาลาเทีย 1:6–7 ขอให้
ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาปัญหาที่เกิดขึน้ท่ามกลางวสุิทธิชนชาวกาลาเทีย

• เหตใุดวสุิทธิชนชาวกาลาเทียจึงตกไปจากพระกิตตคิณุที่แท้จรงิ

อธิบาย วา่คนที่ทําให้ชาวกาลาเทียประสบความยุ่งยากและบิดเบือนคาํสอนพระกิตตคิณุ
ทําให้เกิดความสงสัย (ด ูกาลาเทีย 1:7 ) เกี่ยวกับคาํสอนของเปาโลวา่ความรอดมาโดย
ผ่านพระเยซูครสิตเ์ท่าน้ัน ผู้สอนปลอมเหล่าน้ีเป็นชาวครสิตท์ี่เป็นชาวยิวซ่ึงอ้างวา่วสุิทธิ
ชนชาวกาลาเทียตอ้งเข้าสุหนัต (ด ูคูม่ือพระคมัภีร,์ “เข้าสุหนัต (การ)”) และถือปฏิบัติ
พิธีกรรมตามกฎของโมเสสเพื่อไดร้บัความรอด

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กาลาเทีย 1:8–9 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
วา่เปาโลพูดอะไรเกี่ยวกับคนที่ส่ังสอนพระกิตตคิณุตรงข้ามกับที่เขาส่ังสอนในฐานะอัคร
สาวกของพระเจ้า ขอให้นักเรยีนรายงานส่ิงที่พบ

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กาลาเทีย 1:10–12 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมอง
หาวา่คาํสอนของเปาโลมาจากใคร



• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 12 คาํสอนของเปาโลมาจากใคร

• เราเรยีนรูค้วามจรงิอะไรจากถ้อยคาํของเปาโลใน ข้อ 10–12 เกี่ยวกับหลักคาํสอนท่ีแท้
จรงิ (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แต่ ให้แน่ใจวา่พวกเขาระบุความจรงิตอ่ไปน้ี พระ
เยซูครสิต์ทรงเปิดเผยหลักคําสอนท่ีแท้จรงิแก่ศาสดาพยากรณ์ของพระองค์)

• การจดจําความจรงิน้ีสามารถช่วยเราเมื่อเรามีคาํถามเกี่ยวกับคาํสอนของศาสดา
พยากรณ์อย่างไร

อธิบายวา่เน่ืองจากพระเยซูครสิตท์รงเปิดเผยหลักคาํสอนท่ีแท้จรงิแก่ศาสดาพยากรณ์
ของพระองค ์พระองคจ์ึงทรงเปิดเผยความเป็นจรงิของคาํสอนของศาสดาพยากรณ์ให้
แก่เราไดเ้ช่นกัน

• เราสามารถทําอะไรเพื่อรบัการเปิดเผยจากพระเจ้าเพื่อที่เราจะรู้ ไดด้ว้ยตนเองวา่คาํ
สอนของศาสดาพยากรณ์เป็นความจรงิ

เตอืนความจํานักเรยีนถึงสถานการณ์สมมตทิี่ท่านแนะนําในช่วงเริม่ตน้ของบทเรยีน 
เชือ้เชิญให้นักเรยีนสองสามคนอธิบายตอ่ชัน้เรยีนวา่พวกเขาจะใช้ความจรงิที่พวกเขาพึ่ง
ระบุไปเกี่ยวกับการเปิดเผยมาตอบคนที่สงสัยในคาํสอนของศาสนจักรอย่างไร

เป็นพยานวา่เราสามารถรูจ้ักหลักคาํสอนท่ีแท้จรงิไดเ้มื่อเราศึกษาคาํสอนของศาสดา
พยากรณ์และแสวงหาการเปิดเผยจากพระเจ้า

สรปุ กาลาเทีย 1:13–2:21 โดยอธิบายวา่เปาโลเล่าถึงการเปลี่ยนใจเลื่อมใสและการเดนิ
ทางเผยแผ่ศาสนาในตอนแรกของเขา เขาอธิบายดว้ยวา่ความรอดไม่ไดอ้ยู่ ในกฎของ
โมเสส แตเ่ราไดร้บัการให้อภัย หรอืทําให้ชอบธรรม ผ่านศรทัธาในพระเยซูครสิต์

อ่านออกเสียงสถานการณ์สมมตติอ่ไปน้ี หลังจากอ่านแตล่ะเรือ่ง ขอให้นักเรยีนอธิบาย
วา่เหตใุดบุคคลในสถานการณ์สมมตอิาจรูสึ้กวา่เสียเปรยีบในการไดร้บัพรทัง้หมดของ
พระเจ้าเมื่อเปรยีบเทียบกับคนอื่นๆ ในศาสนจักรที่ซ่ือสัตย์ตอ่พระกิตตคิณุตัง้แตอ่ายุยัง
น้อย

 1. เยาวชนชายคนหน่ึงโตในครอบครวัที่แข็งขันน้อยและไม่ไดร้บัการสอนพระกิตตคิณุ
เมื่อเขาเป็นเด็ก ปัจจุบันครอบครวัของเขากลับมาแข็งขันในศาสนจักร พวกเขากําลัง
เริม่เรยีนรูแ้ละดาํเนินชีวติตามพระกิตตคิณุ

 2. สตรคีนหน่ึงวพิากษ์วจิารณ์ศาสนจักรมาหลายปี เม่ือเรว็ๆ น้ีเธอประสบกับการ
เปล่ียนแปลงของจิตใจและรบับัพตศิมา

เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาความจรงิเมื่อพวกเขาศึกษา กาลาเทีย 3–4 ที่จะช่วยให้
พวกเขาเข้าใจวา่พรใดที่มี ให้ทุกคน ไม่วา่สภาวการณ์และการเลือกในอดตีของเขาจะ
เป็นเช่นไร

อธิบายวา่วสุิทธิชนชาวกาลาเทียเป็นผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสชาวตา่งชาตมิาสู่ศาสนาครสิต ์จึง
ไม่ไดเ้ป็นสายเลือดแท้ของอับราฮัมผู้ที่ ไดร้บัสัญญาวา่จะไดร้บัพรทัง้ปวงของพระผู้เป็น
เจ้า เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กาลาเทีย 3:7–9 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดย



มองหาส่ิงที่เปาโลสอนไวเ้กี่ยวกับเหล่าชน “แห่งความเช่ือ” (ข้อ 7) หรอืคนที่เช่ือในพระ
เยซูครสิต์

• เปาโลสอนอะไรเกี่ยวกับคนที่เช่ือในพระเยซูครสิต์

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 8 พระเจ้าทรงสัญญาอะไรกับอับราฮัม

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 9 จะเกิดอะไรขึน้กับคนที่มีศรทัธาในพระเยซูครสิต์

อธิบายวา่การ “ ไดร้บัพรรว่มกับอับราฮัม” หมายถึงการเป็นผู้รบัผลประโยชน์จากพันธ
สัญญาที่พระผู้เป็นเจ้าทรงทํากับอับราฮัมวา่ผ่านทางเขาทุกคนจะไดร้บัพรของพระ
กิตตคิณุ (ด ูอับราฮัม 2:11)

สรปุ กาลาเทีย 3:10–25 โดยอธิบายวา่เปาโลสอนวา่กฎของโมเสสมีไวเ้พื่อช่วยให้ชาว
อิสราเอลมาหาพระเยซูครสิตแ์ละไดร้บัการทําให้ชอบธรรมโดยศรทัธาในพระองค์

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กาลาเทีย 3:26–27 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมอง
หาวา่เราตอ้งทําอะไรเพ่ือไดร้บัพรที่สัญญาไวก้ับอับราฮัม

• เราตอ้งทําอะไรเพื่อไดร้บัพรที่สัญญาไวก้ับอับราฮัม

เขียนข้อความที่ ไม่ครบถ้วนตอ่ไปน้ีบนกระดาน คนทัง้ปวงที่ ใช้ศรทัธาในพระเยซูครสิต์
และเข้าสู่พันธสัญญาพระกิตตคิณุจะเป็น . . .

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กาลาเทีย 3:28–29 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมอง
หาคาํหรอืวลีที่พวกเขาสามารถใช้เตมิข้อความหลักธรรมบางส่วนบนกระดานให้ครบถ้วน

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 28 ผู้คนท่ีแตกตา่งกันจะเป็นอย่างไรเม่ือพวกเขาเข้ามาสู่พันธ
สัญญาพระกิตตคิณุ

• ตามท่ีกล่าวไว้ ใน ข้อ 29 คนที่นับอยู่ ในบรรดาพงศ์พันธุ์ของอับราฮัมผ่านทางพระเยซู
ครสิตเ์ป็นอะไรเช่นกัน

อธิบายวา่ ทายาท คอืคนท่ีมีสิทธิตามกฎหมายที่จะไดร้บัมรดก หรอืทรพัย์สมบัตขิองอีก
คนหน่ึง

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กาลาเทีย 4:7 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่
เราสามารถเป็นทายาทของใครได้

• เราสามารถเป็นทายาทของใครได ้( โดยใช้คาํพูดของนักเรยีน เตมิหลักธรรมบน
กระดานให้ครบถ้วนเพ่ือส่ือถึงความจรงิตอ่ไปน้ี คนทัง้ปวงท่ี ใช้ศรทัธาในพระเยซู
ครสิต์และเข้าสูพั่นธสญัญาพระกิตติคุณจะเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันกับพระ
ครสิต์และเป็นทายาทของพระผู้เป็นเจ้า)

• เหตใุดจึงสําคญัที่ตอ้งรูว้า่พระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญาพรเหล่าน้ีกับทุกคนที่เข้าสู่พันธ
สัญญา ไม่วา่สภาวการณ์ของคนเหล่าน้ันจะเป็นเช่นไร

เป็นพยานวา่สัญญาของพระบิดาบนสวรรคม์ี ไว้ ให้กับทุกคนที่เข้าสู่พันธสัญญาพระ
กิตตคิณุ กระตุน้ให้นักเรยีนซ่ือสัตย์ตอ่พันธสัญญาที่พวกเขาทําไว้

สรปุ กาลาเทีย 4:8–31 โดยอธิบายวา่เปาโลเชือ้เชิญวสุิทธิชนชาวกาลาเทียให้กลับไปหา
พระครสิตแ์ละให้หนีจากพันธนาการที่มาจากการยึดตดิกฎของโมเสส



วาดภาพ การแข่งขันชักเย่อ บนกระดาน

• ชักเย่อคอือะไร ท่านจะชนะไดอ้ย่างไร

• ชีวติของเราคล้ายคลึงกับการแข่งขันชักเย่อในทางใดบ้าง

ถ้านักเรยีนไม่ไดพู้ดถึง ชี ้ให้เห็นวา่ดา้นหน่ึงของชีวติเราที่คล้ายคลึงกับการแข่งขันชักเย่อ
คอืการตอ่สู้ดิน้รนของเรากับการล่อลวง เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาความจรงิขณะศึกษา 
กาลาเทีย 5 เพ่ือจะช่วยให้พวกเขารูว้ธิีเอาชนะการตอ่สู้ดิน้รนกับการล่อลวง

เตอืนนักเรยีนวา่ชาวครสิตท์ี่เป็นชาวยิวบางคนชักนําวสุิทธิชนชาวกาลาเทียให้หลงผิดไป
โดยสอนพวกเขาวา่พวกเขาตอ้งดาํเนินชีวติตามกฎของโมเสสและเข้าสุหนัตเพ่ือไดร้บั
ความรอด เปาโลบรรยายคาํสอนปลอมเหล่าน้ีเกี่ยวกับกฎของโมเสสวา่เป็น “แอกของการ
เป็นทาส” (กาลาเทีย 5:1)

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กาลาเทีย 5:1 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่
ใครท่ีเปาโลบอกวา่นําเอาความเป็นไทจากแอกของความเป็นทาสน้ี

• ใครนําความเป็นไทจากแอกของความเป็นทาสน้ี

สรปุ กาลาเทีย 5:2–15 โดยอธิบายวา่เปาโลตสีอนวสุิทธิชนชาวกาลาเทียที่เอนเอียงโดยง่าย
จากอิสรภาพของพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิตแ์ละกลับไปสู่ความเป็นทาสของกฎของ



โมเสสแทน จากน้ันเขาประกาศวา่แม้ผู้ตดิตามของพระครสิตจ์ะเป็นไทจากความเป็น
ทาสของกฎของโมเสสแล้ว แต่ไม่ไดห้มายความวา่พวกเขามีอิสรภาพที่จะหมกมุ่นในบาป
โดยเสรี

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กาลาเทีย 5:16–17 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมอง
หาอํานาจสองอย่างซ่ึงตอ่สู้กันตามท่ีเปาโลบรรยายไว้

• อํานาจสองอย่างซ่ึงตอ่สู้กันตามที่เปาโลบรรยายไวค้อือํานาจใด

ให้ทําแผนภูมิบนกระดานโดยวาดเส้นแนวตัง้ลงตรงกลางระหวา่งรปูภาพการแข่งขัน
ชักเย่อ เขียน ดาํเนินชีวติตามพระวญิญาณ บนดา้นหน่ึงของชักเย่อ และเขียนวา่ ความ
ตอ้งการของเน้ือหนัง บนอีกดา้นหน่ึง

• “ดาํเนินชีวติตามพระวญิญาณ” หมายความวา่อย่างไร (ข้อ 16) (การดาํเนินชีวติให้มีคา่
ควรและทําตามพระวญิญาณบรสุิทธิ์)

•  “ความตอ้งการของเน้ือหนัง” (ข้อ 16) หมายถึงอะไร (การล่อลวงให้ทําบาป)

• ส่ิงเหล่าน้ีถือเป็นอํานาจท่ีตอ่สู้กันอย่างไร

• เราสามารถเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรจาก ข้อ 16 เกี่ยวกับวธิีที่เราสามารถเอาชนะการล่อลวง
ของเน้ือหนัง (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกันแตค่วรระบุหลักธรรมทํานองน้ี เม่ือเรา
ดําเนินชีวติตามพระวญิญาณ เราจะเอาชนะการล่อลวงของเน้ือหนัง เขียนหลัก
ธรรมน้ีไวบ้นกระดาน)

ขอให้นักเรยีนไตรต่รองวา่พวกเขาอยู่ดา้นใดของการแข่งขันชักเย่อน้ีและอํานาจใดที่
กําลังชนะในชีวติพวกเขาเอง

แบ่งชัน้เรยีนออกเป็นกลุ่มๆ ละสองหรอืสามคน แบ่งครึง่หน่ึงของกลุ่มให้อ่านออกเสียง 
กาลาเทีย 5:19–21 ดว้ยกัน โดยมองหาผลของ “[การสนอง] ความตอ้งการของเน้ือหนัง” 
เชือ้เชิญอีกครึง่หน่ึงให้ อ่านออกเสียง กาลาเทีย 5:22–23 ดว้ยกัน โดยมองหาผลของการ
ดาํเนินชีวติตามพระวญิญาณ เมื่อพวกเขาอ่านจบ เชือ้เชิญสมาชิกคนหน่ึงจากแตล่ะกลุ่ม
ให้เขียนคาํตอบหน่ึงข้อที่พวกเขาพบลงในช่องที่เหมาะสมบนกระดาน เชือ้เชิญให้พวก
เขาเขียนคาํตอบของพวกเขาตอ่ไปจนแผนภูมิแสดงถึงรายการที่เปาโลเคยพูดไว ้ท่าน
อาจตอ้งการนําพจนานุกรมมาที่ชัน้เรยีนและเชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงเปิดหาคาํใด
ก็ ไดท้ี่เข้าใจยาก

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 21 เปาโลสอนวา่จะเกิดอะไรขึน้กับคนที่ยอมตอ่ “การงานของเน้ือ
หนัง”

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 22–23 ผลหรอืผลลัพธ์ ใดท่ีบ่งชีว้า่คนบางคนกําลังดาํเนินชีวติ
ตามพระวญิญาณ (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แต่ ให้แน่ใจวา่พวกเขาระบุความจรงิ
ตอ่ไปน้ี ผลของพระวญิญาณน้ันคือความรกั ความยินดี สนัติสุข ความอดทน 
ความกรณุา ความดี ความซ่ือสตัย์ความสุภาพอ่อนโยน และการรูจั้กบังคับตน 
ท่านอาจตอ้งการเสนอแนะให้นักเรยีนทําเครือ่งหมายความจรงิน้ีในพระคมัภีรข์อง
พวกเขา)

ดดูา้นข้างของแผนภูมิที่มีรายการผลของพระวญิญาณ

• เหตใุดจึงคุม้คา่ที่จะไดร้บัพรเหล่าน้ี



ใตแ้ผนภูมิ ให้วาดภาพลูกศรขนาดใหญ่ชี ้ไปที่ดา้นข้างซ่ึงเขียนความตอ้งการของเน้ือ
หนัง ขอให้นักเรยีนจินตนาการวา่ในชักเย่อน้ีเรายอมให้ตวัเราเองเคลื่อนไปหาความ
ตอ้งการของเน้ือหนัง

• เกิดอะไรขึน้กับผลของพระวญิญาณเมื่อเรายอมตอ่ความตอ้งการของเน้ือหนัง (เราเริม่
สูญเสียผลของพระวญิญาณ)

ลบลูกศรน้ันและวาดลูกศรอีกอันหน่ึงซ่ึงชี ้ไปที่ผลของพระวญิญาณ ขอให้นักเรยีน
จินตนาการวา่ตอนน้ีเรายอมให้ตวัเราเองเคลื่อนไปที่ดา้นน้ี

• เกิดอะไรขึน้กับการงานของเน้ือหนังเม่ือเราดาํเนินชีวติตามพระวญิญาณ (ส่ิงเหล่าน้ัน
เลิกเป็นส่วนหน่ึงในชีวติเรา)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนเขียนในสมุดจดหรอืสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องพวกเขา
เกี่ยวกับเวลาที่พวกเขารูสึ้กหรอืประสบกับส่ิงหน่ึงซ่ึงเป็นผลของพระวญิญาณเหล่าน้ี  

ขอให้พวกเขารวมถึงส่ิงที่พวกเขากําลังทําเพื่อดาํเนินชีวติตามพระวญิญาณในเวลาน้ัน 
เมื่อพวกเขาเขียนเสรจ็ เชือ้เชิญให้นักเรยีนสองสามคนแบ่งปันส่ิงที่พวกเขาเขียน

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอา่นออกเสียง กาลาเทีย 5:24–25 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมอง
หาส่ิงที่สานุศิษย์ของพระเยซูครสิตพ์ยายามทํากับความตอ้งการของเน้ือหนัง

• สานุศิษย์ของพระเยซูครสิตพ์ยายามทําอะไรกับความตอ้งการของเน้ือหนัง (ตรงึเน้ือ
หนังไวท้ี่กางเขน หรอืกําจัดออกไปจากชีวติของพวกเขา)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนไตรต่รองส่ิงที่พวกเขาจะทําเพือ่ดาํเนินชีวติตามพระวญิญาณอย่าง
เต็มที่มากขึน้ กระตุน้ให้พวกเขาทําตามการกระตุน้เตอืนที่พวกเขาไดร้บัเพื่อพวกเขาจะ
ไดร้บัผลของพระวญิญาณ

เชือ้เชิญให้นักเรยีนนึกถึงคนที่พวกเขารูจ้ักที่กําลังไม่ไดร้บัพรของพระกิตตคิณุ แม้วา่
คนน้ันเป็นสมาชิกของศาสนจักร ขอให้ชัน้เรยีนมองหาหลักธรรมเมื่อพวกเขาศึกษา กา
ลาเทีย 6 ที่จะนําทางพวกเขาขณะพยายามช่วยคนที่พวกเขานึกถึงให้ ไดร้บัพรของพระ
กิตตคิณุ

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอา่นออกเสียง กาลาเทีย 6:1–2 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
วา่เปาโลสอนอะไรเกี่ยวกับวธิีที่สมาชิกของศาสนจักรควรตอบสนองตอ่คนที่ทําบาป  

(ท่านอาจตอ้งอธิบายวา่การ “ละเมิดประการใดได”้ [ข้อ 1] หมายถึงทําบาป)

• ตามที่เปาโลกล่าวไว ้สมาชิกของศาสนจักรควรตอบสนองตอ่คนที่ทําบาปอย่างไร  
(ช่วยเขาให้ “กลับตัง้ตวัใหม่” หรอืช่วยให้เขากลับไปสู่หนทางของพระกิตตคิณุ)

• เหตใุดจึงเป็นส่ิงสําคญัที่จะมี “ ใจสุภาพอ่อนโยน” (ข้อ 1) เมื่อเราช่วยให้คนบางคน
กลับไปสู่หนทางพระกิตตคิณุ

• มีทางใดบ้างท่ีเราจะ “รบั . . . ภาระของกันและกัน” (ข้อ 2)

สรปุ กาลาเทีย 6:3–5 โดยอธิบายวา่เปาโลสอนวา่เราไม่ควรถือตวัและถือวา่ตนชอบธรรม 
ทุกคนจะ “รบัภาระของเขา [หรอืของเธอ] เอง” (ข้อ 4)หรอืรบัผิดชอบการเลือกของ
ตนเอง



ให้ดเูมล็ดผลไม้หรอืผักสองสามเมล็ดที่นักเรยีนจะรูจ้ักด ีขอให้พวกเขาระบุวา่เป็นเมล็ด
ของอะไร

• ท่านจะคาดหวงัอะไรหากท่านนําเมล็ดเหล่าน้ีไปปลูก

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง กาลาเทีย 6:7–8 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
วา่เปาโลสอนอะไรเกี่ยวกับส่ิงที่เราคาดหวงัไดเ้มื่อเราปลูกพืช

• เปาโลสอนอะไรเกี่ยวกับส่ิงที่จะเกิดขึน้เมื่อมีการปลูกพืช (ส่ิงที่ท่านหวา่น หรอืปลูก 
เป็นส่ิงที่ท่านเก็บเกี่ยว ส่ิงน้ีเรยีกวา่กฎของการเก็บเกี่ยว)

• กฎของการเก็บเกี่ยวเช่ือมโยงกับการตดัสินใจที่เราทําอย่างไร

เชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่าน กาลาเทีย 6:9–10 ในใจ ขอให้พวกเขามองหาสาเหตทุี่เปาโลสอน
กฎของการเก็บเกี่ยว

• ท่านคดิวา่เหตใุดเปาโลจึงสอนกฎของการเก็บเกี่ยวหลังจากเขาเชือ้เชิญให้ชาว 
กาลาเทียช่วยกันอยู่ ในพระกิตตคิณุหรอืกลับมาสู่หนทางพระกิตตคิณุ

• เราสามารถเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรจากข้อเหล่าน้ีเกี่ยวกับการช่วยผู้อื่นที่ ไม่ ไดร้บัพรของ
พระกิตตคิณุ (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกันแตค่วรระบุหลักธรรมทํานองน้ี หากเรา
หม่ันเพียรในการทําดี เราจะเก็บเก่ียวพรจากการกระทําของเรา)

• คาํสัญญาที่วา่เราจะเก็บเกี่ยว “ ในเวลาอันสมควร” ช่วยให้เราไม่ “ท้อใจ” (ข้อ 9) หรอื
ยอมแพ้ ในความพยายามของเราเพื่อรบัใช้ผู้อื่นหรอืดาํเนินชีวติตามพระกิตตคิณุใน
ชีวติของเราเองอย่างไร

• ท่านหรอืคนที่ท่านรูจ้ักขยันหมั่นเพียรในการทําดแีม้พรไม่ไดม้าในทันทีเมื่อใด (ท่าน
อาจตอ้งการแบ่งปันประสบการณ์เช่นกัน)

สรปุ กาลาเทีย 6:11–18 โดยอธิบายวา่เปาโลจบสาส์นของเขาที่เขียนถึงวสุิทธิชนชาวกา
ลาเทียโดยเล่าอีกครัง้วา่สันตสุิขและพระเมตตาของพระเยซูครสิตม์ีแก่ทุกคนที่ถูกสรา้ง
ใหม่ผ่านศรทัธาในพระนามของพระองค์

กระตุน้นักเรยีน “อย่าให้เมื่อยล้าในการทําด”ี (ข้อ 9) และพิจารณารว่มกับการสวด
อ้อนวอนเกี่ยวกับคนที่พวกเขาสามารถช่วยกลับมาสู่หนทางของพระเจ้าได ้เชือ้เชิญให้
พวกเขาทําตามความรูสึ้กที่พวกเขาไดร้บัจากพระวญิญาณบรสุิทธิ์อย่างพากเพียร

เพื่อช่วยให้นักเรยีนท่องจํา กาลาเทีย 5:22–23เชือ้เชิญให้ชัน้เรยีนท่องโดยใช้นักเรยีน
แตล่ะคนพูดคนละคาํ ตวัอย่างเช่น นักเรยีนคนแรกจะพูดวา่ “ส่วน” นักเรยีนคนที่
สองพูด “ผล”นักเรยีนคนท่ีสามจะพูดวา่ “ของ” และพูดตอ่ไปจนจบทัง้สองข้อ จับเวลา
ชัน้เรยีน และให้พวกเขาพยายามหลายๆ ครัง้เพื่อให้ทําไดต้ามเวลาท่ีตัง้ไว ้เมื่อท่านทํา
กิจกรรมน้ีอีก ท่านอาจเปล่ียนลําดบัของนักเรยีนเพื่อให้พวกเขาไดพู้ดคาํที่ตา่งไป ท่าน
อาจแนะนําให้นักเรยีนฝึกในช่วงเริม่ตน้ชัน้เรยีนตดิตอ่กันหลายๆ วนัไดด้ว้ย เพื่อพวกเขา
จะทําเวลาไดด้ขีึน้ หลังจากนักเรยีนไดย้ินพระคมัภีรซํ์า้หลายครัง้แล้ว เชือ้เชิญให้พวกเขา
พยายามท่องจากความจําให้คนที่น่ังใกล้พวกเขาฟัง
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เชือ้เชิญให้นักเรยีนนึกถึงเวลาที่พวกเขายอมรบัความรบัผิดชอบสําคญัและไดร้บัคาํ
สัญญาวา่เมื่อทํางานน้ีให้เกิดสัมฤทธิผลพวกเขาจะไดร้บัรางวลั

• เมื่องานน้ันเริม่ท้าทายมากขึน้ ท่านไดร้บัการคํา้จุนอย่างไรจากความรูท้ี่วา่ท่านยอมรบั
งานมอบหมายน้ีและมีผู้ท่ีวางใจวา่ท่านจะทาํให้เกิดสัมฤทธิผล

• ท่านไดร้บัพรหรอืรางวลัอย่างไรจากการทําให้ความรบัผิดชอบน้ันเกิดสัมฤทธิผล

อธิบายวา่ในจดหมายของเขาดงัที่บันทึกใน เอเฟซัส 1–6 อัครสาวกเปาโลพูดกับวสุิทธิชน
ที่อยู่ ในเมืองเอเฟซัสและอาณาบรเิวณโดยรอบ เป้าหมายของเขาคอืเพื่อเสรมิสรา้งคน
ที่เป็นสมาชิกของศาสนจักรแล้วและช่วยให้ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่เตบิโตในความรูท้าง
วญิญาณและยงัคงซ่ือสัตย์ตอ่พันธสัญญาของพวกเขา

เชือ้เชิญนักเรยีนหลายๆ คนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก เอเฟซัส 1:3–8 ขอให้ชัน้เรยีนดู
ตาม โดยมองหาความจรงิที่เปาโลสอนวสุิทธิชนเพ่ือช่วยให้พวกเขายังคงช่ือสัตย์ตอ่พันธ
สัญญาของพวกเขา

• เปาโลสอนความจรงิอะไรแก่วสุิทธิชนเพื่อช่วยให้พวกเขายังคงช่ือสัตย์ (ขณะที่
นักเรยีนตอบ ท่านอาจตอ้งการเชือ้เชิญให้พวกเขาอธิบายวา่การเข้าใจความจรงิที่พวก
เขากล่าวถึงจะช่วยให้วสุิทธิชนยังคงซ่ือสัตย์ ไดอ้ย่างไร)

• ท่านคดิวา่การที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเลือกบางคน “ตัง้แตก่่อนทรงสรา้งโลก” ใน ข้อ 4 
หมายความวา่อย่างไร

อธิบายวา่วลีน้ีที่สอดคล้องกับ กําหนดไวล้่วงหน้า และวลี “ ให้เป็นบุตรของพระองค์ โดย
ทางพระเยซูครสิต”์ ใน ข้อ 5 หมายถึงคนที่ ไดร้บัเลือกหรอืแตง่ตัง้ล่วงหน้าในการดาํรง
อยู่ก่อนเกิดเพ่ือรบัพระกิตตคิณุ เขียนความจรงิตอ่ไปน้ีบนกระดาน บุตรธิดาของพระ
ผู้เป็นเจ้าได้รบัการแต่งตัง้ล่วงหน้าให้รบัพรของพระกิตติคุณ การไดร้บัพรเหล่าน้ีมี
เงื่อนไขอยู่ที่ความช่ือสัตย์ของเราในชีวติน้ี

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจความจรงิดงักล่าว เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง
ข้อความตอ่ไปน้ี



“ ในโลกวญิญาณก่อนเกิด พระผู้เป็นเจ้าทรงแตง่ตัง้วญิญาณบางดวงให้ปฏิบัตพิันธกิจที่
กําหนดไวเ้ป็นพิเศษระหวา่งชีวติมรรตยัของพวกเขา น่ีเรยีกวา่การแตง่ตัง้ล่วงหน้า

“การแตง่ตัง้ล่วงหน้ามิไดร้บัประกันวา่บุคคลเหล่าน้ีจะไดร้บัการเรยีกหรอืความรบัผิด
ชอบตามที่กําหนด โอกาสเช่นน้ันเกิดขึน้ในชีวติน้ีเน่ืองจากการใช้สิทธ์ิเสรอีย่างชอบ
ธรรม เฉกเช่นการแตง่ตัง้ล่วงหน้าเกิดขึน้เน่ืองจากความชอบธรรมในการดาํรงอยู่ก่อน
เกิด . . .

“หลักคาํสอนเรือ่งการแตง่ตัง้ล่วงหน้าประยุกต์ ใช้ ไดก้ับสมาชิกทุกคนของศาสนจักร ไม่
เฉพาะพระผู้ช่วยให้รอดและศาสดาพยากรณ์เท่าน้ัน ก่อนสรา้งโลก สตรทีี่ซ่ือสัตย์ ได้
รบัความรบัผิดชอบบางอย่างและชายที่ซ่ือสัตย์ ไดร้บัแตง่ตัง้ล่วงหน้าให้ทําหน้าที่บาง
อย่างของฐานะปุโรหิต แม้ท่านจะจําเวลาน้ันไม่ได ้แตท่่านรบัปากแล้ววา่จะทํางาน
สําคญัในการรบัใช้พระบิดาของท่าน ขณะที่ท่านพิสูจน์ความมีคา่ควรของตนเอง ท่านมี
โอกาสทํางานมอบหมายที่ท่านไดร้บัในคราวน้ัน” (แน่วแน่ตอ่ศรทัธา: ศพัทานุกรมพระ
กิตตคิณุ [2004], 30–31)

• การเข้าใจวา่เราไดร้บัการแตง่ตัง้ล่วงหน้าเพ่ือรบัพระกิตตคิณุและพรทัง้หลายของพระ
กิตตคิณุช่วยเรายังคงช่ือสัตย์ตอ่พันธสัญญาของเราอย่างไร

วาด ภาพ ง่ายๆ ของแม่น้ําหลายๆ สาย
ไหลไปสู่ผืนน้ําขนาดใหญ่ ขอให้นักเรยีน
จินตนาการวา่แม่น้ําแตล่ะสายแทน
แตล่ะสมัยการประทานพระกิตตคิณุ

• สมัยการประทานพระกิตตคิณุคอื
อะไร

ท่านอาจตอ้งการทบทวนความหมายของ สมัยการประทาน พระกิตตคิณุโดยเชือ้เชิญ
นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงข้อความตอ่ไปน้ีจากคูม่ือพระคมัภีร์

“สมัยการประทานพระกิตตคิณุคอืช่วงระยะเวลาหน่ึงซ่ึงพระเจ้าทรงมีผู้รบัใช้ที่มีสิทธิ
อํานาจอย่างน้อยหน่ึงคนบนแผ่นดนิโลก ที่ถือกุญแจทัง้หลายของฐานะปุโรหิตอัน
ศักดิสิ์ทธิ์และมีภาระหน้าที่ศักดิสิ์ทธิ์ ในการเผยแพรพ่ระกิตตคิณุให้แก่ผู้อยู่อาศัยของ
แผ่นดนิโลก เมื่อสมัยการประทานเกิดขึน้ พระกิตตคิณุจะเปิดเผยอีกครัง้เพื่อผู้คน
ของสมัยการประทานน้ันจะไม่ตอ้งพึ่งพาสมัยการประทานที่ผ่าน ๆ มาในความรูเ้ก่ียว
กับแผนแห่งความรอด มีสมัยการประทานพระกิตตคิณุหลายสมัยนับตัง้แตก่าลเริม่ตน้ 
พระคมัภีร์ ไบเบิลพูดถึงสมัยการประทานอย่างน้อยหน่ึงสมัยตรงกับอาดมั อีกหน่ึงสมัย
ตรงกับเอโนค อีกหน่ึงสมัยตรงกับโนอาห์ และเรือ่ยไปจนถึงอับราฮัม โมเสส และพระ
เยซูกับอัครสาวกของพระองค์ ในความเรอืงโรจน์แห่งเวลา” (ด ูคูม่ือพระคมัภีร,์ “สมัย
การประทาน”)

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง เอเฟซัส 1:9–10 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมอง
หาวา่เปาโลหมายถึงสมัยการประทานใด อธิบายวา่วลี “ความลํา้ลึกแห่งพระประสงคข์อง
พระองค”์ ใน ข้อ 9 หมายถึงแผนและจุดประสงคข์องพระผู้เป็นจ้า



• เปาโลหมายถึงสมัยการประทานใด เอเฟซัส 1:10

ชี ้ให้เห็นวา่สมัยการประทานความสมบูรณ์แห่งเวลาเป็นสมัยการประทานที่เรากําลังมี
ชีวติอยู่เวลาน้ี

• สมัยการประทานความสมบูรณ์แห่งเวลาเป็นเหมือนผืนน้ําที่แม่น้ําไหลมารวมกัน
อย่างไร

• เปาโลพยากรณ์วา่จะเกิดอะไรขึน้ระหวา่งสมัยการประทานความสมบูรณ์แห่งเวลา 
(อธิบายวา่เมื่อเปาโลเขียนวา่ “ทุกส่ิง” ทัง้ที่อยู่ ในสวรรคแ์ละในแผ่นดนิโลก รวบรวม 
‘ ให้อยู่ ในพระครสิต’์ [ข้อ 10] เขาหมายถึงการฟ้ืนฟูและการนํากลับคนืของกุญแจ พลัง
อํานาจ และคาํสัญญาทัง้หมดที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดเผยแก่บุตรธิดาของพระองคนั์บ
ตัง้แต่ โลกเริม่ตน้ พรอ้มกับความรูอ้ื่นที่ ไม่เคยเปิดเผยมาก่อน [ด ูค.พ. 128:18] เขียน
หลักคาํสอนตอ่ไปน้ีบนกระดาน ในสมัยการประทานความสมบูรณ์แห่งเวลา ทุกสิง่
จากสมัยการประทานก่อนจะได้รบัการฟ้ืนฟู)

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยเอ็ลเดอรบ์ี. เอช. โรเบิรต์ส์
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

“น่ีเป็นสมัยการประทานความสมบูรณ์แห่งเวลา และเราเห็นการไหลไปสู่
สมัยการประทานน้ีดงัสายน้ําไหลเช่ียวสู่มหาสมุทร สมัยการประทานก่อน
หน้าทัง้หมด ทําให้เราไดต้ดิตอ่กับสมัยการประทานเหล่าน้ัน ทําให้สมัยการ
ประทานเหล่าน้ันตดิตอ่กับเรา และเราเห็นวา่พระผู้เป็นเจ้าทรงมีจุด
ประสงคท์ี่ยิ่งใหญ่เพียงหน่ึงเดยีวมาตลอดนับจากกาลเริม่ตน้ และน่ันคอื

ความรอดของบุตรธิดาของพระองค ์และบัดน้ียุคสุดท้ายมาถึงแล้ว สมัยการประทาน
สุดท้าย เมื่อความจรงิ ความสวา่ง และความชอบธรรมตอ้งท่วมแผ่นดนิโลก” ( ใน 
Conference Report, Oct. 1904, 73)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนมาที่กระดานและเขียนกํากับภาพวาดของแม่น้ําตา่งๆ ดว้ย ความจรงิ 
พระคมัภีร ์พันธสัญญา และพลังอํานาจจากสมัยการประทานก่อนหน้าที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟู
หรอืนําออกมาในสมัยการประทานความสมบูรณ์แห่งเวลา (ส่ิงที่เขียนกํากับอาจรวมถึง
อํานาจการผนึก ศาสนพิธีแห่งความรอด พระคมัภีรม์อรมอน และอื่นๆ นักเรยีนสามารถ
วาดภาพแม่น้ําเพิ่มตามตอ้งการ)

• การดาํเนินชีวติในสมัยการประทานความสมบูรณ์แห่งเวลาเป็นพรแก่ท่านอย่างไร

• ตามคาํกล่าวของเอ็ลเดอร์ โรเบิรต์ส์ ตอ้งเกิดอะไรขึน้ระหวา่งสมัยการประทานน้ี  
(ความจรงิ ความสวา่ง ความชอบธรรมตอ้งท่วมแผ่นดนิโลก)

• แหล่งช่วยใดในสมัยการประทานของเราที่เราจะทําให้ความจรงิและความสวา่งแห่งพระ
กิตตคิณุไหลบ่าท่วมแผ่นดนิโลก

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยเอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ. เบดนาร์
แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง

“พี่น้องท่ีรกัของข้าพเจ้า ส่ิงท่ีบรรลุผลไปแล้วในสมัยการประทานน้ีในการ
ส่ือสารข่าวสารพระกิตตคิณุผ่านทางช่องทางส่ือสังคมเป็นการเริม่ตน้ที่ดี
—แตเ่ป็นการไหลเอื่อยๆ เพียงเล็กน้อย ข้าพเจ้าขอเชือ้เชิญให้ท่านช่วย
เปล่ียนการไหลเอ่ือยๆ น้ีเป็นน้ําท่วม . . . ข้าพเจ้าแนะนําให้ท่านโหม



กระหน่ําแผ่นดนิโลกดว้ยข่าวสารท่ีอัดแน่นดว้ยความชอบธรรมและความจรงิ—ข่าวสาร
ที่แท้จรงิ จรรโลงใจ และควรคา่แก่การสรรเสรญิ—ดงัสายน้ําไหลบ่าท่วมแผ่นดนิโลก” 
(“To Sweep the Earth as with a Flood” [คาํปราศรยั เน่ืองในสัปดาห์การศึกษาที่มหาวทิยา
ลัยบรคิมั ยังก์เมื่อวนัที่ 19 สิงหาคม 2014], LDS.org)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนแบ่งปันส่ิงที่พวกเขากําลังทําเพื่อช่วยโหมกระหน่ําแผ่นดนิโลกดว้ย
ข่าวสารที่อัดแน่นดว้ยความชอบธรรมและความจรงิ

สรปุ เอเฟซัส 1:11–12 โดยอธิบายวา่เปาโลสอนวา่ผ่านทางพระเยซูครสิต ์วสุิทธิชนไดร้บั 
“การทรงเลือก” (ข้อ 11) ในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง เอเฟซัส 1:13–14 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมอง
หาพรที่วสุิทธิชนไดร้บัเพราะความช่ือสัตย์ของพวกเขารวมทัง้การวางใจและความเช่ือ
ของพวกเขาในพระเยซูครสิต์

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 13วสุิทธิชนไดร้บัพรอะไร (พวกเขา “ ไดร้บัการประทับตราดว้ย
พระวญิญาณบรสุิทธิ์ตามที่ทรงสัญญาไว”้)

อธิบายวา่การ “ ไดร้บัการประทับตราดว้ยพระวญิญาณบรสุิทธิ์ตามที่ทรงสัญญาไว”้ 
หมายความวา่พระวญิญาณบรสุิทธิ์ “เป็นพยานตอ่พระบิดาวา่ไดป้ฏิบัตศิาสนพิธีแห่ง
ความรอดอย่างถูกตอ้งและไดร้กัษาพันธสัญญาที่เกี่ยวข้องกัน” (คูม่ือพระคมัภีร,์ “พระ
วญิญาณศักดิสิ์ทธิ์แห่งคาํสัญญา,” scriptures.lds.org) พระวญิญาณเป็น “มัดจําในการรบั
มรดกของเรา” (ข้อ 14) น่ีหมายความวา่การประทับอยู่ของ พระวญิญาณบรสุิทธิ์ ในชีวติ
ของเราเป็นหมายสําคญั การเตอืน และการบ่งชีจ้ากพระผู้เป็นเจ้าวา่หากเราซ่ือสัตย์ตอ่ไป
เราจะไดร้บัชีวตินิรนัดร์

สรปุ เอเฟซัส1:15–16 โดยอธิบายวา่เปาโลบอกวสุิทธิชนวา่เขาขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้า
อยู่เสมอสําหรบัความซ่ือสัตย์ของพวกเขา

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง เอเฟซัส 1:17–18 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมอง
หาวา่เปาโลสวดอ้อนวอนวา่พระผู้เป็นเจ้าจะประทานอะไรแก่วสุิทธิชน

• เปาโลสวดอ้อนวอนวา่พระผู้เป็นเจ้าจะประทานอะไรแก่วสุิทธิชน

• ข้อพระคมัภีรเ์หล่าน้ีสอนอะไรเราเกี่ยวกับวธิีที่เราจะรูจ้ักพระบิดาบนสวรรค ์( โดยใช้คาํ
พูดของพวกเขาเอง นักเรยีนควรระบุความจรงิตอ่ไปน้ี เราจะรูจั้กพระบิดาบนสวรรค์
ผ่านทางวญิญาณแห่งการเปิดเผย)

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจวญิญาณแห่งการเปิดเผย เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออก
เสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยเอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ. เบดนาร ์ขอให้นักเรยีนฟังวา่วญิญาณแห่งการ
เปิดเผยคอือะไร

“การเปิดเผยเป็นการส่ือสารจากพระผู้เป็นเจ้ามายังบุตรธิดาของพระองค์
บนแผ่นดนิโลกและเป็นพรสําคญัประการหน่ึงท่ีเก่ียวเน่ืองกับของประทาน
และความเป็นเพื่อนของพระวญิญาณ ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธสอนวา่ 



“พระวญิญาณบรสุิทธิ์คอืผู้เปิดเผย” (คาํสอนของประธานศาสนาจักร: โจเซฟ สมิธ 
[2007], 142)

“วญิญาณแห่งการเปิดเผยมี ให้ทุกคนท่ีรบัศาสนพิธีแห่งความรอดของบัพตศิมาโดย
ลงไปในน้ําทัง้ตวัเพ่ือการปลดบาปและการวางมือเพ่ือของประทานแห่งพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ โดยอํานาจฐานะปุโรหิตท่ีถูกตอ้ง—พรอ้มกับผู้ที่กระทําดว้ยศรทัธาเพื่อให้คาํส่ัง
ฐานะปุโรหิตเกิดสัมฤทธิผลในการ ‘รบัพระวญิญาณบรสุิทธ์ิ’” (“วญิญาณแห่งการเปิด
เผย,” เลียโฮนา, พ.ค. 2011, 109–110) 

• วญิญาณแห่งการเปิดเผยคอือะไร

• การเปิดเผยผ่านพระวญิญาณบรสุิทธิ์ช่วยให้เรารูจ้ักพระบิดาบนสวรรค์ ไดอ้ย่างไร

ท่านอาจตอ้งการเชือ้เชิญให้นักเรยีนแบ่งปันวา่การเปิดเผยผ่านพระวญิญาณบรสุิทธิ์ช่วย
ให้พวกเขารูจ้ักพระบิดาบนสวรรคด์ขีึน้อย่างไร ท่านอาจแบ่งปันประสบการณ์ของท่าน
เอง กระตุน้ให้นักเรยีนพยายามมีคา่ควรตอ่ความเป็นเพื่อนของพระวญิญาณบรสุิทธิ์เพ่ือ
พวกเขาจะรูจ้ักพระบิดาบนสวรรคด์ขีึน้ตอ่ไป

สรปุ เอเฟซัส 1:19–23 โดยอธิบายวา่เปาโลสอนตอ่เกี่ยวกับมรดกที่สัญญาไวข้องวสุิทธิชน
และตาํแหน่งของพระเยซูครสิต์ ในฐานะประมุขของศาสนจักรของพระองค์





“Struggle for the Soul,” New Era, Mar. 1984, 35





เมื่อเริม่ชัน้เรยีน เชือ้เชิญนักเรยีนของท่านหน่ึงคนหรอืมากกวา่น้ัน (ขึน้อยู่กับขนาดของ
ชัน้เรยีน) ให้น่ังอยู่บนพืน้ในบรเิวณอื่นของชัน้เรยีน ให้แบ่งขอบเขตระหวา่งนักเรยีน
เหล่าน้ีกับนักเรยีนท่ีเหลือดว้ยเทปกาวหรอืเชือก จากน้ันบอกนักเรยีนที่แยกออกมาวา่
พวกเขา (ยัง) ไม่สามารถมีส่วนรว่มดว้ยการพูดแสดงความคดิเห็นในบทเรยีนได ้ถาม
คาํถามนักเรยีนที่เหลือในชัน้เรยีนวา่

• สถานการณ์น้ีอาจส่ือให้เห็นความสัมพันธ์ระหวา่งท่านกับนักเรยีนที่แยกออกไปอย่างไร 
(ส่ือวา่กลุ่มหน่ึงไดร้บัสิทธิพิเศษมากกวา่อีกกลุ่มหน่ึง)

• ท่านคดิวา่นักเรยีนที่แยกออกไปอาจรูสึ้กอย่างไร เพราะเหตใุด

ขอให้นักเรยีนพิจารณาวา่พวกเขาเคยรูสึ้กแบบน้ีกับสภาพการณ์บางอย่างในชีวติหรอืไม่

เขียนคาํวา่ คนตา่งชาต ิและ ชาวยิว บนกระดาน โดยแบ่งเป็นสองช่อง

• ตามที่ท่านไดเ้รยีนรูเ้กี่ยวกับเงื่อนไขทางสังคมในบางสาขาของศาสนจักรระหวา่งการ
ปฏิบัตศิาสนกิจของเปาโล คนกลุ่มใดน่าจะเหมาะสมกับนักเรยีนที่แยกออกไป (คนตา่ง
ชาต)ิ คนกลุ่มใดน่าจะเหมาะสมกับนักเรยีนท่ีเหลือในชัน้เรยีน (ชาวยิว)

• สาเหตอุะไรที่อาจทําให้เกิดการแบ่งแยกน้ี (ชาวยิวบางคนเช่่ือวา่เน่ืองจากพวกเขา
เป็นชาวอิสราเอลโดยกําเนิดและเข้าสุหนัต พวกเขาไดสิ้ทธิพิเศษจากพระผู้เป็นเจ้า
มากกวา่และเหนือกวา่ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสชาวตา่งชาต)ิ

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง เอเฟซัส 2:1–3 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมอง
หาวา่เปาโลบรรยายสภาพทางวญิญาณของวสุิทธิชนชาวตา่งชาตวิา่อย่างไร (“ท่าน” และ 
“พวกท่าน” ใน ข้อ 1–2) และวสุิทธิชนชาวยิว (“เรา” ใน ข้อ 3) ก่อนท่ีพวกเขาจะเปลี่ยน
ใจเลื่อมใสมาสู่พระผู้ช่วยให้รอดและศาสนจักรของพระองค ์อธิบายวา่วลี “ผู้ครอบครองที่
มีอํานาจในฟ้าอากาศ” ใน ข้อ 2 หมายถึงมารและอิทธิพลอันแพรห่ลายของเขาทั่วโลก

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 1–2 เปาโลบรรยายถึงคนตา่งชาตกิ่อนการเปลี่ยนใจเลื่อมใสของ
พวกเขาอย่างไร (เขียนรายการคาํตอบของนักเรยีนไวบ้นกระดานใตช่้องที่เขียนวา่ 
“คนตา่งชาต”ิ)



• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 3 เปาโลบรรยายถึงตวัเขาเองและชาวยิวก่อนการเปลี่ยนใจ
เลื่อมใสของพวกเขาวา่อย่างไร (เขียนคาํตอบของนักเรยีนไวบ้นกระดานใตช่้องที่
เขียนวา่ “ชาวยิว”)

ชี ้ให้เห็นวา่คนตา่งชาตแิละชาวยิวตายทางวญิญาณ หรอืแยกออกจากพระผู้เป็นเจ้า 
เน่ืองจากบาปของพวกเขา (ด ูข้อ 1)

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง เอเฟซัส 2:4–6 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา 
สภาพทางวญิญาณของวสุิทธิชนชาวตา่งชาตแิละชาวยิวหลังจากการเปลี่ยนใจเลื่อมใส
ของพวกเขา ชี ้ให้เห็นวา่คาํวา่ ทําให้มีชีวติอยู่ หมายถึงทําให้ชีวติยังคงอยู่ สวรรคสถาน 
หมายถึงดนิแดนในสวรรคท์ี่ผู้คนไดร้บัมรดก

• เปาโลบรรยายถึงวสุิทธิชนหลังจากการเปลี่ยนใจเลื่อมใสของเขาวา่อย่างไร (พระเจ้า
ทรงทําให้พวกเขามีชีวติอยู่ หรอืทําให้เขายังคงอยู่ จากความตายทางวญิญาณและ
สภาพบาปของพวกเขา เตอืนนักเรยีนวา่เราพูดถึงสภาพน้ีวา่เป็นการเกิดใหม่ทาง
วญิญาณ [ด ูโมไซยาห์ 27:24–26])

เชือ้เชิญนักเรยีนสองสามคนอ่านออกเสียง เอเฟซัส 2:7–10 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดย
มองหาส่ิงที่ทําให้คนตา่งชาตแิละชาวยิวทําการเปลี่ยนแปลงน้ี

• อะไรทําให้วสุิทธิชนทัง้สองกลุ่มทําการเปลี่ยนแปลงน้ี (พระคณุของพระเยซูครสิต)์

• เราเรยีนรูค้วามจรงิอะไรจากข้อเหล่าน้ีเกี่ยวกับวา่พระคณุของพระเยซูครสิตท์ําให้ส่ิง
ใดเป็นไปไดสํ้าหรบับุตรธิดาทุกคนของพระผู้เป็นเจ้า (หลังจากนักเรยีนตอบ ให้เขียน
ความจรงิตอ่ไปน้ีบนกระดาน เน่ืองจากพระคุณของพระเยซูครสิต์ มนุษยชาติทัง้
ปวงสามารถรอดได้ โดยผ่านศรทัธาในพระองค์)

ชี ้ให้เห็นวา่เปาโลเน้นวา่เราไม่สามารถรอดได้ โดยการกระทําเพียงอย่างเดยีวไม่วา่การ
กระทําน้ันจะดเีพียงใด (ด ูข้อ 8–9) เพื่อช่วยให้ชัน้เรยีนเข้าใจความจรงิที่ระบุข้างบน 
เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยประธานดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์แห่ง
ฝ่ายประธานสูงสุด

“เพราะเราทุกคน ‘ทําบาปและเส่ือมจากพระสิรขิองพระเจ้า’ [ โรม 3:23] 
และเพราะ ‘ ไม่มีส่ิงหน่ึงส่ิงใดที่ ไม่สะอาดจะเข้าในอาณาจักรของพระผู้เป็น
เจ้าได’้ [1 นีไฟ 15:34] เราแตล่ะคนจึงไม่มีคา่ควรที่จะกลับไปยังท่ีประทับ
ของพระผู้เป็นเจ้า . . .

“. . . เราไม่อาจเปิดทางเข้าสู่สวรรค ์ข้อเรยีกรอ้งของความยุตธิรรมขวางกัน้อยู่ ซ่ึงเป็นส่ิง
ที่เราไม่มีอํานาจจะเอาชนะไดด้ว้ยตนเอง

“แตย่ังไม่สิน้หวงั

“พระคณุของพระผู้เป็นเจ้าคอืความหวงัที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืนของเรา

“ โดยผ่านการพลีพระชนม์ชีพของพระเยซูครสิต ์แผนแห่งความเมตตาทําให้เพียงพอ
แก่ข้อเรยีกรอ้งของความยุตธิรรม [ด ูแอลมา 42:15] ‘และ [นํา] มาซ่ึงหนทางให้มนุษย์
เพื่อพวกเขาจะมีศรทัธาสู่การกลับใจ’ [แอลมา 34:15]

“ถึงบาปของเจ้าเป็นเหมือนสีแดงเข้ม ก็จะขาวอย่างหิมะ [ด ูอิสยาห์ 1:18] เพราะผู้ช่วย
ให้รอดอันเป็นท่ีรกัของเรา ‘ประทานพระองคเ์องให้เป็นคา่ไถ่สําหรบัทุกคน’ (1 ทิโมธี 
2:6ทางเข้าสู่อาณาจักรนิรนัดรข์องพระองคเ์ตรยีมไวสํ้าหรบัเรา [ด ู2 เปโตร 1:11]



“ประตถูอดสลักแล้ว! . . .

“เพื่อสืบทอดรศัมีภาพน้ีเป็นมรดก เราตอ้งมีมากกวา่ประตทูี่ถอดสลักแล้ว เราตอ้งผ่าน
เข้าประตดูว้ยความปรารถนาของใจท่ีจะเปลี่ยน —การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มากจน
พระคมัภีรบ์รรยายวา่เป็นการ ‘เกิดใหม่; แท้จรงิแล้ว, เกิดจากพระผู้เป็นเจ้า, เปลี่ยนจาก
สภาพ [ทางโลก] และสภาพที่ตก [ของเรา], มาสู่สภาพแห่งความชอบธรรม, โดยไดร้บั
การไถ่จากพระผู้เป็นเจ้า, กลายเป็นบุตรและธิดาของพระองค’์ [ โมไซยาห์ 27:25] . . .

“พระคณุคอืของประทานจากพระผู้เป็นเจ้า และความปรารถนาที่จะเช่ือฟังพระ
บัญญัตแิตล่ะข้อของพระผู้เป็นเจ้าคอืการเอือ้มมือมรรตยัของเราออกไปรบัของประทาน
ศักดิสิ์ทธิ์น้ีจากพระบิดาบนสวรรค”์ (“ของประทานแห่งพระคณุ,” เลียโฮนา, พ.ค. 2015, 
107, 109)

• การใช้ศรทัธาในพระเยซูครสิตแ์ละการกลับใจจากบาปของเราช่วยให้เราไดร้บัของ
ประทานแห่งพระคณุอย่างไร

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจ บรบิท ทางประวตัศิาสตรข์องความสัมพันธ์ระหวา่งชาวยิวกับ
คนตา่งชาตกิ่อนที่จะส่ังสอนพระกิตตคิณุ
แก่บุตรธิดาทุกคนพระผู้เป็นเจ้า ให้แสดง 
ภาพ ประกอบ “กําแพงที่แยกสองฝ่าย” 
(เอเฟซัส 2:14) ในบรเิวณดา้นนอกของพระ
วหิารในเยรซูาเล็ม (หรอืเชือ้เชิญให้นักเรยีน
เปิดไปที่ภาพถ่ายในพระคมัภีร์ ไบเบิล, 
ภาพถ่าย 9, “พระวหิารของเฮโรด”) อธิบาย
วา่คนตา่งชาตทิี่ ไม่ ไดท้ําพันธสัญญากับ
พระเจ้า ไม่ไดร้บัอนุญาตให้ ไปเกินกําแพงน้ี
สู่บรเิวณที่ศักดิสิ์ทธิ์มากขึน้ของพระวหิาร 
พวกเขาไดร้บัการปฏิบัติ ในฐานะ “คนนอกและคนตา่งดา้ว” (เอเฟซัส 2:19) กําแพงกัน้
ของจรงิเป็นสัญลักษณ์ของการแบ่งแยกทางวญิญาณที่เกิดขึน้ระหวา่งชาวยิวกับคนตา่ง
ชาตกิ่อนการเปิดเผยของเปโตรวา่พระกิตตคิณุตอ้งส่ังสอนให้แก่คนตา่งชาติ

เชือ้เชิญนักเรยีนสองสามคนท่ีแยกออกจากชัน้เรยีนให้ผลัดกันอ่านออกเสียงจาก 
เอเฟซัส 2:12–15 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงทําอะไรกับส่ิง
ขวางกัน้ระหวา่งชาวยิวกับคนตา่งชาต ิชี ้ให้เห็นวา่คาํวา่ ศตัร ูหมายถึง “การเป็นปฏิปักษ์ 
ความเป็นอร ิและความเกลียดชัง” (คูม่ือพระคมัภีร,์ “อร ิ(ความเป็น)” scriptures.lds.org)

• อะไรที่ทําให้คนตา่งชาตแิละชาวยิวมารวมกัน ( โดยผ่านพระโลหิตของพระครสิต ์
กําแพงซ่ึงแบ่งแยกชาวยิวกับคนตา่งชาตทิางวญิญาณไดถู้กขจัด และกลายเป็น “คน
ใหม่คนเดยีวกัน” [เอเฟซัส 2:15] หรอืรา่งที่รวมกันเป็นหน่ึงเดยีวในพระครสิต ์เขียน
ความจรงิตอ่ไปน้ีบนกระดาน เม่ือเรามาหาพระเยซูครสิต์และได้รบัสว่นพระคุณ
ของพระองค์ เราเป็นหน่ึงเดียวกันกับวสุิทธิชนของพระผู้เป็นเจ้า)

ให้ดงึเทปกาวหรอืเชือกที่แยกนักเรยีนออก จากน้ันเชือ้เชิญนักเรยีนท่ีแยกออกไปให้เข้า
มารวมกับนักเรยีนที่เหลือในชัน้เรยีน กระตุน้ให้นักเรยีนท่ีเป็นตวัแทนของชาวยิวเชือ้
เชิญนักเรยีนที่แยกออกไปให้มาน่ังข้างพวกเขา



เชือ้เชิญนักเรยีนสองสามคนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก เอเฟซัส 2:16–19 ขอให้ชัน้เรยีน
ดตูาม โดยมองหาวลีที่เน้นยํา้ความจรงิเพิ่มขึน้วา่เมื่อเรามาหาพระเยซูครสิตแ์ละรบัส่วน
พระคณุของพระองค ์เราจะเป็นหน่ึงเดยีวกันกับวสุิทธิชนของพระผู้เป็นเจ้า

• ท่านพบวา่วลี ใดที่เน้นยํา้ความจรงิมากขึน้วา่เมือ่เรามาหาพระเยซูครสิตแ์ละรบัส่วน
พระคณุของพระองค ์เราจะเป็นหน่ึงเดยีวกันกับวสุิทธิชนของพระผู้เป็นเจ้า

• ท่านคดิวา่เหตใุดความจรงิน้ีจึงสําคญัสําหรบัเราที่จะเข้าใจและประยุกต์ ใช้ ใน
ศาสนจักรในปัจจุบัน

• เราจะช่วยผู้อื่นให้เป็นหรอืรูสึ้กเหมือนเป็น “พลเมืองเดยีว” (ข้อ 19) ในศาสนจักรอีก
ครัง้แทนที่จะเป็นคนนอกไดอ้ย่างไร

• บางคนเคยช่วยท่านให้รูสึ้กเหมือนเป็นพลเมืองเดยีวกับวสุิทธิชนแทนท่ีจะเป็น
คนนอกเมื่อใด ท่านเคยพยายามช่วยให้บางคนรูสึ้กแบบน้ีเมื่อใด

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง เอเฟซัส 2:20–22 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมอง
หาส่ิงที่เปาโลสอนวา่เป็นรากฐานของศาสนจักร

• เปาโลสอนความจรงิอะไรในข้อเหล่าน้ีเกี่ยวกับโครงสรา้งของศาสนจักรของพระเจ้า 
(นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แตพ่วกเขาควรระบุวา่ ศาสนจักรของพระเจ้าสรา้งขึน้
บนรากฐานของอัครสาวกและศาสดาพยากรณ์ โดยมีพระเยซูครสิต์เป็นศลิามุม
เอก)

• ศิลามุมเอกคอือะไร (ศิลาขนาดใหญ่ที่วางไวต้รงหัวมุมของฐานเพื่อให้ความเข้มแข็ง
และความม่ันคงแก่โครงสรา้งทัง้หมด)

วาด ภาพ ศิลาหัวมุมที่เช่ือมผนังสองข้าง

• พระเยซูครสิตท์รงเป็นศิลามุมเอกที่สําคญัที่สุดของศาสนจักรในทางใดบ้าง ตามท่ี
กล่าวไว้ ใน ข้อ 21 เกิดอะไรขึน้กับส่วนที่เหลือของศาสนจักรเน่ืองจากศิลามุมเอกน้ี

• อัครสาวกและศาสดาพยากรณ์สรา้งส่วนที่เหลือของรากฐานศาสนจักรในทางใดบ้าง

• รากฐานน้ีก่อให้เกิดความมั่นคงแก่ศาสนจักรและป้องกันศาสนจักรจากการจู่ โจมของ
มารอย่างไร

สรปุ เอเฟซัส 3:1–16 โดยอธิบายวา่เปาโลส่ังสอนเก่ียวกับพระเยซูครสิตแ์ละสอนวา่ผ่าน
ทางพระองค ์คนตา่งชาตสิามารถเป็น “ผู้รว่มรบัมรดก” (ข้อ 6) กับอิสราเอลและผู้รบั
ส่วนคาํสัญญาของพระผู้เป็นเจ้า

เชือ้เชิญนักเรยีนสองสามคนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก เอเฟซัส 3:14–19 ขอให้ชัน้เรยีน
ดตูาม โดยมองหาวา่เปาโลปรารถนาจะช่วยให้วสุิทธิชนรูแ้ละรูสึ้กอะไรอีก

• ตามที่กล่าวไว้ ในข้อเหล่าน้ี เปาโลตอ้งการให้วสุิทธิชนรูแ้ละรูสึ้กอย่างไร

เขียนความจรงิตอ่ไปน้ีบนกระดาน อัครสาวกและศาสดาพยากรณ์พยายามช่วยให้
บุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้ารูแ้ละรูส้กึถึงความรกัของพระเยซูครสิต์



ให้นักเรยีนดภูาพฝ่ายประธานสูงสุดและโควรมัอัครสาวกสิบสองจากนิตยสาร เลียโฮนา 
ฉบับการประชุมใหญ่ครัง้ล่าสุด

• อัครสาวกและศาสดาพยากรณ์พยายามช่วยให้บุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้ารูแ้ละรูสึ้กถึง
ความรกัของพระเยซูครสิต์ ในสมัยของเราอย่างไร

• คาํสอนของอัครสาวกและศาสดาพยากรณ์เคยช่วยให้ท่านรูแ้ละรูสึ้กถึงความรกัของ
พระเยซูครสิตม์ากขึน้เม่ือใด

สรปุโดยแบ่งปันประจักษ์พยานของท่านถึงความจรงิที่สนทนาในบทน้ี และเชือ้เชิญให้
นักเรยีนทําตามความจรงิเหล่าน้ี



เชือ้เชิญให้นักเรยีนพิจารณาสถานการณ์สมมตติอ่ไปน้ี

1. ที่ โรงเรยีน ครขูองท่านขอให้ชัน้เรยีนแสดงความคดิเห็นในหัวข้อที่เป็นประเด็นขัด
แย้ง เมื่อนักเรยีนแบ่งปันความคดิเห็นของพวกเขา ท่านตระหนักวา่พวกเขาส่วนใหญ่
สนับสนุนจุดยืนที่แตกตา่งจากคาํสอนของศาสนจักร

 2. สมาชิกสภานิตบิัญญัติ ในประเทศของท่านผ่านกฎหมายซ่ึงทําให้การกระทําที่ผู้นํา
ศาสนจักรสอนวา่ผิดเป็นเรือ่งถูกตอ้งตามกฎหมาย

• เหตใุดสถานการณ์เช่นน้ีจึงเป็นเรือ่งยากสําหรบัสมาชิกของศาสนจักร

เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาความจรงิขณะที่พวกเขาศึกษา เอเฟซัส 4:1–16 เกี่ยวกับวธิีที่
เราสามารถรูว้า่อะไรถูกหรอือะไรผิดในโลกที่คา่นิยมและความเช่ือเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด
เวลา

เตอืนนักเรยีนวา่ในจดหมายฉบับน้ีเปาโลอาจเขียนถึงสมาชิกใหม่ของศาสนาจักร เชือ้
เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง เอเฟซัส 4:1–6 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาส่ิงที่
เปาโลสอนเกี่ยวกับศาสนจักรและหลักคาํสอนของศาสนจักร

• เปาโลสอนอะไรเกี่ยวกับศาสนจักรและหลักคาํสอนของศาสนจักร

• ท่านคดิวา่เปาโลหมายความวา่อย่างไรเมื่อเขาสอนวา่มี “องคพ์ระผู้เป็นเจ้าองคเ์ดยีว 
ความเช่ือเดยีว [และ] บัพตศิมาเดยีว” (ข้อ 5) (เช่นเดยีวกับสมัยของเรา ในสมัยของ
เปาโลมีศาสนจักรของพระเยซูครสิตท์ี่แท้จรงิบนแผ่นดนิโลกแห่งเดยีวเท่าน้ัน  
[ด ูคพ. 1:30])

สรปุ เอเฟซัส 4:7–10 โดยอธิบายวา่เปาโลสอนวา่ผ่านการชดใช้ของพระเยซูครสิต ์เราทุก
คนไดร้บัของประทานแห่งพระคณุของพระองค ์เขาสอนดว้ยวา่พระครสิตป์ระทานของ
ประทานอื่นๆ แก่มนุษยชาติ

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึง อ่านออกเสียงเอเฟซัส 4:11 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาส่ิง
ที่พระเจ้าประทานแก่ศาสนจักร เชือ้เชิญให้นักเรยีนรายงานส่ิงที่พบ

• พระเจ้าประทานอะไรแก่ศาสนจักร



อธิบายวา่ช่ือตาํแหน่งฐานะปุโรหิตในศาสนจักรในปัจจุบันอาจไม่เหมือนกับช่ือตาํแหน่ง
ที่ ใช้ ในสมัยของเปาโลและศาสนจักรในยุคแรกอาจไม่มีการเรยีกทุกอย่างที่ศาสนจักรมี
ในปัจจุบัน ยกตวัอย่างเช่น ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธสอนวา่ “ผู้เผยแผ่ข่าวประเสรฐิ
คอืผู้ประสาทพร” (คาํสอนของประธานศาสนาจักร: โจเซฟ สมิธ [2007], 150) และ
ศาสนาจารย์เป็นเมษบาล หรอืคนที่นําฝูงแกะ—เป็นคาํบรรยายที่เหมาะสมของอธิการ 
ประธานสาขา ประธานสเตค และประธานท้องถิ่นยุคปัจจบุัน

เขียนประโยคที่ ไม่ครบถ้วนตอ่ไปน้ีไวบ้นกระดาน พระเจ้าทรงเรยีกอัครสาวก ศาสดา
พยากรณ์ และผู้นําศาสนจักรคนอืน่ๆ เพือ่ช่วย . . .

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง เอเฟซัส 4:12–13 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมอง
หาสาเหตทุี่พระเจ้าประทานอัครสาวก ศาสดาพยากรณ์ และผู้นําคนอื่นๆ แก่ศาสนจักร

• พระเจ้าประทานอัครสาวก ศาสดาพยากรณ์ และผู้นําศาสนจักรคนอื่นๆ แก่ศาสนจักร
ของพระองคเ์พื่อจดุประสงค์ ใด (เตมิ ทําให้วสุิทธิชนดพีรอ้ม ในข้อความบนกระดาน)

• อคัรสาวก ศาสดาพยากรณ์ และผูนํ้าศาสนจักรคนอ่ืนๆ ช่วยทาํให้เราดพีรอ้มในทางใดบ้าง

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง เอเฟซัส 4:14 ขอให้ชัน้เรยีนดตูามและมองหา
อีกเหตผุลหน่ึงที่พระเจ้าประทานอัครสาวก ศาสดาพยากรณ์ และผู้นําศาสนจักรคนอื่นๆ 
แก่ศาสนจักรของพระองค์

• มีสาเหตใุดอีกที่พระเจ้าประทานผู้นําเหล่าน้ีแก่สมาชิกของศาสนจักร (เตมิ และ
ปกป้องพวกเขาจากหลักคาํสอนผิดๆ บนกระดานเพื่อวา่ความจรงิที่ครบถ้วนจะอ่านได้
วา่ พระเจ้าทรงเรยีกอัครสาวก ศาสดาพยากรณ์ และผู้นําศาสนจักรคนอ่ืนๆ เพ่ือ
ช่วยทําให้วสุิทธิชนดีพรอ้มและปกป้องพวกเขาจากหลักคําสอนผิดๆ)

เพื่อช่วยนักเรยีนเข้าใจภาพใน ข้อ 14 ให้แสดงภาพของ เรอื ลําหน่ึงในน้ําที่ซัดไปมา 
หรอืท่านหรอืนักเรยีนคนหน่ึงอาจวาดรปูเรอืในน้ําที่ซัดไปมาบนกระดาน

• จะเกิดอะไรขึน้กับเรอืที่ถูกซัดไปมาในน้ําเมื่อพายุโหมกระหน่ํา

ให้พูดถึงสถานการณ์สมมตทิี่นําเสนอเม่ือเริม่ตน้บทเรยีน

• เรอืที่ถูกซัดไปมาในเกลียวคลื่นเป็นเหมือนคนที่ “ถูกซัดไปซัดมา” (ข้อ 14) โดยลมที่
เปลี่ยนทิศของคาํสอนท่ีผิดและความคดิเห็นของสาธารณชนอย่างไร

• คาํสอนของอัครสาวก ศาสดาพยากรณ์ และผู้นําศาสนจักรคนอื่นๆ ช่วยผู้ตดิตามพระ
ผู้เป็นเจ้าล่องเรอืไปท่ามกลางผืนน้ําที่ ไม่สงบเหล่าน้ีและกลับไปหาพระบิดาบนสวรรค์
อย่างปลอดภัยไดอ้ย่างไร

เขียนการเรยีกในศาสนจักรตอ่ไปน้ีบนกระดาน อัครสาวก ศาสดาพยากรณ์ ผู้ประสาทพร 
อธิการ และ คร ูเชือ้เชิญให้นักเรยีนเลือกการเรยีกสองอย่างและเขียนในสมุดจดหรอื
สมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องพวกเขาวา่ผู้นําที่ดาํรงตาํแหน่งน้ันไดช่้วยพวกเขา
พัฒนาหรอืเตบิโตทางวญิญาณหรอืช่วยปกป้องพวกเขาจากหลักคาํสอนผิดและการ
หลอกลวงอย่างไร หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว เชือ้เชิญให้นักเรยีนสองสามคนแบ่งปัน
ประสบการณ์ที่พวกเขาเขียน

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง เอเฟซัส 4:15–16 ขอให้ชัน้เรยีนดตูามและมอง
หาวธิีซ่ึงผู้นําศาสนจักรควรสอนเราเกี่ยวกับความจรงิของพระกิตตคิณุ

• ผู้นําศาสนจักรควรสอนเราเกี่ยวกับความจรงิของพระกิตตคิณุอย่างไร



นําเสือ้คลุมหรอืเสือ้แจ๊คเก็ตลําลองมาท่ีชัน้เรยีน (ควรเป็นเสือ้ที่ ใส่มานานแล้วหรอืมี
รอยขาด) และหากเป็นไปได ้ให้นําเสือ้คลุมหรอืเสือ้แจ๊คเก็ตที่เหมาะจะใส่ออกงานมา
ดว้ย (หากท่านตอ้งการ ท่านอาจนําเอาเสือ้ลําลองตวัหน่ึงและเสือ้ที่ดดูตีวัหน่ึงมาแทน 
ให้แน่ใจวา่เสือ้ทัง้สองตวัน้ันใหญ่พอจะให้นักเรยีนคนหน่ึงใส่ทับเสือ้ผ้าของนักเรยีน) เชือ้
เชิญนักเรยีนคนหน่ึงออกมาหน้าชัน้เรยีนและให้สวมเสือ้คลุมลําลอง ขอให้นักเรยีนหัน
กลับไปและให้ชัน้เรยีนดเูสือ้คลุมน้ัน จากน้ัน ขอให้เขาถอดเสือ้ธรรมดาตวัน้ันออกแล้ว
สวมเสือ้คลุมทีด่ดูกีวา่และให้ชัน้เรยีนด ูขอบคณุนักเรยีนคนน้ัน ขอให้เขาถอดเสือ้คลุม
และกลับไปน่ัง

• เสือ้ตวัใดในสองตวัน้ีที่เหมาะจะใส่ออกงาน

เตอืนนักเรยีนวา่เปาโลอาจกําลังพูดกับผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสท่ีเพิ่งเข้าสู่ศาสนจักร ขณะที่
พวกเขาศึกษา เอเฟซัส 4:17–32 เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาวา่เปาโลใช้อปุมาเรือ่งการ
ถอดบางส่ิงออกและสวมใส่ส่ิงอื่นเพ่ือสอนผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่เหล่าน้ีอย่างไรเกี่ยวกับ
ส่ิงที่พวกเขาตอ้งทําในฐานะสานุศิษย์ของพระเยซูครสิต์

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง เอเฟซัส 4:17–20 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมอง
หาคาํหรอืวลีที่บรรยายสภาพทางวญิญาณของคนตา่งชาตทิี่ ไม่ ไดเ้ข้ารว่มศาสนจักร

• เปาโลบรรยายสภาพทางวญิญาณของคนตา่งชาตอิื่นๆ วา่อย่างไร

• เปาโลบอกวา่คนตา่งชาตอิื่นๆ อยู่ ในสภาพทางวญิญาณน้ีดว้ยเหตผุลใด

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง เอเฟซัส 4:21–24 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมอง
หาวา่อะไรช่วยให้สมาชิกของศาสนจักรแตกตา่งจากคนอื่น

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 21อะไรช่วยให้สมาชิกของศาสนจักรแตกตา่งจากคนอื่น

ใหพู้ดถึงนักเรยีนคนท่ีสวมเสือ้คลุมสองตวัน้ัน และถามชัน้เรยีนวา่นักเรยีนคนน้ันตอ้ง
ทําอะไรก่อนที่เขาจะใส่เสือ้แจ๊คเก็ตหรอืเสือ้คลุมที่ดดูกีวา่

• เปาโลบอกสมาชิกศาสนจักรให้ “ทิง้”อะไร (ข้อ 22) (ท่านอาจตอ้งการเตอืนนักเรยีนวา่
คาํที่แปลวา่ การประพฤต ิบ่อยครัง้หมายถึงความประพฤตทิุกอย่างของคนคนหน่ึง)

• “สวมสภาพใหม่” หมายความวา่อย่างไร (ข้อ 24) (การเกิดใหม่ทางวญิญาณ [ด ู 
โมไซยาห์ 27:25] และพากเพียรในการดาํเนินชีวติตามพระกิตตคิณุของพระเยซู
ครสิตท์ุกวนั)

• เราสามารถระบุความจรงิอะไรจากข้อเหล่าน้ีเกี่ยวกับสานุศิษย์ของพระเยซูครสิต ์
(นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แต่ ให้แน่ใจวา่พวกเขาระบุความจรงิทํานองน้ี สานุศษิย์
ของพระเยซูครสิต์ทิง้ตัวเก่าท่ีเต็มไปด้วยบาปของพวกเขาและสวมสภาพใหม่ท่ี
ชอบธรรม)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนลอก แผนภาพ ตอ่ไปน้ีลงในสมุดจดหรอืสมุดบันทึกการศึกษาพระ
คมัภีรข์องพวกเขา



แบ่งนักเรยีนออกเป็นคู่ๆ  เชือ้เชิญแตล่ะคู่ ให้อ่านออกเสียง เอเฟซัส 4:25–32 ดว้ยกัน ขอ
ให้พวกเขาเตมิแผนภูมิ ให้ครบถ้วนขณะที่พวกเขาอ่าน โดยเขียนรายการใต ้“ตวัเก่า” ถึง
ส่ิงที่สานุศิษย์ของพระครสิตจ์ําเป็นตอ้ง “ทิง้” (ข้อ 22) หรอื “เอาออกไป” (ข้อ 31) และ
เขียนรายการใต ้“ตวัใหม่” ถึงส่ิงที่สานุศิษย์ของพระครสิตจ์ําเป็นตอ้ง “สวม” (ข้อ 24) 
อธิบายวา่งานแปลของโจเซฟ สมิธของ เอเฟซัส 4:26 แทน “จะโกรธก็ โกรธได ้แตอ่ย่า
ทําบาป” ดว้ยคาํถาม“ท่านจะโกรธโดยไม่ทําบาปไดห้รอื”  

หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว เชือ้เชิญให้แตล่ะคูนึ่กถึงสถานการณ์สมมตซ่ึิงแสดง
พฤตกิรรมที่เป็นไปไดข้องคนบางคนท่ีไดท้ิง้ธรรมชาตวิสัิยอันเป็นบาปของเขาในดา้น
หน่ึงที่เปาโลบรรยาย เชือ้เชิญให้แตล่ะคูนึ่กถึงสถานการณ์สมมตทิี่แสดงวา่คนเดยีวกัน
น้ันอาจทําอย่างไรหากเขามาหาพระครสิตแ์ละเป็นคนใหม่ หลังจากนักเรยีนมีเวลา
วางแผนแล้ว ให้เชือ้เชิญนักเรยีนสองสามคูม่าที่หน้าชัน้เรยีนและอธิบายสถานการณ์
เหล่าน้ัน หลังจากสองสามคู่ ไดนํ้าเสนอแล้ว ให้ถามชัน้เรยีนดงัน้ี

• สมาชิกของศาสนจักรที่รูค้วามจรงิแต่ไม่ไดด้าํเนินชีวติตามน้ันอาจเป็นเหมือนคนที่ ได้
รบัเชิญให้ ไปงานแต่ไม่ไดส้วมใส่เสือ้ผ้าที่เหมาะสมอย่างไร

• มีความท้าทายใดบ้างที่เราอาจเผชิญเมื่อเราพยายามทิง้ธรรมชาตวิสัิยเก่าๆ อันเป็นบาป
ของเราและเป็นคนใหม่ในฐานะสานุศิษย์ของพระครสิต์

• เหตใุดจึงสําคญัสําหรบัสมาชิกศาสนจักรที่จะจดจําวา่การละทิง้วถิีชีวติเก่าของเราและ
ตดิตามพระเยซูครสิตอ์ย่างเต็มที่เป็นกระบวนการตอ่เน่ืองไม่ ใช่เหตกุารณ์ที่เกิดขึน้
ครัง้เดยีว

อธิบายวา่สําหรบัหลายๆ คน การสวมวถิีชีวติใหม่อันเป็นความชอบธรรมน้ันเรยีบง่าย
เหมือนการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ เช่นการเป็นคนมีเมตตาหรอือดทนมากขึน้ การ
รกัษาพระบัญญัติ ให้ครบถ้วนมากขึน้ หรอืการขจัดนิสัยไม่ดอีอกจากชีวติเรา

เป็นพยานถึงความสําคญัของการละทิง้วถิีเก่าอันเป็นบาปของเราและดาํเนินวถิี ใหม่อัน
เป็นความชอบธรรม เชือ้เชิญให้นักเรยีนเขียนส่ิงหน่ึงที่พวกเขาสามารถทําไดว้นัน้ีเพ่ือ
ละทิง้วถิีเก่าๆ ของพวกเขาและตดิตามพระเยซูครสิตอ์ย่างเต็มที่ กระตุน้ให้พวกเขาทํา
ตามส่ิงที่พวกเขาเขียนลงไป

เพื่อช่วยให้นักเรยีนอธิบายหลักคาํสอนท่ีสอนใน เอเฟซัส 4:11–14 เชือ้เชิญให้นักเรยีน
หันไปหาคูแ่ละใช้คาํสอนของเปาโลใน เอเฟซัส 4:11–14 เพื่ออธิบายสาเหตทุี่พระเจ้าทรง
สถาปนาศาสนจักรของพระองคแ์ละเรยีกผู้นําให้รบัใช้ ในศาสนจักร จากน้ันเชือ้เชิญให้
นักเรยีนอธิบายวา่พวกเขาจะใช้หลักคาํสอนใน เอเฟซัส 4:11–14 เพื่อช่วยเพื่อนคนหน่ึง
ที่เช่ือวา่ไม่จําเป็นสําหรบัศาสนจักรที่ ไดร้บัการจัดตัง้
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หากเป็นไปได ้ให้นักเรยีนดส่ิูงที่จะรูว้า่เพิ่งทําขึน้ใหม่หรอืซือ้ใหม่ และถามวา่

• โดยปกต ิเราปฏิบัตกิับส่ิงของใหม่อย่างไร

เตอืนนักเรยีนวา่ เอเฟซัส 4 มีคาํแนะนําของเปาโลกับสมาชิกใหม่ของศาสนจักรให้ “ทิง้” 
ตวั “เก่า[,] . . . ซ่ึงพินาศ” (ข้อ 22) และ “สวมสภาพใหม่” (ข้อ 24) หรอืเริม่ตน้ชีวติใหม่
เป็นผู้ตดิตามของพระเยซูครสิต์

• ชีวติของบางคนที่ตัง้ใจตดิตามพระเยซูครสิตถ์ูกมองวา่เป็นชีวติใหม่ไดอ้ย่างไร

เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาหลักธรรมขณะศึกษา เอเฟซัส 5–6 ซ่ึงจะช่วยพวกเขา  
“สวมสภาพใหม่” เป็นผู้ตดิตามของพระเยซูครสิต์

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง เอเฟซัส 5:1–7 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
ส่ิงที่เปาโลแนะนําวสุิทธิชนให้ทําและไม่ ให้ทําในฐานะผู้ตดิตามของพระเยซูครสิต์

• เปาโลแนะนําผู้ตดิตามของพระเยซูครสิต์ ให้ทําอะไร เปาโลแนะนําพวกเขาไม่ ให้ทํา
อะไร

• เราสามารถระบุความจรงิอะไรจากข้อเหล่าน้ีเกี่ยวกับผู้ตดิตามของพระเยซูครสิต ์
(นักเรยีนอาจระบุความจรงิที่หลากหลาย แต่ ให้แน่ใจวา่ไดเ้น้นวา่ ผู้ติดตามของพระ
เยซูครสิต์ ไม่กระทําความช่ัวรา้ยของโลก)

• ตามท่ีกล่าวไว้ ใน ข้อ 5 คนที่กระทําความช่ัวรา้ยของโลกจะถูกรบิอะไร

• การกระทําความช่ัวรา้ยของโลกส่งผลตอ่ชีวติใหม่ในพระครสิตข์องบางคนอย่างไร แบบ
อย่างของคนน้ีมีผลตอ่ผู้อื่นอย่างไร

สรปุ เอเฟซัส 5:8–20 โดยอธิบายวา่เปาโลกระตุน้ให้วสุิทธิชน “ดาํเนินชีวติอย่างคนของ
ความสวา่ง” (ข้อ 8) ให้มีปัญญาและมุ่งหมายท่ีจะรูพ้ระประสงคข์องพระเจ้าโดยการ  
“เต็มเป่ียมดว้ยพระวญิญาณ” (ข้อ 18)



ขอให้นักเรยีนนึกถึงการปฏิสัมพันธ์ของพวกเขากับสมาชิกครอบครวัในช่วง 24 ช่ัวโมง
ที่ผ่านมาวา่ปฏิสัมพันธ์เหล่าน้ันเป็นไปในทางบวกหรอืลบ (ยกตวัอย่างเช่น ปฏิสัมพันธ์
เหล่าน้ีเป็นไปดว้ยความรกัหรอืความขัดแย้ง ดว้ยความเมตตาหรอืทําให้เจ็บปวด หนุนใจ
หรอืลดคณุคา่)

• เหตใุดบางครัง้จึงเป็นเรือ่งยากท่ีความสัมพันธ์ ในครอบครวัจะเป็นไปในทางบวก

เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาหลักธรรมขณะที่พวกเขาศึกษา เอเฟซัส 5:21–6:9 ที่จะช่วยให้
พวกเขาเสรมิสรา้งความสัมพันธ์ ในครอบครวั

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง เอเฟซัส 5:21 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาส่ิง
ที่เปาโลกระตุน้ให้วสุิทธิชนทํา

• เปาโลกระตุน้ให้วสุิทธิชนทําอะไร (อธิบายวา่ “จงยอมเช่ือฟังกันและกัน” หมายถึงเรา
ควรให้ผู้อื่นมาก่อนตนเองและ “ความยําเกรงพระครสิต”์ หมายถึงความรกัและความ
เคารพที่เรามีตอ่พระผู้เป็นเจ้า)

• พระเยซูครสิตท์รงเป็นแบบอย่างของคณุลักษณะแห่งการยอมตนในทางใดบ้าง

• การให้คนอื่นมาก่อนตวัเราเองช่วยเสรมิสรา้งความสัมพันธ์ ในครอบครวัของเราอย่างไร

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง เอเฟซัส 5:22–29 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมอง
หาส่ิงที่เปาโลแนะนําให้สามีและภรรยาทําในความสัมพันธ์ที่มีตอ่กัน

• เปาโลแนะนําให้ภรรยาสรา้งความสัมพันธ์กับสามีของพวกเธอตามรปูแบบความ
สัมพันธ์ ใด (อธิบายวา่เปาโลสอนภรรยาให้ “ยอมเช่ือฟัง” สามีของเธอ [ข้อ 22] ส่ิงน้ี
หมายความวา่เป็นการคํา้จุน สนับสนุน และเช่ือฟังสามีของเธอดงัที่เธอทํากับพระเจ้า 
บทบาทที่แตง่ตัง้จากสวรรคข์องสามีคอืเพ่ือควบคมุหรอืดแูลครอบครวั ดงัเช่นพระผู้
ช่วยให้รอดทรงดแูลและนําศาสนจักรของพระองค)์

• เปาโลแนะนําให้สามีทําอะไรในความสัมพันธ์ของพวกเขากับภรรยา

• สามีที่รกัภรรยาของเขาดงัเช่นพระผู้ช่วยให้รอดทรงรกัศาสนจักรของพระองคจ์ะปฏิบัติ
กับเธออย่างไร (เขาจะ “[ ให้] เขาเอง (พระองคเ์อง)” แก่เธอ [ข้อ 25] หรอืให้เธอมา
ก่อนเขาและ “ทะนุถนอม” เธอ [ข้อ 29])

• เราสามารถระบุความจรงิใดจากคาํสอนของเปาโลเก่ียวกับส่ิงที่จะเกิดขึน้ในครอบครวั
หากเราใช้ความสัมพันธ์ของพระผู้ช่วยให้รอดกับศาสนจักรเป็นเครือ่งนําทางเรา 
( โดยใช้คาํพูดของพวกเขาเอง นักเรยีนควรระบุหลักธรรมทํานองน้ี เม่ือเราใช้ความ
สมัพันธ์ของพระผู้ช่วยให้รอดกับศาสนจักรเป็นเครือ่งนําทาง เราจะเสรมิสรา้ง
ความสมัพันธ์ ในครอบครวัเรา)

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง เอเฟซัส 5:30–33 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมอง
หาวา่สามีและภรรยาเป็นอะไรเมื่อพวกเขาแตง่งานกัน

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 31สามีและภรรยาเป็นอะไรเม่ือพวกเขาแตง่งานกัน (พวกเขาเป็น 
“เน้ือเดยีวกัน” หรอืเป็นหน่ึงเดยีวกันทางรา่งกาย อารมณ์ และวญิญาณ)



• การทําตามแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอดในปฏิสัมพันธ์ที่มีตอ่กันช่วยให้คูแ่ตง่งาน 
(และครอบครวั) เพิ่มพูนความรกัและความเป็นอันหน่ึงอันเดยีวกันในความสัมพันธ์
ของพวกเขาอย่างไร

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง เอเฟซัส 6:1–4 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
วา่การใช้แบบอย่างของพระเยซูครสิตเ์ป็นเครือ่งนําทางประยุกต์ ใช้ ไดก้บัความสัมพันธ์
ของลูกกับพ่อแม่อย่างไร เชือ้เชิญให้นักเรยีนรายงานส่ิงที่พบ

• ลูกจะทําตามแบบอย่างของพระเยซูครสิต์ โดยการเช่ือฟังพ่อแม่ของเขาอย่างไร

• เปาโลแนะนําให้บิดาทําอะไรในเรือ่งการเลีย้งดลููกๆ ของพวกเขา

ขอให้นักเรยีนไตรต่รองวา่ความสัมพันธ์ ในครอบครวัของพวกเขาจะไดร้บัการเสรมิสรา้ง
อย่างไรหากพวกเขาใช้ความสัมพันธ์ของพวกเขากับพระผู้ช่วยให้รอดเป็นเครือ่งนําทาง 
เชือ้เชิญให้พวกเขาเลือกความสัมพันธ์หน่ึงที่พวกเขาอยากพัฒนาและเขียนวธิีที่พวกเขา
จะพัฒนาความสัมพันธ์น้ีโดยทําตามแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอด กระตุน้ให้พวกเขา
ทําตามท่ีเขียนไว้

สรปุ เอเฟซัส 6:5–9 โดยอธิบายวา่เปาโลสอนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหวา่งทาสกับนาย 
ในสมัยพันธสัญญาใหม่ การใช้ทาสเป็นเรือ่งปกตทิั่วทัง้จักรวรรดิโรมัน แม้ท่ามกลาง
สมาชิกศาสนจักรบางคน คาํแนะนําของเปาโลไม่ไดบ้อกวา่เขาเห็นดว้ยกับการใช้
แรงงานทาส

เขียนคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสันบน กระดาน (ข้อความน้ีมีอยู่ ใน 
“The Power of the Word,” Ensign, May 1986, 79.) เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง
คาํกล่าวน้ี 

“ซาตานกําลังทําสงครามตอ่สู้กับสมาชิกศาสนจักรทีม่ีประจักษ์พยานและกําลัง
พยายามรกัษาพระบัญญัต”ิ (ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน)

• ซาตานกําลังทําสงครามตอ่สู้กับเยาวชนของศาสนจักรในทางใดบ้าง

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง เอเฟซัส 6:10–13 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมอง
หาวา่เปาโลพูดวา่วสุิทธิชนในสมัยของเขากําลังทําสงครามกับอะไร อธิบายวา่ อุบาย หมาย
ถึงเล่ห์เหลี่ยมหรอืกลยุทธ์ที่ ใช้หลอกลวงหรอืเป็นกับดกั

• เปาโลพูดวา่วสุิทธิชนในสมัยของเขากําลังทําสงครามกับอะไร

• รายการท่ีเปาโลบอกใน ข้อ 12 เหมือนกับส่ิงที่เรากําลังตอ่สู้ ในสมัยของเราอย่างไร

• เปาโลบอกวสุิทธิชนในสมัยของเขาให้สวมอะไรเพื่อวา่พวกเขาจะตา้นทานความช่ัวรา้ย
เหล่าน้ีได ้(หลังจากนักเรยีนตอบ ให้เขียนหลักธรรมตอ่ไปน้ีไวบ้นกระดาน ถ้าเราสวม
ยุทธภัณฑ์ทัง้ชุดของพระเจ้า เราจะต้านทานสิง่ช่ัวรา้ยได้)
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จัดเตรยีม เอกสารแจก ที่ ใช้ประกอบกันให้นักเรยีน แบ่งชัน้เรยีนออกเป็นห้ากลุ่ม และ
มอบหมายยุทธภัณฑ์หน่ึงชิน้ที่กล่าวถึงใน เอเฟซัส 6:14–17ให้แตล่ะกลุ่ม (ไม่ตอ้งมอบ
หมาย “เอาความจรงิคาดเอว” [ข้อ 14] ถ้าชัน้เรยีนท่านเล็ก ท่านอาจตอ้งมอบหมาย
ยุทธภัณฑ์มากกวา่หน่ึงชิน้ให้บางกลุ่ม)

เขียนคาํถามตอ่ไปน้ีบน กระดาน

 1. ยุทธภัณฑ์ชิน้น้ีใช้ทําอะไร

 2. เปาโลเรยีกยุทธภัณฑ์ชิน้น้ีวา่อะไร

 3. อวยัวะส่วนที่ ไดร้บัการปกป้องจากยุทธภัณฑ์น้ีเป็นตวัแทนทางวญิญาณของอะไร

 4. การสวมยุทธภัณฑ์ทางวญิญาณชิน้น้ีช่วยท่านตา้นทานส่ิงช่ัวรา้ยไดอ้ย่างไร

เพื่อแสดงให้นักเรยีนเห็นถึงวธิีกรอกเอกสารแจกให้ครบถ้วน ให้เชือ้เชิญนักเรยีนคน
หน่ึงอ่านออกเสียง เอเฟซัส 6:14 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาคาํตอบของคาํถามบน
กระดานดงัที่ประยุกต์ ใช้กับการ “เอาความจรงิคาดเอว” และเขียนคาํตอบบนเอกสาร
แจกของพวกเขา

อธิบายวา่ยุทธภัณฑ์ที่ “คาด” เอวเป็นเข็มขัดที่มัดรอบส่วนกลางของรา่งกาย นักเรยีน
อาจบอกคาํตอบทํานองน้ี (1) ส่ิงน้ีปกปิดเอว (อวยัวะสําคญัที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์) 
(2) ความจรงิ (3) ส่ิงน้ีแสดงถึงความบรสุิทธิ์ทางเพศหรอืความบรสุิทธิ์ทางศีลธรรม 
(4) การรูค้วามเป็นจรงิของแผนแห่งความรอดจะกระตุน้ให้เรายังคงบรสุิทธิ์ทางศีลธรรม

เชือ้เชิญให้นักเรยีนทําตามรปูแบบน้ีเมื่อพวกเขาอ่าน เอเฟซัส 6:14–18 กับกลุ่มของพวก
เขาและเตมิส่วนของเอกสารแจกที่สอดคล้องกับยุทธภัณฑ์ชิน้ที่ ไดร้บัมอบหมายของ
พวกเขา (อธิบายวา่การ “มาสวมเป็นรองเท้า” [ข้อ 15] หมายถึงการสวมรองเท้าหรอืการ
ปกป้องเท้าแบบอื่น)



หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว เชือ้เชิญตวัแทนคนหน่ึงจากแตล่ะกลุ่มให้รายงานส่ิงที่
พวกเขาเรยีนรูก้ับชัน้เรยีน เมื่อแตล่ะกลุ่มรายงาน เชือ้เชิญให้นักเรยีนบันทึกการคน้พบ
ของกลุ่มในเอกสารแจกของพวกเขา

• เหตใุดจึงสําคญัที่ตอ้งปกป้องตวัเราเองดว้ยยุทธภัณฑ์ ทัง้ชุด ของพระเจ้า

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยเอ็ลเดอรเ์อ็ม. รสัเซลล์ บัลลารด์แห่ง
โควรมัอัครสาวกสิบสอง ขอให้นักเรยีนฟังดวูธิีที่เราจะสวมและเสรมิสรา้งความแข็งแกรง่
ให้ยุทธภัณฑ์ของพระเจ้า

“ข้าพเจ้าชอบนึกถึงยุทธภัณฑ์ทางวญิญาณน้ีในแบบที่ ไม่ ใช่ชิน้เหล็กแข็งที่
ถูกหลอมให้พอดตีวัแตเ่ป็นเสือ้เกราะท่ีทําดว้ยโซ่เหล็กรอ้ยกัน เสือ้เกราะน้ี
ประกอบดว้ยเหล็กชิน้เล็กๆ หลายชิน้รอ้ยเข้าดว้ยกันเพื่อให้มีความยืดหยุ่น
มากกวา่โดยยังป้องกันได ้ข้าพเจ้าพูดอย่างน้ันเน่ืองจากประสบการณ์ของ
ข้าพเจ้าวา่ไม่มีส่ิงท่ียิ่งใหญ่หรอืใหญ่โตเพียงชิน้เดยีวที่เราจะทําเพื่อตดิอาวธุ

ทางวญิญาณให้ตนเองได ้พลังทางวญิญาณที่แท้จรงิขึน้อยู่กับการกระทําเล็กน้อยหลาย
ส่ิงหลายอย่างท่ีถักทอเข้าดว้ยกันเป็นผืนผ้าแห่งปราการทางวญิญาณที่จะปกป้องและคุม้
กันเราจากส่ิงช่ัวรา้ยทัง้ปวง” (“Be Strong in the Lord,” Ensign, July 2004, 8)

• ท่านทําอะไรเพื่อสวมและเสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ให้ยุทธภัณฑ์ของพระผู้เป็นเจ้า
ในแตล่ะวนั ส่ิงน้ีช่วยให้ท่านตา้นทานความช่ัวรา้ย การล่อลวง หรอืความหลอกลวงได้
อย่างไร

เขียนคาํถามตอ่ไปน้ีไวบ้น กระดานและเชือ้เชิญให้นักเรยีนเขียนคาํตอบของพวกเขา

ยุทธภัณฑ์ทางวญิญาณชิน้ใดของท่านทีท่่านคดิวา่แข็งแรง

ยุทธภัณฑ์ชิน้ใดของท่านทีอ่่อนแอทีสุ่ด

ท่านจะทําอะไรไดบ้้างเพือ่เสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ให้ชิน้ส่วนเหล่าน้ีของยุทธภัณฑ์
ทางวญิญาณในชีวติท่าน

สรปุ เอเฟซัส 6:19–24 โดยอธิบายวา่เปาโลจบจดหมายของเขาโดยขอให้วสุิทธิชนสวด
อ้อนวอนให้เขา “พูด” (ข้อ 19) และสามารถส่ังสอนพระกิตตคิณุดว้ยความกล้าหาญขณะ
อยู่ ในคกุ

แบ่งปันประจักษ์พยานของท่านถึงความจรงิที่นักเรยีนระบุใน เอเฟซัส 5–6 กระตุน้ให้
นักเรยีนทําตามการกระตุน้เตอืนที่พวกเขาอาจไดร้บัระหวา่งบทเรยีนในวนัน้ี
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ก่อนชัน้เรยีน ให้เขียนคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยประธานบรคิมั ยังก์บน กระดาน (ข้อความน้ีมี
อยู่ ใน Discourses of Brigham Young, sel. John A. Widtsoe [1954], 351.) แทนคาํที่ขีดเส้นใต้
ดว้ยช่องวา่ง

“ทุกครัง้ทีท่่านข่มเหง ‘ความเชือ่ของชาวมอรมอน’ ท่านก็ไดท้ําให้ความเชือ่น้ี ก้าวหน้า
ท่านไม่มีวนัทําให้ความเชือ่น้ี ตกตํ่าลง เพราะพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพทรงบัญชาส่ิง
น้ี” (ประธานบรคิมั ยังก์)

เริม่บทเรยีนโดยถามวา่

• มีตวัอย่างใดบ้าง ไม่วา่จากประวตัศิาสตรห์รอืจากสมัยของเรา เกี่ยวกับผู้คนที่ข่มเหง
หรอืตอ่ตา้นศาสนจักรของพระผู้ช่วยให้รอดและผู้ตดิตามของพระองค์

ขณะที่พวกเขาศึกษา ฟีลิปปี 1 เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาความจรงิที่จะช่วยให้พวกเขา
เข้าใจวา่การตอ่ตา้นจะส่งผลตอ่งานของพระเจ้าอย่างไร

ท่านอาจตอ้งการเชือ้เชิญให้นักเรยีนระบุที่ตัง้ของเมืองฟีลิปปีในแผนท่ีพระคมัภีร์ ไบเบิล 
แผนที่ 13 “เส้นทางในการเผยแผ่ศาสนาของอัครสาวกเปาโล” ซ่ึงอยู่ ในคูม่ือพระคมัภีร ์
อธิบายวา่เปาโลจัดตัง้สาขาของศาสนจักรในเมืองฟีลิปปีระหวา่งการเดนิทางเผยแผ่
ศาสนาครัง้ที่สองของเขา (ด ูกิจการของอัครทูต 16) ตอ่มาเขาเขียนจดหมายไปถึงชาว
ฟีลิปปีขณะที่เขาถูกคมุขัง น่าจะอยู่ ในกรงุโรม สรปุ ฟีลิปปี 1:1–11 โดยอธิบายวา่เปาโล
แสดงความสํานึกคณุและความรกัตอ่วสุิทธิชนชาวฟีลิปปี

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ฟีลิปปี 1:12–14 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
วา่การตอ่ตา้นที่เปาโลประสบระหวา่งพยายามทํางานเผยแผ่ศาสนาส่งผลให้เกิดอะไรขึน้

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 12การตอ่ตา้นที่เปาโลประสบส่งผลให้เกิดอะไรขึน้ (“ข่าวประเสรฐิ 
[ก้าวหน้า] แผ่ขยายออกไป”)

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 13–14 การตอ่ตา้นช่วยให้พระกิตตคิณุก้าวหน้าไปอย่างไร (ผู้คน
ทั่วทัง้ “กองบัญชาการ” [ข้อ 13] หรอืกองบัญชาการทหารรูว้า่เปาโลถูกคมุขังเน่ืองจาก
ส่ังสอนเกี่ยวกับพระเยซูครสิต ์การคมุขังเปาโลเป็นแรงบันดาลใจให้สมาชิกศาสนจักร
คนอ่ืนๆ กล้าหาญมากขึน้ในการส่ังสอนพระกิตตคิณุ)



• เราสามารถเรยีนรูค้วามจรงิอะไรจากข้อเหล่าน้ีเกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึน้เม่ือเราประสบกับ
การตอ่ตา้นในการตดิตามพระเยซูครสิต ์(นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แต่ ให้แน่ใจวา่
พวกเขาระบุความจรงิตอ่ไปน้ี การต่อต้านท่ีเราประสบในการติดตามพระเยซูครสิต์
จะช่วยทําให้งานของพระองค์ก้าวหน้า)

พูดถึงข้อความของประธานยงัก์บนกระดาน ถามนักเรยีนวา่พวกเขาจะใช้คาํใดเตมิลง
ในช่องวา่ง เตมิคาํที่ถูกตอ้งลงในช่องวา่ง ท่านอาจตอ้งการอธิบายวา่ ก้าวหน้า ในบรบิทน้ี
หมายถึงรดุหน้า

• มีตวัอย่างใดบ้างท่ีการตอ่ตา้นไดช่้วยทําให้งานของพระผู้ช่วยให้รอดก้าวหน้า

สรปุ ฟีลิปปี 1:15–26 โดยอธิบายวา่เปาโลบอกวา่พระผู้ช่วยให้รอดจะทรงไดร้บัการยกย่อง
สรรเสรญิยิ่งขึน้ผ่านส่ิงใดก็ตามที่เกิดขึน้กับเปาโล

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ฟีลิปปี 1:27–30 อธิบายวา่งานแปลของโจเซฟ 
สมิธ, ฟีลิปปี 1:28 กล่าววา่: “และท่านไม่เกรงกลัวพวกที่ขัดขวางเลย ผู้ปฏิเสธข่าว
ประเสรฐิ ส่ิงน้ีเป็นหลักฐานแห่งความพินาศตอ่พวกเขา แตเ่ป็นหลักฐานแห่งความ
รอดของพวกท่าน ผู้ยอมรบัข่าวประเสรฐิ และการดงักล่าวมาจากพระเจ้า” เชือ้เชิญให้
ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่เปาโลกระตุน้ให้วสุิทธิชนทําอะไร อธิบายวา่ ดาํเนินชีวติ 
(ข้อ 27) หมายถึงความประพฤติ

• เปาโลกระตุน้ให้วสุิทธิชนทําอะไร

• ตามท่ีกล่าวไว้ ใน ข้อ 29–30 สมาชิกศาสนจักรจะประสบกับอะไรแทนพระผู้ช่วยให้รอด

เตอืนนักเรยีนถึงความจรงิที่พวกเขาระบุไปก่อนหน้าน้ี

• ท่านคดิวา่วสุิทธิชนชาวฟีลิปปีจะไดร้บัพรอย่างไรจากการจดจําวา่การตอ่ตา้นท่ีพวกเขา
ประสบในการตดิตามพระเยซูครสิตจ์ะช่วยทําให้งานของพระองคก์้าวหน้า

เชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่าน ฟีลิปปี 2:2 ในใจ โดยมองหาคาํแนะนําของเปาโลที่ ให้กับวสุิทธิ
ชนชาวฟีลิปปี

• ท่านจะสรปุคาํแนะนําของเปาโลวา่อย่างไร

แบ่งนักเรยีนออกเป็นคู่ๆ  แนะนําให้แตล่ะคูอ่่านออกเสียง ฟีลิปปี 2:3–8 พรอ้มกัน โดย
มองหาส่ิงที่เปาโลบอกให้วสุิทธิชนทําเพื่อเป็นอันหน่ึงอันเดยีวกัน ขอให้นักเรยีนหน่ึงคน
จากแตล่ะคูม่าเขียนคาํแนะนําหน่ึงข้อที่พบไวบ้นกระดาน

• ตามคาํสอนของเปาโล พระเยซูครสิตท์รงเป็นแบบอย่างของความอ่อนน้อมถ่อมตน
และความไม่เห็นแก่ตวัอย่างไร

• เราสามารถเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรจากคาํสอนของเปาโลท่ีจะช่วยให้เราเป็นหน่ึงเดยีวกัน
มากขึน้ (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แตค่วรระบุหลักธรรมตอ่ไปน้ี ถ้าเราทําตาม
แบบอย่างของพระเยซูครสิต์ ในเรือ่งความอ่อนน้อมถ่อมตนและการห่วงใยผู้อ่ืน
อย่างไม่เห็นแก่ตัว เราจะเป็นหน่ึงเดียวกันมากขึน้)



• เราจะทําตามแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอดในเรือ่งความอ่อนน้อมถ่อมตนและความ
ไม่เห็นแก่ตวัในครอบครวั โรงเรยีน วอรด์หรอืสาขาของเราในทางใดไดบ้้าง

• ท่านเคยเห็นคนนึกถึงความตอ้งการของผู้อื่นก่อนของตนเองเม่ือใด ความพยายาม
เหล่าน้ีเพิ่มพูนความเป็นหน่ึงเดยีวอย่างไร

อธิบายวา่ดงัที่บันทึกใน ฟีลิปปี 2:9–11 เปาโลสอนวา่ในที่สุดแล้วทุกคนจะคกุเข่าและ 
“ยอมรบัวา่พระเยซูครสิตท์รงเป็นองคพ์ระผู้เป็นเจ้า” (ข้อ 11) เชือ้เชิญให้นักเรยีน
ไตรต่รองวา่สําหรบัพวกเขาแล้วพวกเขาหวงัวา่ประสบการณ์น้ีจะเป็นอย่างไร

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ฟีลิปปี 2:12–13 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
ส่ิงที่เปาโลแนะนําให้ชาวฟีลิปปีทําซ่ึงจะทําให้ประสบการณ์เรือ่งการคกุเข่าตอ่พระพักตร์
พระเจ้าเป็นที่น่าปีตยิินด ีท่านอาจตอ้งอธิบายวา่ “ความเกรงกลัวและตวัส่ัน” (ข้อ 12) 
หมายถึงส่ิงตรงข้ามกับความยําเกรงและเปรมปรดีิ ์(ด ูสดดุ ี2:11; คูม่ือพระคมัภีร,์  
“ความกลัว,” scriptures.lds.org)

ชี ้ให้เห็นวา่บางคนเข้าใจผิดวา่ถ้อยคาํของเปาโลใน ฟีลิปปี 2:12 หมายถึงเรารอดโดยการ 
กระทําของเราเองเท่าน้ัน

• ใครทําให้ความรอดเป็นไปไดสํ้าหรบัเรา อย่างไร

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ฟีลิปปี 2:13 มีวธิีการสองวธิี ใดที่พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยคนที่กําลัง
พยายามทําตามข้อกาํหนดสําหรบัความรอด (พระผู้เป็นเจ้าทรงทําให้พวกเขามี “ความ
ประสงค”์ หรอืความปรารถนา และให้เช่ือฟัง “ตามชอบพระทัยของพระองค”์ หรอืพระ
บัญญัตขิองพระองค ์หลังจากนักเรยีนตอบ ให้เขียนความจรงิตอ่ไปน้ีบนกระดาน พระ
ผู้เป็นเจ้าทรงช่วยให้เรามีความปรารถนาท่ีจะทําตามข้อกําหนดสาํหรบัความรอด
ของเราซ่ึงเป็นไปได้ผ่านการชดใช้ของพระเยซูครสิต์)

• อะไรคอืข้อกําหนดสําหรบัความรอดซ่ึงพระผู้เป็นเจ้าประทานแก่เราและทรงช่วยให้
เกิดสัมฤทธิผล (ท่านอาจเชือ้เชิญให้นักเรยีนดหูลักแห่งความเช่ือข้อที่สามและส่ี)

ชี ้ให้เห็นวา่โดยผ่านอิทธิพลของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ พระผู้เป็นเจ้าจะทรงช่วยเราเปลี่ยน
และทําให้ความปรารถนาของเราบรสุิทธิ์เพื่อให้เราตอ้งการเช่ือฟังพระองค ์(ด ูโมไซยาห์ 
5:2) เชือ้เชิญให้นักเรยีนไตรต่รองวา่พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยเปลี่ยนใจของพวกเขาเพื่อให้
พวกเขาตอ้งการเช่ือฟังพระองคอ์ย่างไรและทรงช่วยให้พวกเขารกัษาพระบัญญัตขิอง
พระองคอ์ย่างซ่ือสัตย์อย่างไร

สรปุ ฟีลิปปี 2:14–30 โดยอธิบายวา่เปาโลเตอืนวสุิทธิชนวา่พวกเขา “ดจุดวงสวา่งตา่งๆ 
ของโลก” (ข้อ 15) และทรงบอกพวกเขาวา่พระองคจ์ะทรงส่งผู้ส่งสารเพื่อทรงทราบความ
เป็นอยู่ของพวกเขา

เชือ้เชิญให้นักเรยีนนึกถึงบางส่ิงที่พวกเขาเห็นคณุคา่ซ่ึงโลกน้ีจะถือวา่มีคา่เช่นกัน (เช่น 
ครอบครวั เพ่ือน การศึกษา อาหาร เทคโนโลยี หรอืเงิน) และหากเป็นไปได ้ให้แสดง
ส่ิงของที่เป็นตวัแทนของส่ิงที่พวกเขานึกถึง เชือ้เชิญให้พวกเขาพิจารณาวา่พวกเขาจะ
ยอมทิง้สมบัตอิันลํา้คา่เหล่าน้ีเพื่อส่ิงใด



ขณะที่นักเรยีนศึกษา ฟีลิปปี 3 เชือ้เชิญให้พวกเขามองหาส่ิงที่เปาโลยอมทิง้เพื่อรบั
รางวลัอันมีคา่ซ่ึงมี ให้เราดว้ย

สรปุ ฟีลิปปี 3:1–3 โดยอธิบายวา่เปาโลเตอืนชาวฟีลิปปีถึงผู้สอนปลอมที่อ้างวา่ผู้เปลี่ยน
ใจเล่ือมใสของศาสนจักรควรทําตามการถือปฏิบัตบิางอย่างของชาวยิวซ่ึงรวมถึงการ
เข้าสุหนัต (ด ูคูม่ือนักเรยีน พันธสัญญาใหม่ [คูม่ือของระบบการศึกษาของศาสนจักร, 
2014], 436)

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ฟีลิปปี 3:4–6 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาส่ิง
ที่เปาโลพูดเกี่ยวกับการสืบทอดเชือ้สายยิวของเขา

• สิทธิพิเศษทางสังคมและศาสนาใดในสังคมยิวที่เปาโลเคยมี (การสืบสกุลอิสราเอล 
ตาํแหน่งในฐานะชาวฟารสีิคนหน่ึง การจดจ่อในศาสนายิว และการเช่ือฟังกฎอย่างเข้ม
งวดของเขา)

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ฟีลิปปี 3:7–11 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
วา่เปาโลมองสิทธิพิเศษท่ีเขาเคยมี ในสังคมยิวอย่างไร

• เปาโลมองส่ิงที่เขาตอ้งทิง้เพื่อตดิตามพระเยซูครสิตอ์ย่างไร

• เหตใุดเปาโลจึงเต็มใจ “[ยอม] ขาดทุนทุกอย่าง” (ข้อ 8) (เพื่อเขาจะไดรู้จ้ักพระเยซู
ครสิต ์“จะไดเ้ห็นวา่อยู่ ในพระองค”์ [ข้อ 9] หรอือยู่ ในความสัมพันธ์แห่งพันธสัญญาที่
ซ่ือสัตย์กับพระองค ์ถูกชําระให้ชอบธรรมผ่านทางศรทัธาในพระองค ์ทนทุกข์เพื่อเห็น
แก่พระองค ์และมีส่วนในการฟ้ืนคนืชีวติของคนแห่ง “ความชอบธรรม” หรอืคนชอบ
ธรรม  )

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ฟีลิปปี 3:12–14 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมอง
หาส่ิงที่เปาโลจําไดเ้กี่ยวกับความก้าวหน้าทางวญิญาณของเขา อธิบายวา่ ฉวยไว ้หมายถึง
ไดม้า

• แทนที่จะมุ่งสนใจส่ิงที่เขาทิง้ไวเ้บือ้งหลัง เปาโลมุ่งไปข้างหน้าเพื่อไดร้บัอะไร (อธิบายวา่ 
“รางวลัคอืการทรงเรยีกแห่งเบือ้งบน” [ข้อ 14] คอืชีวตินิรนัดร)์

• เราเรยีนรูห้ลักธรรมใดจากแบบอย่างของเปาโลเกี่ยวกับส่ิงทีเ่ราตอ้งทําเพื่อรูจ้ักพระเยซู
ครสิตแ์ละไดร้บัชีวตินิรนัดร ์(นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แต่ ให้แน่ใจวา่พวกเขาระบุ
หลักธรรมตอ่ไปน้ี หากเรายอมทิง้ทุกสิง่ท่ีจําเป็นเพ่ือติดตามพระเยซูครสิต์และมุ่ง
หน้าต่อไปด้วยศรทัธา เราจะรูจั้กพระองค์และได้รบัชีวตินิรนัดร)์

เชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่านเรือ่งเล่าตอ่ไปน้ีโดยประธานกอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์ ซ่ึงไดเ้ล่าถึงการ
พบกับทหารเรอืคนหน่ึงซ่ึงเดนิทางจากประเทศอื่นมาฝึกอบรมขัน้สูงที่สหรฐัและไดเ้ข้า
รว่มกับศาสนจักรระหวา่งอยู่ที่สหรฐั ขอให้ชัน้เรยีนฟังดวูา่ชายหนุ่มคนน้ีเต็มใจทิง้อะไร
เพื่อตดิตามพระเยซูครสิต์

“มีคนแนะนําให้ข้าพเจ้ารูจ้ักเขาก่อนที่เขาจะกลับไปประเทศบ้านเกิด . . . 
ข้าพเจ้าพูดวา่ ‘คนของคณุไม่ไดนั้บถือศาสนาครสิต ์จะเกิดอะไรขึน้เมื่อคณุ
เป็นชาวครสิตก์ลับบ้าน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นชาวครสิตม์อรมอน’

“สีหน้าเขาหม่นหมอง และตอบวา่ ‘ครอบครวัผมจะผิดหวงัแน่นอน พวก
เขาอาจไล่ผมออกจากบ้านและถือวา่ผมตายแล้ว ส่วนอนาคตและงานอาชีพของผม ผม
อาจจะถูกตดัโอกาสหมด’



“ข้าพเจ้าถามวา่ ‘คณุยอมจ่ายแพงมากขนาดน้ันเพื่อพระกิตตคิณุหรอื’

“นัยน์ตาสีเข้มของเขามีน้ําตาคลอแตส่่องประกายแวววาวจากผิวหน้าสีน้ําตาลที่หล่อ
เหลาของเขาขณะตอบวา่ ‘พระกิตตคิณุเป็นความจรงิไม่ ใช่หรอืครบั’

“ช่างน่าอายท่ีข้าพเจ้าถามไปแบบน้ัน ข้าพเจ้าตอบวา่ ‘ ใช่ พระกิตตคิณุเป็นความจรงิ’

“เขาตอบกลับมาวา่ ‘แล้วอะไรจะสําคญัอีกเล่า’” (“It’s True, Isn’t It?” Ensign, July 1993, 2)

• ชายหนุ่มคนน้ีเต็มใจทิง้อะไรเพื่อตดิตามพระผู้ช่วยให้รอด

• ท่าน (หรอืคนที่ท่านรูจ้ัก) เต็มใจยอมทิง้อะไรเพื่อตดิตามพระผู้ช่วยให้รอด

• เหตใุด รางวลัของการรูจ้ักพระเยซูครสิตแ์ละก้าวหน้าไปสู่ชีวตินิรนัดรจ์ึงคุม้คา่กับการ
เสียสละที่ท่านทําไป

ขอให้นักเรยีนไตรต่รองวา่มีบางส่ิงที่พวกเขาตอ้งทิง้หรอืไม่เพื่อตดิตามพระเยซูครสิต์ ได้
เต็มที่มากขึน้ เชือ้เชิญให้พวกเขาเขียนเป้าหมายที่จะทําเช่นน้ัน

สรปุ ฟีลิปปี 3:15–21 โดยอธิบายวา่เปาโลเตอืนถึงความพินาศที่รอคอยคนที่มุ่งสนใจ
แตค่วามพอใจทางโลกเท่าน้ัน เขาสอนดว้ยวา่พระเยซูครสิตจ์ะทรงเปลี่ยนรา่งกายที่ ไม่
สมบูรณ์พรอ้มของเราเป็นรา่งกายอมตะเหมือนของพระองค์

สรปุโดยเป็นพยานถึงความจรงิที่ระบุในบทเรยีนน้ี



ก่อนเริม่ชัน้เรยีน ให้เขียนข้อความตอ่ไปน้ีบนกระดาษแตล่ะแผ่น และแจกกระดาษให้
นักเรยีนคนละแผ่น

“ฉันกังวลเรือ่งสอบผ่านในการสอบท่ีจะมาถึง”

“ฉันกังวลเกี่ยวกับสมาชิกครอบครวัที่ป่วย”

“ฉันกังวลเกี่ยวกับการยืนหยัดในความเช่ือของฉัน”

“ฉันกังวลวา่ฉันจะเป็นผู้สอนศาสนาที่ประสบความสําเรจ็ไดห้รอืไม่”

เริม่บทเรยีนโดยเขียนคาํวา่ กังวล บนกระดาน ชี ้ให้เห็นวา่ตลอดชีวติของเรา เราจะ
ประสบกับความท้าทายหรอืสภาพการณ์ที่อาจนําเราไปสู่ความกังวล เชือ้เชิญให้นักเรยีน
ที่มีกระดาษยืนขึน้และอ่านข้อความทีละคน ขอให้ชัน้เรยีนนึกถึงเวลาที่พวกเขามีความ
กังวลที่คล้ายกัน

• มีความกังวลอ่ืนใดอีกที่เราอาจประสบเน่ืองจากความท้าทายหรอืสภาวการณ์ที่ยาก

ขอให้นักเรยีนเขียนลงในสมุดจดหรอืสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องพวกเขาเกี่ยว
กับความท้าทายหน่ึงอย่างที่พวกเขาหรอืบางคนท่ีพวกเขารูจ้ักกังวล เชือ้เชิญให้นักเรยีน
มองหาหลักธรรมขณะที่พวกเขาศึกษา ฟีลิปปี 4 ที่จะช่วยพวกเขาเมื่อพวกเขากังวล

เตอืนนักเรยีนวา่ในจดหมายของเปาโลถึงสมาชิกศาสนจักรในเมืองฟีลิปปี เขาแนะนํา
ให้สมาชิกศาสนจักรซ่ือสัตย ์(ด ูฟีลิปปี 2:12) และสอนพวกเขาเกี่ยวกับรางวลันิรนัดรท์ี่
มี ให้แก่คนที่เสียสละเพื่อพระเยซูครสิตแ์ละซ่ือสัตย์ตอ่พระองค ์สรปุ ฟีลิปปี 4:1–5 โดย
อธิบายวา่เปาโลแนะนําวสุิทธิชนให้ยืนหยัดในความซ่ือสัตย์ตอ่พระเจ้า ช่ืนชมยินดี ใน
พระเจ้า และให้ความอ่อนสุภาพของพวกเขาทัง้หลายประจักษ์แก่ทุกคน  

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงข้อความแรกของ ฟีลิปปี 4:6 ขอให้ชัน้เรยีน
ดตูาม โดยมองหาคาํแนะนําของเปาโลท่ี ให้แก่วสุิทธิชน   อธิบายวา่ข้อความ “อย่า
กระวนกระวายในส่ิงใดๆ เลย” หมายความวา่อย่ากังวลเกี่ยวกับอะไรมากเกินไป



เขียนข้อความตอ่ไปน้ีบนกระดาน ในฐานะสานุศษิย์ทีซื่อ่สัตย์ของพระเยซูครสิต ์ถ้า. . .

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงส่วนที่เหลือของ ฟีลิปปี 4:6 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม 
โดยมองหาส่ิงที่เปาโลแนะนําให้วสุิทธิชนทําแทนท่ีจะกังวล ท่านอาจอธิบายวา่ การวงิวอน 
เป็นการรอ้งขอดว้ยความอ่อนน้อมและตัง้ใจจรงิ

• ท่านจะสรปุคาํแนะนําของเปาโลใน ข้อ 6 วา่อย่างไร (เขียนคาํตอบของนักเรยีนบน
กระดานเป็นข้อความ “ถ้า” ทํานองน้ี ในฐานะสานุศษิย์ทีซื่อ่สัตย์ของพระเยซูครสิต ์
ถ้าเราสวดอ้อนวอนดว้ยการวงิวอนและน้อมขอบพระทัย . . .)

เตมิคาํวา่ แล้ว เข้าไปในข้อความบนกระดาน เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออก
เสียง ฟีลิปปี 4:7 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาพรที่เปาโลสัญญาไวสํ้าหรบัการสวด
อ้อนวอนดว้ยการวงิวอนและน้อมขอบพระทัย อธิบายวา่คาํวา่ คุม้ครอง ในข้อน้ีหมาย
ถึงปกป้อง  

• ท่านจะสรปุพรที่เปาโลสัญญาไวว้า่อย่างไร (เขียนคาํตอบของนักเรยีนไวบ้นกระดานหลัง
จากคาํวา่ แล้ว นักเรยีนควรระบุหลักธรรมทํานองน้ี ในฐานะสานุศษิย์ท่ีซ่ือสตัย์ของ
พระเยซูครสิต์ ถ้าเราสวดอ้อนวอนด้วยการวงิวอนและน้อมขอบพระทัย แล้วพระ
ผู้เป็นเจ้าจะประทานพรเราด้วยสนัติสุขของพระองค์)

• เมื่อเรากังวล การแสดงความขอบพระทัยในคาํสวดอ้อนวอนของเราจะช่วยนําสันตสุิข
มาสู่เราไดอ้ย่างไร

• สันตสุิขของพระผู้เป็นเจ้าคุม้ครองจิตใจและความคดิของเราจากอะไร

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกลา่วตอ่ไปน้ีของเอ็ลเดอรร์ชิารด์ จี. สก็อตต์
แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง ขอให้ชัน้เรยีนฟังดวูา่มีวธิีอื่นใดที่สันตสุิขของพระผู้เป็นเจ้า
จะช่วยเราได้

“เพราะทรงเคารพในสิทธ์ิเสรขีองท่าน พระบิดาในสวรรคจ์ะไม่ทรงบังคบัให้
ท่านสวดอ้อนวอน แตเ่มื่อท่านใช้สิทธ์ิเสรน้ัีนโดยมีพระองคอ์ยู่ ในทุกแง่มุม
ของชีวติประจําวนั ใจท่านจะเริม่เพ่ิมพูนดว้ยสันตสุิขท่ีเต็มไปดว้ยความเบิก
บานใจ สันตสุิขดงักล่าวจะรวมแสงนิรนัดรส่์องบนความยากลําบากของท่าน 
ซ่ึงจะช่วยให้ท่านรบัมือกับเรือ่งท้าทาย เหล่าน้ันไดจ้ากมุมมองนิรนัดร”์ 

(“ทําให้การใช้ศรทัธาเป็นส่ิงสําคญัอันดบัแรก,” เลียโฮนา, พ.ย. 2014, 93)

• ตามที่เอ็ลเดอรส์ก็อตตก์ล่าว สันตสุิขของพระผู้เป็นเจ้าสามารถช่วยเรารบัมือกับความ
ท้าทายที่เราประสบไดอ้ย่างไร

• ท่านเคยสวดอ้อนวอนดว้ยการวงิวอนและน้อมขอบพระทัยในเวลาที่กังวลและไดร้บัพร
ดว้ยสันสิสุขของพระผู้เป็นเจ้าเมื่อใด

ขอให้นักเรยีนไปดคูวามกังวลที่พวกเขาเขียนก่อนหน้าน้ีในบทเรยีน กระตุน้ให้พวกเขา
สวดอ้อนวอนดว้ยการวงิวอนและน้อมขอบพระทัยแทนที่จะกังวล หากนักเรยีนเขียน
เกี่ยวกับความกังวลของคนอ่ืน กระตุน้ให้พวกเขาแบ่งปันหลักธรรมน้ีกับคนน้ัน

เพื่อเตรยีมให้นักเรยีนระบุหลักธรรมอีกข้อหน่ึงที่เปาโลสอนวสุิทธิชนชาวฟีลิปปี ให้แบ่ง
นักเรยีนออกเป็นสามส่วน มอบหมายให้หน่ึงในสามของชัน้เรยีนนึกถึงอาหารโปรดของ
พวกเขา อีกหน่ึงในสามนึกถึงภาพหรอืเรือ่งราวที่ตลก และที่เหลือให้นึกถึงภาพหรอื
ประสบการณ์ในพระวหิาร เชือ้เชิญให้นักเรยีนจดจ่ออยู่กับความคดิน้ี 30 วนิาที



• การจดจ่ออยู่กับเรือ่งน้ีส่งผลอะไรกับท่าน หากมี

ชี ้ให้เห็นวา่ส่ิงที่เรานึกถึงจะมีอิทธิพลตอ่ความปรารถนาและพฤตกิรรมของเรา เชือ้เชิญ
นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ฟีลิปปี 4:8–9 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาส่ิงที่เปาโล
แนะนําให้วสุิทธิชนชาวฟีลิปปีนึกถึงและทํา ท่านอาจอธิบายวา่ “ ใครค่รวญ” หมายถึงให้
คดิอย่างถ่ีถ้วน ตอ่เน่ือง

เชือ้เชิญให้นักเรยีนพิจารณาทําเครือ่งหมายทุกส่ิงที่เปาโลแนะนําให้วสุิทธิชนจดจ่ออยู่กับ
ส่ิงน้ัน

• นอกจากนึกถึงเรือ่งเหล่าน้ีแล้ว เปาโลแนะนําให้สมาชิกศาสนจักรทําอะไร

• พรอะไรที่เปาโลสัญญากับวสุิทธิชนหากพวกเขาทําตามคาํสอนและแบบอย่างของเขา

• เราสามารถเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรจากส่ิงที่เปาโลสอนวสุิทธิชนท่ีซ่ือสัตย์ ใน ฟีลิปปี 
4:8–9 (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แตพ่วกเขาควรระบุหลักธรรมตอ่ไปน้ี ถ้าวสุิทธิ
ชนท่ีซ่ือสตัย์จดจ่ออยู่กับสิง่ใดก็ตามท่ีชอบธรรมและถ้าพวกเขาทําตามอัครสาวก
และศาสดาพยากรณ์ พระผู้เป็นเจ้าแห่งสนัติสุขจะทรงอยู่กับพวกเขา)

• การจดจ่ออยู่กับส่ิงใดก็ตามที่ชอบธรรมมีอิทธิพลตอ่ความปรารถนาและพฤตกิรรมของ
เราไดอ้ย่างไร

ขอให้ชัน้เรยีนเปิดไปที่หลักแห่งความเช่ือในพระคมัภีร์ ไข่มุกอันลํา้คา่ เชือ้เชิญนักเรยีน
คนหน่ึงอ่านออกเสียงหลักแห่งความเช่ือข้อที่สิบสาม ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมอง
หาความคล้ายคลึงกับ ฟีลิปปี 4:8

• ทา่นสังเกตเห็นความคล้ายคลึงอะไรบ้างระหวา่งสองข้อน้ี

ชี ้ให้เห็นวา่เมื่อศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธอ้าง “คาํแนะนําของเปาโล” น้ีจาก ฟีลิปปี 4:8 
ในหลักแห่งความเช่ือข้อที่สิบสาม ท่านเปลี่ยน “ ไตรต่รองดส่ิูงเหล่าน้ี” ให้กระตอืรอืรน้
มากขึน้ เป็น “แสวงหาส่ิงเหล่าน้ี”

• ท่านคดิวา่เหตใุดจึงสําคญัท่ีเราจะแสวงหาส่ิงที่ซ่ือสัตย์ แน่วแน่ บรสุิทธิ์ (หรอืไรม้ลทิน) 
เป็นคณุธรรม งดงาม และควรคา่แก่การสรรเสรญิ

• การแสวงหาส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยให้เราจดจ่อกับส่ิงเหล่าน้ีไดอ้ย่างไร

แบ่งนักเรยีนออกเป็นกลุ่มๆ ละสามถึงส่ีคน แจกสําเนาของ เพือ่ความเข้มแข็งของ
เยาวชน (จุลสาร, 2011) และเอกสารแจกตอ่ไปน้ี ให้แตล่ะกลุ่มทํางานมอบหมายสอง
หัวข้อจาก เพือ่ความเข้มแข็งของเยาวชน: “การออกเดท” “การแตง่กายและรปูลักษณ์
ภายนอก” “การศึกษา” “ความบันเทิงและส่ือ” “เพ่ือน” “ภาษา” และ “ดนตรแีละการ
เตน้ราํ” (ปรบัขนาดของกลุ่มและจํานวนหัวข้อขึน้อยู่กับขนาดของชัน้เรยีน) บอกให้
นักเรยีนทําตามคาํแนะนําใน เอกสารแจก

เขียนหัวข้อที่รบัมอบหมายของท่านท่ีน่ี:

สําหรบัแตล่ะหัวข้อเหล่าน้ี ให้สนทนาคาํถามตอ่ไปน้ี

• เราสามารถใช้คาํแนะนําของเปาโลใน ฟีลิปปี 4:8–9 เพื่อนําทางการเลือกของเราที่
เกี่ยวข้องกับหัวข้อเหล่าน้ีไดอ้ย่างไร



• เมื่อเราพยายามทําตามคาํแนะนําของเปาโล ความท้าทายใดที่เราอาจเผชิญอัน
เกี่ยวข้องกับหัวข้อน้ี

จากน้ันให้สนทนาคาํถามตอ่ไปน้ี

• เหตใุดการมีพระผู้เป็นเจ้าแห่งสันตสุิขอยู่กับเราจึงคุม้คา่กับความพยายามในการ
แสวงหาส่ิงที่ชอบธรรมและการทําตามอัครสาวกและศาสดาพยากรณ์

หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงจากแตล่ะกลุ่มให้รายงานตอ่ชัน้
เรยีนถึงส่ิงที่กลุ่มของเขาสนทนาเก่ียวกับแตล่ะหัวข้อ

• ขณะที่ท่านจดจ่ออยู่กับส่ิงที่ชอบธรรม พระผู้เป็นเจ้าแห่งสันตสุิขแสดงให้เห็นวา่
พระองคท์รงอยู่กับท่านอย่างไร

กระตุน้ให้นักเรยีนเขียนในสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรห์รอืสมุดจดในชัน้เรยีนถึงวธิี
หน่ึงที่พวกเขาสามารถพัฒนาความพยายามของพวกเขาที่จะจดจ่ออยู่กับส่ิงที่ชอบธรรม
และทําตามอัครสาวกและศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้า

สรปุ ฟีลิปปี 4:10 โดยอธิบายวา่เปาโลขอบคณุวสุิทธิชนชาวฟีลิปปีสําหรบัการสนับสนุน
และความห่วงใยที่มีตอ่เขาระหวา่งที่เขาเผชิญกับการทดลอง

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ฟีลิปปี 4:11–12 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
ส่ิงที่เปาโลบอกวสุิทธิชนวา่เขาไดเ้รยีนรู้

• เปาโลเรยีนรูท้ี่จะทําอะไรในทุกสภาวการณ์

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึง อ่าน ออกเสียงฟีลิปปี 4:13–14 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
วา่ใครเป็นแหล่งที่มาของกําลังของเขา

• เปาโลบอกวา่ใครคอืแหล่งที่มาของกําลังของเขา

อธิบายวา่ถ้อยคาํของเปาโลใน ข้อ 13 เกี่ยวข้องกับความสามารถของเขา ในกําลังที่ ไดร้บั
จากพระเยซูครสิต ์ให้ทําทุกส่ิงที่ชอบพระทัยหรอืกําหนดโดยพระผู้เป็นเจ้า รวมถึงการ
ยอมรบัได้ ในทุกสภาวการณ์

• เราสามารถเรยีนรูค้วามจรงิอะไรจาก ข้อ 13 ( โดยใช้คาํพูดของพวกเขาเอง นักเรยีนควร
ระบุความจรงิตอ่ไปน้ี เราสามารถทําทุกสิง่ผ่านพระเยซูครสิต์ ผู้ประทานกําลังแก่
เรา [ด ูแอลมา 26:12] ดว้ย)

• เราสามารถทําอะไรไดเ้พื่อเข้าถึงกําลังที่พระเยซูครสิตป์ระทาน

เชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่านออกเสียงคาํพูดตอ่ไปน้ีของประธานดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์แห่ง
ฝ่ายประธานสูงสุด ขอให้ชัน้เรยีนฟังวา่กาํลังน้ีทําให้เราทําอะไรได้

“พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเทพรแห่งอํานาจและพลังทําให้เราสามารถบรรลุผลสําเรจ็ในส่ิง
ตา่งๆ ที่ ไกลเกินเอือ้มหากเราไม่ไดร้บัพรเช่นน้ัน ดว้ยพระคณุอันน่าพิศวงของพระผู้
เป็นเจ้า บุตรธิดาของพระองคส์ามารถเอาชนะคลื่นใตน้ํ้าและทรายดดูของผู้ลวงโลก  
อยู่เหนือบาปและ ‘ดพีรอ้มในพระครสิต’์ [ โมโรไน 10:32]” (“ของประทานแห่งพระคณุ,” 
เลียโฮนา, พ.ค. 2015, 108)



• เราอาจประสบกับกําลังและพระคณุน้ีในทางใดบ้าง (คาํตอบท่ีเป็นไปไดร้วมถึงความ
ยืดหยุ่นที่เพิ่มขึน้ ความแน่วแน่ ความกล้าหาญ ความอดทน ความอุตสาหะ กําลังและ
พลังอํานาจทางกาย จิตใจ หรอืวญิญาณ)

• พระเยซูครสิตเ์คยประทานพลังให้ท่านทําส่ิงที่ดเีมื่อใด (ท่านอาจแบ่งปันประสบการณ์
ส่วนตวัเช่นกัน)

สรปุ ฟีลิปปี 4:15–23 โดยอธิบายวา่เปาโลขอบคณุวสุิทธิชนชาวฟีลิปปีอีกครัง้ที่สนับสนุน
เขาในยามยากลําบาก ของประทานของวสุิทธิชนเป็นของถวายที่ชอบพระทัยตอ่พระผู้
เป็นเจ้า และเปาโลสัญญาวา่พระผู้เป็นเจ้าจะทรงตอบสนองความตอ้งการของพวกเขา
เช่นกัน

สรปุโดยแบ่งปันประจักษ์พยานของท่านถึงความจรงิที่สนทนาในบทน้ี

ช่วยนักเรยีนท่องจํา ฟีลิปปี 4:13 โดยการเขียนข้อน้ีบนกระดานและพูดออกเสียงพรอ้ม
กัน ลบหน่ึงคาํและพูดพรอ้มกันอีกครัง้ ทําซํา้จนลบออกทุกคาํ
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วาด รปู ตอ่ไปน้ีบน กระดาน

• หากพายุลมแรงมา ตน้ไม้ตน้ไหนที่น่าจะล้ม เพราะเหตใุด

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านคาํกล่าวตอ่ไปน้ีของเอ็ลเดอรนี์ล แอล. แอนเดอรเ์ซ็นแห่ง
โควรมัอัครสาวกสิบสอง ขอให้ชัน้เรยีนฟังวา่เราตอ้งระวงัลมหมุนเช่นไร

“ส่ิงที่น่าห่วงมากกวา่แผ่นดนิไหวและสงคราม ดงัท่ีพยากรณ์ ไวค้อืลมหมุนทางวญิญาณ
ซ่ึงสามารถถอนท่านออกจากรากฐานทางวญิญาณและพัดพาวญิญาณท่านไปในที่ซ่ึง
ท่านไม่นึกฝันวา่จะเป็นไปได ้บางครัง้ท่านแทบไม่ทันสังเกตวา่ท่านย้ายที่แล้ว” (“ลม
หมุนทางวญิญาณ,” เลียโฮนา, พ.ค. 2014, 18)

• มีตวัอย่างใดของลมหมุนทางวญิญาณที่สามารถถอนรากหรอืแยกเราออกจากศรทัธา
ของเราในพระเยซูครสิต ์(ท่านอาจตอ้งการเชือ้เชิญให้นักเรยีนเขียนคาํตอบบน
กระดานใกล้กับภาพลมหมุน)

• เหตใุดลมหมุนทางวญิญาณจึงเป็นส่ิงน่ากังวลมากกวา่ความท้าทายทางกายภาพ เช่น
แผ่นดนิไหวหรอืสงคราม

เชือ้เชิญให้นักเรยีนไตรต่รองวา่ลมหมุนทางวญิญาณใดที่อาจส่งผลกระทบตอ่พวกเขา

อธบิายวา่เปาโลเขียนจดหมายถงึสมาชิกศาสนจกัรในเมืองโคโลสี (ท่ีเรยีกวา่ชาวโคโลสี) 
หลังจากไดรู้เ้กี่ยวกับอิทธิพลของคาํสอนปลอมที่อาจถอนพวกเขาออกจากศรทัธาของ
พวกเขาในพระเยซูครสิต ์(ท่านอาจตอ้งการเชือ้เชิญให้นักเรยีนระบุที่ตัง้ของเลาดเีซียใน
แผนที่พระคมัภีร์ ไบเบิล แผนที่ 13 “เส้นทางในการเผยแผ่ศาสนาของอัครสาวกเปาโล”) 
ขณะที่นักเรยีนศึกษาโคโลสี เชือ้เชิญใหพ้วกเขามองหาวา่เปาโลพยายามเสรมิสรา้ง
ศรทัธาในพระครสิตข์องสมาชิกศาสนจักรอย่างไรและมองหาพรของการมีศรทัธาหยั่งราก
ลึกในพระครสิต์



สรปุ โคโลสี 1:1–11 โดยอธิบายวา่หลังจากทักทายวสุิทธิชนในเมืองโคโลสี เปาโลยอมรบั
ความเช่ือสัตย์ของพวกเขาและอธิบายวา่พระกิตตคิณุนําผลหรอืพรออกมา ในชีวติของ
คนที่ยอมรบัและดาํเนินชีวติตาม จากน้ันเปาโลสอนพวกเขาเกี่ยวกับพระเยซูครสิต์

เชือ้เชิญนักเรยีนหลายๆ คนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก โคโลสี 1:12–19 ขอให้ชัน้เรยีนดู
ตาม โดยมองหาความจรงิที่เปาโลสอนเกี่ยวกับพระเยซูครสิต ์(ท่านอาจตอ้งการอธิบายวา่ 
“ ไม่ทรงปรากฏแก่ตา” ใน ข้อ 15 แปลมาจากคาํในภาษากรกีวา่ aoratos ซ่ึงแปลไดว้า่ “มอง
ไม่เห็น” ไดด้ว้ย ให้สังเกตวุา่ ฮีบร ู11:27 ระบุวา่โมเสสมองเห็น “พระองคผ์ู้ทรงไม่ปรากฎ
แก่ตา” โดยปกตหิมายถึงมองไม่เห็น [ด ูคพ. 67:11])

• เปาโลสอนอะไรเก่ียวกับพระเยซูครสิต ์( โดยใช้คาํพูดของนักเรยีน ให้เขียนความ
จรงิตอ่ไปน้ีบนกระดานใตต้น้ไม้และรากลึก พระเยซูครสิต์ทรงเป็นพระผู้ ไถ่ ทรง
เป็นบุตรหัวปีทางวญิญาณของพระบิดาบนสวรรค์ พระผู้สรา้งทุกสิง่ ประมุขของ
ศาสนจักร และบุคคลแรกท่ีฟ้ืนคืนชีวติ)

• ท่านคดิวา่เหตใุดจึงสําคญัที่เราตอ้งรูแ้ละเช่ือความจรงิเหล่าน้ีเกี่ยวกับพระเยซูครสิต ์
การรูแ้ละเช่ือความจรงิเหล่าน้ีเสรมิสรา้งศรทัธาของเราในพระองคอ์ย่างไร

พูดถึงคาํวา่ พระผู้ ไถ่ ในข้อความบนกระดาน และอธิบายวา่เปาโลเตอืนวสุิทธิชนชาว
โคโลสีถึงสาเหตทุี่พวกเขาตอ้งมีพระผู้ ไถ่

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง โคโลสี 1:20–22 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
วา่เปาโลสอนอะไรวสุิทธิชนชาวโคโลสีเกี่ยวกับความจําเป็นที่ตอ้งมีพระผู้ ไถ่ของเขา

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 21บุคคลจะถูกตดัขาดและแยกออกจากพระผู้เป็นเจ้าไดอ้ย่างไร

• อะไรคอืความหมายของคาํวา่ คนืด ีใน ข้อ 20 (การนํามาสู่ความเห็นพ้องหรอืการ
ประสานกัน)

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 20 และ 22 พระเยซูครสิตท์รงทําให้เราคนืดกีับพระผู้เป็นเจ้า
อย่างไร (อธิบายวา่วลี “ทรงทําให้เกิดสันตภิาพโดยพระโลหิตแห่งกางเขนของพระองค”์ 
หมายถึงการชดใช้ของพระเยซูครสิต)์

อธิบายวา่พรของการคนืดกีับพระผู้เป็นเจ้ามีเงื่อนไข เขียนวลีตอ่ไปน้ีบนกระดาน เรา
สามารถคนืดกีับพระผู้เป็นเจ้าผ่านการชดใช้ของพระเยซูครสิต ์ถ้า . . .

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง โคโลสี 1:23 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่
ตอ้งทําอะไรเพื่อคนืดกีับพระผู้เป็นเจ้า

• ตอ้งทําอะไรในส่วนของเราเพื่อคนืดกีับพระผู้เป็นเจ้า

• การ “ดาํรงอยู่ ในความเช่ืออย่างแน่วแน่ มั่นคงและไม่ โยกย้าย” หมายความวา่อย่างไร 
(การยังคงยืนหยัดศรทัธาของเราในพระเยซูครสิต)์

• จากส่ิงที่เราเรยีนรูจ้าก ข้อ 23 ท่านจะเตมิข้อความบนกระดานให้ครบถ้วนวา่อย่างไร 
( โดยใช้คาํพูดของนักเรยีน ให้เตมิหลักธรรมบนกระดานดงัน้ี เราสามารถคืนดีกับ
พระผู้เป็นเจ้าผ่านการชดใช้ของพระเยซูครสิต์ ถ้าเราดํารงอยู่ ในความเช่ืออย่าง
แน่วแน่ ม่ันคงและไม่โยกย้าย)

ดงึความสนใจของนักเรยีนมายังภาพบนกระดาน และถามวา่



• ท่านรูจ้ักใครที่คล้ายกับตน้ไม้ที่หย่ังรากลึก—มั่นคงและไม่ โยกย้ายศรทัธาที่เขามีตอ่
พระครสิต์

• แบบอย่างดงักล่าวเป็นพรแก่ท่านอย่างไร

เชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่าน โคโลสี 2:4, 8 ในใจ โดยมองหาลมหมุนทางวญิญาณที่อาจถอน
รากของวสุิทธิชนชาวโคโลสี

• ลมหมุนทางวญิญาณอะไรที่อาจถอนรากของวสุิทธิชนชาวโคโลสี (อธิบายวา่มีปรชัญา
และประเพณีหลายอย่างสอนโดยคนที่พยายามลดความสําคญัของพระเยซูครสิต)์

• เหตใุดการเช่ือคาํสอนที่ผิด รวมถึงคาํสอนที่ลดความสําคญัของพระเยซูครสิต ์ทําให้
บางคนถูกถอนรากทางวญิญาณได้ โดยง่าย

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง โคโลสี 2:5–7 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
คาํแนะนําที่เปาโลให้เพื่อช่วยวสุิทธิชนหลีกเลี่ยงการถูกชักนําใหห้ลงผิดโดยปรชัญาและ
ประเพณีทางโลก

•  โคโลสี 2:5–7 สอนอะไรท่ีช่วยเราหลีกเลี่ยงการถูกชักนําให้หลงผิดโดยปรชัญา คาํสอน
ทางศาสนา หรอืประเพณีผิดๆ ทางโลก (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดของพวกเขาเองเพื่อระบุ
หลักธรรมทํานองน้ี โดยการหย่ังรากและก่อรา่งสรา้งขึน้ในพระครสิต์ เราจะหลีก
เล่ียงการถูกชักนําให้หลงผิดโดยปรชัญาและประเพณีทางโลก)

เขียนคาํถามตอ่ไปน้ีบน กระดาน

ท่านเชือ่วา่อะไรเป็นส่ิงสําคญัทีสุ่ดทีเ่ราจะทําไดเ้พือ่หยั่งรากและก่อรา่งสรา้งขึน้ในพระ
ครสิต ์เหตใุดท่านจึงเชือ่วา่ส่ิงน้ีสําคญัมาก

แบ่งนักเรยีนออกเป็นกลุ่มๆ ละสามหรอืส่ีคน เชือ้เชิญให้นักเรยีนแตล่ะคนอธิบายคาํ
ตอบของเขาตอ่คาํถามบนกระดานกับสมาชิกกลุ่ม หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว ขอให้
นักเรยีนสองสามคนรายงานส่ิงที่พวกเขาเรยีนรูจ้ากสมาชิกกลุ่ม

เชือ้เชิญให้นักเรยีนทบทวนลมหมุนทางวญิญาณส่วนตวัที่พวกเขาไตรต่รองเม่ือเริม่บท
เรยีน เชือ้เชิญให้นักเรยีนเขียนในสมุดจดหรอืสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรว์า่พวกเขา
จะทําอะไรเพื่อยังคงหย่ังรากและก่อรา่งสรา้งขึน้ในพระครสิต์

สรปุ โคโลสี 3–4 โดยอธิบายวา่เปาโลแนะนําวสุิทธิชนชาวโคโลสี ให้เลิกจากส่ิงที่ ไม่ชอบ
ธรรมและพัฒนาลักษณะนิสัยของพระเยซูครสิต ์เปาโลกระตุน้ให้พวกเขาสวดอ้อนวอน
และใช้ปัญญาดว้ย โดยเฉพาะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้ท่ี ไม่ ใช่ชาวครสิต ์จากน้ันเขาส่งคาํ
ทักทายไปยังเพื่อนผู้รบัใช้ของเขาหลายคนรวมถึงลูกาดว้ย

แบ่งปันประจักษ์พยานของท่านเก่ียวกับความจรงิทีส่อนในบทน้ี



scriptures.lds.org



เชือ้เชิญให้นักเรยีนแบ่งปันประสบการณ์ดา้นดทีี่พวกเขามีระหวา่งพยายามแบ่งปันพระ
กิตตคิณุกับผู้อื่น

• มีความท้าทายใดบ้างท่ีเราอาจประสบเมื่อเราพยายามแบ่งปันพระกิตตคิณุ

เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาความจรงิขณะศึกษา 1 เธสะโลนิกา 1–2 ที่จะช่วยพวกเขา
ขณะพยายามแบ่งปันพระกิตตคิณุ

เชือ้เชิญให้นักเรยีนระบุที่ตัง้ของเมืองเธสะโลนิกาในแผนท่ีพระคมัภีร์ ไบเบิล แผนที่ 
13 “เส้นทางในการเผยแผ่ศาสนาของอัครสาวกเปาโล” ซ่ึงอยู่ ในคูม่ือพระคมัภีร ์ขอให้
นักเรยีนอ่านออกเสียงคาํบรรยายตอ่ไปน้ีของวสุิทธิชนในเมืองเธสะโลนิกา

วสุิทธิชนในเมืองเธสะโลนิกาเป็นชาวยุโรปกลุ่มแรกสุดท่ีเปลี่ยนใจเลื่อมใสสู่ศาสนจักร 
เปาโล สิลาส และทิโมธีส่ังสอนท่ีน่ันเป็นครัง้แรกระหวา่งการเดนิทางเผยแผ่ศาสนาของ
เปาโลแตถู่กผู้นําชาวยิวบางคนขับออกจากเมือง (ด ูกิจการของอัครทูต 17:5–15) วสุิทธิ
ชนชาวเธสะโลนิกาถูกข่มเหงตอ่ไปแม้หลังจากท่ีเปาโลและคูผู่้สอนศาสนาของเขาออก
จากเมืองไปแล้ว ตอ่มาเปาโลเขียนสาส์นไปถึงวสุิทธิชนเพื่อหนุนใจพวกเขาขณะเผชิญ
การข่มเหง

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 1 เธสะโลนิกา 1:2–4 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดย
มองหาสาเหตทุี่เปาโลช่ืนชมยินดกีับวสุิทธิชนในเมืองเธสะโลนิกา

• เหตใุดเปาโลจึงช่ืนชมยินดกีับวสุิทธิชนในเมืองเธสะโลนิกา

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 1 เธสะโลนิกา 1:5–6 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดย
มองหาวา่เปาโลส่ังสอนพระกิตตคิณุแก่ชาวเธสะโลนิการะหวา่งการเยือนครัง้ก่อนของเขา
อย่างไร

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 5 เปาโลส่ังสอนพระกิตตคิณุแก่ชาวเธสะโลนิกาอย่างไร (ดว้ย
ถ้อยคาํและอํานาจของพระผู้เป็นเจ้า)



ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงข้อความตอ่ไปน้ีของเอ็ลเดอรบ์รซู อาร.์  
แมคคองกีแห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง เชือ้เชิญให้ชัน้เรยีนฟังวา่ถ้อยคาํและอํานาจของ
พระกิตตคิณุหมายถึงอะไร

“พระกิตตคิณุท่ีแท้จรงิประกอบดว้ยสองส่ิง น่ันคอื พระคาํ และอํานาจ ใคร
ก็สามารถมีพระคาํได ้มีหนังสือท่ีเขียนพระคาํไวอ้ยู่ทุกท่ี แตอ่ํานาจตอ้งมา
จากพระผู้เป็นเจ้า พระกิตตคิณุไดร้บัการแบ่งปันและตอ้งไดร้บัการแบ่งปัน
ออกไปตามดาํรแิละพระประสงคข์องพระองค์ ให้แก่คนที่ทําตามกฎซ่ึงให้
สิทธิแก่พวกเขาในการรบัพระกิตตคิณุ

“ถ้อยคาํของพระกิตตคิณุเป็นเรือ่งราวที่พูดหรอืเขียนถึงส่ิงท่ีมนุษย์ตอ้งทําเพื่อไดร้บั
ความรอด . . .

“แตค่วามรอดท่ีแท้จรงิเกิดขึน้เมื่อไดร้บัและใช้อํานาจของพระผู้เป็นเจ้าเท่าน้ัน และ
อํานาจน้ีเป็นอํานาจของฐานะปุโรหิตและอํานาจของพระวญิญาณบรสุิทธ์ิ” (Doctrinal 

New Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 3:42–43)

• ตามคาํกล่าวของเอ็ลเดอรแ์มคคองกี ถ้อยคาํของพระกิตตคิณุหมายความวา่อย่างไร 
อํานาจของพระกิตตคิณุหมายถึงอะไร

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 6 ชาวเธสะโลนิกาทําอะไรหลังจากที่พวกเขาไดร้บัการสอนพระ
กิตตคิณุดว้ยพระคาํและอํานาจของพระผู้เป็นเจ้า (พวกเขากลายเป็นผู้ตดิตามของ
พระเจ้าและผู้รบัใช้ของพระองค)์

• ท่านจะสรปุคาํสอนของเปาโลใน ข้อ 5–6 เป็นหลักธรรมข้อหน่ึงวา่อย่างไร (นักเรยีนอาจ
ใช้คาํพูดตา่งกัน แตพ่วกเขาควรระบุหลักธรรมตอ่ไปน้ี เม่ือเราสอนพระกิตติคุณของ
พระเยซูครสิต์ด้วยพระคําและอํานาจของพระผู้เป็นเจ้า เราจะช่วยให้ผู้อ่ืนกลาย
เป็นผู้ติดตามของพระเจ้าและผู้รบัใช้ของพระองค์)

• เราจะทําอะไรไดบ้้างเพื่อเตรยีมสอนพระกิตตคิณุดว้ยพระคาํและอํานาจของพระผู้
เป็นเจ้า

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 1 เธสะโลนิกา 1:7–9 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดย
มองหาวา่วสุิทธิชนชาวเธสะโลนิกาทําอะไรอีกหลังจากที่พวกเขารบัพระกิตตคิณุ

• วสุิทธิชนชาวเธสะโลนิกาทําอะไรอีกหลังจากที่พวกเขารบัพระกิตตคิณุ แบบอย่างของ
พวกเขาส่งผลตอ่ผู้เช่ือคนอื่นๆ ที่อยู่รอบข้างพวกเขาอย่างไร

• เราสามารถเรยีนรูค้วามจรงิอะไรจากข้อเหล่าน้ีเกี่ยวกับวธิทีี่เราสามารถแบ่งปันพระ
กิตตคิณุ (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกันแตค่วรระบุความจรงิตอ่ไปน้ี เราสามารถแบ่ง
ปันพระกิตติคุณผ่านแบบอย่างของเรา)

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจความจรงิน้ี เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านคาํกล่าวตอ่ไปน้ีของ
ประธานดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์แห่งฝ่ายประธานสูงสุด

“วธิีที่ ไดผ้ลมากท่ีสุดในการส่ังสอนพระกิตตคิณุคอืผ่านแบบอย่าง ถ้าเรา
ดาํเนินชีวติสอดคล้องกับความเช่ือของเรา ผู้คนจะสังเกตเห็น หากสีพระ
พักตรข์องพระเยซูครสิตส่์องสวา่งในชีวติของเรา [ด ูแอลมา 5:14] หากเรา
เป่ียมปีตแิละมีสันตสุิขกับโลก ผู้คนจะตอ้งการรูว้า่เพราะเหตใุด หน่ึงใน
โอวาทยิ่งใหญ่ที่สุดท่ีเคยประกาศไว้ ในงานสอนศาสนา เป็นความคดิเรยีบ



ง่ายซ่ึงมาจากนักบุญฟรานซิสแห่งอัสสิซี ‘จงส่ังสอนพระกิตตคิณุตลอดเวลาและถ้า
จําเป็นจงใช้ถ้อยคาํ’ [William Fay and Linda Evans Shepherd, Share Jesus without Fear 

(1999), 22]” (“การรอคอยบนถนนสู่ดามัสกัส,” เลียโฮนา, พ.ค. 2011, 96)

• การเป็นแบบอย่างจะเป็นวธิีที่ ไดผ้ลมากที่สุดในการแบ่งปันพระกิตตคิณุแทนท่ีจะพูด
เกี่ยวกับพระกิตตคิณุเท่าน้ันอย่างไร 

• แบบอย่างของคนบางคนเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านดาํเนินชีวติตามพระกิตตคิณุ

อธิบายวา่หลังจากเปาโลช่ืนชมวสุิทธิชนชาวเธสะโลนิกาในแบบอย่างอันชอบธรรมของ
พวกเขา เขาเตอืนวสุิทธิชนเหล่าน้ันถึงความรกัที่เขามีตอ่ชาวเธสะโลนิกาและแบบอย่าง
ที่เขาทําไวข้ณะส่ังสอนพระกิตตคิณุแก่พวกเขาก่อนหน้าน้ี

เขียนพระคมัภีรอ์้างอิงและคาํถามตอ่ไปน้ีไวบ้น กระดาน

1 เธสะโลนิกา 2:1–13
• วลีหรอืถ้อยคาํใดทีบ่รรยายถึงแบบอย่างทีช่อบธรรมซึง่เปาโลและคูผู่้สอนศาสนาของทําไว้

สําหรบัชาวเธสะโลนิกา

เชือ้เชิญนักเรยีนสองสามคนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก 1 เธสะโลนิกา 2:1–13 ขณะชัน้
เรยีนดตูาม หรอืแทนที่จะเชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่านออกเสียง ท่านอาจเชือ้เชิญให้พวกเขา
คน้ควา้ข้อเหล่าน้ีในกลุ่มเล็กๆ เป็นคู ่หรอืทําคนเดยีว ขอให้นักเรยีนมองหาคาํหรอืวลีที่
บรรยายแบบอย่างที่ชอบธรรมซ่ึงเปาโลและคูผู่้สอนศาสนาของเขาทําไวสํ้าหรบัชาว 
เธสะโลนิกา ท่านอาจตอ้งการแนะนําให้นักเรยีนทําเครือ่งหมายส่ิงที่พวกเขาพบ

หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว เชือ้เชิญนักเรยีนมาท่ีกระดานเพื่อเขียนถ้อยคาํหน่ึงหรอื
สองคาํหรอืวลีที่พวกเขาพบ ขอให้พวกเขาอธิบายวา่คาํหรอืวลีเหล่าน้ันจะนําทางความ
พยายามของเราในการเป็นแบบอย่างที่ชอบธรรมแก่ผู้อื่นอย่างไร

สรปุ 1 เธสะโลนิกา 2:14–18 โดยอธิบายวา่เปาโลบอกวา่วสุิทธิชนในเมืองเธสะโลนิกา
กําลังถูกข่มเหงเน่ืองจากยอมรบัพระกิตตคิณุ เขาบอกวสุิทธิชนวา่เขาไดพ้ยายามไปเยี่ยม
พวกเขาอีกครัง้แตถู่ก “ขัดขวาง” จากปฏิปักษ์ (ข้อ 18)

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 1 เธสะโลนิกา 2:19–20 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดย
มองหาส่ิงทีเ่ปาโลบรรยายวา่เป็น “ความหวงั ความช่ืนชมยินด ีหรอื . . . ส่ิงภมูิ ใจ” ของเขา 
(ข้อ 19)

• เปาโลบรรยายวา่อะไรเป็น “ความหวงั ความช่ืนชมยินด ีหรอื . . . ส่ิงภูมิ ใจ” ของเขา

• ความหวงั ความช่ืนชมยินด ีหรอืส่ิงภูมิ ใจของเปาโลอาจสะท้อนถึงความหวงั ความ
ช่ืนชมยินด ีและความปลืม้ปีตทิี่พระบิดาบนสวรรคท์รงมีตอ่เราอย่างไร

สรปุโดยเป็นพยานถึงความจรงิที่ระบุในบทน้ี เชือ้เชิญให้นักเรยีนไตรต่รองวา่พวกเขาจะ
แบ่งปันพระกติตคิณุทัง้โดยการพูดเกี่ยวกับพระกิตตคิณุและการเป็นแบบอย่างที่ชอบ
ธรรมอย่างไร เชือ้เชิญให้พวกเขาทําตามการกระตุน้เตอืนที่ ไดร้บั



แจก สําเนา ของ ข้อสอบ ถูกผิดตอ่ไปน้ีเกี่ยวกับการเสด็จมาครัง้ที่สองของพระเยซูครสิต์
ให้นักเรยีน และขอให้พวกเขาเลือกตอบ ถูก หรอื ผิด ที่อยู่ข้างคาํถามแตล่ะข้อ

ถ ผ 1.   วสุิทธิชนท่ีช่ือสัตย์ผู้สิน้ชีวติก่อนการเสด็จมาครัง้ท่ีสองจะไม่ฟ้ืนคนืชีวติจน
กระทั่งมิลเลเนียมสิน้สุดลง

ถ ผ 2.   วสุิทธิชนท่ีซ่ือสัตย์ผู้มีชีวติอยู่ ในการเสด็จมาครัง้ท่ีสองจะไดร้บัการนําขึน้ไป
เฝ้าพระครสิตเ์มื่อพระองคเ์สด็จกลับมา

ถ ผ  3.  การเสด็จมาครัง้ท่ีสองจะทําให้ทุกคนประหลาดใจเหมือนขโมยท่ีมาในเวลา
กลางคนื

อธิบายวา่ท่านจะไม่เฉลยคาํตอบของข้อสอบในตอนน้ีแตนั่กเรยีนจะคน้พบคาํตอบท่ีถูก
ตอ้งระหวา่งบทเรยีนในวนัน้ี เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาความจรงิเกี่ยวกับการเสด็จมา
ครัง้ที่สองของพระเยซูครสิตข์ณะพวกเขาอ่าน 1 เธสะโลนิกา 3–5

เตอืนนักเรยีนวา่หลังจากส่ังสอนพระกิตตคิณุเป็นเวลาสัน้ๆ ในเมืองเธสะโลนิกา เปาโล  
สิลาส และทิโมธีถูกผู้นําชาวยิวบังคบัให้ออกไปจากเมือง (ด ูกิจการของอัครทูต 17:5–15) 
หลังจากน้ัน เปาโลส่งทิโมธีกลับไปเมืองเธสะโลนิกาเพื่อดผูู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่และ
เสรมิสรา้งศรทัธาของพวกเขา ใน 1 เธสะโลนิกา 3:1–7 เราเรยีนรูว้า่ทิ โมธีรายงานตอ่
เปาโลวา่วสุิทธิชนยังคงช่ือสัตย์แม้ประสบกับการข่มเหง ทิโมธีน่าจะรายงานดว้ยวา่วสุิทธิ
ชนมีคาํถามหลายข้อเกี่ยวกับการเสด็จมาครัง้ที่สองของพระเยซูครสิต ์เปาโลเขียนสาส์น
ไปถึงวสุิทธิชนชาวเธสะโลนิกาเพื่อตอบคาํถามของพวกเขา

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 1 เธสะโลนิกา 3:9–10 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม  
โดยมองหาส่ิงที่เปาโลบอกวา่เขาสวดอ้อนวอนขอระหวา่งที่เขาไม่อยู่กับวสุิทธิชนชาว 
เธสะโลนิกา



• เปาโลบอกวา่เปาโลสวดอ้อนวอนขออะไรระหวา่งที่เขาไม่อยู่

• วลี “เพิ่มพูนความเช่ือของท่านในส่วนที่ยังขาดอยู่ ให้บรบิูรณ์” ใน ข้อ 10 หมายความ
วา่อย่างไร (เปาโลปรารถนาที่จะเสรมิสรา้งศรทัธาของสมาชิกศาสนจักรในเมือง 
เธสะโลนิกา)

อธิบายวา่วธิีหน่ึงที่เปาโลมุ่งเสรมิสรา้งศรทัธาของสมาชิกศาสนจักรชาวเธสะโลนิกาคอื
การช่วยให้พวกเขาเข้าใจมากขึน้เกี่ยวกับวธิีเตรยีมรบัการเสด็จมาครัง้ที่สอง เชือ้เชิญ
นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 1 เธสะโลนิกา 3:11–13 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
ส่ิงที่เปาโลหวงัวา่พระเจ้าจะทรงทําเพื่อเตรยีมวสุิทธิชนให้พรอ้มรบัการเสด็จมาครัง้ที่สอง
ของพระองค์

• เปาโลหวงัวา่พระเจ้าจะทรงทําอะไรเพื่อเตรยีมวสุิทธิชนให้พรอ้มรบัการเสด็จมาครัง้ที่
สองของพระองค์

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 1 เธสะโลนิกา 4:1 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมอง
หาส่ิงที่เปาโลแนะนําวสุิทธิชนในเมืองเธสะโลนิกาให้ทําเพื่อเตรยีมรบัการเสด็จมาครัง้ที่
สอง

• เปาโลแนะนําวสุิทธิชนในเมืองเธสะโลนิกาให้ทําอะไรเพื่อเตรยีมรบัการเสด็จมาครัง้ที่
สอง

มอบหมายพระคมัภีรอ์้างอิงตอ่ไปน้ีให้นักเรยีนแตล่ะคน (ขึน้อยู่กับขนาดของชัน้เรยีน 
อาจมีนักเรยีนเกินกวา่หน่ึงคนที่ ไดข้้ออ้างอิงซํา้กัน): 1 เธสะโลนิกา 4:2–5; 4:6–8; 
4:9–12 เชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่านข้อพระคมัภีรอ์้างอิงและตอบคาํถามตอ่ไปน้ีเป็นกลุ่ม 
(ท่านอาจตอ้งการเขียนคาํถามเหล่าน้ีบนกระดาน)

• เปาโลแนะนําวสุิทธิชนให้ทําอะไรเพื่อให้พระเจา้พอพระทัย

• ท่านคดิวา่การดาํเนินชีวติตามคาํสอนน้ันจะช่วยพวกเขาเตรยีมรบัการเสด็จมาครัง้ที่
สองอย่างไร

หลังจากให้เวลาพอสมควร เชือ้เชิญให้นักเรยีนหลายคนรายงานคาํตอบของพวกเขากับ
ชัน้เรยีน

ใหด้ภูาพ การเสด็จมาครัง้ทีส่อง (หนังสือภาพพระกติตคิณุ [2009], ภาพที ่66; ด ูLDS.org 
ดว้ย)

อธิบายวา่วสุิทธิชนชาวเธสะโลนิกาเข้าใจผิดบางอย่างเกี่ยวกับการเสด็จมาครัง้ที่สอง พวก
เขากังวลวา่สมาชิกศาสนจักรในเมืองเธสะโลนิกาที่สิน้ชีวติแล้วจะไม่ไดป้ระสบกับพรของ
การเสด็จมาครัง้ที่สอง

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 1 เธสะโลนิกา 4:13–14, 16 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม 
โดยมองหาวา่เปาโลสอนอะไรเกี่ยวกับวสุิทธิชนผู้ซ่ือสัตย์ที่สิน้ชีวติก่อนการเสด็จมาครัง้ที่
สอง อธิบายวา่เปาโลใช้คาํวา่ ล่วงหลับ และ หลับ เพื่อหมายถึงคนตาย



• เปาโลสอนความจรงิอะไรเกี่ยวกับวสุิทธิชนผู้ซ่ือสัตย์ที่สิน้ชีวติก่อนการเสด็จมาครัง้ที่
สอง (นักเรยีนควรระบุความจรงิตอ่ไปน้ี วสุิทธิชนผู้ซ่ือสตัย์ท่ีสิน้ชีวติก่อนการเสด็จ
มาครัง้ท่ีสองจะฟ้ืนคืนชีวติเม่ือพระครสิต์เสด็จมาอีกครัง้)

• วลี “พระเจ้าจะทรงนําบรรดาคนที่ล่วงหลับไปแล้วน้ันมากับพระองค”์ ใน ข้อ 14 
หมายความวา่อย่างไร (วสุิทธิชนผู้ซ่ือสัตย์ที่ฟ้ืนคนืชีวติในการเสด็จมาครัง้ที่สองจะ
ไดร้บัการนําขึน้ไปเฝ้าพระเยซูครสิตแ์ละจะลงมากับพระองค์ ในรศัมีภาพ [ด ูคพ. 
88:97–98])

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 1 เธสะโลนิกา 4:15, 17 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดย
มองหาวา่เปาโลสอนอะไรเกี่ยวกับวสุิทธิชนผู้ซ่ือสัตย์ที่จะมีชีวติเม่ือพระครสิตเ์สด็จมา
อีกครัง้ อธิบายวา่งานแปลของโจเซฟ สมิธของข้อ 15 เปลี่ยนตอนจบให้อ่านวา่ “คนเหล่า
น้ันผู้ที่มีชีวติอยู่ ณ การเสด็จมาของพระเจ้า, จะไม่ลํา้หน้าพวกเขาผู้ที่พักอยู่จนการเสด็จ
มาของพระเจ้า, ผู้ที่หลับใหล.” อธิบายวา่งานแปลของโจเซฟ สมิธข้อ 17 เปลี่ยนข้อน้ัน
ให้อ่านวา่ “หลังจากน้ันพระเจ้าจะทรงรบัพวกเขาซ่ึงยังมีชีวติอยู่ขึน้ไปในเมฆพรอ้มกับ
คนเหล่าน้ันที่อยู่ และจะไดพ้บองคพ์ระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศ อย่างน้ันแหละ เราก็จะอยู่
กับองคพ์ระผู้เป็นเจ้าเป็นนิตย์”   ท่านอาจตอ้งการชี ้ให้เห็นวา่งานแปลของโจเซฟ สมิธ
เปลีย่น พวกเรา ในข้อน้ีเป็น พวกเขา เพื่อให้เห็นวา่การเสด็จมาครัง้ที่สองจะไม่เกิดขึน้ใน
สมัยของเปาโล

• เปาโลสอนความจรงิอะไรเกี่ยวกับวสุิทธิชนผู้ซ่ือสัตย์ที่มีชีวติอยู่ ในการเสด็จมาครัง้ที่
สอง (นักเรยีนควรระบุความจรงิตอ่ไปน้ี วสุิทธิชนผู้ซ่ือสตัย์ท่ีมีชีวติอยู่ ในการเสด็จ
มาครัง้ท่ีสองจะถูกพาขึน้ไปเฝ้าพระเยซูครสิต์เม่ือพระองค์เสด็จกลับมา)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่าน 1 เธสะโลนิกา 4:18 ในใจโดยมองหาวา่เปาโลหวงัวา่วสุิทธิชนจะ
ทําอะไรหลังจากไดย้ินความจรงิเหล่าน้ีเกี่ยวกับการเสด็จมาครัง้ที่สอง เชือ้เชิญให้นักเรยีน
รายงานส่ิงที่พบ

• ท่านพบกับการปลอบโยนอะไรจากหลักคาํสอนเหล่าน้ีเกี่ยวกับการเสด็จมาครัง้ที่สอง

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 1 เธสะโลนิกา 5:1–3 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดย
มองหาการเปรยีบเทียบสองเรือ่งที่เปาโลใช้เพื่อบรรยายถึงเวลาของการเสด็จมาครัง้ที่สอง

• อะไรคอืการเปรยีบเทียบสองเรือ่งที่เปาโลใช้เพื่อบรรยายถึงเวลาของการเสด็จมาครัง้ที่
สอง (“ขโมยในเวลากลางคนื” [ข้อ 2] และ “หญิงมีครรภ์” เจ็บคลอด [ข้อ 3])

อธิบายวา่ขโมยในเวลากลางคนืโดยปกตจิะมา “ โดยไม่คาดคดิและไม่มีคาํเตอืน” (บรซู 
อาร.์ แมคคองกี, Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 3:54)

• คาํเปรยีบเทียบของเปาโลกับขโมยในเวลากลางคนืสอนอะไรเราเกี่ยวกับการเสด็จมา
ครัง้ที่สอง

• คาํเปรยีบเทียบของเปาโลกับหญิงมีครรภ์จะคลอดสอนอะไรเราเกี่ยวกับการเสด็จมา
ครัง้ที่สอง



หลังจากนักเรยีนตอบคาํถามก่อนหน้าน้ีแล้ว ท่านอาจตอ้งการชี ้ให้เห็นวา่เอ็ลเดอรบ์รซู 
อาร.์ แมคคองกีแห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองสอนดงัน้ีเกี่ยวกับการเปรยีบเทียบกับหญิงมี
ครรภ์จะคลอดวา่ “เธอไม่รูว้า่ช่ัวโมงหรอืนาที ใดท่ีลูกจะคลอด แตเ่ธอรูเ้วลาโดยประมาณ” 
(Doctrinal New Testament Commentary, 3:54) ตามคาํเปรยีบเทียบน้ี เราอาจเข้าใจไดด้ว้ย
วา่การทดลองที่มาก่อนการเสด็จมาครัง้ที่สองเป็นเหมือนความเจ็บปวดจากการคลอด
อย่างไร แตเ่ช่นกับการคลอดทารกน้ันเป็นเรือ่งยอดเยี่ยม การเสด็จมาครัง้ที่สองจะเป็น
เรือ่งยอดเยี่ยมสําหรบัคนชอบธรรมดว้ย

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 1 เธสะโลนิกา 5:4–6 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดย
มองหาสาเหตทุี่วสุิทธิชนผู้ซ่ือสัตย์จะไม่ประหลาดใจกับการเสด็จมาครัง้ที่สอง

• เหตใุดวสุิทธิชนผู้ซ่ือสัตย์จะไม่ประหลาดใจกับการเสด็จมาครัง้ที่สอง

• การเป็น “ลูกของความสวา่ง” หมายความวา่อย่างไร (วลี “ลูกของความสวา่ง” ใน ข้อ 5 
หมายถึงสมาชิกศาสนจักรผู้ซ่ือสัตย์ที่ “เลิกบรรดากิจการแห่งความมืด” [ โรม 13:12] 
มีพระวญิญาณบรสุิทธิ์เป็นเพ่ือน ดงัน้ันจะพรอ้มรบัการเสด็จมาครัง้ที่สอง [ด ูคพ. 
106:4–5])

• “เฝ้าระวงัและมีสต”ิ หมายความวา่อย่างไร (1 เธสะโลนิกา 5:6)

• ท่านจะสรปุส่ิงที่เปาโลสอนวสุิทธิชนชาวเธสะโลนิกาเกี่ยวกับวธิีเตรยีมรบัการเสด็จมา
ครัง้ที่สองวา่อย่างไร ( โดยใช้คาํพูดของนักเรยีน ให้เขียนความจรงิตอ่ไปน้ีบนกระดาน 
ถ้าเราซ่ือสตัย์และเฝ้าดูเครือ่งหมายก่อนการเสด็จมาครัง้ท่ีสองของพระเยซู
ครสิต์ เราจะพรอ้มเม่ือพระองค์เสด็จมาอีกครัง้)

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงข้อความตอ่ไปน้ีโดยประธานโจเซฟ ฟิลดงิก์ สมิธ 
และขอให้ชัน้เรยีนฟังวา่เราจะเตรยีมรบัการเสด็จมาครัง้ที่สองอย่างไรดงัน้ี

“แผ่นดนิโลกเต็มไปดว้ยภัยพิบัต ิปัญหา ใจมนุษย์จะท้อแท้ เรามองเห็น
หมายสําคญัเมื่อเราเห็นตน้มะเดือ่ผลิ ใบ และรูว้า่เวลาเข้าใกล้มาแล้ว ส่ิงน้ี
จําเป็นสําหรบัข้าพเจ้า จําเป็นสําหรบัท่านและมนุษย์ทัง้ปวงบนพืน้แผ่นดนิ
โลกที่จะ ตัง้ใจฟังพระคาํของพระครสิต ์อัครสาวกของพระองคแ์ละเฝ้าด ู
เพราะเราไม่รูว้า่วนัหรอืโมงไหน” (Doctrines of Salvation, comp. Bruce R. 

McConkie, 3 vols. [1954–56], 3:52–53)

• ตามที่ประธานสมิธกล่าวไว ้เราเตรยีมรบัการเสด็จมาครัง้ที่สองอย่างไร

เชือ้เชิญให้นักเรยีนทบทวนข้อความ ถูก–ผิด และคาํตอบท่ีเขาเขียนเม่ือเริม่ชัน้เรยีน

• ตามความจรงิตา่งๆ ที่ท่านเรยีนรู้ ในบทเรยีนน้ี ท่านจะเปลี่ยนคาํตอบข้อใดหรอืไม่ 
(เฉลย: [1] ผิด, [2] ถูก, [3] ผิด)

สรปุ 1 เธสะโลนิกา 5:7–22 โดยอธิบายวา่เปาโลแนะนําวสุิทธิชนเพ่ิมเตมิวา่จะเตรยีมรบั
การเสด็จมาครัง้ที่สองอย่างไร

เชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่าน 1 เธสะโลนิกา 5:12–22 ในใจ โดยมองหาส่ิงที่เปาโลแนะนําให้
วสุิทธิชนทําเพื่อเตรยีมตวัและเตรยีมผู้อื่นให้พรอ้มพบกับพระผู้ช่วยให้รอดในการเสด็จ
มาครัง้ที่สองของพระองค ์กระตุน้ให้นักเรยีนเลือกคาํแนะนําที่น่าสนใจสําหรบัพวกเขา 
เชือ้เชิญให้นักเรยีนตอบคาํถามตอ่ไปน้ีลงในสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องพวกเขา 
(ท่านอาจตอ้งการเขียนคาํถามเหล่าน้ีบนกระดาน)



• คาํแนะนําใดจาก 1 เธสะโลนิกา 5:12–22 น่าสนใจสําหรบัท่าน

• การดาํเนินชีวติตามคาํแนะนําน้ีจะช่วยท่านและคนอื่นให้เตรยีมรบัการเสด็จมาครัง้ที่
สองไดอ้ย่างไร

• ท่านจะกระตุน้ให้บางคนใช้คาํแนะนําน้ีในชีวติประจําวนัอย่างไร

หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว เชือ้เชิญให้นักเรยีนแบ่งปันรายงานคาํตอบของพวกเขา
กับเพ่ือนรว่มชัน้เรยีนคนหน่ึง

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 1 เธสะโลนิกา 5:23–24 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดย
มองหาส่ิงที่เปาโลกล่าววา่พระผู้เป็นเจ้าจะทรงทําเพื่อวสุิทธิชนผู้ซ่ือสัตย์ของพระองคเ์มื่อ
พวกเขาเตรยีมรบัการเสด็จมาครัง้ที่สอง

• พระผู้เป็นเจ้าจะทรงทําอะไรเพื่อวสุิทธิชนผู้ซ่ือสัตย์ของพระองคเ์มื่อพวกเขาเตรยีมรบั
การเสด็จมาครัง้ที่สอง

สรปุโดยเป็นพยานถึงความจรงิที่สอนในบทเรยีนน้ี และเชือ้เชิญให้นักเรยีนเตรยีมรบัการ
เสด็จมาครัง้ที่สองอย่างซ่ือสัตย์



scriptures.lds.org



เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํประกาศตอ่ไปน้ีของเอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร.์ 
ฮอลแลนดแ์ห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง

“ข้าพเจ้ากล่าวแก่ทุกท่านโดยเฉพาะเยาวชนของศาสนจักรวา่ หากท่านยังไม่ไดอ้ยู่ ใน
จุดน้ัน วนัหน่ึงท่านจะพบตนเองถูกเรยีกรอ้งให้ปกป้องศรทัธาของท่าน หรอืบางทีแม้
กระทั่งอดทนรบัการข่มเหงส่วนตวับางอย่างเพียงเพราะวา่ท่านเป็นสมาชิกศาสนจักร
ของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้าย” (“ราคา—และพร—ของการเป็นสานุศิษย์,” 
เลียโฮนา, พ.ค. 2014, 6)

ขอให้นักเรยีนยกมือถ้าพวกเขาเคยตอ้งปกป้องความเช่ือของพวกเขาหรอืทนกับการตอ่
ตา้นเน่ืองจากเป็นสมาชิกศาสนจักร เชือ้เชิญนักเรยีนสองสามคนแบ่งปันประสบการณ์
ของพวกเขา

อธิบายวา่เปาโลเขียนจดหมายฉบับที่สองไปถึงวสุิทธิชนชาวเธสะโลนิกาและตอบหลาย
หัวข้อ รวมถึงการตอ่ตา้นที่วสุิทธิชนเผชิญ เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาหลักธรรมขณะ
พวกเขาศึกษา 2 เธสะโลนิกา 1 ซ่ึงจะช่วยพวกเขาอดทนตอ่การตอ่ตา้นและความยาก
ลําบากที่พวกเขาอาจเผชิญในฐานะสมาชิกศาสนจักร

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 2 เธสะโลนิกา 1:3–5 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดย
มองหาสาเหตทุี่เปาโลช่ืนชมวสุิทธิชนในเมืองเธสะโลนิกา

• เหตใุดเปาโลจึงช่ืนชมวสุิทธิชนในเมืองเธสะโลนิกา

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 5 วสุิทธิชนจะไดร้บัรางวลัอะไรจากการอดทนตอ่การตอ่ตา้นและ
ความยากลําบากดว้ย “ความทรหดอดทนและความเช่ือ”

• เราสามารถเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรจากข้อเหล่าน้ีเกี่ยวกับวธิีที่เราจะไดร้บัพรหากเรา
อดทนตอ่การตอ่ตา้นและความยากลําบากดว้ยความทรหดอดทนและศรทัธา (นักเรยีน
อาจใช้คาํพูดตา่งกันแตค่วรระบุหลักธรรมทํานองน้ี หากเราอดทนอย่างซ่ือสตัย์ต่อ



การต่อต้านและความยากลําบากด้วยความทรหดอดทนและศรทัธา เราอาจถูก
นับวา่มีค่าควรแก่อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีของประธานดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์
แห่งฝ่ายประธานสูงสุด ขอให้ชัน้เรยีนฟังวา่การอดทนหมายความวา่อย่างไร

“ความทรหดอดทนไม่ ใช่การยอมแพ้เฉยๆ ทัง้ไม่ ใช่การหยุดลงมือทําเพราะ
ความกลัว ความทรหดอดทนหมายถึงการรอคอยและอดทนอย่าง
กระตอืรอืรน้ หมายถึงอยู่กับบางส่ิงและทําสุดความสามารถ—ทํางาน หวงั 
และใช้ศรทัธา อดทนตอ่ความยากลําบากอย่างไม่ย่อท้อแม้เมื่อความ
ปรารถนาของใจเกิดขึน้ช้า ความทรหดอดทนไม่เพียงอดทนเท่าน้ัน แต่

อดทนดว้ยด!ี” (“อดทนตอ่ไป,” เลียโฮนา, พ.ค. 2010, 70)

• ตามที่ประธานอุคท์ดอรฟ์กล่าวไวค้วามอดทนหมายความวา่อย่างไร

• เหตใุดเราจึงตอ้งการศรทัธาเพื่ออดทนตอ่การตอ่ตา้นและความยากลําบาก

เชือ้เชิญให้นักเรยีนนึกถึงคนบางคนที่เขารูจ้ักหรอือ่านในพระคมัภีรท์ี่ ไดอ้ดทนดว้ยความ
ซ่ือสัตย์ตอ่การตอ่ตา้นและความยากลําบาก

• ท่านนึกถึงใคร เขาแสดงความซ่ือสัตย์และความอดทนตอ่การตอ่ตา้นและความยาก
ลําบากอย่างไร

เชือ้เชิญให้นักเรยีนไตรต่รองถึงการตอ่ตา้นหรอืความยากลําบากที่พวกเขาอาจกําลัง
ประสบอยู่และให้พิจารณาวา่พวกเขาจะอดทนตอ่ความท้าทายเหล่าน้ีดว้ยความอดทน
และศรทัธาไดอ้ย่างไร กระตุน้ให้พวกเขาสวดอ้อนวอนเพื่อขอความช่วยเหลือ

อธิบายวา่ดงัที่บันทึกใน 2 เธสะโลนิกา 1:6–10 เปาโลพยากรณ์ถึงการเสด็จมาครัง้ที่สอง
ของพระเยซูครสิต ์แบ่งนักเรยีนเป็นกลุ่มๆ ละสองหรอืสามคน เชือ้เชิญแตล่ะกลุ่มอ่าน 
2 เธสะโลนิกา 1:6–10 ดว้ยกันและสนทนาคาํถามตอ่ไปน้ี (ท่านอาจตอ้งการเขียนคาํถาม
ตอ่ไปน้ีไวบ้นกระดานหรอืทําเป็นเอกสารแจกนักเรยีน) เชือ้เชิญให้นักเรยีนเขียนคาํตอบ
ของพวกเขาลงในสมุดจดหรอืสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องพวกเขา

• เปาโลใช้คาํและวลี ใดบรรยายการเสด็จมาครัง้ที่สอง

• จะเกิดอะไรขึน้กับคนชอบธรรมเมื่อการเสด็จมาครัง้ที่สองเกิดขึน้

• จะเกิดอะไรขึน้กับคนช่ัวรา้ยเมื่อการเสด็จมาครัง้ที่สองเกิดขึน้

หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว เชือ้เชิญนักเรยีนสองสามคนรายงานส่ิงที่กลุ่มพบกับชัน้
เรยีน เขียนความจรงิตอ่ไปน้ีบนกระดาน ในการเสด็จมาครัง้ท่ีสองของพระเยซูครสิต์ 
คนชอบธรรมจะพักผ่อนและคนช่ัวรา้ยจะถูกทําลาย
• ท่านคดิวา่คนชอบธรรมจะพักผ่อนจากอะไร

• หลักคาํสอนน้ีปลอบโยนผู้ที่กําลังอดทนตอ่ความยากลําบากเน่ืองจากคาํมั่นสัญญาที่
พวกเขามีตอ่พระเยซูครสิตอ์ย่างไร

ขอให้นักเรยีนยกมือถ้าพวกเขาเคยสงสัยวา่การเสด็จมาครัง้ที่สองของพระเยซูครสิตจ์ะ
เกิดขึน้เมื่อใด อธิบายวา่วสุิทธิชนชาวเธสะโลนิกาสงสัยเกี่ยวกับเรือ่งน้ีเช่นกันและเปาโล
กังวลวา่พวกเขาอาจถูกนําให้หลงผิดไป



เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึง อ่านออกเสียง2 เธสะโลนิกา 2:1–2 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดย
มองหาส่ิงที่เปาโลคดิวา่วสุิทธิชนชาวเธสะโลนิกาอาจสรปุไปเองเกี่ยวกับเวลาแห่งการ
เสด็จมาครัง้ที่สอง

• อะไรที่เปาโล ไม่ ตอ้งการให้ชาวเธสะโลนิกาเช่ือเกี่ยวกับเวลาแห่งการเสด็จมาครัง้ที่สอง 
(วา่จะเกิดขึน้เรว็ๆ น้ี)

ขอให้นักเรยีนอ่าน 2 เธสะโลนิกา 2:3 ในใจโดยมองหาส่ิงที่เปาโลบอกวา่จะเกิดขึน้ก่อน
การเสด็จมาครัง้ที่สอง อธิบายวา่วลี “วนัน้ัน” หมายถึงการเสด็จมาครัง้ที่สองและ “การ
กบฏ” หมายถึงการละทิง้ความเช่ือ

• เราเรยีนรูค้วามจรงิอะไรจากข้อพระคมัภีรเ์หล่าน้ีเกี่ยวกับส่ิงที่จะเกิดขึน้ก่อนการเสด็จ
มาครัง้ที่สอง (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกันแตค่วรระบุความจรงิทํานองน้ี ก่อนการ
เสด็จมาครัง้ท่ีสองของพระเยซูครสิต์ การละทิง้ความเช่ือจะเกิดขึน้)

ชี ้ให้เห็นวา่ในข้อเหล่าน้ี เปาโลแนะนําวา่สมาชิกของศาสนจักรในสมัยของพระองคค์วร
กังวลมากขึน้ถึงการละทิง้ความเช่ือซ่ึงไดเ้ริม่ขึน้แล้วท่ามกลางพวกเขาแทนที่จะกังวล
เกี่ยวกับเวลาการเสด็จมาครัง้ที่สองของพระเจ้า

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจมากขึน้วา่การละทิง้ความเช่ือคอือะไร ขอให้นักเรยีนคนหน่ึง
อ่านออกเสียงคาํอธิบายตอ่ไปน้ี

“หลังจากพระเยซูครสิตสิ์น้พระชนม์ คนช่ัวข่มเหงอัครสาวกกับสมาชิกศาสนจักร และ
สังหารพวกเขาจนมีผู้เสียชีวติมากมาย กุญแจฐานะปุโรหิตและอํานาจของฐานะปุโรหิต
ควบคมุถูกนําไปจากแผ่นดนิโลกพรอ้มกับการสิน้ชีวติของอัครสาวก เดมิทีอัครสาวก
เป็นผู้รกัษาหลักคาํสอนของพระกิตตคิณุให้บรสุิทธ์ิ ธํารงระเบียบและมาตรฐานความมี
คา่ควรสําหรบัสมาชิกศาสนจักร เม่ือไม่มีอัครสาวก หลักคาํสอนจึงเส่ือมไปตามกาลเวลา
และมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ไดร้บัความเห็นชอบในองคก์ารศาสนจักรและศาสนพิธี
ฐานะปุโรหิต เช่น บัพตศิมาและการประสาทของประทานแห่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์” 
(ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา: แนวทางการรบัใช้งานเผยแผ่ [2004], 35)

• ตามความเข้าใจน้ีเกี่ยวกับการละทิง้ความเช่ือ เหตใุดการฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุของพระ
เยซูครสิตแ์ละศาสนจักรของพระองคจ์ึงสําคญั

อธิบายวา่ “คนนอกกฎหมาย” ที่กล่าวถึงใน 2 เธสะโลนิกา 2:3 หมายถึงซาตาน การฟ้ืนฟู
พระกิตตคิณุ รวมถึงการออกมาของพระคมัภีรม์อรมอน การ “ปรากฏตวั” (ข้อ 3) การ
หลอกลวงของซาตานและผู้ตดิตามของเขา

สรปุ 2 เธสะโลนิกา 2:4–17 โดยอธิบายวา่เปาโลพยากรณ์วา่พระเจ้าจะทรงยอมให้ซาตาน
หลอกลวงผู้อยู่อาศัยของแผ่นดนิโลกจนถึงการเสด็จมาครัง้ที่สอง เปาโลกระตุน้ให้วสุิทธิ
ชน “ยึดถือ” ส่ิงที่เปาโลสอนพวกเขา (ข้อ 15)

อธิบายวา่ขณะเปาโลเขียนจดหมายฉบับที่สองไปถึงชาวเธสะโลนิกา สมาชิกศาสนจักร
มักจะจัดงานเลีย้งรว่มกับการรบัส่วนศีลระลึก อย่างไรก็ตาม สมาชิกในเมืองเธสะโลนิกา
จะเข้ารว่มงานเลีย้งเพ่ือรบัประทานแตป่ฏิเสธที่จะช่วยจัดหาหรอืเตรยีมอาหารเพื่อรบั
ประทาน



• สถานการณ์น้ีอาจทําให้เกิดปัญหาอะไร

สรปุ 2 เธสะโลนิกา 3:1–9 โดยอธิบายวา่เปาโลสรรเสรญิวสุิทธิชนที่ซ่ือสัตย์และเตอืนพวก
เขาเกี่ยวกับการคบคา้สมาคมกับคนที่ “อยู่อย่างเกียจครา้น” หรอืไม่มีวนัิย (ข้อ 6) เปาโล
เขียนดว้ยวา่เขาและคูผู่้สอนศาสนาของเขาเป็นแบบอย่างของการพึ่งพาตนเองทางโลก
โดยการทํางานเพื่อหาเลีย้งชีพตนเอง

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 2 เธสะโลนิกา 3:10–13 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดย
มองหาส่ิงที่เปาโลแนะนําให้วสุิทธิชนทํากับคนเหล่าน้ันที่ ไม่ยอมทํางาน

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 12 เปาโลให้คาํแนะนําอะไรแก่คนที่ ไม่ยอมทํางาน ( ให้ “ทํางาน
ดว้ยใจสงบ และหาเลีย้งชีพเอง” หรอืพ่ึงพาตนเองโดยจัดหาเพื่อความตอ้งการของ
พวกเขาเอง)

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 13 คาํแนะนําเพิ่มเตมิใดที่เปาโลให้แก่วสุิทธิชนผู้ซ่ือสัตย์

• “อย่าอ่อนใจที่จะทําความด”ี หมายความวา่อย่างไร

• เราจะเรยีนรูค้วามจรงิอะไรในข้อเหล่าน้ี (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกันแตค่วรระบุความ
จรงิที่คล้ายกันทํานองน้ี เราได้รบับัญชาให้พยายามพ่ึงพาตนเองและช่วยผู้อ่ืน)

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีจาก เพือ่ความเข้มแข็งของ
เยาวชน ขอให้ชัน้เรยีนฟังวา่เราจะพยายามพึ่งพาตนเองไดอ้ย่างไร

“พรประการหน่ึงของการทํางานคอืพัฒนาการพึ่งพาตนเอง เม่ือท่านพึ่งพาตนเอง ท่าน
กําลังใช้พรและความสามารถท่ีพระผู้เป็นเจ้าประทานแก่ท่านเพื่อดแูลตนเองและ
ครอบครวั และเพื่อพบวธิีแก้ ไขปัญหาของท่าน การพึ่งพาตนเองมิไดห้มายความวา่ท่าน
ตอ้งทําทุกอย่างไดด้ว้ยตนเอง การพึ่งพาตนเองไดอ้ย่างแท้จรงิ ท่านตอ้งเรยีนรูว้ธิีทํางาน
กับผู้อื่นและหันไปพึ่งพระเจ้าเพื่อขอความช่วยเหลือและพลังจากพระองค์

“จําไวว้า่พระผู้เป็นเจ้าทรงมีงานสําคญัให้ท่านทํา พระองคจ์ะทรงอวยพรท่านขณะ
ท่านพยายามทํางานน้ันให้บรรลุผลสําเรจ็” (เพือ่ความเข้มแข็งของเยาวชน [จุลสาร, 
2011], 41)

• เราจะพยายามพ่ึงพาตนเองไดอ้ย่างไร

• พรของการพ่ึงพาตนเองมีอะไรบ้าง

เป็นพยานวา่เมื่อเราพยายามพ่ึงพาตนเอง พระเจ้าจะทรงช่วยเราตอบรบัความตอ้งการ
ของเราและช่วยเราแก้ปัญหา

ขอให้นักเรยีนพิจารณาวา่พวกเขาสามารถทําอะไรเพื่อพึ่งพาตนเองไดม้ากขึน้ในเวลาน้ี
และในอนาคต เชือ้เชิญให้พวกเขาตัง้เป้าหมายที่จะช่วยให้พวกเขาพึ่งพาตนเองมากขึน้ 
และกระตุน้ให้พวกเขาแสวงหาความช่วยเหลือจากพระเจ้าในการบรรลุเป้าหมายน้ัน

สรปุ 2 เธสะโลนิกา 3:14–18 อธิบายวา่เปาโลจบสาส์นของเขาโดยให้คาํแนะนําวสุิทธิชน
ให้เลิกเกียจครา้น อย่าคบคา้สมาคมกับคนเกียจครา้นและสรา้งความแตกแยก อย่างไร
ก็ตาม วสุิทธิชนตอ้งไม่ปฏิบัตติอ่เขาอย่างเป็นศัตรแูตว่า่กล่าวพวกเขาในฐานะพี่น้องใน
พระกิตตคิณุ

สรปุโดยเป็นพยานของท่านถึงความจรงิที่สอนในบทเรยีนน้ี



เชือ้เชิญให้นักเรยีนแตล่ะคนใช้แหล่งช่วยศึกษาพระคมัภีร ์(เช่น เชิงอรรถ คูม่ือพระ
คมัภีร)์ เพ่ือหาพระคมัภีรท์ี่นอกเหนือจาก 2 เธสะโลนิกา 2:1–3 ซ่ึงสอนเก่ียวกับการ
ละทิง้ความเช่ือ หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว ขอให้นักเรยีนสองสามคนมาแบ่งปันพระ
คมัภีรท์ี่พวกเขาพบและอธิบายวา่ข้อพระคมัภีรเ์หล่าน้ีสอนเก่ียวกับการละทิง้ความเช่ือ 
ท่านอาจตอ้งการเขียนข้ออ้างอิงที่พวกเขาพบไวบ้นกระดาน เชือ้เชิญให้นักเรยีนเลือก
พระคมัภีรข์้อหน่ึงเป็นข้ออ้างโยงถึง 2 เธสะโลนิกา 2:1–3 ท่านอาจตอ้งการเสนอแนะ
ให้นักเรยีนเขียนข้ออ้างโยงน้ีตรงช่องวา่งรมิหน้าพระคมัภีรข์องพวกเขาใกล้กับ 2 เธสะ
โลนิกา 2:1–3) อธิบายวา่ข้อผู้เช่ียวชาญพระคมัภีรน้ี์มักใช้สอนเก่ียวกับการละทิง้ความ
เช่ือและความจําเป็นที่จะมีการฟ้ืนฟู เชือ้เชิญให้นักเรยีนใช้ 2 เธสะโลนิกา 2:1–3 และข้อ
อ้างอิงพระคมัภีรข์้อหน่ึงที่เขียนไวบ้นกระดานเพื่อสอนคูเ่กี่ยวกับการละทิง้ความเช่ือ
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เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีของประธานโธมัส เอส. มอนสัน

“ข้าพเจ้านึกถึงประสบการณ์ที่ข้าพเจ้ามีหลายปีมาแล้วเมื่อข้าพเจ้ารบัใช้
เป็นอธิการ ระหวา่งพิธีเปิดการประชุมฐานะปุโรหิตในเช้าวนัอาทิตย์วนัหน่ึง 
เรากําลังเตรยีมแตง่ตัง้ชายหนุ่มคนหน่ึงสู่ตาํแหน่งปุโรหิต คนท่ีมาเยี่ยม
วอรด์ของเราในวนัน้ันเป็นสมาชิกสภาสูงท่ีรบัใช้เป็นเจ้าหน้าที่พระวหิาร
ดว้ย ขณะที่ข้าพเจ้าเตรยีมให้เด็กหนุ่มคนน้ีน่ังหันหน้าไปหาที่ประชุมเพ่ือ

วา่เราจะดาํเนินการแตง่ตัง้ สมาชิกสภาสูงท่านน้ันหยุดข้าพเจ้าไวแ้ละบอกวา่ ‘อธิการครบั 
ผมมักจะให้คนท่ีไดร้บัแตง่ตัง้หันหน้าไปทางพระวหิารนะครบั’ เขาเปลี่ยนตาํแหน่งเก้าอี ้
เพื่อวา่เด็กหนุ่มคนน้ันจะหันหน้าไปทางพระวหิาร ข้าพเจ้ารูท้ันทีวา่น่ันเป็นการปฏิบัตทิี่
ไม่ ไดร้บัมอบอํานาจ” (“Opening Remarks” [worldwide leadership training meeting, Nov. 

2010], lds.org/broadcasts)

ประธานมอนสันอธิบายวา่ในฐานะอธิการเป็นผู้ ไดร้บัมอบอํานาจให้ควบคมุงานของ
พระเจ้าในวอรด์ของเขาไม่ ใช่สภาสูง

• มีอันตรายใดที่อาจเกิดขึน้หากอธิการหรอืประธานสาขายอมให้มีการปฏิบัตทิี่ ไม่ ไดร้บั
มอบอํานาจเช่นน้ัน

อธิบายวา่อัครสาวกเปาโลเขียนจดหมายถึงทิโมธี ผู้นําฐานะปุโรหิตหนุ่มในเมืองเอเฟซัส 
ในสาขาของศาสนจักรที่เขาควบคมุ ทิโมธีเผชิญกับความท้าทายที่คล้ายกันกับที่ประธาน
มอนสันเผชิญ

เชือ้เชิญนักเรยีนสองสามคนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก 1 ทิโมธี 1:3–7 ขอให้ชัน้เรยีน
ดตูาม โดยมองหาวา่เปาโลมอบความรบัผิดชอบอะไรให้ทิโมธี อธิบายวา่คาํวา่ เรือ่ง
เทพนิยาย (ข้อ 4) หมายถึงคาํสอนผิดๆ การฟัง “ลําดบัวงศ์ตระกูลที่ ไม่รูจ้บสิน้” (ข้อ 4) 
หมายถึงประเพณีผิดๆ ที่วา่ความรอดมาสู่คนที่เป็นพงศ์พันธุ์ที่เลือกสรรไวข้องอับราฮัม 
ผู้ที่บ่อยครัง้เป็นที่รูจ้ักเพราะมีลําดบัการสืบเชือ้สายท่ียาวนานหรอืไม่รูจ้บสิน้ และ “การ
พูดที่ ไรส้าระ” (ข้อ 6) หมายถึงการสนทนาที่ ไม่มีประเด็นสําคญั 

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 3–4 เปาโลให้ความรบัผิดชอบอะไรแก่ทิโมธี



• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 6–7 เหตใุดจึงเป็นส่ิงสําคญัสําหรบัทิโมธีที่จะทําความรบัผิดชอบ
น้ันให้เกิดสัมฤทธิผล

• เราสามารถเรยีนรูค้วามจรงิอะไรจากคาํแนะนําของเปาโลที่ ให้แก่ทิโมธีเกี่ยวกับความ
รบัผิดชอบของผู้นําฐานะปุโรหิต (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แต่ ให้แน่ใจวา่พวก
เขาระบุความจรงิทํานองน้ี ผู้นําฐานะปุโรหิตมีความรบัผิดชอบท่ีจะทําให้แน่ใจ
วา่มีการสอนหลักคําสอนท่ีแท้จรงิและการปฏิบัติท่ีถูกต้อง เขียนความจรงิน้ีไวบ้น
กระดาน)

เตอืนให้นักเรยีนนึกถึงสถานการณ์ที่ประธานมอนสันเจอเมื่อเป็นอธิการ เชือ้เชิญ
นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงเรือ่งเล่าที่เหลือของท่าน ขอให้ชัน้เรยีนฟังวา่ประธาน 

มอนสันตอบสนองตอ่สมาชิกสภาสูงอย่างไร

“ข้าพเจ้ามองเห็นความเป็นไปไดว้า่การปฏิบัตน้ีิจะแพรห่ลายออกไป แม้จะอายุน้อยกวา่
สมาชิกสภาสูงท่านน้ัน แตข่้าพเจ้ารูว้า่ตอ้งทําอย่างไร ข้าพเจ้าหันเก้าอีก้ลับมาเพื่อวา่จะ
หันไปหาที่ประชุมอีกครัง้และบอกกับเขาวา่ ‘ ในวอรด์ของเรา เราหันไปหาที่ประชุมครบั’” 
(“Opening Remarks,” lds.org/broadcasts)

• เราไดร้บัพรอย่างไรจากผู้นําฐานะปุโรหิตที่ทํางานเพ่ือให้แน่ใจวา่จะมีการสอนหลักคาํ
สอนท่ีแท้จรงิและการปฏิบัตทิี่ถูกตอ้งในศาสนจักร

สรปุ 1 ทิโมธี 1:8–11 โดยอธิบายวา่เปาโลเตอืนให้ระวงัคนที่ปรารถนาจะเป็นครสูอนธรรม
บัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้าแต่ไม่ไดม้ีความเข้าใจที่ถูกตอ้งในธรรมบัญญัติ

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 1 ทิโมธี 1:12–16 ขอให้นักเรยีนท่ีเหลือดตูาม 
โดยมองหาสาเหตทุี่เปาโลแสดงความขอบพระทัยพระเยซูครสิต์

• เหตใุดเปาโลจึงแสดงความขอบพระทัยพระเยซูครสิต์

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 15–16 เปาโลเป็น “แบบอย่าง” สําหรบัคนที่เช่ือในพระเยซูครสิต์
อย่างไร

สรปุ 1 ทิโมธี 1:17–1 ทิโมธี 3 โดยอธิบายวา่เปาโลแนะนําให้ทิโมธียืดมั่นในศรทัธา
ของเขา เปาโลสอนวา่พระเยซูครสิตท์รงเป็นส่ือกลางของเรา และเขาแนะนําสมาชิก
ศาสนจักรเกี่ยวกับวธิีประพฤตปิฏิบัต ิเขาตัง้คณุสมบัตขิองอธิการและมัคนายกดว้ย

นําเอาคลิปหนีบกระดาษ เศษเชือก เทป และแม่เหล็กมาที่ชัน้เรยีน มัดปลายเชือกดา้น
หน่ึงเข้ากับคลิปหนีบกระดาษ แล้วตดิเทปไวท้ี่อีกปลายข้างหน่ึงของเชือกกับโตะ๊ ให้ถือ
แม่เหล็กไว้ ใกล้ๆ คลิปหนีบกระดาษโดยไม่ ให้แม่เหล็กสัมผัสกับคลิปหนีบกระดาษ แรง
แม่เหล็กจะทําให้คลิปหนีบกระดาษเคลื่อนท่ี ไปหาแม่เหล็ก เคลื่อนแม่เหล็กไปรอบๆ 
เพื่อแสดงให้เห็นวา่จะส่งผลตอ่การเคลื่อนท่ีของคลิปหนีบกระดาษอย่างไร

• หากคลิปหนีบกระดาษหมายถึงคนๆ หน่ึง แม่เหล็กน่าจะหมายถึงส่ิงใด

ขอให้นักเรยีนพิจารณาวา่พวกเขาเป็นเหมือนแม่เหล็กที่ส่งผลตอ่คนอื่นอย่างไร เชือ้เชิญ
ให้นักเรยีนมองหาหลักธรรมขณะพวกเขาศึกษา 1 ทิโมธี 4 ที่สอนเราวา่เราสามารถเป็น
อิทธิพลที่ดี ในชีวติผู้อื่นไดอ้ย่างไร



สรปุ 1 ทิโมธี 4:1–11 โดยอธิบายวา่เปาโลพยากรณ์วา่ “ตอ่ไปภายหน้า” (ข้อ 1) สมาชิก
ศาสนจักรบางคนจะออกไปจากศรทัธาและทําตามคาํสอนและการปฏิบัตผิิดๆ เช่น “ห้าม
การแตง่งาน” (ข้อ 3) เปาโลแนะนําให้ทิโมธีบํารงุเลีย้งวสุิทธิชนดว้ยหลักคาํสอนท่ีแท้จรงิ

เชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่าน 1 ทิโมธี 4:12 ในใจ โดยมองหาวา่เปาโลแนะนําให้ทิโมธีเป็น
อย่างไร อธิบายวา่คาํวา่ การประพฤต ิในข้อน้ีหมายถึงการกระทําหรอืพฤตกิรรม ขอให้
นักเรยีนรายงานส่ิงที่พบ

• ท่านคดิวา่การ “เป็นแบบอย่างแก่บรรดาผู้เช่ือ” หมายความวา่อย่างไร (ท่านอาจตอ้งการ
เสนอแนะให้นักเรยีนทําเครือ่งหมายวลีน้ีในพระคมัภีรข์องพวกเขา)

• เปาโลแนะนําทิโมธี ให้เป็นแบบอย่างแก่บรรดาผู้เช่ือในทางใดบ้าง (เขียนคาํตอบของ
นักเรยีนไวบ้นกระดาน)

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 1 ทิโมธี 4:13–16 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมอง
หาคาํแนะนําเพ่ิมเตมิของเปาโลที่จะช่วยให้ทิโมธีเป็นแบบอย่างแก่บรรดาผู้เช่ือ

• คาํแนะนําเพิ่มเตมิใดจากเปาโลที่จะช่วยให้ทิโมธีเป็นแบบอย่างแก่บรรดาผู้เช่ือ

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 15 เหตใุดเปาโลจึงบอกให้ทิโมธีพิจารณาหลักคาํสอนท่ีเปาโลสอน
และอุทิศตนในการดาํเนินชีวติตามหลกัคาํสอนน้ันอย่างเต็มที่ (เพื่อวา่คนอื่นจะเห็น
วา่การทําเช่นน้ันเป็นประโยชน์แก่ทิโมธีอย่างไร)

• ตามคาํสอนของเปาโลใน ข้อ 16 จะเกิดผลอะไรเมื่อเราพยายามเป็นแบบอย่างแก่
บรรดาผู้เช่ือในพระเยซูครสิต ์( โดยใช้คาํพูดของนักเรยีน ให้เขียนหลักธรรมทํานองน้ี
บนกระดาน ถ้าเราเป็นแบบอย่างแก่บรรดาผู้ท่ีเช่ือในพระเยซูครสิต์ เราจะช่วยนํา
ความรอดมาสูต่นเองและผู้อ่ืน )

• การเป็นแบบอย่างแก่บรรดาผู้ที่เช่ือและตดิตามพระเยซูครสิตจ์ะช่วยนําความรอดไปสู่
ผู้อื่นไดอ้ย่างไร

เชือ้เชิญให้นักเรยีนทบทวนรายการบนกระดานและพิจารณาวธิีที่ทิ โมธี “เป็นแบบอย่าง
แก่บรรดาผู้เช่ือ” (1 ทิโมธี 4:12) ขอให้ชัน้เรยีนบอกวธิีที่บางคนจะเป็นแบบอย่างใน
แตล่ะดา้นตอ่ไปน้ี

• เมื่อใด ที่ท่านเคยเห็นคนบางคนประพฤตตินเป็นแบบอย่างของบรรดาผู้เช่ือในวธิี ใด
วธิีหน่ึงที่เปาโลกล่าวถึง (ท่านอาจตอ้งการแบ่งปันประสบการณ์จากชีวติของท่านเอง
เช่นกัน)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนเขียนในสมุดจดหรอืสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรถ์ึงเป้าหมายหน่ึง
เกี่ยวกับวธิีที่พวกเขาจะเป็นแบบอย่างแก่บรรดาผู้เช่ือในพระเยซูครสิตแ์ละแบบอย่าง
เช่นน้ันจะช่วยนําความรอดมาสู่ตนเองและผู้อื่น

สรปุ 1 ทิโมธี 5 โดยอธิบายวา่เปาโลแนะนําทิโมธีเกี่ยวกับวธิีที่วสุิทธิชนจะดแูลคนขัดสน
และหญิงม่าย

ให้ชัน้เรยีนดเูงิน

• ท่านคดิวา่เงินจะนําไปสู่ความช่ัวรา้ยที่มากขึน้หรอืความดทีี่มากขึน้ เพราะเหตใุด



อธิบายวา่ 1 ทิโมธี 6 บันทึกวา่เปาโลแนะนําทิโมธีเกี่ยวกับเงิน เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึง
อ่านออกเสียง 1 ทิโมธี 6:6–10 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาส่ิงที่เปาโลสอนและเตอืน
เกี่ยวกับความรํา่รวย

• คาํสอนและคาํเตอืนอะไรจากเปาโลที่น่าสนใจสําหรบัท่าน เพราะเหตใุด

• ท่านคดิวา่วลี “การรกัเงินทองเป็นรากเหง้าของความช่ัวทัง้หมด” หมายความวา่อย่างไร 
(1 ทิโมธี 6:10)

• ตามท่ีกล่าวไว้ ใน ข้อ 9–10 การรกัเงินนําไปสู่อะไร (หลังจากนักเรยีนตอบแล้ว ให้เขียน
ความจรงิตอ่ไปน้ีบนกระดาน: การรกัเงินนําไปสูค่วามไม่ชอบธรรมและการละทิง้
ความเช่ือ)

• เหตใุดท่านจึงคดิวา่การรกัเงินนําไปสู่ความไม่ชอบธรรมและการละทิง้ความเช่ือ

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจวา่เป็นการ “รกั” เงินไม่ ใช่เงินเองที่นําไปสู่ส่ิงไม่ชอบธรรม  
เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยเอ็ลเดอรด์ลัลิน เอช.  

โอ๊คส์แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง

“ ไม่มีส่ิงใดท่ีช่ัวรา้ยเกี่ยวกับเงินโดยตรง ชาวสะมาเรยีใช้เงินเหรยีญ
เดยีวกันน้ันเพื่อรบัใช้เพื่อนพี่น้องของเขา เงินอย่างเดยีวกันที่ยูดาสใช้เพื่อ
ทรยศพระอาจารย์ แต ่“การ รกัเงินทอง เป็นรากเหง้าของความช่ัวทัง้หมด” 
(1 ทิโมธี 6:10; เน้นตวัเอน) ความแตกตา่งที่สําคญัคอืระดบัของความเข้ม
แข็งทางวญิญาณที่เราใช้ ในการมอง ประเมินคา่ และจัดการส่ิงตา่งๆ ของ

โลกน้ี” (“Spirituality,” Ensign, Nov. 1985, 63)

เขียนข้ออ้างอิงพระคมัภีรแ์ละคาํถามตอ่ไปน้ีไวบ้น กระดาน หรอืทําเป็นเอกสารแจกให้
นักเรยีน

1 ทิโมธี 6:11–12, 17–19

เปาโลให้คาํแนะนําอะไรแก่ทิโมธีและคนมั่งคั่งรํา่รวย

คาํแนะนําน้ีสามารถช่วยให้เรามีเจตคตทิีด่ตีอ่การแสวงหาความรํา่รวยและการใช้ความ
มั่งคั่งอย่างไร

แบ่งนักเรยีนออกเป็นคู่ๆ  เชือ้เชิญนักเรยีนอ่านข้ออ้างอิงและสนทนาคาํถามกับคู ่หลัง
จากให้เวลาพอสมควรแล้ว เชิญหลายๆ คูแ่บ่งปันส่ิงที่สนทนา

• หากวสุิทธิชนวางใจในพระผู้เป็นเจ้าและรํา่รวยในงานด ีเปาโลกล่าววา่พวกเขาจะยึดมั่น
ในอะไรตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 19

• เราสามารถเรยีนรูห้ลักธรรมใดจากคาํสอนของเปาโลเกี่ยวกับส่ิงที่เราตอ้งทําเพื่อไดร้บั
ชีวตินิรนัดร ์(ถึงแม้นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แต่ ให้แน่ใจวา่พวกเขาควรระบุหลัก
ธรรมทํานองน้ี หากเราวางใจในพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนม์และรํา่รวยในงานดี 
เราจะยึดม่ันในชีวตินิรนัดร)์

• หากการวางใจในพระผู้เป็นเจ้าและการทําตามความชอบธรรมเป็นความสําคญัสูงสุด
ของเรา ส่ิงน้ันจะส่งผลตอ่วธิทีี่เรามอง แสวงหา และใช้ความรํา่รวยอย่างไร

สรปุโดยเป็นพยานวา่การไดร้บัชีวตินิรนัดรท์ําให้บางคนรํา่รวยอย่างแท้จรงิ กระตุน้ให้
นักเรยีนทําตามความชอบธรรมโดยให้เป็นความสําคญัสูงสุดของพวกเขาเพื่อวา่พวกเขา
จะไดร้บัความรํา่รวยที่แท้จรงิแห่งชีวตินิรนัดร์



ในการศึกษาจดหมายฉบับน้ีของเปาโลถึงวสุิทธิ
ชนชาวเธสะโลนิกา ซ่ึงชีแ้จงความจรงิเก่ียวกับ
การเสด็จมาครัง้ท่ีสองของพระเยซูครสิต ์นักเรยีน
เรยีนรูว้า่หากเราอดทนตอ่การตอ่ตา้นและความ
ยากลําบากดว้ยความซ่ือสัตย์ ดว้ยความอดทนและ
ศรทัธา เราอาจนับไดว้า่มีคา่ควรสําหรบัอาณาจักร
ของพระผู้เป็นเจ้า เปาโลสอนวา่ในการเสด็จมาครัง้
ท่ีสองของพระเยซูครสิต ์คนชอบธรรมจะพักผ่อน
และคนช่ัวรา้ยจะถูกทําลาย เขาสอนดว้ยวา่ก่อนการ
เสด็จมาครัง้ท่ีสองของพระเยซูครสิต ์การละทิง้
ความเช่ือจะเกิดขึน้ นักเรยีนเรยีนรูด้ว้ยวา่เราไดร้บั
บัญชาให้พยายามพึ่งพาตนเองและช่วยผู้อื่น



ท่านอาจฉายวดีทิัศน์หน่ึงในสองเรือ่งน้ี “ชมรมตอ่
ตา้นคาํสบถ” (4:57) หรอื “กระเป๋าเงินหาย” (2:40) วดี-ิ 
ทัศน์น้ีมีอยู่ที่ LDS.org ขอให้นักเรยีนมองหาวธิีที่เด็กหนุ่ม
กับเด็กสาวในวดีทิัศน์น้ีเป็นแบบอย่างของบรรดาผู้เช่ือใน
พระเยซูครสิต์



scriptures.lds.org



เขียนคาํวา่ กลัว บนกระดานและขอให้นักเรยีนพิจารณาวา่ความกลัวมีอิทธิพลตอ่เรา
อย่างไร เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีของประธานกอรด์อน บี. 
ฮิงคล์ีย์

“ ในบรรดาพวกเรามี ใครจะพูดไดว้า่เขาไม่เคยรูสึ้กกลัว ข้าพเจ้าไม่รูจ้ักใครที่
ไม่เคยพูดแบบน้ัน แน่นอนวา่บางคนประสบความกลัวมากกวา่คนอื่นๆ บ้าง
ก็สามารถเอาชนะไดอ้ย่างรวดเรว็ แตห่ลายคนตดิกับและถูกความกลัวดงึลง
ไปจนถึงกับตอ้งยอมแพ้ เราเป็นทุกข์เพราะกลัวการหัวเราะเยาะ กลัวความ
ล้มเหลว กลัวความเหงา กลัวความไม่รู ้บางคนกลัวปัจจุบัน บางคนกลัว

อนาคต บ้างก็แบกภาระของบาปและจะยอมสละแทบทุกอย่างเพื่อปลดโซ่ตรวนของ
ภาระเหล่าน้ันแตก่ลัวไม่กลา้เปลี่ยนชีวติตนเอง” (“God Hath Not Given Us the Spirit of 

Fear,” Ensign, Oct. 1984, 2)

• ตามที่ประธานฮิงคล์ีย์กล่าวไว ้ความกลัวมีอิทธิพลตอ่เราอย่างไร

• ความกลัวส่งผลตอ่ความสามารถของเราในการดาํเนินชีวติตามพระกิตตคิณุอย่างไร

เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาหลักธรรมขณะที่พวกเขาศึกษา 2 ทิโมธี 1 ที่จะช่วยพวกเขา
เอาชนะความกลัว

อธิบายวา่ไม่นานก่อนเปาโลสิน้ชีวติ เขาเขียนสาส์นฉบับที่สองถึงทิโมธีขณะถูกคมุขังใน
กรงุโรม สรปุ 2 ทิโมธี 1:1–5 โดยอธิบายวา่เปาโลแสดงความปรารถนาของเขาที่จะพบกับ
ทิโมธีและยังจําไดถ้ึงศรทัธาที่จรงิใจของทิโมธี

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 2 ทิโมธี 1:6 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่
เปาโลเตอืนทิโมธี ให้ทําอะไร

• เปาโลเตอืนทิโมธี ให้ทําอะไร

อธิบายวา่ “ของประทานของพระเจ้า” ที่ ไดร้บัโดยผ่านการวางมือน่าจะหมายถึงพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ การ “ทาํให้รุง่เรอืง” หมายถึงก่อขึน้ใหม่หรอืทําให้มีชีวติอีกครัง้   เปาโล
แนะนําให้ทิโมธีจุดไฟของประทานแห่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์ขึน้ใหม่ หรอืตัง้ใจมั่นที่จะมี
พระวญิญาณบรสุิทธิ์อยู่กับเขา



เขียนข้อความที่ ไม่ครบถ้วนตอ่ไปน้ีบนกระดาน เมือ่เราตัง้ใจมั่นทีจ่ะมีพระวญิญาณอยู่
กับเรา . . .

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 2 ทิโมธี 1:7–8 ขอให้นักเรยีนท่ีเหลือดตูาม โดย
มองหาพรท่ีจะมาจากการมีพระวญิญาณอยู่กับเรา

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 7 พรอะไรที่จะมาจากการมีพระวญิญาณบรสุิทธิ์อยู่กับเรา

• พรเหล่าน้ีช่วยเราเอาชนะอะไร

อธบิายวา่เปาโลพูดถึงความกลัวทางโลก ซ่ึงทําให้เกิดความกังวล ความไม่แน่นอน ความ
ตระหนกและความแตกตา่งจากส่ิงที่พระคมัภีรเ์รยีกวา่ “ความยําเกรงพระยาห์เวห์” 
(สุภาษิต 9:10) การยําเกรงพระเจ้าเป็น “การรูสึ้กถึงความคารวะและความยําเกรง
พระองคแ์ละเช่ือฟังพระบัญญัตขิองพระองค”์ (คูม่ือพระคมัภีร,์ “ความกลัว,” scriptures.

lds.org)

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 8 เปาโลเชือ้เชิญทิโมธี ให้ทําอะไรดว้ยความเข้าใจวา่พระวญิญาณ
จะช่วยเขาเอาชนะความกลัว

ถามนักเรยีนวา่พวกเขาจะเตมิข้อความที่ ไม่ครบถ้วนบนกระดานโดยใช้คาํสอนของเปาโล
ใน ข้อ 7–8 วา่อย่างไร โดยใช้คาํพูดของนักเรยีน เตมิข้อความให้ครบถ้วนเพื่อส่ือถึงหลัก
ธรรมตอ่ไปน้ี เม่ือเราตัง้ใจม่ันท่ีจะมีพระวญิญาณอยู่กับเรา เราจะเอาชนะความกลัว
และไม่อับอายประจักษ์พยานของเราในพระเยซูครสิต์
• พลังอํานาจจากสวรรค ์ความรกั และวจิารณญาณที่ดทีี่เราไดร้บัผ่านพระวญิญาณจะ

ช่วยเราเอาชนะความกลัวไดอ้ย่างไร

• เราสามารถแสดงวา่เราไม่อับอายประจักษ์พยานของเราในพระเยซูครสิต์ ในทางใดบ้าง

• พระวญิญาณเคยช่วยท่านเอาชนะความกลัวหรอืประทานความกล้าหาญให้ท่านเพ่ือยืน
หยัดในประจักษ์พยานถึงพระเยซูครสิตเ์มื่อใด

ขอให้นักเรยีนไตรต่รองวา่พวกเขาจะทําอะไรไดเ้พื่ออัญเชิญพระวญิญาณให้อยู่กับพวกเขา
เพื่อเอาชนะความกลัวและไม่อับอายประจักษ์พยานของตนในพระเยซูครสิต์

สรปุ 2 ทิโมธี 1:9–18 โดยอธิบายวา่เปาโลแนะนําให้ทิโมธียังคงซ่ือสัตย์ตอ่หลักคาํสอน
ที่แท้จรงิ เปาโลยืนยันดว้ยวา่การแพรก่ระจายของการละทิง้ความเช่ือกําลังเกิดขึน้ใน
ศาสนจักร (ด ู2 ทิโมธี 1:15)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่าน 2 ทิโมธี 2:1 ในใจ โดยมองหาคาํแนะนําที่เปาโลให้แก่ทิโมธี

• เปาโลแนะนําให้ทิโมธีทําอะไร (อธิบายวา่เราเข้าถึงพระคณุหรอืความช่วยเหลือของ
สวรรคจ์ากพระเยซูครสิตผ์่านความเช่ือของเรา [ด ูโรม 5:2])

• เหตใุดบางคนอาจพบวา่เป็นเรือ่งยากที่จะยังเข้มแข็งในศรทัธาที่เขามีตอ่พระเยซู
ครสิต์

อธิบายวา่เปาโลแนะนําให้ทิโมธเีข้มแข็งผ่านพระคณุของพระเยซูครสิตเ์น่ืองจากเขารูว้า่
ทิ โมธีจะประสบกับความทุกข์และการข่มเหงในฐานะสานุศิษย์ของพระครสิต์



วาด ภาพ ทหาร นักกีฬา และชาวนา (หรอืท่านอาจเชือ้เชิญนักเรยีนมาวาดภาพสามคนน้ี
บนกระดาน)

อธิบายวา่เปาโลใช้คาํเปรยีบเทียบถึงทหาร นักกีฬา กสิกร (หรอืชาวนา) เพ่ือสอนทิโมธีถึง
วธิีที่ยังคงเข้มแข็งในศรทัธาแม้มีความยากลําบาก

ลอกแผนภูมิตอ่ไปน้ีไวบ้น กระดาน เชือ้เชิญให้นักเรยีนลอกลงในสมุดจดหรอืสมุดบันทึก
การศึกษาพระคมัภีรข์องพวกเขา หรอืแจกเป็นเอกสารแจก

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 2 ทิโมธี 2:3–6 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
วา่เปาโลบรรยายถึงทหาร นักกีฬา และชาวนาวา่อย่างไร อธิบายวา่คาํวา่ ความทุกข์ยาก 
(ข้อ 3) หมายถึงความยากลําบากหรอืความทุกข์   และคาํวา่ “แข่งขัน” (ข้อ 5) หมายถึง
การแข่งกีฬา  

• ตามคาํสอนของเปาโลใน ข้อ 3–4ทหารที่ดทีําอะไร (เขียนส่ิงตอ่ไปน้ีในช่องแรกใตค้าํวา่ 
“คาํอธิบาย” ในแผนภูมิ ทหารทีด่อีดทนตอ่ความทุกข์ยากเพราะเป็นหน้าทีแ่ละละทิง้
เรือ่งอืน่ๆ ไวเ้พือ่ทําให้ผู้บังคบับัญชาพอใจ)



• ใน ข้อ 5 ที่วา่นักกีฬาจะไม่ได ้“รบัรางวลั” ยกเวน้เขาจะพยายามหรอืแข่งขัน “ตาม
กตกิา” (เขียนส่ิงตอ่ไปน้ีในช่องท่ีสองใตค้าํวา่ “คาํอธิบาย” นักกีฬาจะชนะไดห้ากเขา
ทําตามกตกิาเท่าน้ัน)

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 6 รางวลัของชาวนาที่ทํางานหนักเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตของเขาคอื
อะไร (เขียนส่ิงตอ่ไปน้ีในช่องท่ีสามใตค้าํวา่ “คาํอธิบาย” ชาวนาตอ้งตรากตราํทํางาน
หนักเพือ่ไดร้บัผลผลิตจากการทํางานของเขา)

เชือ้เชิญ ให้นักเรยีนเตมิแผนภูมิ ให้ครบถ้วนโดยเขียนในช่องที่สามวา่คาํเปรยีบเทียบ
แตล่ะอย่างสอนเกี่ยวกับการยังคงเข้มแข็งในศรทัธาอย่างไร ขอให้นักเรยีนสองสามคน
แบ่งปันคาํตอบของพวกเขา

อธิบายวา่เปาโลพูดวา่เขาประสบกับการทดลองหลายอย่างในการเป็นสานุศิษย์ของพระ
ครสิต ์(ด ู2 ทิโมธี 2:9) เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 2 ทิโมธี 2:10–12 ขอให้
ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาส่ิงที่เปาโลพูดเกี่ยวกับสาเหตทุี่เขาอดทนตอ่ความทุกข์ยาก
เหล่าน้ัน อธิบายวา่ “พวกที่ทรงเลือกไว”้ (ข้อ 10) หมายถึงสมาชิกศาสนจักรที่ซ่ือสัตย์
และคาํวา่ สู้ทน ใน ข้อ 12 หมายถึงการอดทนและยังคงมั่นคง  

• ตามคาํสอนของเปาโลใน ข้อ 10 และ 12 เหตใุดเขาถึงเต็มใจอดทนความทุกข์ยากและ
ยังคงซ่ือสัตย์ตอ่พระเยซูครสิต์

• เราสามารถเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรจากเปาโลเกี่ยวกับส่ิงที่จะเกิดขึน้เม่ือเราอดทนตอ่
ความทุกข์ยากและยังคงซ่ือสัตย์ตอ่พระเจ้า (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกันแตค่วรระบุ
หลักธรรมทํานองน้ี เม่ือเราอดทนต่อความทุกข์ยากและยังคงซ่ือสตัย์ต่อพระเจ้า 
เราจะช่วยให้ตนเองและผู้อ่ืนได้รบัความรอดผ่านพระเยซูครสิต์ เขียนหลักธรรมน้ี
ไวบ้นกระดาน)

• การอดทนอย่างซ่ือสัตย์ตอ่การทดลองของเราช่วยให้ผู้อื่นไดร้บัความรอดผ่านพระเยซู
ครสิต์ ไดอ้ย่างไร

สรปุ 2 ทิโมธี 2:13–19 โดยอธิบายวา่เปาโลแนะนําให้ทิโมธีเตอืนวสุิทธิชนให้หลีกเลี่ยง
ความขัดแยง้และให้ “ละทิง้ความช่ัว” (ข้อ 19)

ให้ดภูาพภาชนะตา่งๆ เช่นชาม ถ้วย หรอืแจกัน เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 
2 ทิโมธี 2:20 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาชนิดของภาชนะที่อยู่ “ ในบ้านหลังใหญ่”

• ตามที่เปาโลกล่าว ภาชนะชนิดใดที่อยู่ “ ในบ้านหลังใหญ่”

อธิบายวา่เปาโลใช้ภาชนะชนิดตา่งๆ เพื่อเปรยีบเทียบสมาชิกในครวัเรอืน หรอืศาสนจักร
ของพระเยซูครสิต ์เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 2 ทิโมธี 2:21 ขอให้ชัน้เรยีนดู
ตาม โดยมองหาส่ิงที่ทําให้บางคนเป็น “ภาชนะ . . . ที่เจ้าของจะใช้เป็นประโยชน์” อย่าง
เหมาะสม

• ตามที่เปาโลกล่าว เราสามารถทําอะไรเพื่อให้เหมาะ “ที่เจ้าของจะใช้เป็นประโยชน์”

ชี ้ให้เห็นวา่วลี “ชําระตวัเองให้พ้นจากความช่ัวเหล่าน้ี” (ข้อ 21) หมายถึงการทําตนให้
สะอาดหมดจดจากความช่ัว (ด ูข้อ 19)

• ตามที่เปาโลใช้ภาชนะในการเปรยีบเทียบ เราสามารถเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรเกี่ยวกับส่ิงที่
เราทําไดด้มีากขึน้เพ่ือรบัใช้พระเจ้า (นักเรยีนควรระบุหลักธรรมทํานองน้ี ถ้าเราชําระ
ตนเองให้พ้นจากความช่ัว เราจะรบัใช้พระเจ้าได้ดีขึน้)



• เราจะทําอะไรไดบ้้างเพื่อชําระตนเองให้พ้นจากความช่ัว

เชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่าน 2 ทิโมธี 2:22 ในใจ โดยมองหาวา่เราทําอะไรไดอ้ีกเพื่อชําระ
ตนเองให้พ้นจากความช่ัว ขอให้นักเรยีนรายงานส่ิงที่พบ

• ชําระตนเองให้พ้นจากความช่ัวช่วยให้เรารบัใช้พระเจ้าไดด้ขีึน้อย่างไร

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกลา่วตอ่ไปน้ีโดยเอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร.์ 
ฮอลแลนดแ์ห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง ขอให้นักเรยีนฟังดวูา่หลักธรรมน้ีประยุกต์ ใช้กับ
คนที่รบัใช้เป็นผู้สอนศาสนาให้พระเจ้าไดอ้ย่างไร

“ ไม่มีผู้สอนศาสนาคนใดท่ี ไม่กลับใจจากการล่วงละเมิดทางเพศหรอืใช้
ภาษาไม่สุภาพหรอืหมกมุ่นอยู่กับส่ือลามกและจากน้ันหวงัวา่จะท้าทายผู้อื่น
ให้กลับใจจากส่ิงเดยีวกัน ท่านไม่สามารถทําส่ิงน้ีได ้พระวญิญาณจะไม่อยู่
กับท่านและเมื่อท่านพูดส่ิงเหล่าน้ีท่านจะพูดได้ ไม่เต็มปาก ท่านไม่สามารถ
เดนิบนเส้นทางท่ีลี ไฮเรยีกวา่ ‘ทางที่ตอ้งห้าม’ [1 นีไฟ 8:28] และคาดหวงั

จะแนะนําผู้อื่นไป ‘ทางคบัแคบและแคบ’ [2 นีไฟ 31:18] —ส่ิงน้ีไม่สามารถทําได้

“. . . ไม่วา่ท่านจะเป็นใครและไม่วา่ท่านเคยทําส่ิงใดท่านสามารถไดร้บัการให้อภัย . . . ส่ิง
น้ีคอืปาฏิหารยิ์ของการให้อภัย ปาฏิหารยิ์แห่งการชดใช้ของพระเจ้าพระเยซูครสิต ์แต่
ท่านจะทําไม่ไดห้ากไม่มีคาํมั่นสัญญาอันแข็งขันตอ่พระกิตตคิณุและท่านจะทําไม่ได้
หากไม่กลับใจในเรือ่งท่ีจําเป็น ข้าพเจ้าขอให้ท่าน . . . จงแข็งขันและสะอาด หากจําเป็น
ข้าพเจ้าขอให้ท่าน เป็นคน เข้มแข็งและ เป็นคน ที่สะอาด” (“เราผองตอ้งถูกเกณฑ์,” 
เลียโฮนา, พ.ย. 2011, 57)

• เหตใุดจึงจําเป็นท่ีตอ้งสะอาดจากบาปเมื่อประกาศพระกิตตคิณุ

สรปุโดยเป็นพยานถึงความจรงิของหลักธรรมน้ี เชือ้เชิญให้นักเรยีนไตรต่รองบาปใดที่
พวกเขาจําเป็นตอ้งกลับใจเพื่อพวกเขาจะรบัใช้พระเจ้าไดด้ขีึน้





ก่อนชัน้เรยีนเริม่ ขอให้นักเรยีนสองหรอืสามคนแรกที่มาถึงวาดภาพบนกระดานคนละ
ภาพเกี่ยวกับสถานการณ์ที่อันตรายหรอืเส่ียงภัย หลังจากชัน้เรยีนเริม่ ให้ถามคาํถามตอ่
ไปน้ี

• คาํที่ท่านจะใช้บรรยายสถานการณ์ที่วาดไวบ้นกระดาน

อธิบายวา่ส่วนหน่ึงของสาส์นที่เปาโลเขียนไปถึงทิโมธี เขาพยากรณ์ถึงสภาพวนัเวลาของ
เขาและของเรา เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 2 ทิโมธี 3:1 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม 
โดยมองหาวา่เปาโลบรรยายถึงวนัเวลาที่เรามีชีวติอยู่วา่อย่างไร

• เปาโลบรรยายถึงวนัเวลาที่เรามีชีวติอยู่วา่อย่างไร (หากจําเป็น ให้อธิบายวา่คาํวา่ น่ากลัว 
หมายถึงเต็มไปดว้ยอันตรายและเส่ียงภัย)

• ความน่ากลัวหรอือันตรายทางศีลธรรมหรอืทางวญิญาณใดบ้างที่ท่านเคยเห็นในสมัย
ของเรา

แบ่งนักเรยีนออกเป็นคู่ๆ  แจกสําเนา แผนภูมิตอ่ไปน้ีให้นักเรยีนแตล่ะคู ่เชือ้เชิญให้
แตล่ะคูอ่่าน 2 ทิโมธี 3:2–7 และตอบคาํถามในแผนภูมิ แนะนําให้พวกเขาใช้เชิงอรรถ
เพื่อช่วยพวกเขาเข้าใจคาํที่ยาก



หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว ให้เชิญนักเรยีนรายงานส่ิงที่สนทนากับชัน้เรยีน รวมถึง
สาเหตทุี่สภาพเหล่าน้ีอันตรายมาก

ขอให้นักเรยีนไตรต่รองวา่พวกเขาเคยกังวลวา่พวกเขาจะไดร้บัผลกระทบจากภัยตา่งๆ 
ที่เปาโลเอ่ยถึงในข้อที่พวกเขาศึกษาหรอืไม่

• ตามที่กล่าวไว้ ในตอนท้ายของ 2 ทิโมธี 3:5 เปาโลกระตุน้ให้ทิโมธีทําอะไรที่จะช่วยเรา
ในสมัยของเราไดด้ว้ย (เราไม่ควรเกี่ยวข้องกับความช่ัวรา้ยเหล่าน้ัน)

สรปุ 2 ทิโมธี 3:8–11 โดยอธิบายวา่เปาโลบอกทิโมธีวา่คนที่ตอ่ตา้นความจรงิจะทําให้
ความโง่ของพวกเขาปรากฏ เขาเขียนถึงความน่ากลัวและการข่มเหงหลายอย่างที่เขาทน
รบัเน่ืองจากความพยายามใช้ชีวติตามพระกิตตคิณุ

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 2 ทิโมธี 3:12–13 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมอง
หาส่ิงที่เปาโลพยากรณ์วา่จะเกิดขึน้ตอ่คนท่ีดาํเนินชีวติตามพระกิตตคิณุ

• เปาโลพยากรณ์วา่จะเกิดอะไรขึน้กับคนที่ดาํเนินชีวติตามพระกิตตคิณุ

อธิบายวา่แม้จะมีความรา้ยแรงของสภาพที่ยุ่งยากเหล่าน้ี แตเ่ราสามารถพบความช่วย
เหลือและการป้องกันได ้เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึง อ่าน ออกเสียง 2 ทิโมธี 3:14–15 ขอให้
ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาส่ิงที่เปาโลสอนซ่ึงจะช่วยให้เราไม่เกี่ยวข้องกับภัยเหล่าน้ี

• เปาโลสอนอะไรเกี่ยวกับตอ่ตา้นภยันตรายท่ีเขาบรรยายไว้

• ท่านคดิวา่ใน ข้อ 14 ซ่ึงกล่าวา่การ “ดาํเนินตอ่ไปในส่ิงที่ ไดเ้รยีนรูแ้ล้วและเช่ืออย่าง
มั่นคง” หมายความวา่อย่างไร

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจวา่วลีน้ีหมายความวา่อย่างไร ให้เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่าน
ออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีของเอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด ์แห่งโควรมัอัครสาวกสิบ
สอง

“ ในช่วงเวลาที่ท่านหวาดกลัว หรอืสงสัย หรอืวา้วุน่ใจ จงยึดฐานที่มั่นซ่ึงท่านชนะมาแล้ว 
. . . เมื่อช่วงเวลาน้ันมาถึง เมื่อปัญหาเกิดขึน้ และทางออกไม่ไดม้าในทันที จงยึดม่ันใน
ส่ิงทีท่่านรูอ้ยู่แล้วและยืนหยัดจนกวา่ความรูเ้พิ่มเตมิจะมาถึง” (“ข้าพเจ้าเช่ือ,” เลียโฮนา, 
พ.ค. 2013, 93–94)

ชี ้ไปที่วลี “ท่านก็รูว้า่ท่านเรยีนมาจากใคร” ใน ข้อ 14 อธิบายวา่เราสามารถเรยีนรูแ้ละได้
รบัการยืนยันความจรงิจากแหล่งที่วางใจไดเ้ช่นศาสดาพยากรณ์ ผู้นํา คร ูบิดามารดา 
และพระวญิญาณบรสุิทธิ์

• เราสามารถเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรจาก ข้อ 14–15 เกี่ยวกับวธิีที่จะเอาชนะภยันตราย
ทางวญิญาณในยุคสุดท้าย (หลังจากนักเรยีนตอบแล้ว ให้เขียนหลักธรรมตอ่ไปน้ีบน
กระดาน ถ้าเราดําเนินต่อไปในความจรงิท่ีเราเรยีนรูจ้ากแหล่งท่ีวางใจและในพระ
คัมภีร ์เราจะเอาชนะภยันตรายทางวญิญาณของยุคสุดท้าย)

• การพึ่งพาพระคมัภีรแ์ละความจรงิที่เราเรยีนรูช่้วยให้เราเอาชนะภยันตรายตา่งๆ ในยุค
สมัยเราไดอ้ย่างไร

• ท่านเคยเลือกพึ่งพาความจรงิที่ท่านไดเ้รยีนรูเ้มื่อใด ท่านไดร้บัพรจากการทําเช่นน้ัน
อย่างไร (ท่านอาจให้นักเรยีนตอบคาํถามเหล่าน้ีก่อนในสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีร์
หรอืสมุดจดของพวกเขาแล้วเชือ้เชิญนักเรยีนให้แบ่งปันส่ิงที่พวกเขาเขียน)



เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 2 ทิโมธี 3:16–17 และขอให้ชัน้เรยีนมองหาส่ิง
ที่เปาโลสอนเก่ียวกับพระคมัภีร ์ท่านอาจตอ้งการแนะนําให้นักเรยีนทําเครือ่งหมายส่ิงที่
พวกเขาพบ

• เปาโลสอนอะไรเกี่ยวกับการศึกษาพระคมัภีรท์ี่จะช่วยเราในสมัยของเรา (ช่วยชัน้เรยีน
ระบุหลักธรรมตอ่ไปน้ี เม่ือเราศกึษาพระคัมภีร ์เราสามารถเรยีนรูห้ลักคําสอน ได้
รบัการแก้ ไขสิง่ผิด และคําแนะนําท่ีจะช่วยเราเติบโตไปสูค่วามดีพรอ้ม เขียน
หลักธรรมน้ีไวบ้นกระดาน)

วงกลมรอบคาํวา่ หลักคาํสอน การแก้ ไขส่ิงผิด และ คาํแนะนํา ในข้อความที่ท่านเขียน
บนกระดาน ขอให้นักเรยีนนึกถึงเวลาที่พระคมัภีรช่์วยพวกเขาในทางใดทางหน่ึงตอ่ไปน้ี 
(1) ให้เข้าใจหลักคาํสอนของพระกิตตคิณุ (2) โดยให้การตกัเตอืนวา่กล่าวหรอืการแก้ ไข
บางส่ิงที่ ไม่ถูกตอ้งในความคดิ การเลือก หรอืพฤตกิรรมของพวกเขา (3) โดยให้คาํตอบ
แก่คาํสวดอ้อนวอนหรอืให้คาํแนะนําเกี่ยวกับวธิีที่พวกเขาจะแก้ ไขปัญหา ให้เวลานักเรยีน
นึกถึงประสบการณ์ แล้วเชือ้เชิญให้นักเรยีนสองสามคนแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเขานึกถึงกับ
ชัน้เรยีน (เตอืนนักเรยีนไม่ ให้แบ่งปันเรือ่งราวที่เป็นส่วนตวัมากเกินไป รวมถึงบาปใน
อดตี)

• เน่ืองจากเราไดเ้รยีนรูเ้กี่ยวกับคณุคา่ของพระคมัภีร์ ไปแล้ว ท่านคดิวา่เหตใุดท่านจึงได้
รบัการกระตุน้ให้ศึกษาพระคมัภีรท์ุกวนั

แจกสําเนาคาํกล่าวตอ่ไปน้ีของเอ็ลเดอรร์ชิารด์ จี. สก็อตตแ์ห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง
ให้นักเรยีน เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง และขอให้ชัน้เรยีนมองหาคาํแนะนํา
และคาํสัญญาของเอ็ลเดอรส์ก็อตตท์ี่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพระคมัภีร์

“อย่ายอมฟังคาํเท็จของซาตานท่ีหลอกวา่ ท่านไม่มีเวลาศึกษาพระคมัภีร ์
จงเลือกใช้เวลาศึกษาพระคมัภีร ์การดืม่ดํา่พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าใน
แตล่ะวนัสําคญักวา่การนอนหลับ การศึกษา การทํางาน การดโูทรทัศน์ 
วดิี โอเกมส์ หรอืสังคมออนไลน์ ท่านอาจตอ้งจัดลําดบัความสําคญัใหม่เพื่อ
ให้มีเวลาศึกษาพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า ถ้าตอ้งทําเช่นน้ัน จงทํา

“. . . เมื่อท่านอุทิศเวลาทุกวนัทัง้ส่วนตวัและกับครอบครวัเพื่อศึกษาพระวจนะของพระผู้
เป็นเจ้า ชีวติท่านจะเต็มไปดว้ยสันตสุิข” (“ทําให้การใช้ศรทัธาเป็นส่ิงสําคญัอันดบัแรก,” 
เลียโฮนา, พ.ย. 2014, 93)

เป็นพยานถึงความปลอดภัยและสันตสุิขที่มาสู่คนเหล่าน้ันผู้ดาํเนินชีวติตอ่ไปในความ
จรงิที่พบในพระคมัภีร ์เชือ้เชิญให้นักเรยีนพิจารณาวา่พวกเขารูสึ้กวา่จะประยุกต์ ใช้หลัก
ธรรมเหล่าน้ีในชีวติของพวกเขาอย่างไร กระตุน้ให้นักเรยีนตัง้เป้าหมายตามการกระตุน้
เตอืนท่ีพวกเขารูสึ้ก

ขอให้นักเรยีนยกมือถ้าพวกเขาเคยรูสึ้กอยากเลิกทํางานท่ียาก

• ท่านมีประสบการณ์อะไรเมื่อท่านทนทําตอ่ไปแม้ท่านตอ้งการเลิก



อธิบายวา่ 2 ทิโมธีน่าจะเป็นจดหมายฉบับสุดท้ายที่เปาโลเขียนก่อนการสิน้ชีวติของเขา 
เชือ้เชิญชัน้เรยีนครึง่หน่ึงอ่าน 2 ทิโมธี 4:1–5 ในใจ โดยมองหาคาํแนะนําของเปาโลที่ ให้
แก่ทิโมธี เชือ้เชิญอีกครึง่หน่ึงให้อ่านข้อเดยีวกัน โดยมองหาคาํพยากรณ์ของเปาโลเกี่ยว
กับอนาคตของศาสนจักรชาวครสิต์ ในสมัยโบราณ กระตุน้ให้นักเรยีนใช้เชิงอรรถเพื่อช่วย
ให้พวกเขาเข้าใจส่ิงที่พวกเขาอ่าน หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว เชือ้เชิญนักเรยีนจาก
แตล่ะกลุ่มให้รายงานส่ิงที่พบ

อธิบายวา่ ข้อ 3–4 บันทึกคาํพรรณนาของเปาโลถึงการละทิง้ความเช่ือที่กําลังเริม่เกิดขึน้
ในศาสนจักร พฤตกิรรมดงัที่เปาโลบรรยายนําไปสู่การละทิง้ความเช่ือครัง้ใหญ่ ซ่ึงทําให้
จําเป็นตอ้งมีการฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุ

• ท่านคดิวา่เหตใุดเปาโลจึงกระตุน้ให้ทิโมธีส่ังสอนและปฏิบัตศิาสนกิจตอ่ผู้คนตอ่ไปแม้
เขารูว้า่หลายคนจะหันไปจากความจรงิ

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 2 ทิโมธี 3:6–8 และขอให้ชัน้เรยีนมองหาส่ิงที่
เปาโลเขียนเก่ียวกับความพยายามของเขาเองในการเผยแพรพ่ระกิตตคิณุ

• เปาโลกล่าวอะไรเกี่ยวกับความพยายามของเขาในฐานะผู้สอนศาสนา (ชี ้ให้เห็นวา่คาํ
เปรยีบเทียบของเปาโลในการตอ่สู้อย่างเต็มกําลังและไดว้ิง่แข่งจนครบรอบบรรยายวา่
เขาบรรลุพันธกิจของเขาอย่างซ่ือสัตย์อย่างไร)

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 8 เปาโลรูว้า่อะไรรอเขาอยู่หลังความตาย

• เราเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรจากข้อพระคมัภีรเ์หล่าน้ีเกี่ยวกับความพยายามของเราเพื่อ
ยังคงซ่ือสัตย์ ในการทําส่ิงที่พระเจ้าทรงเรยีกรอ้งให้เราทํา (นักเรยีนควรระบุส่ิงตอ่ไป
น้ี เม่ือเรายังคงซ่ือสตัย์ ในทุกสิง่ท่ีพระเจ้าทรงเรยีกรอ้งจากเรา เราจะได้รบัมงกุฎ
แห่งความชอบธรรม เขียนหลักธรรมน้ีไวบ้นกระดาน)

อธิบายวา่การไดร้บั “มงกุฎแห่งความชอบธรรม” รวมถึงการเป็นเหมือนพระบิดาบน
สวรรค ์เชือ้เชิญให้นักเรยีนเขียนบนกระดานถึงข้อเรยีกรอ้งที่พระเจ้าประทานแก่
เยาวชนของศาสนจักรเพื่อช่วยพวกเขาเป็นเหมือนพระบิดาในสวรรค์

• เหตใุดเยาวชนจึงเลือกที่จะเลิกซ่ือสัตย์ตอ่ข้อเรยีกรอ้งบางข้อเหล่าน้ี

• ท่านรูจ้ักใครที่เป็นแบบอย่างท่ีดขีองความซ่ือสัตย์อย่างม่ันคงแม้เป็นเรือ่งยากเหมือน
กับเปาโล พวกเขาทําอะไรที่เป็นแบบอย่างของหลักธรรมน้ี

สรปุ 2 ทิโมธี 4:9–22 โดยอธิบายวา่เปาโลจบจดหมายของเขาโดยอธิบายวา่แม้บางครัง้เขา
จะรูสึ้กโดดเดีย่วในการทํางานของเขา แตพ่ระเจ้าทรงอยู่กับเขาและเสรมิกําลังเขา

กระตุน้ให้นักเรยีนยังคงซ่ือสัตย์ ในการทําส่ิงที่พระเจ้าทรงเรยีกรอ้งจากพวกเขา

ขอให้นักเรยีนพับกระดาษเป็นสามท่อน ให้พวกเขาแผ่กระดาษออกและเขียน หลักคาํ
สอนไวท้ี่ท่อนแรก การตกัเตอืนวา่กล่าวและการแก้ ไขส่ิงผิด ในส่วนบนของท่อนท่ีสอง 
อบรมในความชอบธรรม ในส่วนบนของท่อนที่สาม

เชือ้เชิญให้นักเรยีนใช้กระดาษน้ีเป็นที่คัน่พระคมัภีรข์องพวกเขาในหน่ึงสัปดาห์ เขียน
ในช่องที่เหมาะสมทุกครัง้ที่พวกเขาอ่านพระคมัภีรท์ี่ตอบจุดประสงคห์น่ึงข้อในบรรดา
จุดประสงคเ์หล่าน้ี ตวัอย่างเช่น ใตห้ัวข้อ หลักคาํสอน นักเรยีนอาจเขียนข้ออ้างอิงพระ



คมัภีรแ์ละหลักคาํสอนหรอืหลักธรรมที่พวกเขาเรยีนรูจ้ากข้อเหล่าน้ัน ใตห้ัวข้อ การตกั
เตอืนวา่กล่าวและการแก้ ไขส่ิงผิด นักเรยีนอาจเขียนข้อพระคมัภีรอ์้างอิงและบอกวา่
ข้อความน้ันแก้ ไขแนวคดิผิดๆ หรอืการเลือกและพฤตกิรรมผิดๆ ของพวกเขาอย่างไร 
และใตห้ัวข้อ อบรมในความชอบธรรม นักเรยีนอาจบันทึกข้อความที่ ให้ข้อคดิกับพวกเขา
วา่งานดอีะไรที่พวกเขาสามารถทําได้

กระตุน้ให้นักเรยีนนํากระดาษมาที่ชัน้เรยีนในหน่ึงสัปดาห์และรายงานประสบการณ์ของ
พวกเขา ท่านอาจตอ้งการใส่การเตอืนในพระคมัภีรข์องท่านหรอืคูม่ือเพื่อให้มีการสนทนา
สัน้ๆ ในหน่ึงสัปดาห์และทบทวนข้อผู้เช่ียวชาญพระคมัภีร์
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เชือ้เชิญให้นักเรยีนนึกถึงเวลาที่พวกเขาไดย้ินบางคนพูดโตแ้ย้งศาสนจักรและหลักคาํ
สอนของศาสนจักร

• อะไรเป็นวธิีที่เหมาะสมในการปกป้องศาสนจักรและหลักคาํสอนของศาสนจักรเมื่อบาง
คนพูดโตแ้ย้งศาสนจักร

เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาความจรงิขณะศึกษาหนังสือทิตสัที่จะช่วยพวกเขารูว้ธิีปกป้อง
ศาสนจักรและหลักคาํสอนของศาสนจักรอย่างเหมาะสมเมื่อมีคนโตแ้ย้ง

เชือ้เชิญให้นักเรยีนระบุที่ตัง้ของเกาะครตีในแผนที่พระคมัภีร์ ไบเบิล แผนที่ 13 “เส้น
ทางในการเผยแผ่ศาสนาของอัครสาวกเปาโล” อธิบายวา่เมื่อใกล้สิน้สุดชีวติของเปาโล 
เปาโลเขียนจดหมายถึงทิตสั ผู้ที่กําลังรบัใช้เป็นผู้นําศาสนจักรในเกาะครตี เปาโลเปลี่ยน
ใจเลื่อมใสทิตสัหลายปีก่อนหน้าน้ี และหลังจากทิตสัรบับัพตศิมา เขาไดร้บัใช้กับเปาโลใน
งานมอบหมายหลายอย่าง ในสาส์นฉบับน้ี เปาโลให้กําลังใจทิตสัและให้คาํแนะนําเกี่ยวกับ
การเรยีกของเขา

สรปุ ทิตสั 1:1–6 โดยอธิบายวา่เปาโลเป็นพยานถึงความหวงัที่เขามี ในชีวตินิรนัดร์
เน่ืองจากคาํสัญญาของพระผู้เป็นเจ้าในการดาํรงอยู่ก่อนเกิดของเรา เปาโลอธิบายดว้ยวา่
เขาไดส่้งทิตสัไปที่เกาะครตีเพ่ือจัดระเบียบให้ศาสนจักรที่น่ัน หน้าที่อย่างหน่ึงที่ทิตสัมี
คอืให้เรยีกผู้ชายรบัใช้เป็นอธิการ

เชือ้เชิญนักเรยีนอ่าน ทิตสั 1:7–8 ในใจ โดยมองหาลักษณะนิสัยที่อธิการควรมี ท่านอาจ
ตอ้งการกระตุน้ให้นักเรยีนทําเครือ่งหมายส่ิงที่พวกเขาพบ

• ตามที่กล่าวไว้ ในข้อเหล่าน้ี ลักษณะนิสัยอะไรที่อธิการควรมี (ท่านอาจจําเป็นตอ้ง
อธิบายวา่ เย่อหย่ิง หมายถึงหัวแข็งหรอืยโสและ “ โลภมักได”้ หมายถึงเงินที่ ไดม้าอย่าง
ไม่ซ่ือสัตย์หรอืไดม้าโดยวธิีที่ ไม่ชอบธรรม)

• ท่านคดิวา่เหตใุดอธิการจึงจําเป็นตอ้งมีลักษณะนิสัยเหล่าน้ี

seektruth. 
lds. org



เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ทิตสั 1:9 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
ลักษณะนิสัยอื่นๆ ท่ีอธิการควรมี อธิบายวา่ “คาํสอนท่ีถูกตอ้ง” หมายถึงหลักคาํสอนท่ีแท้
จรงิ

• ลักษณะนิสัยอีกอย่างหน่ึงที่อธิการควรมีคอือะไร

• ท่านคดิวา่ “[ยึด] มั่น” ในพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าหมายความวา่อย่างไร

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 9 เหตใุดจึงสําคญัสําหรบัอธิการที่จะยึดมั่นในพระวจนะของพระผู้
เป็นเจ้า (เพื่อสามารถใช้หลักคาํสอนท่ีแท้จรงิในการกระตุน้คนอื่นให้ดาํเนินชีวติตาม 

พระกิตตคิณุและให้ชีแ้จงตอ่ “พวกคนท่ีคดัคา้น” พวกคนที่คดัคา้นเป็นบางคนท่ีพูด
แย้งหรอืปฏิเสธแนวคดิ [ ในกรณีน้ีคอื ความจรงิของพระกิตตคิณุ] พวกคนที่คดัคา้น
สามารถเป็นไดท้ัง้สมาชิกและคนที่ ไม่ ใช่สมาชิกของศาสนจักร)

• เช่นเดยีวกันกับอธิการ ท่านสามารถทําอะไรไดเ้พื่อยึดมั่นในพระวจนะของพระผู้เป็น
เจ้า (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แต่ ให้แน่ใจวา่พวกเขาระบุหลักธรรมตอ่ไปน้ี เม่ือ
เรายึดม่ันในพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า เราจะสามารถใช้หลักคําสอนท่ีแท้จรงิ
เพ่ือกระตุ้นให้คนอ่ืนดําเนินชีวติตามพระกิตติคุณของพระเยซูครสิต์และเพ่ือ
ชีแ้จงต่อคนท่ีคัดค้าน เขียนหลักธรรมน้ีไวบ้นกระดาน)

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีของประธานบอยด ์เค. แพคเกอร์
แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง ขอให้ชัน้เรยีนฟังพลังอํานาจที่มีอยู่ ในหลักคาํสอนท่ีแท้จรงิ
ซ่ึงจะช่วยให้คนดาํเนินชีวติตามพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต์

“หลักคาํสอนที่แท้จรงิเปลี่ยนเจตคตแิละพฤตกิรรม ถ้าเข้าใจ

“การศึกษาหลักคาํสอนของพระกิตตคิณุจะปรบัปรงุพฤตกิรรมเรว็กวา่การศึกษา
พฤตกิรรมจะปรบัปรงุพฤตกิรรม . . . น่ันคอืสาเหตทุี่เราเน้นหนักเรือ่งการศึกษาหลักคาํ
สอนของพระกิตตคิณุ” (“Little Children,” Ensign, Nov. 1986, 17)

• ตามที่เอ็ลเดอรแ์พคเกอรก์ล่าวไว ้เหตใุดจึงเป็นส่ิงสําคญัที่จะศึกษาและเรยีนรูห้ลักคาํ
สอนที่แท้จรงิ

แบ่ง นักเรยีนออกเป็นกลุ่มๆ ละสองหรอืสามคน เชือ้เชิญให้แตล่ะกลุ่มทํางานดว้ยกัน
เพื่อตอบคาํถามตอ่ไปน้ีและให้เขียนคาํตอบของพวกเขาในสมุดจดหรอืสมุดบันทึกการ
ศึกษาพระคมัภีรส่์วนตวัของตนเอง ท่านอาจจะเขียนหลักธรรมตอ่ไปน้ีไวบ้น กระดาน

1. เราสามารถทําอะไรไดบ้้างเพือ่สอนหลักคาํสอนทีแ่ท้จรงิเพือ่เราจะกระตุน้ให้ผู้อืน่
ดาํเนินชีวติตามพระกิตตคิณุ (ด ูแอลมา 17:2–4)

 2. มีตวัอย่างอะไรบ้างจากพระคมัภีรเ์กีย่วกับเวลาทีบ่างคนสอนหลักคาํสอนทีแ่ท้จรงิให้
แก่คนๆ หน่ึงทีส่งสัยหรอืเป็นปฏิปักษ์กับศาสนจักรและหลักคาํสอนของศาสนจักร 
(รวมถึงอย่างน้อยหน่ึงตวัอย่างของเวลาทีบ่างคนกลับใจเน่ืองจากเขาไดร้บัการสอน
หลักคาํสอนทีแ่ท้จรงิ)

 3. การเรยีนรูห้ลักคาํสอนทีแ่ท้จรงิเคยช่วยโน้มน้าวท่านหรอืบางคนทีท่่านรูจ้ักให้
ดาํเนินชีวติตามพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต์ ไดเ้ต็มทีม่ากขึน้เมือ่ใด

หลังจากให้เวลาพอสมควร เชือ้เชิญนักเรยีนหลายๆ คนแบ่งปันคาํตอบของพวกเขากับ
ชัน้เรยีน หลังจากพวกเขารายงาน ให้อธิบายวา่แม้หลักคาํสอนท่ีแท้จรงิจะช่วยเรากระตุน้
ให้คนอื่นดาํเนินชีวติตามพระกิตตคิณุและชีแ้จงคนที่ตอ่ตา้นศาสนจักร แต่ไม่ ใช่ทุกคน



จะยอมรบัความจรงิ เน่ืองจากทุกคนมีสิทธิ์เสร ีพวกเขาสามารถเลือกรบัหรอืปฏิเสธหลัก
คาํสอนที่แท้จรงิของพระเยซูครสิต์ ได้

เชือ้เชิญนักเรยีนนึกถึงข้อผู้เช่ียวชาญพระคมัภีรท์ี่พวกเขาไดเ้รยีนรู้ ไปแล้วในปีน้ี

• ข้อผู้เช่ียวชาญพระคมัภีรข์้อใดมีประโยชน์เป็นพิเศษในการกระตุน้คนอื่นให้ดาํเนิน
ชีวติตามพระกิตตคิณุ

• ข้อผู้เช่ียวชาญพระคมัภีรข์้อใดท่ีจะช่วยหักล้างผู้ที่ตอ่ตา้นศาสนจักร

กระตุน้ให้นักเรยีนเช่ียวชาญข้อพระคมัภีรห์ลักตอ่ไปเพื่อวา่พวกเขาจะพรอ้มสอนหลักคาํ
สอนที่แท้จรงิให้ผู้อื่น

สรปุ ทิตสั 1:10–16 โดยอธิบายวา่เปาโลสอนทิตสัวา่อธิการจําเป็นตอ้งพึ่งพาหลักคาํ
สอนที่แท้จรงิเน่ืองจากมีผู้หลอกลวงและผู้สอนปลอมจํานวนมากท่ามกลางพวกเขา เขา
แนะนําให้ทิตสัตาํหนิผู้สอนปลอมเพื่อวา่พวกเขาจะทิง้ความผิดพลาดและ “มีความเช่ือที่
ถูกตอ้ง” (ข้อ 13) เปาโลอธิบายดว้ยวา่คนช่ัวช้าพูดวา่เขารูจ้ักพระผู้เป็นเจ้าแตก่ารกระทํา
ของพวกเขาปฏิเสธพระองค์

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ทิตสั 2:1 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่
เปาโลแนะนําให้ทิตสัทําอะไรอีกกับหลักคาํสอนท่ีแท้จรงิ

• เปาโลแนะนําให้ทิตสัทําอะไรอีกกับหลักคาํสอนท่ีแท้จรงิ (สอนให้วสุิทธิชนในเกาะ
ครตี)

เขียนคาํตอ่ไปน้ีบนกระดาน: ผู้ชาย ผู้หญิง หญิงสาว และ ชายหนุ่ม

เชือ้เชิญให้หญิงสาวในชัน้เรยีนอ่าน ทิตสั 2:3–5 ในใจโดยมองหาคาํแนะนําของเปาโลวา่
หญิงสูงวยักวา่ควรดาํเนินชีวติอย่างไรและพวกเขาควรสอนอะไรหญิงสาว เชือ้เชิญให้ชาย
หนุ่มอ่าน ทิตสั 2:2, 6–8 ในใจ โดยมองหาคาํแนะนําของเปาโลวา่ชายสูงวยักวา่และชาย
หนุ่มควรดาํเนินชีวติอย่างไร

หมายเหต:ุ หากมีคาํถามเกิดขึน้เกี่ยวกับผู้หญิงตอ้ง “เช่ือฟังสามีของตน” (ข้อ 5) ท่าน
อาจพูดถึงเน้ือหาในบทเรยีนสําหรบั เอเฟซัส 5–6

• ตามที่เปาโลกล่าวไว ้ชายสูงวยั หญิงสูงวยั ชายหนุ่ม หญิงสาว ควรดาํเนินชีวติอย่างไร 
(เขียนคาํตอบของนักเรยีนไวบ้นกระดานใตห้ัวข้อที่สอดคล้อง หรอืขอให้นักเรยีนมาท่ี
กระดานและเขียนคาํตอบของพวกเขา ท่านอาจตอ้งการช่วยให้นักเรยีนเข้าใจวา่คาํบาง
คาํมีความหมายวา่อะไร ตวัอย่างเช่น ประมาณตน หมายถึงสงบเสงี่ยมหรอืจรงิจัง  
มีสตสัิมปชัญญะ หมายถึงควบคมุตนเองและมี ความน่านับถือหมายถึงน่าเคารพ)

• ประโยค “จงประพฤตตินให้เป็นแบบอย่างในการดทีุกดา้น” หมายความวา่อย่างไร 
(ข้อ 7) (เป็นแบบอย่างที่ดี ในการดาํเนินชีวติตามพระกิตตคิณุ)

• ตามคาํแนะนําที่เปาโลให้แก่ทิตสั ผู้ตดิตามของพระเยซูครสิตค์วรทําอะไร (นักเรยีน
อาจใช้คาํพูดตา่งกัน แต่ ให้แน่ใจวา่พวกเขาระบุความจรงิตอ่ไปน้ี ผู้ติดตามของพระ
เยซูครสิต์ต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีสาํหรบัผู้อ่ืน)



เชือ้เชิญให้นักเรยีนนึกถึงสมาชิกสูงวยัในวอรด์หรอืสาขาที่เป็นแบบอย่างที่ดขีองการ
ดาํเนินชีวติตามพระกิตตคิณุและการอุทิศตนเพื่อพระกิตตคิณุ ขอให้นักเรยีนสองสาม
คนแบ่งปันเก่ียวกับคนที่พวกเขานึกถึงและอธิบายวา่แบบอย่างของบุคคลน้ันช่วยพวก
เขาอย่างไร

เชือ้เชิญให้นักเรยีนเลือกพฤตกิรรมหน่ึงที่เขียนไวบ้นกระดานและให้ตัง้เป้าหมายเพ่ือนํา
พฤตกิรรมน้ันเข้ามาสู่ชีวติพวกเขาให้ดขีึน้เพ่ือแบบอย่างที่ดขีองพวกเขาจะเป็นพรแก่ผู้
อื่น

สรปุ ทิตสั 2:9–10 โดยอธิบายวา่เปาโลแนะนําให้ทิตสัสอนสมาชิกศาสนจักรที่ทํางานเป็น
ทาสให้ซ่ือสัตย์และไม่ขัดแย้งในการตดิตอ่กับนายของเขา โดยการเป็นคนซ่ือสัตย์และ
ไม่ขัดแย้ง สมาชิกศาสนจักรเหล่าน้ีจะสรรเสรญิเกียรตพิระเจ้าและเป็นแบบอย่างที่ดี
สําหรบันายของพวกเขา

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ทิตสั 2:11–15 อธิบายวา่งานแปลของโจเซฟ สมิธ 
ฟีลิปปี 1:28 กล่าววา่ “และท่านไม่เกรงกลัวพวกที่ขัดขวางเลย ผู้ที่ปฏิเสธพระกิตตคิณุ 
ซ่ึงนําความพินาศมาสู่พวกเขา แตท่่านผู้ที่ยอมรบัพระกิตตคิณุซ่ึงคอืความรอด และน่ัน
เป็นของพระผู้เป็นเจ้า” ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่พระคณุของพระผู้เป็นเจ้า
ทําให้อะไรเป็นไปไดสํ้าหรบัคนทัง้ปวงและพระครสิตท์รงทําอะไรให้เราทุกคน

• พระคณุของพระผู้เป็นเจ้าทําให้อะไรเป็นไปไดสํ้าหรบัคนทัง้ปวง

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 12 วสุิทธิชนควรทําอะไรเพื่อเข้าถึงพระคณุของพระผู้เป็นเจ้า

• เราเรยีนรูอ้ะไรจากคาํสอนของเปาโลใน ข้อ 14 เกี่ยวกับส่ิงที่พระเยซูครสิตท์รงทํา
เพื่อเรา (นักเรยีนควรระบุความจรงิทํานองน้ี พระเยซูครสิต์ทรงสละพระชนม์ชีพ
พระองค์เองเพ่ือเราเพ่ือวา่พระองค์จะทรงไถ่เราและชําระเราให้บรสุิทธ์ิ ท่านอาจ
เชือ้เชิญให้นักเรยีนทําเครือ่งหมายวลีน้ีใน ข้อ 14 ที่สอนความจรงิน้ี)

ชี ้ให้เห็นวา่ “ประชากร” (ข้อ 14) หมายถึงผู้คนท่ีมีคา่ของพระเจ้า คนที่พระองคท์รงซือ้
หรอืไถ่ไวแ้ล้ว (ด ู1 เปโตร 1:18–19; 2:9) และคนที่ทําพันธสัญญาวา่จะรกัษาพระบัญญัติ
ของพระองค ์(ด ูอพยพ 19:5–6)

สรปุ ทิตสั 3:1–2 โดยอธิบายวา่เปาโลแนะนําให้ทิตสัสอนวสุิทธิชนในเกาะครตีให้เช่ือฟัง
กฎหมายของแผ่นดนิและให้สุภาพอ่อนโยนในความสัมพันธ์ของพวกเขากับผู้อื่น

เชือ้เชิญนักเรยีนหลายๆ คนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก ทิตสั 3:3–8 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม 
โดยมองหาส่ิงที่เปาโลพูดวา่พระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต์ ไดเ้ปลี่ยนเขาและวสุิทธิชน
ในเกาะครตีอย่างไร

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 3 เปาโลบรรยายถึงตวัเขาเองและสมาชิกศาสนจักรคนอื่นๆ ก่อน
ที่พวกเขาจะเรยีนรูพ้ระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต์

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 5–6 ส่ิงใดเปลี่ยนแปลงผู้คนเหล่าน้ี



• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 7 จะเกิดอะไรขึน้กับผู้คนอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิด
ขึน้จากพระคณุของพระเยซูครสิต์

เชือ้เชิญให้นักเรยีนพิจารณาวา่พวกเขาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเน่ืองจากพระกิตตคิณุของ
พระเยซูครสิต์

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 8 เปาโลแนะนําให้วสุิทธิชนทําอะไรหลังจากพวกเขาเปลี่ยนและ
รบับัพตศิมาแล้ว

สรปุ ทิตสั 3:9–15 โดยอธิบายวา่เปาโลแนะนําวสุิทธิชนให้หลีกเลี่ยงการทะเลาะกับคนที่
สรา้งความแตกแยก เปาโลขอให้ทิตสัมาเยี่ยมเขาในมาซิโดเนียดว้ย

สรปุโดยเป็นพยานถึงความจรงิที่ระบุในบทน้ี
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ขอให้นักเรยีนนึกภาพเยาวชนในวอรด์หรอืสาขาของพวกเขา ชี ้ให้เห็นวา่ในฐานะสมาชิก
ของศาสนจักรเรามี โอกาสปฏิสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับผู้ที่แตกตา่งจากเรา

• เยาวชนในวอรด์หรอืสาขาของท่านแตกตา่งกันอย่างไร (เตอืนให้นักเรยีนพูดถึงกันและ
กันดว้ยความเคารพ)

ชี ้ให้เห็นวา่ในฐานะสมาชิกของศาสนจักรเรามักจะเจอกับผู้คนใหม่ๆ ขอให้นักเรยีน
จินตนาการวา่มีคนใหม่มาเข้ารว่มกับวอรด์หรอืสาขาของพวกเขา

• ความท้าทายทางสังคมใดที่บางคนอาจประสบเมื่อเข้ารว่มกับศาสนจักรหรอืย้ายไป
วอรด์หรอืสาขาใหม่ (หากมีนักเรยีนคนใดเข้ารว่มกับศาสนจักรหรอืย้ายเข้าไปในวอรด์
หรอืสาขาใหม่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เชือ้เชิญให้พวกเขาบรรยายความท้าทายทางสังคม
ที่พวกเขาประสบ)

ขอให้นักเรยีนไตรต่รองคาํถามตอ่ไปน้ี

• ท่านปฏิบัตกิับสมาชิกศาสนจักรที่มีพฤตกิรรมแตกตา่ง มีความสนใจแตกตา่ง หรอือยู่
ในกลุ่มสังคมที่ตา่งจากท่านอย่างไร

• ท่านปฏิบัตกิับสมาชิกใหม่ ในวอรด์หรอืสาขาท่านอย่างไร

เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาความจรงิขณะศึกษาสาส์นที่เปาโลเขียนถึงฟีเลโมนท่ีจะช่วย
นําพวกเขาในการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนสมาชิกศาสนจักร

อธิบายวา่เปาโลอยู่ ในคกุเมื่อเขาเขียนถึงฟีเลโมน คนที่น่าจะเป็นผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสสู่
ศาสนจักรชาวกรกี สรปุ ฟีเลโมน 1:1–3 โดยอธิบายวา่เปาโลเริม่ตน้สาส์นของเขาโดยทัก
ทายฟีเลโมนและคนอื่นๆ รวมถึงที่ประชุมซ่ึงพบกันในบ้านของฟีเลโมน

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ฟีเลโมน 1:4–7 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมอง
หาสาเหตทุี่เปาโลช่ืนชมฟีเลโมน อธิบายวา่ในบรบิทน้ี คาํวา่ มีส่วนรว่ม หมายถึงการเข้า
มามีส่วนรว่มและผูกมิตร   และวลี “จะเกิดผล” หมายถึงมีประสิทธิผล  



• เหตใุดเปาโลจึงช่ืนชมฟีเลโมน (เน่ืองจากศรทัธาของฟีเลโมนและความรกัที่เขามี
ตอ่พระผู้ช่วยให้รอดและเพื่อนสมาชิกในศาสนจักร ท่านอาจจําเป็นตอ้งอธิบายวา่เมื่อ
เปาโลกล่าววา่ “จิตใจของพวกธรรมิกชนแช่มช่ืนขึน้” [ข้อ 7] เขาหมายความวา่ 
ฟีเลโมนทําให้จิตใจของพวกเขาเบิกบาน)

เชือ้เชิญนักเรยีนอ่านออกเสียงข้อมูลตอ่ไปน้ีเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เปาโลพูดถึงในสาส์น
ฉบับน้ี

ฟีเลโมนมีคนรบัใช้ หรอืทาส ช่ือวา่โอเนสิมัสที่หนีไปและอาจขโมยบางอย่างไปจาก 
ฟีเลโมน (ด ูฟีเลโมน 1:18) ระบบทาสไม่ไดม้องวา่เป็นส่ิงช่ัวรา้ยในวฒันธรรมชาวครสิต ์
ยิวสมัยพันธสัญญาใหม่และไดร้บัการสนับสนุนจากกฎหมายโรมัน การลงโทษทาสที่หลบ
หนีไดแ้ก่การโบยอย่างหนัก ตตีราบนหน้าผาก หรอืแม้แตถู่กประหาร หลังจากหนีไป  
โอเนสิมัสไดพ้บกับอัครสาวกเปาโล

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ฟีเลโมน 1:8–12 เชือ้เชิญให้ชัน้เรยีนดตูาม โดย
มองหาส่ิงที่เปาโลขอรอ้ง หรอืวงิวอนให้ฟีเลโมนทํา หากจําเป็น ให้อธิบายวา่ใน ข้อ 8 คาํวา่ 
ส่ัง หมายถึงออกคาํส่ัง ทีค่วรทํา หมายถึงถูกตอ้งหรอืเหมาะสม

• เปาโลขอให้ฟีเลโมนทําอะไร

• หากท่านอยู่ ในสถานการณ์ของฟีเลโมน ท่านจะคดิหรอืรูสึ้กอย่างไรเม่ือไดร้บัคาํรอ้งขอ
จากเปาโล

ชี ้ไปที่วลี “ผู้ซ่ึงไดม้าเป็นบุตรระหวา่งที่ข้าพเจ้าถูกคมุขังอยู่” (ข้อ 10) อธิบายวา่ความ
หมายหน่ึงของคาํกรยิา ไดม้าเป็นบุตร คอืการให้ชีวติแก่บางคน

• ท่านคดิวา่เปาโลหมายความวา่อย่างไรในวลีน้ี (ขณะที่เปาโลอยู่ ในที่คมุขัง เขาช่วยให้ 

โอเนสิมัสตัง้ตน้ชีวติใหม่เป็นผู้ตดิตามของพระเยซูครสิต)์

สรปุ ฟีเลโมน 1:13–14 โดยอธิบายวา่เปาโลตอ้งการให้ โอเนสิมัสอยู่กับเขาเพื่อวา่โอเนสิ-
มัสจะช่วยเขา แตเ่ปาโลไม่ตอ้งการทําเช่นน้ันโดยปราศจากความเห็นชอบจากฟีเลโมน

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ฟีเลโมน 1:15–16 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมอง
หาวา่เปาโลกระตุน้ให้ฟีเลโมนมองความสัมพันธ์ของเขากับโอเนสิมัสผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใส
ใหม่อย่างไร

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 16 ฟีเลโมนจะมองโอเนสิมัสอย่างไร

• เหตใุดการมองโอเนสิมัสวา่เป็น “พ่ีน้องท่ีรกั” เป็นเรือ่งยากสําหรบัฟีเลโมน (คาํตอบท่ี
เป็นไปไดอ้าจไดแ้ก่พวกเขาอยู่ ในวรรณะทางสังคมและเศรษฐกิจที่ตา่งกันและ 
โอเนสิมัสอาจทําผิดตอ่ฟีเลโมนตามประเพณีในสมัยน้ัน)

• เราสามารถเรยีนรูค้วามจรงิอะไรจาก ข้อ 16 เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเราที่มีตอ่กัน
เน่ืองจากพระกิตตคิณุ (ช่วยนักเรยีนระบุความจรงิทํานองน้ี เราเป็นพ่ีน้องกันในพระ
กิตติคุณ เขียนความจรงิน้ีไวบ้นกระดาน)

• อะไรทําให้เราทุกคนเป็นพี่น้องกัน

หากจําเป็น ให้อธิบายวา่เราทุกคนเป็นบุตรธิดาทางวญิญาณของพระบิดาบนสวรรค ์
(ด ูฮีบร ู12:9) จึงเป็นพี่น้องกันทัง้หมด นอกจากน้ี โดยผ่านศาสนพิธีบัพตศิมาและ
การยืนยัน การใช้ศรทัธาในพระเยซูครสิตอ์ย่างตอ่เน่ือง การเช่ือฟัง และการกลับใจ
อย่างตอ่เน่ือง เราเกิดใหม่ทางวญิญาณ เราเป็นบุตรและธิดาของพระเยซูครสิต์ ในทาง



ใด (ด ูโมไซยาห์ 5:7) ดงัน้ันจึงเป็นพี่น้องในครอบครวัพันธสัญญาของพระองค ์ไม่วา่
เราจะมีเพศใด อายุเท่าใด มีพืน้เพ หรอืสถานะทางสังคมอย่างไร เราเท่าเทียมกันใน
อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านคาํกล่าวตอ่ไปน้ีของประธานสเป็นเซอร ์ดบัเบิลยู. คมิบัลล์ 
ขอให้ชัน้เรยีนฟังดวูา่ความจรงิที่พวกเขาเพิ่งระบุสามารถมีอิทธิพลตอ่วธิีที่เราปฏิบัตติอ่
กันอย่างไร โดยเฉพาะอย่างย่ิงการปฏิบัตติอ่สมาชิกใหม่ของศาสนจักร

“ข้าพเจ้าไดร้บัการหนุนใจเสมอโดยการอ่านจดหมายสัน้ๆ ที่เปาโลเขียนถึง
ฟีเลโมน จดหมายฉบับน้ีสอนเราถึงหลักธรรมและวญิญาณเก่ียวกับความ
เป็นพี่น้องในพระกิตตคิณุ . . .

“นับเป็นแรงบันดาลใจและปีตทิี่ ไดเ้ห็นวญิญาณเดยีวกันน้ีเกิดผลทั่วทัง้
ศาสนจักร ที่ ไดเ้ห็นวสุิทธิชนยอมรบัและช่วยสนับสนุนและสวดออ้นวอนให้คนที่เข้ามา
สู่อาณาจักรของพระเจ้าของเราทุกวนั ขอให้เป็นมิตรกันตอ่ไป—และกับอีกหลายๆ คนที่
จะเข้ามาสู่ศาสนจักร ตอ้นรบัพวกเขา รกัและผูกมิตรกับพวกเขา

“เป็นเรือ่งน่าเศรา้ บางครัง้มีเหตกุารณ์ที่บางคนในบรรดาพวกเราไม่ทําเช่นน้ัน เรือ่ง
ราวท่ีบางคนปฏิเสธผู้ที่พระเจ้าทรงรบัโดยการบัพตศิมา หากพระเจ้า ‘ ไม่ทรงละอายที่
จะเรยีกเขาเหล่าน้ันวา่พี่น้อง’ (ฮีบร ู2:11) ดงัน้ัน ขอให้เรา . . . จับมือพี่น้องของเราและ
ยกพวกเขาเข้ามาสู่วงล้อมของเราดว้ยความห่วงใยและความรกั” (“Always a Convert 

Church: Some Lessons to Learn and Apply This Year,” Ensign, Sept. 1975, 4)

• ตามที่ประธานคมิบัลล์กล่าวไว ้พี่น้องในพระกิตตคิณุควรปฏิบัตติอ่กันอย่างไร

เตอืนนักเรยีนถึงคาํถามที่พวกเขาไดร้บัการเชือ้เชิญให้ ไตรต่รองก่อนหน้าน้ีในชัน้เรยีน
เกี่ยวกับวธิีที่พวกเขาปฏิบัตติอ่สมาชิกศาสนจักรที่แตกตา่งจากตนเองหรอืคนที่มาใหม่
ในวอรด์หรอืสาขาของเขา

• ท่านคดิวา่เหตใุดจึงสําคญัที่จะเข้าใจวา่เราเป็นพี่น้องกันในพระกิตตคิณุ

• ท่านเคยเห็นบางคนปฏิบัตติอ่ผู้อื่นเหมือนเป็นพี่น้องในพระกิตตคิณุเมื่อใด

เพื่อเตรยีมให้นักเรยีนระบุความจรงิเพิ่มเตมิที่มีอยู่ ในสาส์นของเปาโลถึงฟีเลโมน ขอ
ให้พวกเขานึกถึงเวลาที่มีบางคนทําให้พวกเขาไม่พอใจหรอืทําผิดตอ่พวกเขา เชือ้เชิญ
นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ฟีเลโมน 1:17 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาส่ิงที่เปาโล
แนะนําให้ฟีเลโมนทํา

• เปาโลแนะนําให้ฟีเลโมนทําอะไร

อธิบายวา่เปาโลกําลังขอให้ฟีเลโมนรบัโอเนสิมัสในแบบเดยีวกันกับที่ฟีเลโมนจะรบัเปาโล 
ในการทําตามคาํแนะนําน้ี ฟีเลโมนจะยกเลิกการลงโทษที่รา้ยแรงซ่ึงโดยปกตแิล้วทาสที่
หนีไปจะไดร้บั

• ดงัปรากฏอยู่ ในคาํแนะนําที่เปาโลให้แก่ฟีเลโมน ความรบัผิดชอบอะไรที่สานุศิษย์ทุก
คนของพระเยซูครสิตม์ีตอ่คนที่ทําให้พวกเขาไม่พอใจหรอืทําผิดตอ่พวกเขา (ช่วย
นักเรยีนระบุความจรงิตอ่ไปน้ี สานุศษิย์ของพระเยซูครสิต์ ให้ความเมตตาและให้
อภัยแก่ผู้อ่ืน เขียนความจรงิน้ีไวบ้นกระดาน)

• เหตใุดบางครัง้จึงเป็นเรือ่งยากท่ีจะให้ความเมตตาและให้อภัยผู้อื่น



ชี ้ให้เห็นวา่การให้ความเมตตาและให้อภัยแก่คนที่ทําผิดตอ่เราไม่จําเป็นตอ้งหมายความ
วา่ยอมให้พวกเขาหลีกเลี่ยงผลจากการกระทําของพวกเขา และไม่ไดห้มายความวา่จะ
ทําให้ความไวว้างใจของเราในตวัพวกเขากลับคนืมาในทันที แตห่มายความวา่เราแสดง
ความเห็นใจตอ่ผู้อื่นและทิง้ความโกรธแคน้ โมโห หรอืเจ็บปวดที่เราอาจเก็บไว ้เมื่อ
เหมาะสม เราอาจยอมให้คนที่เคยทําผิดตอ่เราไดร้บัความวางใจจากเราอีกครัง้ แม้วา่การ
ให้อภัยผู้อื่นอาจเป็นเรือ่งยาก แตเ่ราสามารถสวดอ้อนวอนพระบิดาบนสวรรคเ์พื่อทูลขอ
ความช่วยเหลือ และพระองคจ์ะทรงช่วยเรา

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ฟีเลโมน 1:18–21 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมอง
หาส่ิงที่เปาโลเสนอวา่จะทําแทนโอเนสิมัส

• เปาโลเสนอวา่จะทําอะไรแทนโอเนสิมัส (ชดใช้ฟีเลโมนดว้ยเงินที่ฟีเลโมนสูญเสียอัน
เป็นผลมาจากการกระทาํของโอเนสิมัส)

• ความพยายามของเปาโลเพื่อโอเนสิมัสเหมือนส่ิงที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงทําเพื่อเรา
อย่างไร (ดงัที่เปาโลวงิวอนแทนโอเนสิมัส พระเยซูครสิตท์รงวงิวอนแทนเราและทรง
แก้ตา่งให้เราตอ่พระพักตรพ์ระบิดาบนสวรรค ์[ด ูคพ. 45:3–5] พระเยซูครสิตท์รง
ชดใช้หน้ีทางวญิญาณที่เราเป็นหน้ีเพราะบาปของเรา)

• การจดจําส่ิงที่พระเยซูครสิตท์รงทําเพื่อเราช่วยใหเ้รามีเมตตาและให้อภัยผู้อื่นได้
อย่างไร

แบ่งนักเรยีนออกเป็นกลุ่มๆ ละสามหรอืส่ีคน (หรอืทํากิจกรรมน้ีให้เสรจ็สมบูรณ์เป็นชัน้
เรยีนหากท่านไม่มีนักเรยีนพอที่จะแบ่งเป็นกลุ่ม) แจกสําเนาคาํแนะนําเป็น เอกสารแจก 
ตอ่ไปน้ีให้แตล่ะกลุ่ม

สนทนาคาํถามตอ่ไปน้ีดว้ยกันในกลุ่มของท่าน ในคาํตอบของท่าน ให้แน่ใจวา่จะไม่แบ่ง
ปันเรือ่งราวที่เป็นส่วนตวัมากเกินไป

• เหมือนกับฟีเลโมน ท่านเคยจําเป็นตอ้งให้ความเมตตาและให้อภัยผู้อื่นเม่ือใด ท่าน
สามารถให้ความเมตตาและให้อภัยบุคคลน้ีไดอ้ย่างไร ท่านไดร้บัพรจากการทําเช่นน้ัน
อย่างไร

• เหมือนกับโอเนสิมัส ท่านเคยหวงัวา่จะไดร้บัความเมตตาและการให้อภัยจากคนอื่น
เมื่อใด ท่านแสวงหาความเมตตาและการให้อภัยจากบุคคลน้ีอย่างไร ท่านไดร้บัพรจาก
การทําเช่นน้ันอย่างไร

•  ท่านเคยเป็นส่ือกลางระหวา่งบางคนท่ีกําลังแสวงหาการให้อภัยและคนที่จําเป็นตอ้ง
ให้อภัยและความเมตตาเหมือนเปาโลเมื่อใด ท่านสามารถช่วยให้ผู้ที่ทําผิดไดร้บัการให้
อภัยและผู้ที่ถูกทํารา้ยให้อภัยผู้ที่ทําผิดอย่างไร

หลังจากนักเรยีนสนทนาคาํถามเหล่าน้ีในกลุ่มของพวกเขาแล้ว เชือ้เชิญให้นักเรยีนคน
หน่ึงจากแตล่ะกลุ่มแบ่งปันกับชัน้เรยีนเกี่ยวกับประสบการณ์ของเขาในสถานการณ์เหล่า
น้ีหรอืประสบการณ์ของสมาชิกคนหน่ึงในกลุ่ม ( โดยการยินยอมของสมาชิกในกลุ่ม) 
(ทางเลือก อีกวธิีหน่ึงคอืจัดเตรยีมเอกสารคาํถามให้นักเรยีนแตล่ะคนหรอืเขียนคาํถาม



บนกระดานและเชือ้เชิญให้นักเรยีนตอบคาํถามหน่ึงข้อในสมุดจดหรอืสมุดบันทึกการ
ศึกษาพระคมัภีรข์องพวกเขา หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว เชือ้เชิญนักเรยีนผู้ที่เต็มใจ
ทําเช่นน้ันให้แบ่งปันส่ิงที่พวกเขาเขียนกับชัน้เรยีน)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนเขียนในสมุดจดหรอืสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องพวกเขาวา่
พวกเขาจะทําอะไรเพื่อหยิบยื่นความเมตตาและให้อภัยผู้อื่น กระตุน้ให้นักเรยีนประยุกต์
ใช้ส่ิงที่พวกเขาเขียน
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อ่านออกเสียงสถานการณ์สมมตติอ่ไปน้ี

1. เยาวชนหญิงคนหน่ึงเหน่ือยหน่ายกับการเป็น “เด็กด”ี ตลอดเวลาเพราะเธอไม่ไดเ้ข้า
รว่มกิจกรรมบางอย่างกับเพื่อนของเธอ เธอคดิจะลดหย่อนมาตรฐานของเธอเพื่อเป็น
ส่วนหน่ึงของกลุ่ม

2. ชายหนุ่มคนหน่ึงที่กําลังรบัใช้งานเผยแผ่เต็มเวลาตระหนักวา่งานเผยแผ่ศาสนายาก
กวา่ที่เขาคาดไว ้และเขากําลังคดิวา่จะกลับบ้าน

• สถานการณ์สองเรือ่งน้ีมีอะไรเหมือนกัน

• มีสาเหตอุะไรบ้างท่ีคนอาจคดิเลิกพยายามทําส่ิงที่พวกเขารูว้า่ถูกตอ้ง

แนะนําหนังสือฮีบรสัูน้ๆ โดยอธิบายวา่ ภายใตแ้รงกดดนัของความทุกข์นานัปการ ผู้
เปลี่ยนใจเลื่อมใสชาวยิวบางคน (ท่ีเรยีกวา่คนฮีบร)ู กําลังถอนตวัออกจากการประชุม
ศาสนจักรและกลับไปสู่ความปลอดภัยของการนมัสการตามประเพณีชาวยิว ซ่ึงไม่รวมถึง
ความเช่ือในพระเยซูครสิต ์(ด ูฮีบร ู10:25, 38–39) เปาโลเขียนสาส์นฉบับน้ีเพื่อกระตุน้
สมาชิกศาสนจักรเหล่าน้ีให้ยังคงซ่ือสัตย์ตอ่พระเยซูครสิต์

เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาความจรงิขณะพวกเขาศึกษาฮีบรเูพื่อช่วยให้พวกเขายังคง
ซ่ือสัตย์ตอ่พระครสิตเ์มื่อพวกเขาอาจรูสึ้กเหมือนอยากยอมแพ้

เชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่าน ฮีบร ู1:1–3, 10 ในใจ โดยมองหา หลักคาํสอน ที่เปาโลสอนวสุิทธิ
ชนชาวยิวเกี่ยวกับพระเยซูครสิต์

หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว เชือ้เชิญให้นักเรยีนหลายๆ คนเขียนความจรงิที่พวกเขา
พบบนกระดาน นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกันแต่ ให้แน่ใจวา่ไดเ้ขียนข้อความคล้ายกับ
ความจรงิตอ่ไปน้ีบนกระดาน

พระเยซูครสิต์ทรงสรา้งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก (ด ูฮีบร ู1:2, 10)

พระบิดาตรสักับเราทางพระบุตร (ด ูฮีบร ู1:2)

พระเยซูครสิต์ทรงเป็นทายาทของพระบิดา (ด ูฮีบร ู1:2)

พระเยซูครสิต์ทรงมีแก่นแท้เดียวกับพระบิดา (ด ูฮีบร ู1:3)



พระเยซูครสิต์ทรงคํา้จุนสิง่ทัง้ปวงไวด้้วยพระวจนะอันทรงฤทธานุภาพของ
พระองค์ (ด ูฮีบร ู1:3)

พระเยซูครสิต์ทรงชําระบาปของเรา (ด ูฮีบร ู1:3)

พระเยซูครสิต์ประทับทางเบือ้งขวาของพระบิดา (ด ูฮีบร ู1:3)

ท่านอาจตอ้งอธิบายวา่วลี “แก่นแท้เดยีวกับพระบิดา” หมายความวา่พระเยซูครสิตท์รงมี
พระลักษณะบุคคลทางรา่งกายและทางวญิญาณของพระบิดาบนสวรรคแ์ละทรงรบัพระ
อุปนิสัยจากพระผู้เป็นเจ้า และวลี “ทรงคํา้จุนส่ิงทัง้ปวงไวด้ว้ยพระวจนะอันทรงฤทธานุ
ภาพของพระองค”์ ระบุวา่พระเยซูครสิตท์รงมีฤทธานุภาพทัง้ปวง

• การรูค้วามจรงิเหล่าน้ีอาจช่วยคนที่มีปัญหาในการคงความซ่ือสัตย์ตอ่พระเยซูครสิต์
และพระกิตตคิณุของพระองคอ์ย่างไร

เชือ้เชิญให้นักเรยีนไตรต่รองวา่ความจรงิเหล่าน้ีข้อใดที่อาจช่วยพวกเขาหากพวกเขาถูก
ล่อลวงให้ปฏิเสธการทําตามพระประสงคข์องพระเจ้า

อธิบายวา่หัวข้อในหนังสือฮีบรคูอืความลํา้เลิศของพระเยซูครสิต ์ตวัอย่างเช่น ใน ฮีบร ู
1:4–14 เปาโลแสดงให้เห็นวา่พระเยซูครสิตท์รงยิ่งใหญ่กวา่บรรดาทูตสวรรค ์ในหลายบท
หลังจากน้ัน เขายังคงแสดงให้เห็นถึงความดงีามและลํา้เลิศของพระครสิต์

• การรูว้า่พระเยซูครสิตท์รงย่ิงใหญ่กวา่ส่ิงทัง้ปวงจะช่วยคนบางคนที่กําลังมีปัญหาในการ
คงความซ่ือสัตย์ตอ่พระองคอ์ย่างไร

กระตุน้ให้นักเรยีนยังคงมองหาหัวข้อน้ีเมื่อพวกเขาศึกษาส่วนที่เหลือของหนังสือฮีบรู

ขอให้นักเรยีนพิจารณาวา่พวกเขาจะเลือกกัปตนัหรอืหัวหน้าทีมหรอืกลุ่มที่พวกเขาจะ
เข้ารว่มอย่างไร (ตวัอย่างเช่นในการแข่งขันกีฬา โตว้าที ละคร หรอืชมรมในโรงเรยีน)

• ท่านมองหาคณุสมบัตอิะไรเมื่อเลือกกัปตนัหรอืผู้นํา

อธิบายวา่ใน ฮีบร ู2 เปาโลอธิบายมากขึน้เกี่ยวกับพระลักษณะและพระอัตลักษณ์ของ
พระเยซูครสิตต์อ่ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสชาวยิวเพื่อช่วยให้พวกเขามองเห็นเหตผุลที่พวกเขา
ควรตดิตามพระเยซูครสิตต์อ่ไป เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ฮีบร ู2:10 ขอให้
ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่เปาโลเรยีกพระเยซูครสิตว์า่อย่างไร

• พระเยซูครสิตท์รงเป็นผู้เบิกทางของอะไร ( ให้เขียนความจรงิตอ่ไปน้ีไวบ้นกระดาน 
พระเยซูครสิต์ทรงเป็นผู้เบิกทางสูค่วามรอดของเรา)

• พระเยซูครสิตท์รงเป็นผู้เบิกทางสู่ความรอดของเราในดา้นใดบ้าง

แบ่งนักเรยีนออกเป็นคู ่และมอบหมายให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่าน ฮีบร ู2:8–13 และอีกคน
หน่ึงอ่าน ฮีบร ู2:14–18 เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาวลีที่บรรยายสาเหตทุี่พระผู้ช่วยให้รอด
ทรงมีคณุสมบัตคิูค่วรแก่การเป็นผู้เบิกทางสู่ความรอดของเรา (อธิบายวา่วลี “เพื่อลบล้าง
บาปของประชาชน” ใน ข้อ 17 หมายความวา่พระครสิตท์รงชดใช้บาปให้เรา ทําให้เรา
คนืด ีหรอืมีสัมพันธภาพที่ราบรืน่กับพระบิดาบนสวรรค)์



หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว ขอให้นักเรยีนรายงานส่ิงที่พบกับคูข่องพวกเขา จากน้ัน
ให้ถามชัน้เรยีนวา่

• ตามท่ีกล่าวไว้ ใน ข้อ 9 พระเยซูครสิตท์รงทําอะไรเพื่อทุกคน

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 14 พระผู้ช่วยให้รอดทรงชนะส่ิงใดโดยการชดใช้ของพระองค์

ชี ้ให้เห็นวา่เปาโลไม่เพียงเรยีกพระผู้ช่วยให้รอดวา่เป็นผู้เบิกทางสู่ความรอดของเรา
เท่าน้ัน แตย่ังเรยีกพระองคว์า่ “มหาปุโรหิตผู้เป่ียมดว้ยความเมตตาและความซ่ือสัตย์” 
(ข้อ 17) เปาโลเปรยีบพระเยซูครสิตเ์ป็นมหาปุโรหิตยิวเน่ืองจากมหาปุโรหิตถูกมองวา่
เป็นส่ือกลางระหวา่งผู้คนและพระผู้เป็นเจ้า

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 17 อะไรทําให้พระเยซูทรงเป็นมหาปุโรหิตผู้เป่ียมดว้ยความ
เมตตาและความซ่ือสัตย์เช่นน้ันได้

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 18 เหตใุดพระผู้ช่วยให้รอดจึงทรงสามารถช่วยเราได ้(ด ูแอลมา 
7:11–13 ดว้ย)

อธิบายวา่ใน ฮีบร ู4:14–16 เปาโลให้ข้อคดิเพ่ิมเตมิตอ่คาํสอนของเขาวา่พระผู้ช่วยให้รอด
ทรงเป็นมหาปุโรหิตผู้เป่ียมดว้ยความเมตตาและความซ่ือสัตย์อย่างไร เชือ้เชิญนักเรยีน
คนหน่ึงอ่านออกเสียงข้อเหล่าน้ี ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่อะไรทําให้พระเยซู
ครสิตท์รงเป็นมหาปุโรหิตที่ยิ่งใหญ่เช่นน้ัน เชือ้เชิญให้นักเรยีนรายงานส่ิงที่พบ

• ตามที่ท่านเรยีนรูจ้าก ฮีบร ู2:14–18 และ 4:14–16 เหตใุดพระเยซูครสิตจ์ึงสามารถเข้า
พระทัยเราไดอ้ย่างสมบูรณ์และทรงเมตตาสงสารความอ่อนแอและความไม่ดพีรอ้ม
ทัง้หมดของเรา (ช่วยให้นักเรยีนเข้าใจความจรงิตอ่ไปน้ี เพราะพระเยซูครสิต์ทรงทน
ทุกข์และทรงถูกล่อลวงในทุกสิง่ พระองค์จึงเข้าพระทัยเราอย่างสมบูรณ์และทรง
ช่วยเราได้ ในยามต้องการ เขียนความจรงิน้ีไวบ้นกระดาน)

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ฮีบร ู4:16 การเข้าใจความจรงิน้ีช่วยอะไรเราได้

• ท่านคดิวา่การเข้ามาถึงพระที่น่ังแห่งพระคณุดว้ยความกล้าหมายความวา่อย่างไร

เชือ้เชิญให้นักเรยีนแบ่งปันความรูสึ้กของพวกเขาวา่ความจรงิใน ฮีบร ู2 จะช่วยให้พวก
เขาม่ันใจการตดัสินใจของพวกเขาท่ีจะตดิตามพระเยซูครสิตเ์ป็นผู้นําของพวกเขา
อย่างไร

เชือ้เชิญให้นักเรยีนเขียนในสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรห์รอืสมุดจดของพวกเขา
เกี่ยวกับส่ิงที่ทําให้พวกเขาวติกกังวลทางโลกหรอืทางวญิญาณ

• เราจะพบสันตสุิขและการหยุดพักจากส่ิงเหล่าน้ีและบ่อเกิดของความสับสนตลอดจน
ความวติกกังวลอื่นๆ ไดอ้ย่างไร

เตอืนนักเรยีนวา่วสุิทธิชนชาวยิวกําลังเผชิญการข่มเหงเน่ืองจากดาํเนินชีวติตามพระ
กิตตคิณุ อธิบายวา่ใน ฮีบร ู3 และ 4 เปาโลพูดถึงประสบการณ์หน่ึงจากพันธสัญญาเดมิ
เพื่อสอนวสุิทธิชนวา่จะพบสถานพักผ่อนในชีวติน้ีและในชีวติหน้าไดอ้ย่างไร

อธิบายวา่หลังจากไดร้บัอิสรภาพจากอียิปต ์ผู้คนชาวอิสราเอลโบราณทําให้พระเจ้าขุ่น
เคอืงพระทัยจึงไม่ไดร้บัอนุญาตให้เข้าไปในสถานพักผ่อนของพระเจ้า (ด ูกันดารวถิี 14; 



เจคอบ 1:7–8; แอลมา 12:33–37; 13:6, 12–13, 28–29) ท่านอาจเชือ้เชิญให้นักเรยีนทํา
เครือ่งหมายวลี “การหยุดพักของเรา” ใน ฮีบร ู3:11

ชี ้ให้เห็นวา่เอ็ลเดอรบ์รซู อาร.์ แมคคองกีแห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองอธิบายวา่การเข้าไป
ในสถานพักผ่อนของพระเจ้าหมายถึงอะไร เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํ
พูดตอ่ไปน้ีจากเอ็ลเดอรแ์มคคองกี และขอให้นักเรยีนฟังดวูา่การเข้าไปในสถานพักผ่อน
ของพระเจา้หมายถึงอะไร

“วสุิทธิชนที่แท้จรงิเข้าไปในสถานพักผ่อนของพระเจ้า ขณะอยู่ ในชีวติน้ี 
และโดยปฏิบัตติามความจรงิ พวกเขายังคงอยู่ ในสภาพท่ีไดร้บัพรจนกวา่
พวกเขาจะพักผ่อนกับพระเจ้าในสวรรค ์. . . สถานพักผ่อนของพระเจ้า ซ่ึง
เกี่ยวข้องกับมนุษย์ เป็นการไดร้บัความรูอ้ันสมบูรณ์ถึงความเกี่ยวเน่ืองกับ
สวรรคข์องงานยุคสุดท้ายที่ยิ่งใหญ่ . . . สถานพักผ่อนของพระเจ้า ใน

นิรนัดร คอืการรบัชีวตินิรนัดรเ์ป็นมรดก ไดร้บัความสมบูรณ์แห่งรศัมีภาพของพระเจ้า 
(คพ. 84:24)” (Mormon Doctrine, 2nd ed. [1966], 633)

• การเข้าไปในสถานพักผ่อนของพระเจ้าในชีวติน้ีหมายความวา่อย่างไร หมายความวา่
อย่างไรหลังจากเราตาย

อ่านออกเสียง ฮีบร ู4:1 ขอให้นักเรยีนดตูาม โดยมองหาส่ิงที่เปาโลกังวลวา่สมาชิกบางคน
ของศาสนจักรจะทําไม่ได้

• เปาโลกังวลเกี่ยวกับอะไร (กังวลวา่สมาชิกศาสนจักรบางคนจะไม่ไดเ้ข้าไปในสถานพัก
ผ่อนของพระเจ้า)

เขียนพระคมัภีรต์อ่ไปน้ีไวบ้นกระดาน ฮีบร ู3:7–8, 12–15, 18–19; 4:2–3, 6–7, 11 ขอให้
ชัน้เรยีนอ่านข้อเหล่าน้ีในใจโดยมองหาส่ิงที่เปาโลสอนเกี่ยวกับวธิีที่เราจะเข้าไปในสถาน
พักผ่อนของพระเจ้า (กระตุน้ให้นักเรยีนอ่าน งานแปลของโจเซฟ สมิธ ฮีบร ู4:3 ในคูม่ือ
พระคมัภีร)์ หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว ขอให้นักเรยีนรายงานส่ิงที่พบ

• ท่านคดิวา่ประโยคน้ี “ถ้าเราเพียงแตย่ึดความมั่นใจที่เรามีอยู่ ในตอนตน้ไว้ ให้มั่นคง
จนถึงที่สุด” (ฮีบร ู3:14) หมายถึงอะไร

• ท่านคดิวา่การ “อย่าให้จิตใจของท่านดือ้รัน้” หมายถึงอะไร (ฮีบร ู3:15; 4:7) ( ให้เปิดใจ 
เต็มใจ และเช่ือฟังพระผู้เป็นเจ้าและพระบัญญัตขิองพระองค)์

• เปาโลสอนอะไรเกี่ยวกับการเข้าไปในสถานพักผ่อนของพระเจ้า (จากคาํตอบของ
นักเรยีน ให้เขียนหลักธรรมตอ่ไปน้ีบนกระดาน ถ้าเรายังคงซ่ือสตัย์ต่อพระผู้ช่วยให้
รอดและไม่ ให้จิตใจของเราดือ้รัน้ เราจะเข้าไปในสถานพักผ่อนของพระเจ้า)

• การที่เราเปิดใจรบัจุดประสงคแ์ละแผนของพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงมี ไวเ้พื่อเราเตรยีมเรา
ให้เข้าไปในสถานพักผ่อนของพระเจ้าอย่างไร

• เราอาจไดร้บัพรในชีวติน้ีอย่างไร โดยมุ่งหมายจะเข้าไปในสถานพักผ่อนของพระเจ้า

ขอให้นักเรยีนไตรต่รองวา่การซ่ือสัตย์ตอ่พระผู้ช่วยให้รอดและเปิดใจรบัพระองคเ์สมอ
ช่วยให้พวกเขาพบการหยุดพักแม้พวกเขาอาจกําลังประสบปัญหาหรอืขอ้กังวลอย่างไร 
เชือ้เชิญนักเรยีนสองสามคนแบ่งปันความคดิของพวกเขากับชัน้เรยีน

เชือ้เชิญให้นักเรยีนเขียนในสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องพวกเขาวา่พวกเขาจะทํา
อะไรให้ยังคงซ่ือสัตย์ ในพระเยซูครสิตแ์ละเปิดใจรบัพระองคเ์สมอ









ก่อนเริม่ชัน้เรยีน ให้เขียนตาํแหน่งตอ่ไปน้ีในกระดาษแตล่ะแผ่น แพทย์ และ ผู้บังคบัใช้
กฎหมาย เชือ้เชิญนักเรยีนสองคนออกมาหน้าชัน้เรยีนและให้กระดาษแก่นักเรยีนคนละ
แผ่น จากน้ันให้ถามคาํถามตอ่ไปน้ี

• ถึงแม้นักเรยีนเหล่าน้ีจะถือกระดาษที่แสดงตาํแหน่งเหมาะสม แตท่่านจะมีความกังวล
อะไรถ้า [ ใช้ช่ือของนักเรยีนท่ีถือกระดาษซ่ึงเขียนวา่ “แพทย์”] พยายามผ่าตดัท่านหลัง
จากท่านประสบอุบัตเิหตุ

• ท่านจะตอบสนองอย่างไรหาก [ ใช้ช่ือของนักเรยีนท่ีถือกระดาษซ่ึงเขียนวา่ “ผู้บังคบัใช้
กฎหมาย”] พยายามเขียนใบส่ังให้ท่าน 

• เหตใุดท่านจึงลังเลที่จะให้นักเรยีนเหล่าน้ีทํางานท่ีเกี่ยวข้องกับตาํแหน่งซ่ึงพวกเขารบั
ไว ้(นักเรยีนเหล่าน้ีขาดสิทธิอํานาจและความสามารถในการทํางานเหล่าน้ี)

อธิบายวา่ดงัที่สังคมไดก้ําหนดคณุสมบัตทิี่จําเป็นและวธิี ไดร้บัสิทธิอํานาจในการทํา
หน้าที่รบัผิดชอบบางอย่าง พระผู้เป็นเจ้าทรงกําหนดคณุสมบัตทิี่จําเป็น (เช่นความ
ซ่ือสัตย์และความมีคา่ควร) ตลอดจนวธิีที่จะไดร้บัสิทธิอํานาจในการทําหน้าที่รบัผิดชอบ
น้ันในศาสนจักรของพระองค ์ขณะที่นักเรยีนศึกษา ฮีบร ู5 เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหา
แบบแผนที่พระผู้เป็นเจ้าทรงตัง้ไวเ้พื่อไดร้บัสิทธิอํานาจน้ี

เตอืนนักเรยีนวา่ ดงัที่บันทึกไว้ ใน ฮีบร ู4:14–16 เปาโลอธิบายวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรง
เป็น “มหาปุโรหิตยิ่งใหญ่” (ข้อ 14) เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ฮีบร ู5:1–3 
ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาส่ิงที่เปาโลสอนเกี่ยวกับบทบาทของมหาปุโรหิตในบรรดา
ชาวอิสราเอล

• บทบาทของมหาปุโรหิตในบรรดาชาวอิสราเอลคอือะไร

อธิบายวา่ตาํแหน่งมหาปุโรหิตที่พูดถึงในข้อเหล่าน้ีอยู่ภายใตก้ฎของโมเสสซ่ึงเป็นเจ้า
หน้าที่ควบคมุในฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน อาโรน พี่ชายของโมเสสเป็น “มหาปุโรหิตคน
แรกของกลุ่มอาโรน” หลังจากสมัยของอาโรน ตาํแหน่งน้ีสืบทอดไปตามสายเลือดและ
เลือกจากบุตรหัวปีของผู้สืบเชือ้สายของอาโรนและบุตรของเขา โดยปกตมิหาปุโรหิต
รบัใช้ตลอดชีวติที่เหลือของเขา แต่ ในที่สุดตาํแหน่งหน้าที่น้ีถูกคนช่ัวรา้ยยึดไป “มหา



ปุโรหิตไดร้บัแตง่ตัง้อย่างไม่เหมาะสมและถูกปลดตามความพอใจของเฮโรดและชาว
โรมันดว้ย ตาํแหน่งน้ีมีชาย 28 คนดาํรงตาํแหน่ง ระหวา่ง 37 ปีก่อนครสิตกาล และ 
ค.ศ. 68” (Bible Dictionary, “High priest”)

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ฮีบร ู5:4 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่มีการ
เลือกมหาปุโรหิตอย่างไร

• มีการเลือกมหาปุโรหิตอย่างไร

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจวา่ “พระเจ้าทรงเรยีก” อาโรนอย่างไร (ข้อ 4) ให้เชิญนักเรยีน
คนหน่ึงอ่านออกเสียง อพยพ 28:1 ก่อนนักเรยีนอ่านข้อน้ี อธิบายวา่การโตต้อบน้ีเกิดขึน้
ระหวา่งพระผู้เป็นเจ้ากับโมเสสบนภูเขาซีนาย

• พระผู้เป็นเจ้าทรงเรยีกอาโรนและแตง่ตัง้สู่ฐานะปุโรหิตอย่างไร

• เหตใุดจึงเป็นส่ิงสําคญัที่พระเจ้าประทานคาํแนะนําน้ีแก่ โมเสสแทนท่ีจะเป็นคนอื่น 
( โมเสสเป็นศาสดาพยากรณ์ จึงไดร้บัสิทธิอํานาจให้รบัการเปิดเผยน้ีและให้ปกครอง
การใช้ฐานะปุโรหิตบนแผ่นดนิโลก)

• ตอ้งเกิดอะไรขึน้เพ่ือที่คนหน่ึงจะไดร้บัการแตง่ตัง้สู่ฐานะปุโรหิต (นักเรยีนอาจใช้คาํ
พูดตา่งกัน แต่ ให้แน่ใจวา่พวกเขาระบุความจรงิตอ่ไปน้ี ผู้ท่ี ได้รบัแต่งตัง้สูฐ่านะ
ปุโรหิตต้องได้รบัการเรยีกจากพระผู้เป็นเจ้าโดยการเปิดเผยผ่านผู้รบัใช้ท่ีมี
สทิธิอํานาจจากพระองค์) ท่านอาจตอ้งการอธิบายวา่ศาสนจักรในปัจจุบัน ผู้นําฐานะ
ปุโรหิตที่มีสิทธิอํานาจตอ้งสัมภาษณ์ผู้คาดหวงัไดร้บัแตง่ตัง้แตล่ะคนและแสวงหา
การนําทางจากพระวญิญาณบรสุิทธิ์เพื่อพิจารณาความพรอ้มและคา่ควรของผู้คาดหวงั
ที่จะไดร้บัแตง่ตัง้สู่ฐานะปุโรหิต ด ูยอห์น 15:16 ดว้ย)

• ความจรงิน้ีเกี่ยวข้องกับขัน้ตอนการเรยีกคนให้รบัใช้ ในตาํแหน่งตา่งๆ ของศาสนจักร
อย่างไร

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงหลักแห่งความเช่ือข้อที่ห้า ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม 
โดยมองหาวา่ความจรงิที่พวกเขาระบุใน ฮีบร ู5:4 สะท้อนถึงหลักแห่งความเช่ือข้อที่ห้า
อย่างไร อธิบายวา่ การพยากรณ์ หมายถึงการเปิดเผย

• ตามที่กล่าวไว้ ในหลักแห่งความเช่ือข้อน้ี ตอ้งเกิดอะไรขึน้อีกเพื่อที่คนหน่ึงจะไดร้บั
อนุญาตให้ “ส่ังสอนพระกิตตคิณุและปฏิบัตศิาสนพิธีของพระกิตตคิณุน้ัน”

แสดงภาพ โมเสสมอบฐานะปุโรหิตให้อาโรน (หนังสือภาพพระกิตตคิณุ [2009], ภาพที่ 
15; ด ูLDS.org ดว้ย) ชี ้ให้เห็นวา่ทัง้ในพันธสัญญาเก่าและใหม่บันทึกวา่ศาสดาพยากรณ์ 
ผู้ดาํรงฐานะปุโรหิต และครสูอนพระกิตตคิณุรบัการเรยีกของพวกเขาโดยการวางมือ
จากผู้ดาํรงฐานะปุโรหิตที่มีสิทธิอํานาจ (ด ูกันดารวถิี 27:18–23; กิจการของอัครทูต 6:6; 
13:2–3; 1 ทิโมธี 4:14)

• ขัน้ตอนการเรยีกคนเข้าสู่ตาํแหน่งในศาสนจักรในปัจจุบันสะท้อนให้เห็นแบบแผนที่
จัดตัง้ไว้ ในพระคมัภีรอ์ย่างไร

• เหตใุดจึงเป็นส่ิงสําคญัที่จะรูว้า่สิทธิอํานาจฐานะปุโรหิตสามารถรบัได้ โดยวธิีน้ีเท่าน้ัน

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ฮีบร ู5:5–6 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่
ใครประทานสิทธิอํานาจให้พระผู้ช่วยให้รอด ชี ้ให้เห็นวา่ ข้อ 5 พูดถึง สดดุ ี2:7 และ ข้อ 6 
พูดถึง สดดุ ี110:4



• ใครประทานสิทธิอํานาจให้พระผู้ช่วยให้รอด (พระบิดาบนสวรรค)์

• พระเยซูครสิตท์รงดาํรงฐานะปุโรหิตใด (ฐานะปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดค ชี ้ให้เห็น
วา่ฐานะปุโรหิตน้ีตัง้ช่ือตามพระนามซ่ึงแตเ่ดมิเป็นของพระผู้ช่วยให้รอด [ด ูคพ. 
107:2–4])

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ฮีบร ู5:7–10 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยหาดวูา่พระ
เยซคูรสิตท์รงเป็นอะไร อธิบายวา่ ฮีบร ู5:7–8 หมายถึงเมลคเีซเดค ศาสดาพยากรณ์และ
กษัตรยิ์ซ่ึงมีชีวติอยู่ ในช่วงสมัยของอับราฮัม อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากเมลคเีซเดคเป็น
ลักษณะหน่ึงของพระครสิต ์ข้อเหล่าน้ีจึงเกี่ยวข้องกับพระผู้ช่วยให้รอดดว้ย (ด ูBruce R. 

McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 3:157)

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ฮีบร ู5:9 พระผู้ช่วยให้รอดทรงเป็นอะไร

• พระเยซูครสิตท์รงเป็น “แหล่งกําเนิดแห่งความรอดนิรนัดร”์ สําหรบัคนทัง้ปวงที่เช่ือ
ฟังพระองคอ์ย่างไร

สรปุ ฮีบร ู5:11–14 โดยอธิบายวา่เปาโลแสดงความปรารถนาที่จะสอนเรือ่งน้ีมากขึน้แต่
พูดวา่ผู้คนขาดความเข้าใจและขาดวฒุิภาวะทางวญิญาณในการเข้าใจคาํสอนท่ีสูงขึน้

• มีตวัอย่างพรอะไรบ้างที่พระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญากับบุตรธิดาของพระองค ์(คาํตอบท่ี
เป็นไปไดร้วมถึง สันต ิความสุข การให้อภัย คาํตอบการสวดอ้อนวอน พรซ่ึงรวมถึงปิตุ
พร การฟ้ืนคนืชีวติ และชีวตินิรนัดร ์ชี ้ให้เห็นวา่พรบางอย่างมีเงื่อนไขขึน้อยู่กับการ
เลือกของเรา)

• มีตวัอย่างของสภาพการณ์ใดที่เราอาจสงสัยวา่เราจะไดร้บัพรอย่างหน่ึงอย่างใดที่สัญญา
ไวห้รอืไม่

ขอให้นักเรยีนเขียนในสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรห์รอืในแผ่นกระดาษถึงพรที่
สัญญาไวซ่ึ้งพวกเขากําลังรอคอยที่จะไดร้บั เชือ้เชิญให้พวกเขามองหาความจรงิใน ฮีบร ู6 
ซ่ึงจะช่วยให้พวกเขาไดร้บัพรที่พระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญาไว้

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ฮีบร ู6:1–3 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่
เปาโลสอนวสุิทธิชนให้ทํางานเพ่ือส่ิงใด ชี ้ให้เห็นวา่งานแปลของโจเซฟ สมิธ, ฮีบร ู6:1 
( ใน คูม่ือพระคมัภีร ์) บอกวา่ “ดงัน้ัน โดยไม่ ละไปจากหลักธรรมแห่งหลักคาํสอนของ
พระครสิต”์ (เน้นตวัเอน) และ งานแปลของโจเซฟ สมิธ, ฮีบร ู6:3 ( ในคูม่ือพระคมัภีร)์ 
บอกวา่ “และเราจะดาํเนินตอ่ไปสู่ความดพีรอ้มหากพระผู้เป็นเจ้าประทานอนุญาต”

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 1 เปาโลสอนวสุิทธิชนให้ทํางานเพื่อส่ิงใด (อธิบายวา่ความดพีรอ้ม
หมายถึงสภาพ “เพียบพรอ้ม, ครบถ้วน, และพัฒนาเต็มที่ . . . ผู้ตดิตามที่แท้จรงิ
ของพระครสิตจ์ะดพีรอ้มได้ โดยผ่านพระคณุและการชดใช้ของพระองค”์ [คูม่ือพระ
คมัภีร,์ “ดพีรอ้ม,” scriptures.lds.org])

• หลักคาํสอนใดท่ีพูดถึงในข้อเหล่าน้ีซ่ึงเป็นรากฐานรองรบัเมื่อเราทํางานไปสู่ความดี
พรอ้ม



สรปุ ฮีบร ู6:4–8 โดยอธิบายวา่เปาโลบรรยายถึงคนเหล่าน้ันที่เป็นบุตรแห่งหายนะ ผู้ที่มี
ความรูส้มบูรณ์เกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าแล้วปฏิเสธความจรงิน้ี กบฎตอ่พระผู้ช่วยให้รอด 
และปฏิเสธการกลับใจ (ด ูคพ. 29:44–45; 76:31–38 ดว้ย) เปาโลเปรยีบเทียบคนเหล่าน้ี
กับวสุิทธิชนที่ซ่ือสัตย์ที่เขาพูดถึงในสาส์นฉบับน้ี

เชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่าน ฮีบร ู6:9–10 ในใจ โดยมองหาส่ิงที่เปาโลช่ืนชมวสุิทธิชนชาวชาว
ฮีบร ูขอให้นักเรยีนรายงานส่ิงที่พบ

เชือ้เชิญนักเรยีนหลายๆ คนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก ฮีบร ู6:11–15 ขอให้ชัน้เรยีนดู
ตาม โดยมองหาส่ิงที่เปาโลปรารถนาจากวสุิทธิชน

• เปาโลปรารถนาส่ิงใดจากวสุิทธิชน

อธิบายวา่วลี “แสดงความกระตอืรอืรน้อย่างเดยีวกันจนถงึที่สุด เพื่อจะพบความสําเรจ็
ตามที่หวงัไว”้ (ข้อ 11) หมายถึงพากเพียรจนเราไดร้บัพรที่สัญญาไวข้องพระผู้เป็นเจ้า

• อับราฮัมเป็นแบบอย่างของความพากเพียร ศรทัธา และความอดทนในการแสวงหาพร
ที่สัญญาไวข้องพระผู้เป็นเจ้าอย่างไร

• เราสามารถเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรเกี่ยวกับส่ิงที่เราตอ้งทําเพื่อไดร้บัพรที่พระผู้เป็นเจ้า
ทรงสัญญาไวเ้ป็นมรดก (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกันแตค่วรระบุหลักธรรมตอ่ไปน้ี 
โดยความพากเพียรจนถึงท่ีสุด ศรทัธาในพระเยซูครสิต์และความอดทน เราจะ
ได้รบัพรท่ีพระผู้เป็นเจ้าทรงสญัญาไวเ้ป็นมรดก เขียนหลักธรรมน้ีไวบ้นกระดาน)

ขีดเส้นใตค้าํวา่ ความพากเพียร และ ความอดทน บนกระดาน ขอให้นักเรยีนนิยามคาํ
เหล่าน้ีในสมุดจดหรอืสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องพวกเขา หลังจากให้เวลาพอ
สมควรแล้ว ขอให้นักเรยีนหลายๆ คนรายงานส่ิงที่พวกเขาเขียน

• การแสดงออกซ่ึงคณุลักษณะเหล่าน้ีเป็นเรือ่งท้าทายอย่างไร

• ท่านคดิวา่เหตใุดเราตอ้งการคณุลักษณะเหล่าน้ีเพื่อ “ดาํเนินตอ่ไปสู่ความดพีรอ้ม” 
(ฮีบร ู6:1)

• ท่านเคยไดร้บัพรที่สัญญาไวผ้่านความพากเพียร ศรทัธาในพระเยซูครสิต ์และความ
อดทนเมื่อใด

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ฮีบร ู6:16–20 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
ส่ิงที่เปาโลสอนเกี่ยวกับความหวงัและสัญญาของพระผู้เป็นเจ้า ท่านอาจตอ้งอธิบายวา่ 
เปลีย่นแปลงไม่ได ้ใน (ข้อ 18) หมายถึงไม่แปรผัน

• เราสามารถเรยีนรูค้วามจรงิอะไรจากคาํสอนของเปาโลเก่ียวกับความหวงั (นักเรยีนอาจ
ใช้คาํพูดตา่งกัน แต่ ให้แน่ใจวา่พวกเขาระบุความจรงิตอ่ไปน้ี ความหวงัของเราใน
สญัญาของพระผู้เป็นเจ้าเป็นสมอทางวญิญาณสาํหรบัจิตวญิญาณเรา เขียนความ
จรงิน้ีไวบ้นกระดาน)

อธิบายวา่ดงัที่ ใช้ ในพระคมัภีร ์ความหวงั หมายถึง “ความคาดหมายอย่างมั่นใจและ
ความปรารถนาพรที่สัญญาไวอ้ันเกิดจากความชอบธรรม” (คูม่ือพระคมัภีร,์ “ความหวงั” 

scriptures.lds.org)

• จากคาํสอนของเปาโลเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าใน ข้อ 17–18 เหตใุดเราสามารถมีความ
มั่นใจในสัญญาของพระผู้เป็นเจ้า



• ความหวงัของเราในสัญญาของพระผู้เป็นเจ้าจะช่วยเราพากเพียร อดทน และมีศรทัธา 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อเราเผชิญความท้าทาย

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงวาดภาพ สมอ บนกระดาน

• สมอทําอะไรให้เรอื

• ความหวงัของท่านในสัญญาของพระผู้เป็นเจ้าเป็นสมอทางวญิญาณสําหรบัท่านอย่างไร

เชือ้เชิญให้นักเรยีนเขียนเป้าหมายที่จะพัฒนาความพากเพียร ศรทัธา ความอดทน และ
ความหวงัให้สมบูรณ์มากขึน้ ท่านอาจกระตุน้ให้พวกเขาเริม่เขียนแผนสําหรบัการพัฒนา
หน่ึงในคณุลักษณะเหล่าน้ีแล้วมุ่งพัฒนาคณุลักษณะอื่นตอ่ไป กระตุน้ให้นักเรยีน
ประยุกต์ ใช้ส่ิงที่เขียนไว้



ให้ ใช้ ไฟฉายสรา้งเงาของวตัถุเล็กๆ (เช่นกุญแจหรอืกรรไกร) บนกระดาน ถามนักเรยีนวา่
พวกเขาสามารถระบุวา่เป็นวตัถุอะไรโดยการมองที่เงาอย่างเดยีวไดห้รอืไม่ ชี ้ให้เห็นวา่เรา
มักจะบอกไดว้า่เป็นวตัถุอะไรโดยมองท่ีเงา

แสดงภาพ พระเยซูทรงสวดอ้อนวอนในเกทเสมนี (หนังสือภาพพระกิตตคิณุ [2009], 
ภาพที่ 56; ด ูLDS.org ดว้ย) อธิบายวา่พันธสัญญาเดมิบันทึกพิธีการและศาสนพิธีที่ทํา
หน้าที่เป็นแม่แบบหรอืเงา หรอืเป็นสัญลักษณ์และแสดงล่วงหน้าถึงพระผู้ช่วยให้รอด
และการชดใช้ของพระองค์

• มีตวัอย่างใดที่บันทึกไว้ ในพันธสัญญาเดมิเกี่ยวกับรปูแบบและเงาของพระเยซูครสิต์
และการชดใช้ของพระองค์

อธิบายวา่ทุกดา้นของกฎของโมเสสมุ่งทําหน้าที่เป็น แมแ่บบ หรอืเงาที่ชี ้ให้ชาวอิสราเอล
ไปสู่พระเยซูครสิตแ์ละการพลีพระชนม์ชีพเพ่ือการชดใช้ของพระองค ์(ด ู2 นีไฟ 11:4; 
เจคอบ 4:4–5) เปาโลอธิบายถึงวธีีที่กฎหลายส่วนทําส่ิงน้ี เขาตอ้งการช่วยให้วสุิทธิชนชาว
ยิวยังคงซ่ือสัตย์ตอ่พระเยซูครสิตแ์ทนที่จะกลับไปทําตามกฎของโมเสส

สรปุ ฮีบร ู7:1–22 โดยอธิบายวา่เปาโลกล่าวถึงคาํพยากรณ์ในพันธสัญญาเดมิเกี่ยวกับการ
มาของปุโรหิต “ตามอย่างเมลคเีซเดค” (สดดุ ี110:4; ด ูฮีบร ู7:1 ดว้ย) เขาสอนวา่พระ
เยซูครสิตท์รงทําให้คาํพยากรณ์น้ีเกิดสัมฤทธิผล เมลคเีซเดคเป็นกษัตรยิ์ที่ชอบธรรม
และเป็นมหาปุโรหิตที่ปกครองอับราฮัม (ด ูงานแปลของโจเซฟ สมิธ, ปฐมกาล 14:25–
40 [ ใน คูม่ือพระคมัภีร]์; แอลมา 13:14–19; Bible Dictionary, “Melchizedek”) เปาโลใช้
เมลคเีซเดคเป็นแม่แบบและเงาของพระเยซูครสิต ์เขาสอนวา่พระเยซูครสิตแ์ละฐานะ
ปุโรหิตของพระองคจ์ําเป็นเพราะฐานะปุโรหิตเผ่าเลว ีรวมทัง้กฎของโมเสสที่ปฏิบัติ
อยู่ ไม่สามารถทําให้บุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้าดพีรอ้ม (ด ูฮีบร ู7:11) ท่านอาจตอ้งการ
อธิบายวา่ฐานะปุโรหิตเผ่าเลวหีมายถึงสิทธิอํานาจของฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนซ่ึงดาํรง
โดยสมาชิกของเผ่าเลว ี(ด ูBible Dictionary, “Aaronic Priesthood”)

Bible Dictionary, Sym-
bolism



แสดงภาพ โมเสสมอบฐานะปุโรหิตให้อาโรน (หนังสือภาพพระกิตตคิณุ ภาพที่ 15; ด ู
LDS.org ดว้ย) คูก่ับภาพ พระเยซูทรงสวดอ้อนวอนในเกทเสมนี อธิบายวา่ดงัที่บันทึก
ใน ฮีบร ู7 เปาโลเปรยีบเทียบปุโรหิตเผ่าเลวกีับพระเยซูครสิต ์ท่านอาจอธิบายวา่บทบาท
หน่ึงของปุโรหิตเผ่าเลวคีอืทําหน้าที่เป็นส่ือกลาง ยืนระหวา่งผู้คนกับพระผู้เป็นเจ้าเพ่ือ
แก้ปัญหาความแตกตา่งระหวา่งสองฝ่าย

เขียน ฮีบร ู7:23–28 บนกระดาน แบ่งนักเรยีนออกเป็นคู ่และเชือ้เชิญให้แตล่ะคูอ่่าน
ออกเสียงข้อเหล่าน้ีดว้ยกัน ขอให้พวกเขาอ่าน งานแปลของโจเซฟ สมิธ, ฮีบร ู7:25–26 
ดว้ย พระคมัภีรน้ี์อยู่ ในคูม่ือพระคมัภีร ์เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงในแตล่ะคู่ ให้มองหาวลี
ที่จะบรรยายถึงปุโรหิตเผ่าเลว ีและขอให้นักเรยีนอีกคนในคูม่องหาวลีที่บรรยายถึงพระ
เยซูครสิต ์อธิบายวา่คาํวา่ พวกเขา ใน ฮีบร ู7:23 หมายถึงปุโรหิต

หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว เชือ้เชิญให้นักเรยีนซ่ึงมองหาวลีที่บรรยายถึงปุโรหิต
รายงานส่ิงที่พวกเขาพบ สรปุคาํตอบของพวกเขาไวบ้นกระดานใตภ้าพโมเสสและอาโรน 
(คาํตอบของพวกเขาอาจรวมถึงคาํตอบตอ่ไปน้ี ปุโรหิตจําเป็นตอ้งมีการสืบทอดตาํแหน่ง
โดยปุโรหิตคนอ่ืนเม่ือพวกเขาสิน้ชีวติ [ด ูฮีบร ู7:23] พวกเขาถวายเครือ่งบูชาทุกวนั
สําหรบับาปของตนเองและบาปของประชาชน [ด ูฮีบร ู7:27] และปุโรหิตมีข้อบกพรอ่ง 
[ด ูฮีบร ู7:28])

เชือ้เชิญให้นักเรยีนซ่ึงมองหาวลีที่บรรยายถึงพระเยซูครสิตร์ายงานส่ิงที่พวกเขา
พบ เขียนคาํตอบของพวกเขาไวบ้นกระดานใตภ้าพพระเยซูครสิต ์(คาํตอบของพวก
เขาอาจรวมถึงข้อความทํานองน้ี พระเยซูครสิตแ์ละฐานะปุุโรหิตของพระองค ์“ ไม่
เปลี่ยนแปลง” หรอืดาํรงอยู่ช่ัวนิรนัดร ์[ฮีบร ู7:24] พระองคส์ามารถช่วยคน “ที่เข้ามา
ใกล้พระเจ้าโดยทางพระองค”์ [ฮีบร ู7:25] พระองคท์รงพระชนม์เพื่อ “ทูลขอเผื่อ [เรา]” 
[ฮีบร ู7:25] พระองคท์รงปราศจากบาปและจึง “ ไม่จําเป็นตอ้งถวายเครือ่งพลีบูชาเพื่อ
บาปของพระองคเ์อง” [งานแปลของโจเซฟ สมิธ, ฮีบร ู7:26] พระองคท์รงถวายพลีบูชา
เพียงครัง้เดยีว ซ่ึงคอื “เพื่อบาปของผู้คน” [งานแปลของโจเซฟ สมิธ, ฮีบร ู7:26] และ
พระองคท์รง “เพียบพรอ้มช่ัวนิรนัดร”์ [ฮีบร ู7:28])

อธิบายวา่ประโยคน้ี “พระองคท์รงพระชนม์อยู่ทุกเวลา เพื่อทูลขอเผื่อคนเหล่าน้ัน” (ฮีบร ู
7:25) หมายถึงพระพันธกิจของพระผู้ช่วยให้รอดคอืทรงแทรกแซงแทนเราเพื่อช่วยเรา
กลับไปหาพระผู้เป็นเจ้า

• ท่านจะอธิบายความแตกตา่งระหวา่งพระเยซูครสิตก์ับปุโรหิตเผ่าเลวอีย่างไร

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ฮีบร ู8:1–3 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่
มหาปุโรหิตทัง้หมด รวมถึงพระเยซูครสิต์ ไดร้บัแตง่ตัง้ หรอืเรยีกให้ทําอะไร

• มหาปุโรหิตไดร้บัแตง่ตัง้ให้ทําอะไร

อธิบายวา่งานแปลของโจเซฟ สมิธ ฮีบร ู8:4 อ่านวา่ “ดงัน้ัน เมื่อพระองคท์รงอยู่ ในโลก 
พระชนม์ชีพของพระองคเ์ป็นเครือ่งบูชาเพื่อบาปของผู้คน บัดน้ี ปุ โรหิตทุกคนภายใต้
กฎ ตอ้งนําของมาถวายหรอืเครือ่งบูชาตามธรรมบัญญัต”ิ   ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมอง
หาเครือ่งบูชาที่พระเยซูครสิตถ์วาย

• เราเรยีนรูค้วามจรงิอะไรจากข้อน้ีเกี่ยวกับส่ิงที่พระเยซูครสิตท์รงทําเพื่อเรา ( โดยใช้
คาํพูดของพวกเขาเอง นักเรยีนควรระบุความจรงิตอ่ไปน้ี พระเยซูครสิต์ทรงถวาย
พระชนม์ชีพของพระองค์เองเป็นเครือ่งบูชาเพ่ือบาปของเรา)



• วลี ใดที่เขียนบนกระดานท่ีช่วยให้เราเข้าใจสาเหตทุี่พระเยซูครสิตท์รงสามารถถวาย
พระชนม์ชีพของพระองคเ์ป็นเครือ่งบูชาเพ่ือบาปเราได้

เชือ้เชิญให้นักเรยีนไตรต่รองวา่การพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ของพระเยซูครสิตม์ี
ความหมายตอ่พวกเขาอย่างไร ขอให้พวกเขาเตมิข้อความตอ่ไปน้ีให้ครบถ้วนลงในสมุด
จดหรอืสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องพวกเขา

 1. ฉันสํานึกคณุพระผู้ช่วยให้รอดเพราะ . . .

 2. ฉันรูพ้ระผู้ช่วยให้รอดทรงรกัฉันเพราะ . . .

 3. ฉันไดร้บัพรจากการชดใช้เพราะ . . .

หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว เชือ้เชิญนักเรยีนสองสามคนแบ่งปันส่ิงที่พวกเขาเขียน
หากพวกเขารูสึ้กวา่ไม่ไดเ้ป็นเรือ่งส่วนตวัมากเกินไป

สรปุ ฮีบร ู8:5–13 โดยอธิบายวา่เน่ืองจากการพลีบูชาของพระองค ์พระเยซูครสิตท์รงเป็น 
“คนกลางแห่งพันธสัญญาอันประเสรฐิกวา่” (ข้อ 6) พันธสัญญาซ่ึงหากผู้คนรบัจะช่วยให้
พวกเขา “รูจ้ักองคพ์ระผู้เป็นเจ้า” (ข้อ 11) และไดร้บัการชําระให้สะอาดจากความช่ัวช้า
สามานย์ของพวกเขา

ก่อนชัน้เรยีน ให้วาด แผนภาพ ประกอบตอ่ไปน้ีบนกระดาน

อธิบายวา่ดงัที่บันทึกไว้ ใน ฮีบร ู9–10 เปาโลยังคงเปรยีบเทียบมหาปุโรหิตเผ่าเลวกีับพระ
เยซูครสิตต์อ่ไปโดยสนทนาถึงหน้าที่ซ่ึงปุโรหิตทําในวนัลบมลทิน เชือ้เชิญนักเรยีนคน
หน่ึงอ่านออกเสียงย่อหน้าตอ่ไปน้ี

ปีละครัง้ในวนัศักดิสิ์ทธิ์ของชาวยิวที่เรยีกวา่วนัลบมลทิน (หรอืท่ีเรยีกวา่ยม คปิปูร)์ มหา
ปุโรหิตจะไดร้บัอนุญาตให้เข้าไปในสถานศักดิสิ์ทธ์ิที่สุด (หรอื
เรยีกวา่อภิสุทธิสถานเหนือวสุิทธิสถานทัง้หลาย) ในพลับพลา
หรอืตอ่มาคอืพระวหิารเยรซูาเล็ม ที่น่ัน มหาปุโรหิตจะถวาย
พลีบูชาววัและแพะตวัผู้ เขาประพรมเลือดสัตว์ ในสถานที่ซ่ึง
กําหนดไว้ ในสถานศักดิสิ์ทธิ์ที่สุดเพื่อเป็นสัญลักษณ์การชดใช้
ของพระครสิตเ์พื่อบาปของปุโรหิตและบาปของประชาชน 
จากน้ันมหาปุโรหิตจะย้ายบาปของประชาชนไปที่แพะตวัผู้อีก
ตวัโดยเป็นสัญลักษณ์ (เรยีกวา่แพะฉลากตก) ซ่ึงจะถูกปล่อย
เขา้ไปในป่า เป็นสัญลักษณ์ของการลบบาปของประชาชน เขา
พลีบูชาแกะตวัผู้สองตวัเป็นเครือ่งเผาบูชาเพื่อตวัเขาเองและ
ประชาชน (ด ูBible Dictionary, “Fasts”; ด ูเลวนิีต ิ16:22 ดว้ย)

มอบหมายให้ครึง่หน่ึงของชัน้เรยีนอ่าน ฮีบร ู9:11, 12, 24, 28 
และอีกครึง่หน่ึงอ่าน ฮีบร ู10:1, 4, 10–12 ขอให้กลุ่มหน่ึงอ่าน
ข้อที่ ไดร้บัมอบหมายของพวกเขาในใจ โดยมองหาเหตกุารณ์ใน
วนัลบมลทินที่เป็นรปูแบบและเงาแห่งการพลีบูชาของพระเยซู



ครสิต ์หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว เชือ้เชิญนักเรยีนจากแตล่ะกลุ่มรายงานส่ิงที่พบ 
จากน้ันให้ถามวา่

• เช่นเดยีวกับมหาปุโรหิตเข้าไปยังสถานศักดิสิ์ทธิ์ที่สุดของพลับพลาในวนัลบมลทิน 
“สถานศักดิสิ์ทธิ์” (ฮีบร ู9:12) ใดที่พระผู้ช่วยให้รอดเข้าไปไดเ้น่ืองจากการชดใช้ของ
พระองค ์(ที่ประทับของพระบิดาบนสวรรค ์หรอืรศัมีภาพซีเลสเชียล)

• การพลีบชูาของพระเยซูครสิตส์ามารถทําอะไรที ่“เลอืดววัผู้และเลอืดแพะ” (ฮีบร ู10:4) 
ทาํไม่ได้

• เหตใุดมหาปุโรหิตจึงทําการพลีบูชาเหล่าน้ีในวนัลบมลทิน (เพื่อแสดงให้เห็นถึง “เงา
ของส่ิงประเสรฐิทัง้หลายที่จะมาในภายหลัง” [ฮีบร ู10:1] หรอืชี ้ไปที่การชดใช้ของพระ
ผู้ช่วยให้รอด)

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ฮีบร ู10:17–20 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
วา่การชดใช้ทําให้เกิดอะไร

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 19 เพราะการชดใช้ของพระเยซู เราสามารถเข้าสู่สถานท่ี ใด 
(“สถานศักดิสิ์ทธิ์” หรอืที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าในอาณาจักรซีเลสเชียล)

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 20เราจะเข้าไปในที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าอย่างไร

อธิบายวา่ “ทางใหม่และเป็นทางท่ีมีชีวติ” หมายถึงพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต ์หรอื
แผนซ่ึงทําให้เราไดร้บัการให้อภัยและไดร้บัการชําระให้บรสุิทธิ์ผ่านการชดใช้ของพระองค ์
ดว้ยเหตน้ีุจึงมีคา่ควรท่ีจะกลับไปที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้า

เขียนข้อความที่ ไม่ครบถ้วนตอ่ไปน้ีไวบ้นกระดาน เน่ืองจากการชดใช้ของพระเยซูครสิต ์
เราสามารถเข้าสู่อาณาจักรซีเลสเชียลหาก . . .

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ฮีบร ู10:22–23 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
วา่เราตอ้งทําอะไรเพ่ือเข้าสู่อาณาจักรซีเลสเชียล เชือ้เชิญนักเรยีนรายงานส่ิงที่พบ

เตมิข้อความบนกระดานให้ครบถ้วนเพื่อให้อ่านวา่ เน่ืองจากการชดใช้ของพระเยซู
ครสิต์ เราสามารถเข้าสูอ่าณาจักรซีเลสเชียลหากเรายึดม่ันศรทัธาของเราใน
พระองค์
• ท่านคดิวา่ “ยึดมั่น” (ข้อ 23) ศรทัธาของเราในพระเยซูครสิตห์มายความวา่อย่างไร

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ฮีบร ู10:35–38 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
คาํแนะนําของเปาโลเพื่อจะช่วยให้เรายึดมั่นศรทัธาของเราในพระเยซูครสิต์

• เราจะทําอะไรไดบ้้างเพื่อยึดมั่นศรทัธาของเราในพระเยซูครสิต์

• “อย่าละทิง้ความไวว้างใจของท่าน” หมายความวา่อย่างไร (ข้อ 35)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านคาํกล่าวตอ่ไปน้ีของเอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด์
แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง ซ่ึงท่านอธิบายวา่ “อย่าละทิง้ความไวว้างใจ [ของเรา]” 
หมายความวา่อย่างไร

“ ในคาํพูดของวสุิทธิชนยุคสุดท้ายที่วา่ แน่นอนวา่เป็นเรือ่งยาก—ก่อนท่ี
ท่านจะเข้ารว่มกับศาสนจักร ขณะที่ท่านพยายามจะเข้ารว่ม และหลังจาก
ท่านเข้ารว่มแล้ว เปาโลบอกวา่ เป็นอย่างน้ันเสมอ แตอ่ย่ายอมแพ้ อย่าวติก
และยอมแพ้ อย่าละทิง้ความไวว้างใจของท่าน อย่าลืมวา่ครัง้หน่ึงท่านเคย



รูสึ้กอย่างไร อย่าเลิกไว้ ใจประสบการณ์ที่ท่านมี การยืนหยัดน้ันเป็นส่ิงท่ีช่วยโมเสสและ
โจเซฟ สมิธเมื่อพวกท่านเผชิญปฏิปักษ์ และน่ันเป็นส่ิงท่ีจะช่วยท่าน” (“Cast Not Away 

Therefore Your Confidence,” Ensign, Mar. 2000, 8)

• ท่านรูจ้ักใครที่เป็นแบบอย่างที่ดขีองการยึดมั่นศรทัธาของเขาในพระเยซูครสิต์

เชือ้เชิญให้นักเรยีนไตรต่รองข้อผูกมัดของพวกเขาที่จะยึดมั่นศรทัธาของพวกเขาในพระ
เยซูครสิต ์ขอให้พวกเขาเขียนวา่พวกเขาจะเพิ่มข้อผูกมัดและความสามารถที่จะทําส่ิงน้ี
อย่างไร



อ่านเรือ่งราวตอ่ไปน้ีของเยาวหญิงคนหน่ึงจากฟิลิปปินส์ เชือ้เชิญให้นักเรยีนฟังวา่
เยาวชนหญิงคนน้ีใช้ศรทัธาอย่างไร

แทนที่จะอ่านเรือ่งราว ท่านอาจฉายวดีทิัศน์ “ศรทัธาท่ีเรยีบง่ายและบรสุิทธ์ิ” (5:22) 
ซ่ึงปรบัมาจากเรือ่งราวน้ี วดีทิัศน์เรือ่งน้ีมีอยู่ที่ LDS.org หยุดวดีทิัศน์หลังจากเยาวชน
หญิงคนน้ีไดร้บัการกระตุน้ให้ซือ้ส่ิงจําเป็น (นาทีที่ 2:36)

เยาวชนหญิงคนหน่ึงจากฟิลิปปินส์อธิบายวา่ครัง้หน่ึงในช่วงฤดรูอ้นพ่อของเธอตอ้งไป
ทํางานตา่งเมือง เมื่อเขาไดร้บัคา่จ้างเขาจะส่งเงินกลับบ้านมาให้ครอบครวัของเขา ในวนั
เสารว์นัหน่ึง ครอบครวัใช้เงินจนหมดยกเวน้ธนบัตร 20 เปโซสองใบ เมื่อเยาวชนหญิง
คนน้ีมองดรูายการส่ิงของท่ีครอบครวัเธอตอ้งการ เธอรูว้า่พวกเขาจะไม่มีเงินพอซือ้ของ
ทัง้หมดและจ่ายคา่รถโดยสารให้ครอบครวัไปโบสถ์ ในวนัรุง่ขึน้ เธอถามแม่วา่เธอควรทํา
อะไร แม่เธอบอกเธอวา่ให้ซือ้ของเหล่าน้ันและพระผู้เป็นเจ้าจะทรงจัดเตรยีมทางสําหรบั
คา่รถ

เยาวชนหญิงสวดอ้อนวอนให้เธอซือ้ของท่ีมีอยู่ ในรายการและยังคงมีเงินพอจ่ายคา่รถ
โดยสารไปโบสถ์ ในวนัรุง่ขึน้ ก่อนอ่ืนเธอตอ้งซือ้ถ่านเพื่อให้ครอบครวัมีเชือ้เพลิงทํา
อาหาร เธอตกใจที่พบวา่ถ่านขึน้ราคาจากถุงละ 5 เปโซเป็น 10 เปโซ โดยที่รูว้า่ครอบครวั
ของเธอจําเป็นตอ้งซือ้เชือ้เพลิงเพื่อทําอาหาร เธอจึงซือ้ถ่านสองถุงเป็นเงินทัง้สิน้ 20 
เปโซ เยาวชนหญิงคนน้ีสวดอ้อนวอนอย่างจรงิจังมากขึน้ขอให้ครอบครวัเธอยังสามารถ
ไปโบสถ์ ได ้ขณะที่เธอสวดอ้อนวอน มีบางส่ิงกระซิบบอกเธอวา่ “ซือ้ส่ิงจําเป็นตอ่ไป 
ทุกอย่างจะเรยีบรอ้ย” เธอจึงเดนิตอ่ไปพรอ้มกับเงิน 20 เปโซ (ดดัแปลงจากวดีทิัศน์: 
“ศรทัธาที่เรยีบง่ายและบรสุิทธ์ิ” LDS.org)

• เยาวชนหญิงคนน้ีใช้ศรทัธาในทางใดบ้าง

เชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่านออกเสียง ฮีบร ู11:1 และงานแปลของโจเซฟ สมิธ, ฮีบร ู11:1  
( ใน คูม่ือพระคมัภีร)์ ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาส่ิงที่เปาโลสอนไวเ้กี่ยวกับศรทัธา

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 1 ศรทัธาคอือะไร (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แต่ ให้แน่ใจวา่
พวกเขาระบุความจรงิตอ่ไปน้ี ศรทัธาคือความเช่ือม่ันในสิง่ท่ีหวงั เป็นพยานหลัก
ฐานถึงสิง่ท่ีมองไม่เห็น)



อธิบายวา่เอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ. เบดนารแ์ห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองใช้ ฮีบร ู11:1 เช่นเดยีว
กับแหล่งช่วยอื่นๆ (แอลมา 32:21; Lectures on Faith) เพื่ออธิบายองคป์ระกอบพืน้ฐาน
สามส่วนของศรทัธาในพระเยซูครสิต ์เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านคาํกล่าวตอ่ไปน้ีของ
เอ็ลเดอรเ์บดนาร์

“คาํสอนเหล่าน้ีเน้นองคป์ระกอบพืน้ฐานสามส่วนของศรทัธา (1) ศรทัธาที่
เป็น ความเชือ่มั่น ในส่ิงที่หวงัซ่ึงเป็นจรงิ (2) ศรทัธาที่เป็น พยานหลักฐาน 
ถึงส่ิงที่มองไม่เห็น และ (3) ศรทัธาที่เป็นหลักธรรมของ การกระทํา ในสัต- 
ภาวะผู้รูแ้จ้งทัง้ปวง ข้าพเจ้าอธิบายถึงองคป์ระกอบทัง้สามส่วนน้ีของศรทัธา
ในพระผู้ช่วยให้รอดวา่เป็นการหันหน้าไปสู่อนาคต มองย้อนไปในอดตี และ

เริม่ตน้กระทําในปัจจุบันไปพรอ้มๆ กัน” (“Seek Learning by Faith,” Ensign, Sept. 
2007, 62)

เขียนบนกระดานดงัน้ี ความเชือ่มั่น—หันหน้าไปสู่อนาคต; พยานหลักฐาน—มองย้อน
ไปในอดตี; การกระทํา—เริม่ตน้กระทําในปัจจุบัน อธิบายวา่เอ็ลเดอรเ์บดนารส์อนวา่องค์
ประกอบทัง้สามของศรทัธาซ่ึงไดแ้ก่—ความเช่ือมั่น พยานหลักฐาน และการกระทํา—
ทํางานดว้ยกันเมื่อเราหันหน้าไปสู่อนาคต มองย้อนไปในอดตี และกระทําในปัจจุบัน

• การใช้ศรทัธาในพระเยซูครสิตแ์ตกตา่งจากการเพียงแตเ่ช่ือในพระองคอ์ย่างไร

• เรือ่งราวของเยาวชนหญิงชาวฟิลิปปินส์แสดงให้เห็นถึงองคป์ระกอบสามส่วนของ
ศรทัธาที่เอ็ลเดอรเ์บดนารอ์ธิบายอย่างไร

• จะเกิดอะไรขึน้เมื่อเราใช้ศรทัธาในพระครสิต์

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ฮีบร ู11:2–5 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
แบบอย่างที่เปาโลใช้เพื่อแสดงให้เห็นวา่จะเกิดอะไรขึน้เม่ือผู้คนใช้ศรทัธาในพระเยซู
ครสิต์

• เกิดอะไรขึน้เน่ืองจากผู้คนเหล่าน้ีใช้ศรทัธาในพระเยซูครสิต์

เชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่าน ฮีบร ู11:6 ในใจ โดยมองหาส่ิงที่เปาโลสอนเกี่ยวกับศรทัธา

• เปาโลสอนอะไรเกี่ยวกับศรทัธา

• ตามที่เปาโลสอน เราตอ้งทําอะไรเพื่อให้พระผู้เป็นเจ้าพอพระทัย (นักเรยีนอาจใช้คาํ
พูดตา่งกัน แต่ ให้แน่ใจวา่เป็นที่ชัดเจนวา่ เพ่ือให้พระผู้เป็นเจ้าพอพระทัยเราต้อง
ใช้ศรทัธาของเราโดยการมาหาพระองค์ เช่ือในพระองค์ และเช่ือวา่พระองค์
ประทานบําเหน็จแก่คนเหล่าน้ันผู้แสวงหาพระองค์อย่างพากเพียร ท่านอาจ
ตอ้งการเสนอแนะให้นักเรยีนทําเครือ่งหมายความจรงิน้ีใน ข้อ 6)

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านบทสรปุจากเรือ่งราวของเยาวชนหญิงชาวฟิลิปปินส์ ขอให้
ชัน้เรยีนฟังดวูา่เกิดอะไรขึน้เน่ืองจากเยาวชนหญิงคนน้ีใช้ศรทัธาในพระเยซูครสิต์

หากท่านเลือกฉายวดีทิัศน์แทนการอ่าน ให้ฉายส่วนที่เหลือของ “ศรทัธาท่ีเรยีบง่าย
และบรสุิทธิ์” (นาทีที่ 2:36 จนจบ)

เมื่อเยาวชนหญิงคนน้ีจ่ายเงินคา่ของชิน้อื่นเธอล้วงกระเป๋าของเธอและสัมผัสกระดาษ
ก้อนใหญ่ เมื่อเธอคลี่ดเูธอเห็นวา่มีธนบัตร 20 เปโซห้าใบซ่ึงพับอยู่ ในธนบัตร 20 เปโซ
ที่เหลืออยู่ของเธอ ในตอนน้ันเธอรูว้า่เธอมีเงินพอจะซือ้ของท่ีครอบครวัตอ้งการและ
จ่ายคา่รถโดยสารไปโบสถ์ ให้ครอบครวัเธอได ้เยาวชนหญิงคนน้ีอธิบายวา่ในระหวา่ง



ประสบการณ์น้ีเธอรูสึ้กถึงความช่วยเหลือจากพระผู้เป็นเจ้าและความรกัท่ีพระผู้เป็นเจ้า
ทรงมีตอ่เธอ เมื่อเธอกลับถึงบ้านเธอขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรคสํ์าหรบัปาฏิหารยิ์
น้ัน (ดดัแปลงจาก “ศรทัธาอันบรสุิทธ์ิและเรยีบง่าย,” LDS.org)

• เกิดอะไรขึน้เน่ืองจากเยาวชนหญิงคนน้ีใช้ศรทัธาในพระเยซูครสิต์

• ประสบการณ์น้ีอาจช่วยเยาวชนหญิงคนน้ีใช้ศรทัธาในอนาคตอย่างไร (เน่ืองจากเธอจํา
ไดถ้ึงพยานหลักฐานวา่พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยเธอระหวา่งประสบการณ์น้ี เธอสามารถ
มั่นใจวา่พระผู้เป็นเจ้าจะช่วยเธออีกในอนาคต เน่ืองจากพยานหลักฐานและความมั่นใจ
ที่เธอไดร้บั เธออาจมีศรทัธาที่จะกระทําในปัจจุบัน ถ้าเธอยังคงทาํตอ่ไป กระบวนการ
ของการกระทําดว้ยศรทัธาน้ีจะทําให้ศรทัธาของเธอเข้มแข็งขึน้)

ขอให้นักเรยีนนึกถึงเวลาที่พวกเขาใช้ศรทัธา เชือ้เชิญนักเรยีนสองสามคนแบ่งปัน
ประสบการณ์ของพวกเขา

• ประสบการณ์น้ันทําให้ท่านมีพยานหลักฐานวา่พระผู้เป็นเจ้าจะทรงช่วยท่านในอนาคต
อย่างไร

• มีสถานการณ์อะไรบ้างที่ท่านเผชิญในเวลาน้ีหรอืจะเผชิญในอนาคตท่ีทําให้ท่านตอ้งใช้
ศรทัธาในพระเยซูครสิต์

เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาความจรงิขณะพวกเขาศึกษา ฮีบร ู11:7–40 ซ่ึงจะช่วยให้พวก
เขารูถ้ึงพรที่พวกเขาจะไดร้บัเมื่อใช้ศรทัธาในพระเยซูครสิต์

เขียนคาํวา่โดยความเชือ่ และ ความเชือ่ บนกระดาน อธิบายวา่เปาโลกลา่วถึงแบบอย่าง
ของคนชอบธรรมในพันธสัญญาเดมิที่ ใช้ศรทัธาเพื่อทําให้ผู้ฟังมั่นใจวา่พวกเขาจะไดร้บั
พรโดยการใช้ศรทัธาเช่นกัน เชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่าน ฮีบร ู11อย่างรวดเรว็โดยมองหาวลี 
“ โดยความเช่ือ” และ “ความเช่ือ” ท่านอาจแนะนําให้นักเรยีน ทําเครือ่งหมาย วลีเหล่าน้ี

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ฮีบร ู11:7 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่
โนอาห์ ใช้ศรทัธาในพระผู้เป็นเจ้าอย่างไร (ท่านอาจตอ้งการอธิบายวา่วลี “จึงยําเกรง” 
หมายความวา่โนอาห์ทําดว้ยความหวงัและความมั่นใจตามการนําทางของพระผู้เป็นเจ้า)  

• โนอาห์ ใช้ศรทัธาในพระผู้เป็นเจ้าอย่างไร

• องคป์ระกอบใดของศรทัธาที่เอ็ลเดอรเ์บดนารอ์ธิบาย (ความเช่ือม่ัน พยานหลักฐาน 
และการกระทํา) ซ่ึงแสดงให้เห็นในเรือ่งราวของโนอาห์

• องคป์ระกอบเหล่าน้ีแสดงให้ประจักษ์ ในทางใดบ้าง

เขียนข้ออ้างอิงพระคมัภีรต์อ่ไปน้ีบนกระดาน ฮีบร ู11:8–10, 11–12, 17–19, 20–22, 
23–28, 29–31 แบ่งชัน้เรยีนออกเป็นหกกลุ่ม และมอบหมายข้ออ้างอิงพระคมัภีร์ ให้กลุ่ม
ละหน่ึงข้อ (หากท่านมีชัน้เรยีนเล็ก มอบหมายข้ออ้างอิงให้นักเรยีนคนละข้อ หรอืแบ่ง
นักเรยีนออกเป็นคูแ่ละมอบหมายมากกวา่หน่ึงข้อให้นักเรยีนแตล่ะคู)่ ขอให้แตล่ะกลุ่ม
อ่านข้ออ้างอิงที่ ไดร้บัมอบหมายดว้ยกัน โดยมองหาคาํตอบของ คาํถาม ตอ่ไปน้ี (ท่านอาจ
ตอ้งการเขียนคาํถามเหล่าน้ีบนกระดาน)



ใครใช้ศรทัธา

องคป์ระกอบสามส่วนของศรทัธา (ความเชือ่ม่ัน พยานหลักฐาน และการกระทํา) 
เป็นแบบอย่างในทางใดบ้าง

ปัจจุบันเราเผชิญสถานการณ์ใดบ้างทีเ่รยีกรอ้งศรทัธาคล้ายกัน

หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงจากแตล่ะกลุ่มรายงานคาํตอบ
ของพวกเขากับชัน้เรยีน

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ฮีบร ู11:13–16 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
ส่ิงที่เราสามารถเรยีนรู้ ไดจ้ากแบบอย่างของอับราฮัม ซาราห์ และคนอื่นๆ เกี่ยวกับการใช้
ศรทัธา อธิบายวา่คาํวา่ “บ้านเมืองท่ีประเสรฐิกวา่” (ข้อ 16) หมายถึงชีวตินิรนัดร์

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 13 เกิดอะไรขึน้กับอับราฮัมและซาราห์ ภรรยาของเขาตลอดจน
คนอื่นๆ ที่ซ่ือสัตย์ 

• เหตใุดพวกเขายังคงซ่ือสัตย์แม้วา่พวกเขาไม่ไดร้บัสัญญาทัง้หมดของพระผู้เป็นเจ้า
ในชีวติน้ี (ท่านอาจตอ้งการอธิบายวา่การเห็นพรที่สัญญาไว ้“แต่ไกล” หมายความวา่มี
ความหวงัและความมั่นใจที่จะไดร้บัพรหลังจากพวกเขาสิน้ชีวติ)

• แบบอย่างของพวกเขาจะช่วยเราคงความซ่ือสัตย์ ไดอ้ย่างไร

เขียนประโยคตอ่ไปน้ีบนกระดาน เมือ่เราใช้ศรทัธาในพระเยซูครสิต ์เราจะ . . . เชือ้เชิญ
ให้นักเรยีนเขียนประโยคน้ีลงในสมุดจดหรอืสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องพวกเขา

เชือ้เชิญนักเรยีนหลายๆ คนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก ฮีบร ู11:32–40 เชือ้เชิญให้นัก
เรยีนหลายๆ คนผลัดกันอ่านออกเสียงจากฮีบร ู11:32–40 และอธิบายวา่งานแปลของ
โจเซฟ สมิธข้อ 35 เปลี่ยน “เป็นขึน้มาสู่ชีวติที่ดกีวา่” เป็น “การฟ้ืนคนืชีวติครัง้แรก” 
อธิบายวา่งานแปลของโจเซฟ สมิธข้อ 40 เปลี่ยนให้อ่านไดว้า่ “เพราะพระเจ้าทรงจัด
เตรยีมส่ิงที่ประเสรฐิยิ่งกวา่น้ันไวสํ้าหรบัเราผา่นการทนทุกข์ของพวกเขา เพราะปราศจาก
การทนทุกข์พวกเขาจะดพีรอ้มไม่ได”้     ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่พวกเขา
จะเตมิประโยคที่พวกเขาเขียนไว้ ให้ครบถ้วนไดอ้ย่างไร ท่านอาจตอ้งการเสนอแนะให้
นักเรยีนทําเครือ่งหมายคาํหรอืวลี ในพระคมัภีรท์ี่น่าสนใจสําหรบัพวกเขา

ขอให้นักเรยีนเตมิวลีน้ีตามข้อความใน ข้อ 32–40 หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว เชือ้
เชิญนักเรยีนหลายๆ คนท่ีเต็มใจรายงานส่ิงที่พวกเขาเขียน สรปุคาํตอบของนักเรยีนโดย
เขียนหลักธรรมตอ่ไปน้ีบนกระดาน เม่ือเราใช้ศรทัธาในพระเยซูครสิต์ เราสามารถ
อดทนต่อความทุกข์ทรมาน ทําปาฏิหารย์ิ รบัคําสญัญาจากสวรรค์ เสรมิสรา้ง
ประจักษ์พยานของเราเก่ียวกับพระองค์ และรดุหน้าไปสูค่วามดีพรอ้ม
• เราสามารถใช้ศรทัธาในพระเยซูครสิต์ ในทางใดไดบ้้าง

• ท่านเคยเห็นพรอะไรมาสู่ชีวติของบางคนเน่ืองจากคนน้ันใช้ศรทัธา

เชือ้เชิญให้นักเรยีนนึกถึงสถานการณ์ที่เรยีกรอ้งให้พวกเขาหรอืจะเรยีกรอ้งให้พวกเขา
ตอ้งใช้ศรทัธาในพระเยซูครสิตอ์ีกครัง้

เชือ้เชิญให้พวกเขาตัง้เป้าหมายเพ่ือใช้ศรทัธาในพระเจ้าในสถานการณ์เหล่าน้ัน เชือ้เชิญ
ให้นักเรยีนเขียนเป้าหมายเตมิประโยคตอ่ไปน้ีให้ครบถ้วน “ โดยศรทัธาฉันจะ . . .”



บนกระดาน ให้วาด ภาพ ลายเส้นง่ายๆ เป็นรปูนักวิง่ ขอให้ชัน้เรยีนบรรยายวา่นักวิง่อาจ
ตอ้งเผชิญกับความยากลําบากอะไรเม่ือเขาวิง่แข่งทางไกล (ท่านอาจถามดว้ยวา่มีนักเรยีน
คนใดในชัน้เรยีนเคยวิง่ทางไกลหรอืไม่และจากน้ันถามนักเรยีนที่เคยวิง่วา่เขาเคยประสบ
กับความยากลําบากอะไรเม่ือวิง่ทางไกล)

• อะไรที่จะกระตุน้ให้นักวิง่ยังคงวิง่ตอ่ไปแม้เมื่อเขาประสบกับความอ่อนล้าหรอืความ
ยากลําบากอื่นๆ 

• ชีวติการเป็นสานุศิษย์ของพระเยซูครสิตเ์ป็นเหมือนกับความอดทนในการวิง่แข่งใน
ทางใดบ้าง

• เราอาจเผชิญความยากลําบากอะไรในฐานะสานุศิษย์ของพระเยซูครสิต์

ขอให้นักเรยีนนึกถึงวา่พวกเขาเผชิญ (หรอืเคยเผชิญ) ความยากลําบากอะไรในฐานะ
ผู้ตดิตามของพระเยซูครสิต ์เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาความจรงิขณะพวกเขาศึกษา 
ฮีบร ู12 ที่จะช่วยให้พวกเขายังคงตดิตามพระเยซูครสิตแ์ม้เมื่อเป็นเรือ่งยาก

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ฮีบร ู12:1 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาส่ิงที่
เปาโลบอกวสุิทธิชนถึงส่ิงที่พวกเขาตอ้งทําเพื่อวิง่แข่งขันในการเป็นสานุศิษย์ ไดอ้ย่าง
ประสบความสําเรจ็

• เปาโลบอกวสุิทธิชนวา่พวกเขาตอ้งทาํอะไรเพื่อวิง่แข่งขันในการเป็นสานุศิษย์ ไดอ้ย่าง
ประสบความสําเรจ็

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงออกมาหน้าห้องและให้เขาสะพายเป้หลังใบหน่ึง ใส่ก้อนหินไว้
ในเป้หลัง แล้วขอให้นักเรยีนอธิบายวา่การสะพายเป้หลังที่เต็มไปดว้ยก้อนหินจะส่งผลตอ่
นักวิง่อย่างไร

• บาปของเราเป็นเหมือนเป้หลังที่เต็มไปดว้ยก้อนหินในทางใดบ้าง

ขอให้นักเรยีนวางเป้ลง และเชิญเขากลับไปน่ัง



• การวิง่แข่งขันในการเป็นสานุศิษย์ดว้ยความอดทนหมายความวา่อย่างไร

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ฮีบร ู12:2–4 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาส่ิง
ที่เปาโลบอกให้วสุิทธิชนทําซ่ึงจะช่วยให้พวกเขาละทิง้บาปและยืนหยัดอดทนตอ่การตรง
กันข้าม อธิบายวา่คาํวา่ การคดัคา้น ใน ข้อ 3 หมายถึงการตรงกันข้าม  

• ตามที่เปาโลสอนวสุิทธชิน อะไรจะช่วยให้เราละทิง้บาปและยืนหยัดอดทนตอ่การตรง
กันข้าม (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกันแตค่วรระบุหลักธรรมทํานองน้ี เม่ือเรามองไป
ท่ีแบบอย่างของพระเยซูครสิต์ เราจะพบกับความเข้มแข็งท่ีจะละทิง้บาปของเรา
และยืนหยัดอดทนต่อการตรงกันข้าม)

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 2 พระเยซูครสิตท์รงทําอะไรที่เปาโลบอกให้วสุิทธิชนมองเป็น
แบบอย่าง

แสดงภาพ การตรงึกางเขน (หนังสือภาพพระกิตตคิณุ [2009], ภาพที่. 57; ด ูLDS.org 
ดว้ย) อธิบายวา่เปาโลบอกวสุิทธิชนวา่พระเยซูครสิตเ์ต็มพระทัยที่จะทนรบัความตายบน
กางเขนและทนรบัความอับอายของโลกเพราะพระองคท์รงทราบถึงปีตทิี่พระองคจ์ะทรง
ไดร้บัหากพระองคย์ังคงซ่ือสัตย์ตอ่พระบิดาบนสวรรค์

• ท่านคดิวา่การมองไปที่แบบอย่างของพระเยซูครสิตจ์ะช่วยเราเมื่อเราเผชิญกับความ
ทุกข์และอุปสรรคไดอ้ย่างไร

ขอให้นักเรยีนนึกถึงความท้าทายในปัจจุบันของพวกเขาและการมองไปที่แบบอย่างของ
พระเยซูครสิตจ์ะช่วยให้พวกเขารบัมือกับความท้าทายเหล่าน้ันอย่างไร

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยเอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร.์ 
ฮอลแลนดแ์ห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง ขอให้ชัน้เรยีนฟังดวูา่แบบอย่างของพระเยซู
ครสิตจ์ะช่วยให้เราละทิง้บาปของเราและยังคงอดทนตอ่ไปไดอ้ย่างไร

“เพื่อให้การชดใช้ของพระองค์ ไม่มีขอบเขตและเป็นนิรนัดร ์พระองคต์อ้ง
ทรงรูสึ้กวา่จะเป็นเช่นไรท่ีตอ้งสิน้พระชนม์ ไม่เพียงทางพระวรกายเท่าน้ัน
แตท่างวญิญาณดว้ย เพื่อจะทรงสัมผัสไดว้า่จะเป็นเช่นไรเมื่อพระวญิญาณ
ศักดิสิ์ทธิ์จากไป ทิง้ให้รูสึ้กอ้างวา้งเดยีวดาย น่าสลดใจ สิน้หวงัเพียงลําพัง

“พระเยซูทรงอดทน พระองคท์รงดาํเนินตอ่ไป พระคณุความดี ในพระองคย์อมให้
ศรทัธามีชัยชนะแม้ ในสถานะอันขมขื่นที่สุด ความวางพระทัยที่พระองคท์รงมีมาตลอด
พระชนม์ชีพน้ันไดบ้อกกับพระองคท์ัง้ๆ ที่พระองคท์รงรูสึ้กอยู่วา่ความเห็นอกเห็นใจ
จากสวรรค์ ไม่เคยจากไป พระผู้เป็นเจ้ายังทรงรกัษาสัจจะเสมอ พระองคม์ิไดท้รงทอด
ทิง้เราหรอืทําให้เราผิดหวงั” (“ ไม่มี ใครอยู่กับพระองค,์” เลียโฮนา, พ.ค. 2009, 107)

กระตุน้ให้นักเรยีนจัดเวลาไวแ้ตล่ะวนั อาจเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาพระคมัภีรข์อง
พวกเขา ให้มองหาแบบอย่างของพระเยซูครสิตเ์พื่อวา่พวกเขาจะมีความเข้มแข็งในการ
ละทิง้บาปและยืนหยัดอดทนตอ่การตรงกันข้าม

เพื่อเตรยีมนักเรยีนให้ระบุหลักธรรมอีกข้อหน่ึงซ่ึงเปาโลสอนใน ฮีบร ู12 เชือ้เชิญให้พวก
เขานึกถึงเวลาที่มีบางคนแก้ ไขพวกเขา ขอให้พวกเขานึกวา่พวกเขาตอบสนองตอ่การ
แก้ ไขน้ันอย่างไร

• เหตใุดจึงเป็นเรือ่งยากท่ีจะรบัการแก้ ไขจากบางคน

• มีเหตผุลอะไรที่ท่านคดิวา่ผู้คนจึงพยายามแก้ ไขเรา โดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือคนเหล่าน้ัน
รูว้า่เราอาจไม่ชอบการแก้ ไขของพวกเขา



อธิบายวา่เมื่อเราวิง่แข่งขันในการเป็นสานุศิษย์ เราคาดไดว้า่เราจะถูกตสีอน หรอืแก้ ไข 
เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึง อ่าน ออกเสียงฮีบร ู12:6–9 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่
ใครจะแก้ ไขเราและเพราะเหตใุด ในบรบิทน้ี คาํวา่ ลูกนอกกฎหมาย ใน ข้อ 8 หมายถึง
คนที่เกิดนอกการแตง่งาน คนที่ ไม่ถือวา่เป็นทายาทโดยชอบดว้ยกฎหมาย

• ใครจะแก้ ไขเราขณะที่เราวิง่แข่งขันในการเป็นสานุศิษย์

• ตามท่ีเปาโลกล่าวไว ้เหตพุระบิดาบนสวรรคท์รงตสีอนหรอืแก้ ไขเรา

• การตสีอนของพระบิดาบนสวรรคเ์ป็นการชี ้ให้เห็นถึงความรกัที่พระองคท์รงมีตอ่บุตร
ธิดาของพระองค์ ในทางใดบ้าง

เชือ้เชิญให้นักเรยีนใช้เวลา 30 วนิาทีเพื่อเขียนในสมุดจดหรอืสมุดบันทึกการศึกษาพระ
คมัภีรข์องพวกเขาเกี่ยวกับวธิีที่พระบิดาบนสวรรคอ์าจแก้ ไขเรา ขอให้นักเรยีนหลายๆ 
คนรายงานส่ิงที่เขียนกับชัน้เรยีน ให้แน่ใจวา่นักเรยีนเข้าใจวา่แม้การตสีอนจะมาใน
หลายๆ วธิี แตก่ารทดลองหรอืความทุกข์ ไม่ ใช่ส่ิงที่เราประสบมาจากพระผู้เป็นเจ้า

• ใน ข้อ 9 เปาโลพูดวา่เราควรทําอะไรเมื่อพระบิดาบนสวรรคท์รงแก้ ไขและตสีอนเรา

• การ “อยู่ ใตบ้ังคบั” หรอืยอมตอ่พระบิดาบนสวรรคห์มายความวา่อย่างไร (การอ่อนน้อม
ถ่อมตน สอนได ้และเต็มใจเปลี่ยนแปลงชีวติเราให้สอดคล้องกับพระประสงคข์อง
พระองค)์

เขียนประโยคท่ี ไม่ครบถ้วนตอ่ไปน้ีบนกระดาน ถ้าเรายอมตอ่การตสีอนจากพระบิดาบน
สวรรค ์เราจะ . . .

อธิบายวา่ใน ข้อ 10 เปาโลยอมรบัวา่บิดาทางโลกของเราอาจตสีอนเราดว้ยวธิีที่ ไม่ดพีรอ้ม
ในบางครัง้ แตก่ารตสีอนของพระบิดาบนสวรรคด์พีรอ้มและทําเพื่อประโยชน์ของเรา 
เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ฮีบร ู12:10–11 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
ส่ิงที่เปาโลสอนวา่จะเกิดขึน้หากเรายอมตอ่การตสีอนของพระบิดาบนสวรรค ์อธิบายวา่ว
ลี “มีส่วนในความบรสุิทธิ์ของพระองค”์ ใน ข้อ 10 หมายถึงการเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้า
มากขึน้

• คาํพูดของเปาโลใน ข้อ 11 บรรยายวา่เราอาจรูสึ้กอย่างไรในตอนแรกเม่ือเราถูกตสีอน

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 10–11 จะเกิดอะไรขึน้หากเรายอมตอ่การตสีอนจากพระผู้เป็นเจ้า 
(หลังจากนักเรยีนตอบ ให้เตมิข้อความบนกระดานให้ครบถ้วนดงัน้ี ถ้าเรายอมต่อการ
ตีสอนจากพระบิดาบนสวรรค์ เราจะเป็นเหมือนพระองค์มากขึน้และมีสนัติสุข
ท่ีมาจากความชอบธรรม)

ท่านอาจแบ่งปันประสบการณ์เมื่อท่านยอมตอ่การตสีอนจากพระบิดาบนสวรรคแ์ละ
รูสึ้กวา่ไดร้บัพรจากการทําเช่นน้ัน ( ให้แน่ใจวา่ไม่ไดแ้บ่งปันอะไรที่เป็นเรือ่งศักดิสิ์ทธิ์
หรอืส่วนตวัมากเกินไป) เชือ้เชิญให้นักเรยีนไตรต่รองถึงเวลาที่พวกเขารูสึ้กวา่พวกเขา
ถูกตสีอนจากพระบิดาบนสวรรค ์ขอให้พวกเขานึกวา่พวกเขาตอบสนองตอ่การแก้ ไขน้ัน
อย่างไร กระตุน้ให้นักเรยีนตดัสินใจตอนน้ีที่จะยอมตอ่การตสีอนจากพระบิดาบนสวรรค์
ที่พวกเขาอาจไดร้บัในอนาคต

สรปุ ฮีบร ู12:12–29 โดยอธิบายวา่เปาโลกระตุน้ให้วสุิทธิชนเสรมิสรา้งสมาชิกศาสนจักร
คนอ่ืนๆ ดว้ยศรทัธา เปาโลแนะนําให้พวกเขาละจากบาปเพื่อวา่พวกเขาจะไม่ถูกรบิพร
ของพระผู้เป็นเจ้าเหมือนกับเอซาวและเหมือนลูกหลานของอิสราเอลที่ภูเขาซีนาย เปาโล



อธิบายวา่วสุิทธิชนท่ียังคงซ่ือสัตย์และรบัใช้พระผู้เป็นเจ้าจะไดร้บัรศัมีภาพอันหาที่เปรยีบ
มิไดแ้ละสถานที่ ในอาณาจักรของพระองค์

อธิบายวา่เปาโลทิง้ท้ายจดหมายที่เขาเขียนถึงวสุิทธิชนชาวฮีบรโูดยให้คาํแนะนําพวกเขา
หลายเรือ่ง แบ่งนักเรยีนออกเป็นกลุ่มเล็กๆ กลุ่มละสองหรอืสามคน เชือ้เชิญให้พวกเขา
อ่าน ฮีบร ู13:1–9, 17 ดว้ยกัน โดยมองหาคาํแนะนําที่เปาโลให้แก่วสุิทธิชน ให้นักเรยีน
สนทนาคาํถามตอ่ไปน้ีในกลุ่มของพวกเขาเมื่อพวกเขาอ่านจบ ท่านอาจตอ้งการเขียน
คาํถามเหล่าน้ีบนกระดาน

• ท่านคดิวา่คาํแนะนําอะไรที่จําเป็นที่สุดในสมัยของเรา เพราะเหตใุด

หลังจากให้เวลาพอสมควร เชือ้เชิญนักเรยีนหลายๆ คนรายงานวา่พวกเขาตอบคาํถาม
วา่อย่างไร เชือ้เชิญให้นักเรยีนพิจารณาวา่ส่วนใดในคาํแนะนําของเปาโลที่พวกเขาจะ
ประยุกต์ ใช้ ในชีวติของพวกเขาเองไดด้ขีึน้

สรปุ ฮีบร ู13:10–12 โดยอธิบายวา่เปาโลสอนวา่ในสมัยพันธสัญญาเดมิ สัตวบูชาเพื่อเป็น
เครือ่งบูชาบาปจะเผานอกคา่ยของอิสราเอล เช่นเดยีวกัน พระเยซูครสิตท์รงพลีบูชา
นอกกรงุเยรซูาเล็ม อธิบายวา่หลังจากพระเยซูครสิตท์รงทําการชดใช้เสรจ็สมบูรณ์ ไม่
จําเป็นตอ้งมีสัตวบูชาอีกตอ่ไป (ด ู3 นีไฟ 9:18–20)

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ฮีบร ู13:13–16 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมอง
หาวา่เครือ่งบูชาอะไรที่เปาโลบอกวา่วสุิทธิชนควรถวายแทนสัตว ์ท่านอาจเชือ้เชิญให้
นักเรยีนทําเครือ่งหมายส่ิงที่พบ

• เครือ่งบูชาอะไรที่เปาโลบอกวา่เราควรถวาย

• ท่านคดิวา่เหตใุดการถวายเช่นน้ันจะทําให้พระผู้เป็นเจ้าพอพระทัย

สรปุ ฮีบร ู13:17–25 โดยอธิบายวา่เปาโลแนะนําวสุิทธิชนให้เช่ือฟังผู้นําทางวญิญาณของ
พวกเขาและสวดอ้อนวอนให้พวกเขา เปาโลสวดอ้อนวอนวา่พระผู้เป็นเจ้าจะประทานทุก
ส่ิงที่จําเป็นแก่วสุิทธิชนเพื่อทําให้พระประสงคข์องพระองคสํ์าเรจ็

ท่านอาจตอ้งการสรปุโดยเป็นพยานถึงความจรงิที่นักเรยีนระบุใน ฮีบร ู12–13

ช่วยนักเรยีนท่องจํา ฮีบร ู12:9 โดยเชือ้เชิญให้พวกเขาเขียนตวัอักษรแรกของแตล่ะคาํ
ในข้อพระคมัภีรบ์นแผ่นกระดาษ ทบทวนพระคมัภีรข์้อน้ันหลายๆ ครัง้กับนักเรยีนของ
ท่านจนกระทั่งพวกเขาสามารถท่องข้อน้ันได้ โดยใช้อักษรตวัแรกของแตล่ะคาํ

• เราสามารถเรยีนรูห้ลักคาํสอนใดจากข้อน้ีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเรากับพระบิดาบน
สวรรค ์(นักเรยีนควรระบุหลักคาํสอนตอ่ไปน้ี พระบิดาบนสวรรค์ทรงเป็นพระบิดา
ของวญิญาณเรา)

• เหตใุดจึงสําคญัที่จะเช่ือวา่เราเป็นบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้า

เป็นพยานวา่เราเป็นบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้าจรงิๆ
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ก่อนชัน้เรยีน ให้เขียนข้อความตอ่ไปน้ีบนกระดาน ฉันหวงัวา่ฉันจะฉลาดกวา่น้ี! เมื่อ
ชัน้เรยีนเริม่ ขอให้นักเรยีนพิจารณาข้อความที่เขียนไวบ้นกระดาน เชือ้เชิญให้พวกเขา
ใช้สมุดจดหรอืสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องพวกเขาเขียนเกี่ยวกับหัวข้อหรอื
สถานการณ์ที่พวกเขาแสวงหาปัญญาในเรือ่งน้ัน ท่านอาจแนะนําใหพ้วกเขารวมหัวข้อ
พระกิตตคิณุและใส่คาํถามเก่ียวกับชีวติในยามคบัขันไว้ ในรายการของพวกเขา ขอให้
นักเรยีนสองสามคนแบ่งปันหัวข้อหรอืคาํถามท่ีพวกเขาเขียนไว ้(เตอืนพวกเขาไม่ ให้แบ่ง
ปันเรือ่งราวท่ีเป็นส่วนตวัมากเกินไป)

แสดงภาพ โจเซฟ สมิธแสวงหาปัญญาในพระคมัภีร์ ไบเบิล (หนังสือภาพพระกิตตคิณุ 
[2009], ภาพที่ 89; ด ูLDS.org ดว้ย)

• โจเซฟ สมิธมีคาํถามเรง่ดว่นอะไรสมัยที่เขาเป็นเด็กหนุ่ม (หากนักเรยีนตอ้งการความ
ช่วยเหลือ ให้พวกเขาด ูโจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ1:9–10)

อธิบายวา่โจเซฟกําลังอ่านสาส์นของยากอบเม่ือเขาพบวธิีหาคาํตอบให้แก่คาํถามของเขา 
ยากอบเป็นอัครสาวกของพระเยซูครสิตแ์ละเป็นอธิการในกรงุเยรซูาเล็ม ประเพณีชาว
ครสิตเ์ช่ือวา่ยากอบเป็นบุตรชายของมารยี์และโจเซฟดว้ยและดงัน้ันจึงเป็นน้องชายตา่ง
บิดาของพระเยซู

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยากอบ 1:1–4 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
ส่ิงที่ยากอบสอนเชือ้สายแห่งอิสราเอลเกี่ยวกับปัญหาและความทุกข์ของพวกเขา อธิบาย
วา่งานแปลของโจเซฟ สมิธของข้อ 2  เปลี่ยนวลี “การทดลองใจตา่งๆ” เป็น “ความทุกข์
มากมาย”

• ยากอบสอนอะไรแก่เชือ้สายแห่งอิสราเอลเกี่ยวกับปัญหาและความทุกข์ของพวกเขา

• เหตใุดจึงสําคญัที่ตอ้งมีความอดทนระหวา่งมีปัญหาและความทุกข์



เชือ้เชิญให้นักเรยีน อ่าน ออกเสียงยากอบ 1:5–6 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาส่ิงที่ 
โจเซฟ สมิธคน้พบท่ีช่วยเขาพบคาํตอบให้แก่คาํถามของเขา

• ยากอบแนะนําให้ผู้อ่านของเขาทําอะไรเพ่ือให้พบคาํตอบสําหรบัคาํถามของพวกเขา

• พระผู้เป็นเจ้าประทานดว้ย “พระทัยกวา้งขวาง” และ “ ไม่ทรงตาํหนิ” หมายความวา่
อย่างไร (ข้อ 5) (พระทัยกวา้งขวาง หมายถึงอย่างเสรแีละเผื่อแผ่ ตาํหนิ หมายถงึ 
ตเิตยีนและวา่กล่าว)

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงมาที่กระดานและเขียนหลักธรรมที่เราเรยีนรูจ้าก ยากอบ 1:5–6 
นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกันแตค่วรระบุหลักธรรมทํานองน้ี พระผู้เป็นเจ้าประทาน
ปัญญาแก่คนท่ีทูลถามพระองค์ด้วยศรทัธา
• “ขอดว้ยความเช่ือและไม่สงสัย” หมายความวา่อย่างไร (ข้อ 6)

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอธิบายวา่ ยากอบ 1:5–6 ส่งผลตอ่เด็กหนุ่มโจเซฟ สมิธอย่างไร
เมื่อเขาแสวงหาคาํตอบ (ด ูโจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ1:12) ขอให้นักเรยีนอีกคนสรปุผลจาก
คาํสวดอ้อนวอนที่ซ่ือสัตย์ของโจเซฟ สมิธในป่าใกล้บ้านของเขา

• เม่ือใดที่พระบิดาบนสวรรคท์รงตอบคาํสวดอ้อนวอนของท่านดว้ยพระทัยกวา้งขวาง
หลังจากท่านสวดอ้อนวอนพระองคด์ว้ยศรทัธา

เป็นพยานวา่พระผู้เป็นเจ้าเต็มพระทัยประทานปัญญาแก่ผู้ที่ทลูขอพระองคด์ว้ยศรทัธา 
เชือ้เชิญให้นักเรยีนทําตามแบบอย่างของโจเซฟ สมิธโดยประยุกต์ ใช้หลักธรรมน้ีในชีวติ
ของพวกเขาเพ่ือพวกเขาจะไดร้บัปัญญาที่ตอ้งการจากพระบิดาบนสวรรค์

สรปุ ยากอบ 1:7–11 โดยอธิบายวา่ยากอบเตอืนไม่ ให้เป็นคนสองจิตสองใจ หรอืหวัน่ไหว
ในความซ่ือสัตย์และคาํมั่นสัญญาที่มีตอ่พระเจ้า ยากอบเขียนดว้ยวา่คนมีทรพัย์สินมาก
ควรเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเน่ืองจากความรํา่รวยทางโลกเป็นส่ิงช่ัวคราวเท่าน้ันและอีก
ไม่นานจะสูญสิน้ไป

หมายเหต:ุ ท่านอาจเชือ้เชิญให้นักเรยีนสองคนสอนพระคมัภีรส์องช่วงตอ่ไปน้ี อาจเป็น
ประโยชน์ที่จะให้งานมอบหมายโดยให้นักเรยีนเป็นครหูน่ึงวนัหรอืสองวนัก่อนบทเรยีนน้ี
เพื่อให้พวกเขาเตรยีมตวั ทา่นอาจเชิญนักเรยีนที่จะเป็นครแูตล่ะคนให้สอนทัง้ชัน้เรยีน 
หรอื ท่านอาจแบ่งชัน้เรยีนออกเป็นสองส่วน ให้นักเรยีนที่จะเป็นครแูตล่ะคนสอนช่วง
พระคมัภีรข์องเขากับครึง่หน่ึงของชัน้เรยีนและให้นักเรยีนท่ีเป็นครทูัง้สองคนผลัดกัน
สอนอีกครึง่หน่ึงของชัน้เรยีน

ยากอบสอนเก่ียวกับการล่อลวง
ถามนักเรยีนวา่

• เยาวชนในปัจจุบันเผชิญการล่อลวงอะไร (ท่านอาจตอ้งการเขียนคาํตอบของนักเรยีนไว้
บนกระดาน)

• เหตใุดบางครัง้จึงเป็นเรือ่งยากที่จะตา้นทานการล่อลวง



เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยากอบ 1:12 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
พรที่สัญญาไวแ้ก่คนท่ีรกัพระเจ้าและตอ่ตา้นการล่อลวง อธิบายวา่งานแปลของโจเซฟ 
สมิธของข้อน้ี   เปลี่ยน “สู้ทนตอ่การทดลองใจ” เป็น “ตอ่ตา้นการล่อลวง”

• พรอะไรจะมาหาคนที่รกัพระเจ้าและตอ่ตา้นการล่อลวง (หลังจากนักเรยีนตอบ ให้
เขียนหลักธรรมตอ่ไปน้ีไวบ้นกระดาน เราแสดงความรกัของเราต่อพระเจ้าโดย
ต้านทานการล่อลวง ซ่ึงเป็นหน่ึงในข้อกําหนดของการได้รบัมงกุฎแห่งชีวติ 
นิรนัดร)์

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยากอบ 1:13–16 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมอง
หาวา่การล่อลวงมาจากไหนและไม่ไดม้าจากท่ี ไหน

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 13 ใคร ไม่ ใช่ ที่มาของการล่อลวง

อธิบายวา่คาํวา่ ตณัหา ใน ข้อ 14 ความปรารถนาที่ ไม่บรสุิทธ์ิซ่ึงเราอาจมีเน่ืองจาก
ธรรมชาตทิี่ตกไปของเรา ซาตานล่อลวงให้เรายอมแพ้ความปรารถนาที่ ไม่บรสุิทธ์ิ

ขอให้นักเรยีนพิจารณาการล่อลวงที่พวกเขากําลังมีปัญหา

• เราจะไดร้บัพลังทางวญิญาณเพื่อตา้นทานการล่อลวงไดอ้ย่างไร

• การตา้นทานการล่อลวงเป็นการแสดงความรกัที่เรามีตอ่พระเจ้าในทางใดบ้าง

เป็นพยานถึงความเป็นจรงิของหลักธรรมที่นักเรยีนระบุใน ยากอบ 1:12 เชือ้เชิญให้
นักเรยีนไตรต่รองส่ิงท่ีพวกเขาจะทําเพื่อตอ่ตา้นการล่อลวงที่พวกเขามีปัญหา

สรปุ ยากอบ 1:17–21 โดยอธิบายวา่ยากอบสอนวา่ของประทานท่ีดทีัง้หมดมาจากพระผู้
เป็นเจ้าและวสุิทธิชนควรทิง้ “ความโสมมทุกอย่าง” และรบัพระคาํของพระเจ้า “ดว้ยใจ
ที่สุภาพอ่อนโยน” (ข้อ 21)

ยากอบเชือ้เชิญให้ผู้อ่านของเขาเป็นผู้ฟังและผู้ประพฤตติามพระวจนะ

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงเรือ่งเล่าตอ่ไปน้ีโดยเอ็ลเดอรเ์ควนทิน แอล.  

คกุแห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง

“เมื่อไม่นานมาน้ีข้าพเจ้าพบกับชายวยัรุน่คนหน่ึง เป้าหมายของเขาคอืไป
รบัใช้งานเผยแผ่ เรยีนตอ่ แตง่งานในพระวหิาร มีครอบครวัที่ซ่ือสัตย์และมี
ความสุข . . . ข้าพเจ้ารูสึ้กวา่เขาตอ้งการรบัใช้งานเผยแผ่อย่างจรงิจังและ
หลีกเลี่ยงการล่วงละเมิดรา้ยแรงที่จะยับยัง้งานเผยแผ่ของเขา แตค่วาม
ประพฤติ ในแตล่ะวนัไม่ไดเ้ตรยีมเขาเพื่อรบัความท้าทายทางรา่งกาย 

อารมณ์ สังคม สตปิัญญา และทางวญิญาณที่เขาจะเผชิญ เขาไม่ไดเ้รยีนรูท้ี่จะทําางาน
หนัก เขาไม่จรงิจังกับเรือ่งเรยีนหรอืเซมินาร ีเขามาโบสถ์แต่ไม่อ่านพระคมัภีรม์อรมอน 
เขาเล่นวดิี โอเกมและใช้ส่ือสังคมครัง้ละนานๆ ดเูหมือนเขาจะคดิวา่การไปอยู่ที่คณะ
เผยแผ่ของเขาน้ันเพียงพอแล้ว” (“เลือกอย่างฉลาด,” เลียโฮนา, พ.ย. 2014, 47)

• หากท่านเป็นเอ็ลเดอรค์กุ ท่านจะมีความกังวลอะไรกับการขาดการเตรยีมตวัสําหรบั
งานเผยแผ่ของชายหนุ่มคนน้ี



เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยากอบ 1:22 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาส่ิง
ที่ยากอบสอนเพื่อจะช่วยชายหนุ่มที่พูดถึงในเรือ่งเล่าของเอ็ลเดอรค์กุ

• ยากอบสอนส่ิงใดเพ่ือจะช่วยชายหนุ่มคนน้ี

อธิบายวา่ ดงัที่บันทึกใน ยากอบ 1:23–24 ยากอบเปรยีบเทียบบางคนที่เป็นผู้ฟังแต่ไม่ ใช่
ผู้ประพฤตกิับคนที่เห็นหน้าตนเองในกระจกเงาแตแ่ล้วก็ลืมวา่ตนเองเป็นอย่างไรเม่ือ
จากไป

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยากอบ 1:25 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาส่ิง
ที่เกิดขึน้กับคนที่เลือกกระทําตามความจรงิที่พวกเขาฟัง

• เกิดอะไรขึน้กับคนที่ ไม่ ไดเ้ป็นแคผู่้ฟังแตเ่ป็นผู้ประพฤตดิว้ย (หลังจากนักเรยีนตอบ
แล้ว ให้เขียนหลักธรรมตอ่ไปน้ีบนกระดาน เม่ือเราฟังและทําตามพระคําของพระผู้
เป็นเจ้า พระองค์จะประทานพรเราในการกระทําของเรา)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนประเมินตนเองในฐานะผู้ฟังและผู้ประพฤตติามพระคาํของพระผู้
เป็นเจ้าโดยไตรต่รองคาํถามตอ่ไปน้ี ท่านอาจตอ้งการอ่านออกเสียงคาํถามตอ่ไปน้ีหรอื
เขียนไวบ้นกระดาน

 1. ฉันเช่ือความจรงิที่ฉันกําลังเรยีนรู้ ในพระคมัภีร ์ที่บ้าน ที่ โบสถ์ และในชัน้เรยีน 

เซมินารเีต็มที่เพียงใด

 2. ฉันตัง้เป้าหมายทางวญิญาณเพื่อทําตามความจรงิท่ีฉันกําลังเรยีนรูบ้่อยเพียงใด  
ฉันทําเป้าหมายสําเรจ็บ่อยเพียงใด ฉันลืมเป้าหมายเหล่าน้ันบ่อยเพียงใด

 3. ฉันจะทําอะไรไดด้ขีึน้เพื่อเป็นผู้ประพฤตติามพระวจนะและไม่ ใช่เป็นเพียงผู้ฟัง
เท่าน้ัน

เป็นพยานถึงพรที่เกิดขึน้เมื่อเราทําตามส่ิงที่เราเรยีนรู้

หลังจากนักเรยีนสองคนสอนช่วงพระคมัภีรข์องพวกเขาแล้ว ขอให้นักเรยีนคนอื่น
หลายๆ คนสรปุส่ิงที่พวกเขาเรยีนรู้

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยากอบ 1:26–27 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
คาํแนะนําของยากอบวา่เราจะดาํเนินชีวติตามศาสนาของเราอย่างไร

• ตามที่ยากอบกล่าวไว ้เราจะดาํเนินชีวติตามศาสนาของเราหรอืแสดงการอุทิศตนของ
เราตอ่พระผู้เป็นเจ้าในทางใดไดบ้้าง

อธิบายวา่ยากอบใช้แนวคดิเรือ่ง “การช่วยเหลือเด็กกําพรา้และหญิงม่าย” ที่ขัดสนเป็น
แบบอย่างของการดแูลผู้อื่น การ “รกัษา [ตวั] ให้พ้นจากราคขีองโลก” (ข้อ 27) หมายถึง
การยังคงสะอาดทางวญิญาณ แม้ ในโลกที่ความช่ัวรา้ยจะเดน่ชัด

• เราสามารถเรยีนรูค้วามจรงิอะไรจาก ข้อ 27 (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แต่ ให้แน่ใจ
วา่พวกเขาระบุความจรงิตอ่ไปน้ี เราแสดงให้เห็นถึงธรรมะท่ีบรสุิทธ์ิเม่ือเราดูแลผู้
อ่ืนและรกัษาตัวเราเองให้หมดจดทางวญิญาณ เขียนความจรงิน้ีไวบ้นกระดาน)



• การดแูลผู้อื่นและการรกัษาตวัเราเองให้หมดจดทางวญิญาณเป็นการแสดงออกถึงการ
อุทิศตนของเราตอ่พระผู้เป็นเจ้าอย่างไร

• ท่านรูจ้ักใครที่เป็นแบบอย่างที่ดขีองการแสดงให้เห็นถึง “ธรรมะที่บรสุิทธิ์” ในชีวติ
ประจําวนัของเขา บุคคลคนน้ีทําอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจให้ท่าน

เชือ้เชิญให้นักเรยีนเขียนในแผ่นกระดาษเกี่ยวกับการกระทําหน่ึงหรอืสองอย่างที่พวกเขา
จะทําระหวา่งสัปดาห์หน้าเพื่อดแูลบางคนที่เดอืดรอ้นหรอืการรกัษาตวั “ ให้พ้นจากราคี
ของโลก” เชือ้เชิญให้นักเรยีนเป็นผู้ประพฤตติามพระคาํของพระผู้เป็นเจ้าโดยประยุกต์
ใช้หลักธรรมน้ีในชีวติของพวกเขา

อธิบายวา่การท่องจํา ยากอบ 1:5–6 จะช่วยนักเรยีนไปตลอดชีวติขณะที่พวกเขามีคาํถาม
เกี่ยวกับพระกิตตคิณุ ขณะที่พวกเขาแสวงหาความช่วยเหลือจากพระเจ้าเพื่อตดัสินใจ 
และขณะที่พวกเขาสอนพระกิตตคิณุให้ผู้อื่น

ใช้กิจกรรมการท่องจําในภาคผนวก หรอืทํากิจกรรมของท่านเองเพ่ือช่วยนักเรยีนท่องจํา
ข้อน้ี อย่าลืมที่จะทบทวนข้อผู้เช่ียวชาญพระคมัภีรท์ี่ท่องจําไวแ้ล้วบ่อยๆ กับนักเรยีนเพื่อ
ช่วยให้พวกเขายังจดจําส่ิงที่พวกเขาเรยีนรู้ ไปแล้ว ท่านอาจวางแผนบางช่วงในบทเรยีน
ครัง้ตอ่ๆ ไปเพื่อทบทวนพระคมัภีรน้ี์และเชือ้เชิญให้นักเรยีนท่องจํา







สุ่มเลือกนักเรยีนคนหน่ึง และให้ขนมเล็กๆ น้อยๆ แก่นักเรยีนคนน้ี บอกชัน้เรยีนวา่ท่าน
ให้ขนมนักเรยีนคนน้ีเน่ืองจากเหตผุลที่ท่านเลือกตามใจชอบ (ตวัอย่างเช่น เน่ืองจาก
นักเรยีนคนน้ันแตง่กายดว้ยสีที่ท่านชอบหรอืเพราะเขานําส่ิงของบางอย่างมาท่ีชัน้เรยีน)

• การปฏิบัตขิองฉันตอ่นักเรยีนคนน้ีทําให้คนที่เหลือรูสึ้กอย่างไร

• เหตใุดผู้คนจึงลําเอียงในบางครัง้

เชือ้เชิญให้นักเรยีนนึกถึงเวลาที่พวกเขาเห็นบางคนไดร้บัการปฏิบัตดิกีวา่คนอื่นและให้
พิจารณาวา่ส่ิงที่เห็นทําให้พวกเขารูสึ้กอย่างไร

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยากอบ 2:1–4 อธิบายวา่งานแปลของโจเซฟ 
สมิธ ยากอบ 2:1 กล่าววา่ “พี่น้องทัง้หลายของข้าพเจ้า, ท่านไม่สามารถมีศรทัธาในพระเจ้า 
พระเยซูครสิตข์องเรา, พระเจ้าแห่งรศัมีภาพ, และยังเลือกที่รกัมักที่ชัง.” ขอให้ชัน้เรยีน 
ดตูาม โดยมองหาวา่ยากอบเตอืนวสุิทธิชนเกี่ยวกับอะไร

• ยากอบเตอืนวสุิทธิชนเกี่ยวกับอะไร

ชี ้ให้เห็นวา่การ “ลําเอียง” (งานแปลของโจเซฟ สมิธ, ยากอบ 2:1) หมายถึงการแสดง
ความช่ืนชอบคนคนหน่ึงหรอืคนกลุ่มหน่ึงเป็นพิเศษขณะที่ปฏิบัตกิับคนอื่นไม่ดี
เน่ืองจากสภาพการณ์หรอืบุคลิกภาพของพวกเขา

• ยากอบแบ่งปันตวัอย่างอะไรบ้างเกี่ยวกับการลําเอียง

• มีแบบอย่างอะไรบ้างในสมัยของเราที่บุคคลแสดงความลําเอียงตอ่คนบางคนขณะที่
ปฏิบัตติอ่คนอื่นไม่ดเีน่ืองจากสภาพการณ์หรอืบุคลิกภาพของพวกเขา

สรปุ ยากอบ 2:5–7 โดยอธิบายวา่ยากอบยังคงตาํหนิวสุิทธิชนที่แสดงความลําเอียงให้คน
มั่งมีตอ่ไป เขาสอนคนเหล่าน้ันวา่พระผู้เป็นเจ้าไดท้รงเลือกคนจนให้มั่งมี ในศรทัธาและ
เป็นทายาทอาณาจักรของพระองค ์ยากอบเตอืนวสุิทธิชนดว้ยวา่คนมั่งมีเป็นคนที่กดขี่
พวกเขาและลบหลู่พระเจ้า

เชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่าน ยากอบ 2:8 ในใจ โดยมองหาส่ิงที่ยากอบเตอืนวสุิทธิชนให้ทําซ่ึง
จะช่วยพวกเขาขจัดความลําเอียง

• ยากอบเตอืนวสุิทธิชนให้ทําอะไร



• ท่านคดิวา่เหตใุดพระบัญญัตน้ีิจึงเรยีกวา่เป็น “ธรรมบัญญัตขิองพระเจ้า” (ยากอบ 2:8)

• เราสามารถเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรจากข้อเหล่าน้ีเกี่ยวกับวธิีที่สานุศิษย์ผู้ซ่ือสัตย์ของพระ
เยซูครสิตป์ฏิบัตติอ่ผู้คน (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกันแตค่วรระบุหลักธรรมทํานองน้ี 
สานุศษิย์ท่ีซ่ือสตัย์ของพระเยซูครสิต์รกัทุกคนไม่วา่สภาพการณ์ของพวกเขาจะ
เป็นอย่างไร เขียนหลักธรรมน้ีไวบ้นกระดาน)

• ระหวา่งการปฏิบัตศิาสนกิจในความเป็นมรรตยั พระผู้ช่วยให้รอดทรงเป็นแบบอย่าง
ดว้ยวธิี ใดในการรกัผู้อื่นไม่วา่สภาพการณ์ของพวกเขาจะเป็นอย่างไร

ขอให้นักเรยีนนึกถึงคนบางคนท่ีพยายามรกัทุกคน เชือ้เชิญให้นักเรยีนสองสามคนแบ่ง
ปันกับชัน้เรยีนถึงคนที่พวกเขานึกถึงและเหตผุล

ขอให้นักเรยีนพิจารณาวา่พวกเขาปฏิบัตติอ่ผู้อื่นอย่างไร กระตุน้ให้พวกเขามองหาโอกาส
ที่จะทําตามแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอดในการรกัผู้อื่น

เชือ้เชิญให้นักเรยีนจินตนาการวา่ หลังจากไดย้ินคาํสอนของยากอบเก่ียวกับการรกัทุก
คน พวกเขาไดย้ินบางคนพูดวา่ไม่ ใช่เรือ่งใหญ่หากเราจะลาํเอียงให้บางคนมากกวา่ขณะท่ี
ปฏิบัตกิับคนอ่ืนไม่ด ีคนน้ีพูดดว้ยวา่เราอาจทําเรือ่งที่แย่กวา่น้ีอีกมาก

• ปัญหาอะไรที่อาจเกิดจากการมีความคดิแบบน้ี

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยากอบ 2:9–10 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมอง
หาวา่เหตใุดจึงเป็นเรือ่งรา้ยแรงในการไม่รกัทุกคนไม่วา่สภาพการณ์ของพวกเขาจะเป็น
อย่างไร

• เหตใุดจึงเป็นเรือ่งรา้ยแรงในการไม่รกัทุกคนไม่วา่สภาพการณ์ของพวกเขาจะเป็น
อย่างไร

• เราสามารถเรยีนรูค้วามจรงิอะไรจากคาํสอนของยากอบในข้อเหล่าน้ี (นักเรยีนอาจใช้คาํ
พูดตา่งกัน แต่ ให้แน่ใจวา่พวกเขาควรระบุความจรงิทํานองน้ี หากเราทําบาปแม้แต่
บาปเดียว เรามีความผิดต่อพระพักตรพ์ระผู้เป็นเจ้า)

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ยากอบ 2:10 อะไรคอืผลนิรนัดรข์องการละเมิดแม้แตพ่ระบัญญัตขิ้อ
เดยีวของพระผู้เป็นเจ้า (เราจะเป็นเหมือนเรา “ผิดธรรมบัญญัตทิัง้หมด” ซ่ึงเราจะไม่
สะอาดและดว้ยเหตน้ีุจึงไม่สามารถอยู่กับพระผู้เป็นเจ้า [ด ู1 นีไฟ 10:21])

• เหตใุดเรายังคงมีความหวงั แม้การไม่เช่ือฟังพระผู้เป็นเจ้าทําให้เราไม่สะอาดที่จะอยู่
กับพระผู้เป็นเจ้า

เชือ้เชิญนักเรยีนอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยประธานดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์แห่ง
ฝ่ายประธานสูงสุด

“แตย่ังไม่สิน้หวงั

“พระคณุของพระผู้เป็นเจ้าคอืความหวงัท่ียิ่งใหญ่และยั่งยืนของเรา

“ โดยผ่านการพลีพระชนม์ชีพของพระเยซูครสิต ์แผนแห่งความเมตตา
ทําให้พอแก่ข้อเรยีกรอ้งของความยุตธิรรม [ด ูแอลมา 42:15] ‘และ [นํา] 

มาซ่ึงหนทางให้มนุษย์เพื่อพวกเขาจะมีศรทัธาสู่การกลับใจ’ [แอลมา 34:15]

“ถึงบาปของเจ้าเป็นเหมือนสีแดงเข้ม ก็จะขาวอย่างหิมะ [ด ูอิสยาห์ 1:18] เพราะพระ
ผู้ช่วยให้รอดอันเป็นที่รกัของเรา ‘ประทานพระองคเ์องให้เป็นคา่ไถ่สําหรบัทุกคน’ 



[1 ทิโมธี 2:6] ทางเข้าสู่อาณาจักรนิรนัดรข์องพระองคเ์ตรยีมไวสํ้าหรบัเรา [ด ู2 เปโตร 
1:11]” (“ของประทานแห่งพระคณุ,” เลียโฮนา, พ.ค. 2015, 108)

• เราตอ้งทําอะไรเพื่อมีคา่ควรเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าผ่านการชดใช้ของพระเยซู
ครสิต์

• หลักธรรมที่เราระบุใน ข้อ 10 อาจช่วยให้เราซาบซึง้กับการชดใช้ของพระเยซูครสิตเ์ต็ม
ที่มากขึน้ไดอ้ย่างไร

สรปุ ยากอบ 2:11–13 โดยอธิบายวา่ยากอบให้ตวัอย่างของหลักคาํสอนท่ีสอนใน ข้อ 10 
จากน้ันเขากระตุน้ให้ผู้เช่ือปฏิบัตติอ่ผู้อื่นอย่างมีเมตตา เพราะคนท่ีปฏบิัตติอ่ผู้อื่นอย่าง
ไม่มีเมตตาจะถูกพิพากษาอย่างปราศจากความเมตตา

เชือ้เชิญให้นักเรยีนสมมตวิา่เยาวชนชายคนหน่ึงตระหนักวา่เขาทําบาป เขาเช่ือในการ
ชดใช้ของพระเยซูครสิตแ์ละในความสามารถของพระผู้ช่วยให้รอดที่จะช่วยเขาให้รอด 
เขาบอกวา่ทัง้หมดที่เขาตอ้งทําคอืเช่ือและพระเจ้าจะทรงให้อภัยเขา โดยไม่ตอ้งทําความ
พยายามอ่ืนใดในส่วนของเขา

ขอให้นักเรยีนพิจารณาวา่ความเช่ือของเยาวชนชายคนน้ีอย่างเดยีวเพียงพอสําหรบัเขาที่
จะให้รบัอภัยบาปของเขาหรอืไม่

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยากอบ 2:14 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาส่ิงที่
ยากอบถามวสุิทธิชนเกี่ยวกับศรทัธา

• ยากอบถามอะไรวสุิทธิชนเกี่ยวกับศรทัธา

• ท่านคดิวา่ยากอบพูดถึงงานประเภทใด

อธิบายวา่ยากอบกําลังแก้ ไขแนวคดิผิดๆ เกี่ยวกับศรทัธา บางคนเข้าใจผิดวา่ศรทัธาเป็น
แคก่ารพูดออกมาวา่เช่ือเท่าน้ัน ในบรบิทของ ยากอบ 2:14 ยากอบใช้คาํวา่ ประพฤต ิตา่ง
จากวธิีที่อัครสาวกเปาโลใช้ เมื่อเปาโลใช้คาํวา่ ประพฤต ิเขาหมายถึงการประพฤตติามกฎ
ของโมเสส เม่ือยากอบใช้คาํวา่ ประพฤต ิเขาหมายถึงการกระทําแห่งการอุทิศตนหรอืงาน
แห่งความชอบธรรม

ดงัที่บันทึกใน ยากอบ 2:15–16 ยากอบใช้การเปรยีบเทียบเพื่อแสดงคาํตอบตอ่คาํถาม
ของเขาใน ข้อ 14 เชิญนักเรยีนสองคนออกมาท่ีหน้าชัน้เรยีน ขอให้นักเรยีนคนหน่ึง
แสดงเป็นคนขอทานโดยขออาหาร เสือ้ผ้า และที่พักพิงที่ตอ้งการเพื่อมีชีวติรอด เชือ้
เชิญนักเรยีนอีกคนให้แสดงเป็นคนที่สามารถช่วยคนขอทานน้ันได ้เชือ้เชิญให้นักเรยีน
คนที่สามอ่านออกเสียง ยากอบ 2:15–16 ขณะนักเรยีนอีกสองคนแสดงดงัที่บรรยายใน
ข้อเหล่าน้ี

• การตอบสนองที่ ให้แก่นักเรยีนที่ขอทานผิดปกตอิย่างไร การตอบสนองของนักเรยีนอีก
คนหน่ึงพอที่จะช่วยคนขอทานหรอืไม่

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึง อ่าน ออกเสียงยากอบ 2:17–18 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมอง
หาส่ิงที่ยากอบสอนเกี่ยวกับศรทัธา



• ท่านคดิวา่ประโยคน้ี “ความเช่ือ ถ้าไม่มีการปฏิบัต ิก็เป็นส่ิงที่ตายแล้ว” (ข้อ 17) 
หมายความวา่อย่างไร

• การเปรยีบเทียบของยากอบเก่ียวกับขอทานช่วยให้เราเข้าใจความหมายของประโยคน้ี
อย่างไร

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 17 ยากอบสอนความจรงิอะไรเกี่ยวกับศรทัธาที่แท้จรงิในพระเยซู
ครสิต ์(นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกันแตค่วรระบุความจรงิทํานองน้ี ศรทัธาท่ีแท้จรงิ
ในพระเยซูครสิต์แสดงให้เห็นประจักษ์ โดยงานท่ีชอบธรรมของเรา เขียนความ
จรงิน้ีไวบ้นกระดาน)

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยากอบ 2:19–20 อธิบายวา่งานแปลของโจเซฟ 
สมิธ ยากอบ 2:19 กล่าววา่ “ท่านเช่ือวา่พระเจ้ามีเพียงองคเ์ดยีว น่ันก็ด ีแม้พวกผีก็เช่ือ
และกลัวจนตวัส่ัน ท่านทําตวัท่านเหมือนพวกมัน โดยไม่ไดถู้กชําระให้ชอบธรรม”   ขอ
ให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาตวัอย่างที่ยากอบใช้เพื่อแสดงวา่การเช่ือในพระผู้เป็นเจ้าไม่
จําเป็นตอ้งรวมถึงการมีศรทัธาในพระผู้เป็นเจ้า

• ยากอบใช้ตวัอย่างอะไรเพื่อแสดงวา่การเช่ือในพระผู้เป็นเจ้าไม่จําเป็นตอ้งรวมถึงการมี
ศรทัธาในพระผู้เป็นเจ้า

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยเอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ. เบดนาร์
แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง

“ศรทัธาที่แท้จรงิมีศนูย์รวมอยู่ที่พระเจ้าพระเยซูครสิตแ์ละมักจะนําไปสู่การประพฤติ
ชอบ . . . การปฏิบัตอิย่างเดยีวไม่ ใช่ศรทัธาในพระผู้ช่วยให้รอด แตก่ารปฏิบัตสิอดคล้อง
กับหลักธรรมที่ถูกตอ้งเป็นองคป์ระกอบสําคญัของศรทัธา” (“ทูลขอดว้ยศรทัธา,”  
เลียโฮนา, พ.ค. 2008, 114)

• ตามคาํกล่าวของเอ็ลเดอรเ์บดนาร ์อะไรคอื “องคป์ระกอบสําคญัของศรทัธา”

• เหตใุดจึงสําคญัที่จะเข้าใจวา่ศรทัธาในพระเยซูครสิตห์มายรวมถึงการเช่ือในพระองค์
และการปฏิบัตติามหลักธรรมที่ถูกตอ้ง

เตอืนนักเรยีนถึงเยาวชนชายในสถานการณ์สมมตช่ิวงเริม่ตน้ของหมวดน้ีในบทเรยีน

• การเข้าใจวา่ศรทัธาหมายรวมถึงความเช่ือและการกระทําอาจช่วยบางคนที่แสวงหาการ
ให้อภัยบาปของเขาอย่างไร

สรปุ ยากอบ 2:21–26 โดยอธิบายวา่ยากอบพูดถึงอับราฮัมและราหับเพื่อเป็นแบบอย่าง
สองเรือ่งของผู้คนที่ศรทัธาของพวกเขาในพระผู้เป็นเจ้าแสดงให้ประจักษ์ ในงานของ
พวกเขา (เรือ่งราวของนางราหับผู้กล้าหาญมีอยู่ ใน โยชูวา 2:1–22)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนใช้สมุดจดหรอืสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องพวกเขาเขียน
เกี่ยวกับเวลาที่พวกเขาแสดงศรทัธาในพระเยซูครสิตผ์่านงานของพวกเขาและพวกเขา
ไดร้บัพรในการทําเช่นน้ันอย่างไร กระตุน้ให้นักเรยีนรวมประจักษ์พยานของพวกเขาเกี่ยว
กับพระผู้ช่วยให้รอดและวธิีที่พวกเขาจะแสดงความเช่ือน้ันผ่านการกระทําของพวกเขา
ดว้ย ขอให้นักเรยีนสองสามคนแบ่งปันส่ิงที่พวกเขาเขียนกับชัน้เรยีน

เชือ้เชิญให้นักเรยีนพิจารณารว่มกับการสวดอ้อนวอนวา่พวกเขาจะใช้ศรทัธาในพระเยซู
ครสิต์ ให้เต็มที่มากขึน้โดยการเช่ือฟังพระองคอ์ย่างไร กระตุน้ให้พวกเขาทําตามการกระ
ตุน้เตอืนทางวญิญาณที่พวกเขาไดร้บั



เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจความจรงิที่สอนในข้อผู้เช่ียวชาญน้ี ให้แจกกระดาษแผ่นเล็กๆ 
ให้พวกเขาแตล่ะคน เชือ้เชิญให้พวกเขาเขียนคาํของข้อความน้ีบนดา้นหน่ึงของกระดาษ 
จากน้ันขอให้พวกเขาเตมิประโยคตอ่ไปน้ีให้ครบถ้วนบนอีกดา้นหน่ึงของกระดาษ ฉันจะ
แสดงให้พระเจ้าเห็นศรทัธาของฉันในพระองค์ โดย . . . กระตุน้ให้นักเรยีนเก็บกระดาษ
แผ่นน้ีในกระเป๋าของพวกเขาตลอดทัง้วนัและให้เขียนรายการความคดิในการแสดง
ศรทัธาที่พวกเขามีตอ่พระเจ้าไปเรือ่ยๆ เมื่อพวกเขาเพิ่มในรายการ พวกเขาสามารถ
ทบทวนข้อผู้เช่ียวชาญพระคมัภีร ์กระตุน้ให้พวกเขาวางกระดาษไว้ ในที่ซ่ึงพวกเขาจะ
เห็นไดบ้่อยๆ และเตอืนพวกเขาถึงเป้าหมายที่วางไว้



นําหลอดยาสีฟันมาที่ชัน้เรยีน เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงมาบีบยาสีฟันทัง้หมดออกจาก
หลอด (หรอืขอให้นักเรยีนจินตนาการสถานการณ์สมมตน้ีิ) ขอให้นักเรยีนอีกคนพยายาม
ใส่ยาสีฟันกลับเข้าไปในหลอด หลังจากนักเรยีนคนที่สองมีปัญหาในการทําเช่นน้ัน ให้
ถามวา่

• ยาสีฟันในบทเรยีนน้ีจะเป็นเหมือนคาํพูดที่เราพูดออกมาอย่างไร

เชือ้เชิญให้นักเรยีนไตรต่รองวา่พวกเขาเคยพูดอะไรที่พวกเขาเสียใจทีหลังหรอืไม่ เชือ้
เชิญให้นักเรยีนมองหาความจรงิขณะพวกเขาศึกษา ยากอบ 3:1–12 ที่จะช่วยให้พวกเขา
เลือกคาํพูดอย่างฉลาด

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยากอบ 3:2–4 และประโยคแรกของ ยากอบ 3:5 
ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่ยากอบบรรยายถึงคนที่ ไม่ ไดท้ําให้ผู้อื่นขุ่นเคอืงดว้ยคาํ
พูดของเขาวา่อย่างไร อธิบายวา่ “เราทําผิดพลาดกันทุกคน” ใน ข้อ 2 หมายความวา่เราทุก
คนล้วนทําผิดพลาด และอธิบายวา่ยากอบใช้คาํวา่ ลิน้ เพื่อหมายถึงคาํที่เราพูด

• ยากอบบรรยายถึงคนที่สามารถควบคมุคาํพูดของเขาวา่อย่างไร

ท่านอาจแสดงภาพหรอืวาดภาพลายเส้น เหล็กปากม้า และ หางเสือเรอืบนกระดาน ท่าน
อาจจําเป็นตอ้งอธิบายวา่ เหล็กปากม้า (ข้อ 3) เป็นเหล็กชิน้เล็กใส่ไว้ ในปากม้าเช่ือมกับ
บังเหียน ทําให้คนขี่ม้าบังคบัทิศทางม้าได ้ในข้อน้ี คาํวา่ หางเสือ (ข้อ 4) หมายถึงหางเสือ
ของเรอืที่ช่วยให้คนคดัท้ายหรอืเลีย้วเรอื

• ตามท่ียากอบกล่าว เหล็กปากม้าและหางเสือมีอะไรที่เหมือนกัน (ทัง้สองอย่างมีขนาด
เล็ก และช่วยนําทางหรอืบังคบัส่ิงที่ ใหญ่กวา่ที่มันตดิอยู่)

• การที่ยากอบเปรยีบเทียบวตัถุเหล่าน้ีกับลิน้ หรอืคาํพูดที่เราพูดออกมาจะช่วยเราเข้าใจ
อํานาจของคาํพูดเราอย่างไร

• เราสามารถระบุหลักธรรมอะไรจากข้อเหล่าน้ีเกี่ยวกับส่ิงที่จะเกิดขึน้เม่ือเราเรยีนรูท้ี่
จะควบคมุคาํพูดของเรา (นักเรยีนควรระบุหลักธรรมทํานองน้ี เม่ือเราเรยีนรูท่ี้จะ
ควบคุมคําพูดของเรา เราจะเรยีนรูท่ี้จะควบคุมการกระทําท่ีเหลือของเรา)

• เหตใุดการควบคมุคาํพูดของเราอาจช่วยเราควบคมุการกระทําที่เหลือของเรา



เชือ้เชิญนักเรยีนอ่านออกเสียงประโยคสุดท้ายของ ยากอบ 3:5 และ ยากอบ 3:6 ดว้ย ขอ
ให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่ยากอบเปรยีบคาํพูดของเรากับอะไรอีก อธิบายวา่ ป่าใหญ่ 
หมายถึงป่า  

• ยากอบเปรยีบคาํพูดของเรากับอะไรอีก

• ดา้นใดของชีวติเราที่อาจ “ถูกเผาผลาญโดยไฟ” (ข้อ 6) หรอืเส่ียงอันตรายจากการใช้คาํ
พูดที่ ไม่ฉลาดของเรา

อธิบายวา่วลี “วงจรของชีวติ” ใน ข้อ 6 หมายถึงวงจรชีวติของคนๆ หน่ึง

• คาํพูดที่เราพูดส่งผลตอ่วงจรชีวติของเราในดา้นใดบ้าง

• การเปล่ียนแปลงคาํพูดที่เราพูดเพียงเล็กน้อยส่งผลตอ่วงจรชีวติของเราในดา้นดี
อย่างไร ส่งผลตอ่ชีวติของผู้อื่นอย่างไร

เชือ้เชิญนักเรยีนสองสามคนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก ยากอบ 3:7–12 ขอให้ชัน้เรยีนดู
ตาม โดยมองหาวา่ยากอบเปรยีบคาํพูดของเรากับอะไรอีก

• ยากอบเปรยีบคาํพูดของเรากับอะไรอกี (สัตวท์ี่ตอ้งทําให้เช่ือง [ด ูข้อ 7–8] “พิษรา้ยถึง
ตาย” [ข้อ 8] บ่อน้ําพุที่ “มีทัง้น้ําจืดและน้ําเค็มพุ่งออกมา” “จากช่องเดยีวกัน” [ข้อ 
11–12] ตน้มะเดือ่ออกผลเป็นมะกอกและเถาองุ่นออกผลเป็นมะเดือ่ [ด ูข้อ 12])

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจเน้ือหาของข้อเหล่าน้ี เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํ
กล่าวตอ่ไปน้ีโดยเอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด ์แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง

“เห็นไดชั้ดวา่ยากอบไม่ไดห้มายความวา่ลิน้ของเราจะบาปหนา ตลอดเวลา 
หรอืวา่ ทุกอย่าง ที่เราพูดจะ ‘เต็มไปดว้ยพิษรา้ยถึงตาย’ แตค่วามหมายที่
ชัดเจนคอือย่างน้อยก็มีบางอย่างที่เราพูดซ่ึงอาจบ่อนทําลาย หรอืถึงขนาดมี
พิษรา้ยแรงมาก—และน่ันเป็นข้อกล่าวหาที่น่าหวาดกลัวสําหรบัวสุิทธิชน
ยุคสุดท้าย! เสียงที่แสดงประจักษ์พยานอย่างจรงิใจ กล่าวคาํสวดอ้อนวอน

อย่างแรงกล้า และรอ้งเพลงสวดแห่งไซอัน อาจเป็น เสียงเดยีวกันท่ีดดุา่วา่กล่าวและ
วพิากษ์วจิารณ์ ก่อความอึดอัดดหูมิ่น ทําให้เจ็บปวดและทําลายวญิญาณของตนเองและ
ผู้อื่นในการกระทําเช่นน้ัน . . .

“. . . ขอให้เราพยายามเป็นบุรุษุและสตรทีี่ ‘ดพีรอ้ม’ อย่างน้อยที่สุดในหนทางหน่ึงตัง้แต่
บัดน้ี—โดยไม่ทําให้ขุ่นเคอืงในคาํพูด หรอืถ้าจะกล่าวอย่างสรา้งสรรค ์โดยการพูดดว้ย
ลิน้ใหม่ ลิน้ของเทพ คาํพูดของเราเหมือนกับการกระทําของเรา ควรเป่ียมดว้ยศรทัธา 
ความหวงั และจิตกุศล หลักธรรมอันย่ิงใหญ่สามประการของชาวครสิตอ์ันจําเป็นอย่าง
ยิ่งในโลกปัจจุบันน้ี ดว้ยคาํพูดที่กล่าวภายใตอ้ิทธิพลของพระวญิญาณน้ําตาสามารถ
เหือดแห้งไป ใจหายเจ็บ ชีวติยกขึน้สู่ความสูงส่ง ความหวงักลับคนืมา ความมั่นใจยังคง
อยู่” (ด“ูลิน้ของเทพ,” เลียโฮเลีย, พ.ค. 2007, 21, 23)

• เราสามารถระบุความจรงิอะไรบ้างจากข้อเหล่าน้ีวา่ผู้ตดิตามของพระผู้เป็นเจ้าควรพูด
อย่างไร ( โดยใช้คาํพูดของพวกเขาเอง นักเรยีนควรระบุความจรงิทํานองน้ี ผู้ติดตาม
ของพระผู้เป็นเจ้าพยายามใช้คําพูดของพวกเขาเพ่ือจุดประสงค์ท่ีชอบธรรม 
ไม่ ใช่เพ่ือแพรค่วามช่ัว)

• เหตใุดจึงเป็นปัญหารา้ยแรงหากวสุิทธิชนยุคสุดท้ายใช้ภาษาของพวกเขาเพือ่จุด
ประสงคท์ี่ช่ัวรา้ยหรอืเพ่ือทําให้เจ็บปวดหรอืทําลายคนอื่น



• มีอะไรที่เราสามารถทําไดเ้พื่อ “ดพีรอ้ม” มากขึน้อีกหน่อย (ยากอบ 3:2) ในการเลือกคาํ
พูดของเรา

เชือ้เชิญให้นักเรยีนอธิบายวา่การดาํเนินชีวติตามความจรงิที่พวกเขาระบุใน ยากอบ 
3:9–10 จะนําการกระทําของพวกเขาในสถานการณ์สมมตติอ่ไปน้ีไดอ้ย่างไร

1. ท่านกําลังส่งข้อความหรอืใช้ส่ือสังคม

 2. ท่านเป็นปุโรหิตที่ ให้พรศีลระลึกในวนัอาทิตย์ ที่ โรงเรยีน เพื่อนของท่านเริม่ล้อ
นักเรยีนอีกคนหน่ึง

 3. ท่านเป็นเยาวชนหญิงคนหน่ึงท่ี ในอดตีเคยพูดไม่ดเีก่ียวกับเยาวชนหญิงอีกคนใน
วอรด์หรอืสาขาของท่าน

 4. เพื่อนรว่มทีมของท่านใช้ภาษาหยาบคาย

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํพูดตอ่ไปน้ีจาก เพือ่ความเข้มแข็งของเยาวชน

“วธิีที่ท่านส่ือสารควรสะท้อนวา่ท่านคอืบุตรหรอืธิดาของพระผู้เป็นเจ้า ภาษาที่สะอาด
และฉลาดเป็นหลักฐานยืนยันความคดิท่ีดงีามและหลักแหลม ภาษาที่ดจีรรโลงใจ ให้
กําลังใจ และชมเชยผู้อื่นเชือ้เชิญพระวญิญาณให้สถิตกับท่าน คาํพูดของเรา เช่นเดยีว
กับการกระทําของเรา ควรเป่ียมดว้ยศรทัธา ความหวงั และจิตกุศล” (เพือ่ความเข้มแข็ง
ของเยาวชน [จุลสาร, 2011], 20)

• คาํพูดของบุคคลอีกคนหน่ึงเคยจรรโลงใจหรอืให้กําลังใจท่านเม่ือใด

• ท่านไดร้บัพรอย่างไร เมื่อท่านพยายามจรรโลงใจหรอืให้กําลังใจผู้อื่นดว้ยคาํพูดของ
ท่าน

เชือ้เชิญให้นักเรยีนเขียนเป้าหมายหน่ึงในสมุดจดหรอืสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีร์
ของพวกเขาวา่พวกเขาจะทําอะไรให้ดขีึน้เพื่อควบคมุคาํพูดและใช้ภาษาของพวกเขาเพื่อ
จุดประสงคท์ี่ชอบธรรม เชือ้เชิญให้พวกเขา กระทํา ส่ิงที่พวกเขาเขียนระหวา่งสัปดาห์
หน้า

สรปุ ยากอบ 3:13–18 โดยอธิบายวา่ยากอบเปรยีบเทียบความตา่งระหวา่งปัญญาของโลก
กับปัญญาที่มาจากพระผู้เป็นเจ้า ปัญญาของโลกนําไปสู่ “ความวุน่วาย” (ข้อ 16) และ 
“ความมักใหญ่ ใฝ่สูง” (ข้อ 14) ขณะที่ปัญญา “จากเบือ้งบน” น้ัน “บรสุิทธิ์” และ “เต็ม
เป่ียมดว้ยความเมตตา” (ข้อ 17)

เป็นพยานถึงหลักธรรมที่สอนในบทเรยีนวนัน้ี



เชือ้เชิญให้นักเรยีนนึกถึงสมาชิกครอบครวัหรอืเพื่อนท่ีพวกเขารูสึ้กใกล้ชิด

• ท่านนึกถึงใคร เหตใุดท่านจึงรูสึ้กใกล้ชิดกับคนน้ี

• ท่านใกล้ชิดกับคนน้ีไดอ้ย่างไร

ขอให้นักเรยีนไตรต่รองวา่พวกเขารูสึ้กใกล้ชิดกับพระผู้เป็นเจ้าเพียงใด

• ชีวติของเราจะไดร้บัพรโดยการมีสัมพันธภาพท่ีแน่นแฟ้นกับพระผู้เป็นเจ้าอย่างไร

ขณะที่นักเรยีนศึกษา ยากอบ 4 เชือ้เชิญให้พวกเขามองหาความจรงิที่จะช่วยพวกเขา
เสรมิสรา้งสัมพันธภาพกับพระผู้เป็นเจ้า

สรปุ ยากอบ 4:1–3 โดยอธิบายวา่ยากอบตาํหนิวสุิทธิชนที่ยอมแพ้ตอ่ความปรารถนาทาง
โลก

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยากอบ 4:4 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
วา่ยากอบเตอืนวสุิทธิชนเก่ียวกับมิตรภาพประเภทใด อธิบายวา่ ศตัร ูหมายถึงเป็น
ปฏิปักษ์หรอืไม่เป็นมิตร

• ยากอบเตอืนวสุิทธิชนเกี่ยวกับมิตรภาพประเภทใด

• ท่านคดิวา่การ “เป็นมิตรกับโลก” หมายความวา่อย่างไร (หากจําเป็น อธิบายวา่คาํ
แนะนําของยากอบใน ข้อ 4 ไม่ไดห้มายความวา่เราควรหลีกเลี่ยงการเกี่ยวข้องกับคนที่
ไม่ ไดเ้ป็นสมาชิกของศาสนจักร แตเ่ราควรหลีกเลี่ยงการยอมรบัคาํสอนผิดๆ และความ
ปรารถนา มาตรฐาน ตลอดจนการปฏิบัตขิองโลกที่ ไม่ชอบธรรม)

• ตามที่ยากอบกล่าวไว ้เกิดอะไรขึน้กับคนที่เป็นมิตรกับโลก

เชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่าน ยากอบ 4:6–8 ในใจ โดยมองหาส่ิงที่ยากอบแนะนําให้วสุิทธิชนทํา

• ยากอบแนะนําให้วสุิทธิชนทําอะไร

• การยอมตนตอ่พระผู้เป็นเจ้าสามารถช่วยเราตอ่ตา้นความช่ัวรา้ยอย่างไร

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 8 เราตอ้งทําอะไรหากเราตอ้งการใกล้ชิดกับพระผู้เป็นเจ้า (หลัง
จากนักเรยีนตอบแล้ว ให้เขียนหลักธรรมตอ่ไปน้ีบนกระดาน เม่ือเราเข้าใกล้พระผู้
เป็นเจ้า พระองค์จะเสด็จเข้าใกล้เรา)

Teach Ye Diligently



• เราจะทําอะไรไดบ้้างเพ่ือให้เราเข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้า (เขียนคาํตอบของนักเรยีนไวบ้น
กระดาน)

เพ่ือช่วยให้นักเรยีนเขา้ใจวธิหีน่ึงซ่ึงเราจะเขา้ใกลพ้ระผู้เป็นเจา้ ชี ้ใหเ้ห็นคาํแนะนําของ
เปาโล “จงชําระมอืใหส้ะอาด” และ “จงชําระใจใหบ้รสุิทธิ”์ (ยากอบ 4:8) อธบิายวา่ดงัที่ ใช้ ใน
พระคมัภีร ์มือเป็นตวัแทนการกระทาํของเราและใจสามารถแทนความปรารถนาของเรา

• ท่านคดิวา่การมีมือที่สะอาดและใจที่บรสุิทธิ์จะช่วยให้เราเข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้าอย่างไร

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยากอบ 4:9–12, 17 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมอง
หาคาํแนะนําเพ่ิมเตมิที่ยากอบให้กับวสุิทธิชนเพ่ือช่วยให้พวกเขาเข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้า 
อธิบายวา่วลี “ ให้เสียงหัวเราะของพวกท่านกลายเป็นความโศกเศรา้” (ข้อ 9) หมายถึงการ
มีความเสียใจตอ่บาปตามพระประสงคข์องพระเจ้า

• ยากอบให้คาํแนะนําอะไรเพิ่มเตมิเพื่อช่วยให้บางคนเข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้า

• ตามท่ีกล่าวไว้ ใน ข้อ 17 ยากอบสอนวา่บาปคอือะไร (หลังจากนักเรยีนตอบ ให้เขียน
หลักธรรมตอ่ไปน้ีบนกระดาน ถ้าเรารูว้า่อะไรเป็นความดีท่ีต้องทํา แต่เลือกท่ีจะไม่
ทํา เราทําบาป)

• ท่านคดิวา่เหตใุดการที่รูว้า่ส่ิงใดเป็นความดทีี่เราควรทําแตเ่ลือกที่จะไม่ทําน้ันเป็นบาป

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยประธานเจมส์ อี. เฟาสท์ ซ่ึง
รบัใช้ ในฝ่ายประธานสูงสุด

“ข้าพเจ้าวติกวา่บาปที่ ใหญ่หลวงของเราจะเป็นบาปแห่งการละเลย น่ีคอืบาง
ข้อที่เป็นข้อสําคญัแห่งธรรมบัญญัตทิี่พระผู้ช่วยให้รอดตรสั เราไม่ควร
ละเลยโดยไม่ทํา [ด ูมัทธิว 23:23] ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีควรคดิคาํนึง ไม่ลืมทํา 
และรูสึ้กผิดเม่ือละเลย

“สมัยข้าพเจ้ายังเป็นเด็กเล็กๆ อยู่ที่ฟารม์ในช่วงฤดรูอ้น ข้าพเจ้าจําไดว้า่คณุยายของ
ข้าพเจ้าแมร ีฟินลินสัน ทํากับข้าวแสนอรอ่ยบนเตาท่ี ใช้ฟืน เมื่อฟืนในลังเก็บฟืนข้าง
เตาไฟหมดลง คณุยายจะหิว้ถังออกไปเงียบๆ เพื่อขนฟืนที่กองอยู่ข้างนอกจนเต็มถัง 
และหิว้ถังซ่ึงหนักอึง้กลับเข้ามาในบ้าน ข้าพเจ้าไม่รูสึ้กอะไรเลยเพราะใส่ ใจอยู่กับการ
สนทนาในครวั ข้าพเจ้าน่ังอยู่ที่น่ันปล่อยให้คณุยายที่ข้าพเจ้ารกัขนฟืนไปใส่ลังในครวั 
ข้าพเจ้ารูสึ้กละอายและเสียใจตอ่การละเลยส่ิงน้ีตลอดชีวติข้าพเจ้า ข้าพเจ้าหวงัวา่สัก
วนัหน่ึงจะตอ้งขอให้เธอยกโทษให้” (“ข้อสําคญัแห่งธรรมบัญญัต:ิ ความยุตธิรรม ความ
เมตตา และความเช่ือ,” เลียโฮนา, ม.ค. 1998, 70)

• อะไรคอืการทําดทีี่ประธานเฟาสท์ละเลยไม่ไดท้ําสมัยท่านยังเด็ก ท่านรูสึ้กอย่างไรอัน
เป็นผลจากการกระทําน้ัน

• อะไรเป็นตวัอย่างของบาปแห่งการละเลยที่จะกีดกัน้เราจากการเข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้า

• อะไรสามารถกีดกัน้เราจากการทําดทีี่พระกิตตคิณุของพระเยซูครสิตส์อนเราให้ทํา

• ท่านเคยเข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้าโดยการทําดทีี่ท่านไดร้บัการสอนให้ทําเมื่อใด

เชือ้เชิญให้นักเรยีนเขียนในสมุดจดหรอืสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องพวกเขาวา่
พวกเขาจะทําอะไรเพื่อเข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้ามากขึน้ กระตุน้ให้พวกเขาทําตามการ 
กระตุน้เตอืนทุกครัง้ที่ ไดร้บั



สรปุ ยากอบ 5:1–6 โดยอธิบายวา่ยากอบกล่าวโทษคนมั่งมีที่ ใช้ความมั่งคัง่ของพวกเขา
อย่างไรป้ระโยชน์และข่มเหงคนชอบธรรม เขาเตอืนวา่ความโศกเศรา้และการพิพากษา
รอพวกเขาอยู่

เชือ้เชิญนักเรยีนสองสามคนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก ยากอบ 5:7–11 ขอให้ชัน้เรยีนดู
ตาม โดยมองหาส่ิงที่ยากอบแนะนําให้วสุิทธิชนทําเมื่อพวกเขาเผชิญกับความทุกข์ขณะ
รอคอยการเสด็จมาครัง้ที่สองของพระเยซูครสิต์

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 7–8 ยากอบแนะนําให้วสุิทธิชนทําอะไรขณะที่พวกเขารอคอยการ
เสด็จมาครัง้ที่สองของพระผู้ช่วยให้รอด

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 10 วสุิทธิชนจะมองไปที่ ใครเพื่อเป็นแบบอย่างของคนท่ียืนหยัด
อดทนตอ่ความทุกข์

• มีแบบอย่างใดบ้างจากพระคมัภีรเ์กี่ยวกับศาสดาพยากรณ์ผู้อดทนตอ่ความทุกข์

อธิบายวา่ ยากอบ 5:13–16 บันทึกคาํแนะนําของยากอบที่ ให้แก่ผู้เจ็บป่วยและคนทุกข์
ยาก เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงสถานการณ์สมมตติอ่ไปน้ี

เพื่อนคนหน่ึงพูดวา่ “ฉันรูสึ้กแย่มาก ฉันไม่สบายมามากกวา่สัปดาห์แล้ว ฉันไปหาหมอ
และกินยา แตฉั่นยังไม่รูสึ้กดขีึน้เลย ฉันไม่รูจ้ะทําอะไรไดอ้ีก”

ขอให้นักเรยีนไตรต่รองวา่พวกเขาจะพูดอะไรกับเพื่อนคนน้ี เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึง
อ่านออกเสียง ยากอบ 5:13–16 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาส่ิงที่ยากอบแนะนําให้ผู้
เจ็บป่วยและคนทุกข์ยากทํา

• ยากอบแนะนําให้ผู้เจ็บป่วยและคนทุกข์ยากทําอะไร

• ยากอบแนะนําให้ผู้นําทําอะไรให้ผู้เจ็บป่วย ( ให้ปฏิบัตติอ่ผู้เจ็บป่วยโดยสิทธอิํานาจของ
ฐานะปุโรหิตและให้เจิมพวกเขาดว้ยน้ํามัน)

อธิบายวา่เอ็ลเดอรด์ลัลิน เอช. โอ๊คส์ แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองสอนวา่ “เมื่อเอ็ลเดอร์
เจิมผู้ป่วยและผนึกการเจิม พวกเขาเปิดหน้าตา่งสวรรค์ ให้พระเจ้าทรงเทพรที่พระองค์
ทรงประสงค์ ให้ผู้ป่วย” (“รกัษาผู้ป่วย,” เลียโฮนา, พ.ค. 2010, 60)

• นอกเหนือจากอํานาจฐานะปุโรหิต ยากอบบอกวา่อะไรอื่นอีกท่ีจะช่วยและรกัษาผู้ป่วย 
(“การอธิษฐานดว้ยความเช่ือ” [ยากอบ 5:15])

• เราสามารถเรยีนรูค้วามจรงิอะไรจากยากอบเกี่ยวกับวธิีที่ผู้เจ็บป่วยสามารถไดร้บัการ
รกัษา (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แต่ ให้แน่ใจวา่พวกเขาระบุความจรงิตอ่ไปน้ี โดย
คําสวดอ้อนวอนแห่งศรทัธาและอํานาจฐานะปุโรหิต ผู้เจ็บป่วยจะได้รบัการรกัษา 
เขียนความจรงิน้ีไวบ้นกระดาน)

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจความจรงิน้ี แจกคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยเอ็ลเดอรด์ลัลิน เอช. โอ๊คส์
เป็นเอกสารแจก แบ่งนักเรยีนออกเป็นคู ่และเชือ้เชิญแตล่ะคู่ ให้อ่านออกเสียงข้อความ
น้ีดว้ยกัน ขอให้พวกเขาฟังส่ิงที่เอ็ลเดอร์ โอ๊คส์สอนเก่ียวกับการสวดอ้อนวอนแห่งศรทัธา
และอํานาจแห่งการรกัษาของฐานะปุโรหิต



“ขณะเราใช้อํานาจที่ปราศจากข้อสงสัยของฐานะปุโรหิตของพระผู้เป็นเจ้า 
และขณะที่เราเทิดทูนคาํสัญญาของพระองคว์า่พระองคจ์ะทรงฟังและตอบ
คาํสวดอ้อนวอนแห่งศรทัธา เราตอ้งระลึกอยู่เสมอวา่ศรทัธาและอํานาจการ
รกัษาของฐานะปุโรหิตไม่เกิดผลในทางตรงกันข้ามกับพระประสงคข์อง
พระองคผ์ู้ทรงเป็นเจ้าของฐานะปุโรหิตน้ัน . . .

“. . . กระทั่งผู้รบัใช้ของพระเจ้า ผู้ ใช้อํานาจศักดิสิ์ทธ์ิของพระองค์ ในสภาวการณ์ท่ีมี
ศรทัธาเพียงพอจะรกัษาหายก็ ไม่สามารถให้พรฐานะปุโรหิตซ่ึงจะทําให้บุคคลน้ันหายได ้
ถ้าการรกัษาน้ันไม่ ใช่พระประสงคข์องพระเจ้า

“ ในฐานะลูกของพระผู้เป็นเจ้า การรูถ้ึงความรกัอันยิ่งใหญ่ของพระองคแ์ละความรูสู้งสุด
ของพระองคถ์ึงส่ิงท่ีดทีี่สุดสําหรบัความผาสุกนิรนัดรข์องเราทําให้เราวางใจพระองค ์
หลักธรรมพระกิตตคิณุข้อแรกคอืศรทัธาในพระเจ้าพระเยซูครสิต ์และศรทัธาหมายถึง
วางใจ . . . ข้าพเจ้ารูสึ้กถึงความวางใจอย่างเดยีวกันในถ้อยคาํของบิดาหญิงสาวที่ดอีีกคน
หน่ึงซ่ึงเสียชีวติดว้ยโรคมะเรง็ขณะยังเป็นวยัรุน่ เขาประกาศวา่ ‘ศรทัธาของครอบครวั
เราอยู่ ในพระเยซูครสิต ์และไม่ไดข้ึน้อยู่กับผลที่ตามมา’ คาํสอนเหล่าน้ีเป็นจรงิสําหรบั
ข้าพเจ้า เราทําทุกอย่างสุดความสามารถเพื่อรกัษาคนที่เรารกั และจากน้ันเราวางใจ
พระเจ้าสําหรบัผลท่ีตามมา” (“รกัษาคนป่วย,” 61)

• คาํสอนของเอ็ลเดอร์ โอ๊คส์ช่วยให้เราเข้าใจอํานาจแห่งการรกัษาของฐานะปุโรหิต

• เหตใุดจงึสําคญัท่ีศรทัธาของเราในพระเยซูครสิตต์อ้งไม่ขึน้อยูก่บัผลของพรฐานะปุโรหติ

เชือ้เชิญให้นักเรยีนไตรต่รองประสบการณ์ที่พวกเขาหรอืคนรูจ้ักไดร้บัพรผ่านคาํสวด
อ้อนวอนแห่งศรทัธาและอํานาจฐานะปุโรหิต ขอให้นักเรยีนแบง่ปันวา่ประสบการณ์เหล่า
น้ีเสรมิสรา้งศรทัธาและประจักษ์พยานของพวกเขาอย่างไร (เตอืนพวกเขาไม่ ให้แบ่งปัน
เรือ่งราวอะไรที่ส่วนตวัหรอืศักดิสิ์ทธิ์มากเกินไป)

ชี ้ไปที่ความสัมพันธ์ระหวา่งการรกัษาผู้ป่วยและการให้อภัยบาปใน ข้อ 15 รปูแบบของ
ความอ่อนน้อมถ่อมตนและศรทัธาที่จําเป็นสําหรบัเราเพื่อจะไดร้บัการรกัษาทางกายเป็น
ความอ่อนน้อมถ่อมตนและศรทัธาแบบเดยีวกันที่จําเป็นสําหรบัเราเพื่อจะรบัการให้อภัย 
(ด ูBruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 2nd ed. [1966], 297–98)

สรปุ ยากอบ 5:17–20 โดยอธิบายวา่ยากอบพูดถึงศาสดาพยากรณ์เอลียาห์วา่เป็นแบบ
อย่างของคนที่ ใช้พลังแห่งการสวดอ้อนวอนอย่างแรงกล้า เขาแนะนําวสุิทธิชนให้ช่วยคน
บาปกลับใจดว้ย

สรปุโดยเป็นพยานของท่านถึงความจรงิที่สอนในบทน้ี
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แสดงภาพหรอืวาดภาพ เบ้าหลอม และอธิบายวา่เบ้า
หลอมเป็นภาชนะซ่ึงโลหะหรอืสารชนิดอื่นไดร้บัการกลั่น 
หมายความวา่สารเหล่าน้ันถูกทําให้รอ้นจนละลายเพื่อจะนํา
เอาส่ิงเจือปนออกและทําให้ผลผลิตขัน้สุดท้ายน้ันเข้มขึน้

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดย
เอ็ลเดอรเ์อ็ม. รสัเซลล์ บลัลารด์แห่งโควรมัอัครสาวกสิบ
สอง

“ขณะที่ข้าพเข้าเดนิทางไปทั่วศาสนจักร ข้าพเจ้าเห็น
สมาชิกไดร้บัการทดลองในเบ้าหลอมแห่งความทุกข์” (“Hyrum Smith: ‘Firm As the Pillars 

of Heaven,’” Ensign, Nov. 1995, 9)

• ท่านคดิวา่เอ็ลเดอรบ์ัลลารด์หมายความวา่อย่างไรเมื่อพูดวา่ “เบ้าหลอมแห่งความทุกข์” 
(การทดลองที่ท้าทายหรอืความยากลําบากของชีวติ)

อธิบายวา่เปโตรเขียนสาส์นฉบับแรกของเขาเพื่อเสรมิสรา้งและให้กําลังใจวสุิทธิชนเม่ือ
พวกเขาประสบกับเบ้าหลอมแห่งความทุกข์ อธิบายวา่รฐับาลโรมันแสดงความอดทนตอ่
ชาวครสิตจ์นกระทั่งประมาณ ค.ศ. 64 ประมาณช่วงที่เปโตรเขียนสาส์นฉบับน้ี ในเดอืน
กรกฎาคมของปีน้ันกรงุโรมส่วนใหญ่ถูกเพลิงไหม้เสียหาย ชาวโรมันที่มีช่ือเสียงบางคน
กล่าวหาชาวครสิตว์า่เป็นคนก่อไฟ ส่ิงน้ีนําไปสู่การข่มเหงชาวครสิตอ์ย่างรนุแรงทั่วทัง้
จักรวรรดิโรมัน การข่มเหงบางอย่างที่ชาวครสิตป์ระสบมาจากอดตีมิตรสหายและเพื่อน
บ้านของพวกเขา

เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาความจรงิขณะพวกเขาศึกษา 1 เปโตร 1–2 ที่จะช่วยเราคง
ความซ่ือสัตย์เมื่อเราถูกทดลองในเบ้าหลอมแห่งความทุกข์ของเรา



สรปุ 1 เปโตร 1:1–2 โดยอธิบายวา่เปโตรทักทายวสุิทธิชนในหลายจังหวดัของโรมันใน
เอเชียไมเนอร ์(ตรุกี ในปัจจุบัน) และเตอืนพวกเขาวา่พวกเขาเป็นผู้คนที่ทรงเลือกสรร 
ซ่ึงหมายความวา่พวกเขาไดร้บัเลือกให้รบัพรพิเศษเมื่อดาํเนินชีวติอย่างซ่ือสัตย์

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 1 เปโตร 1:3- 5 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
วา่เปโตรเตอืนวสุิทธิชนวา่พระครสิตท์รงทําอะไรและเกี่ยวกับพรในอนาคตท่ีสัญญาไวก้ับ
วสุิทธิชน

• อะไรคอืพรในอนาคตที่วสุิทธิชนจะไดร้บัหากพวกเขายังคงซ่ือสัตย์ตอ่พระกิตตคิณุ
ของพระเยซูครสิต์

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 1 เปโตร 1:6 และขอให้ชัน้เรยีนมองหาวา่ 
วสุิทธิชนตอบสนองตอ่คาํสัญญาถึงพรในอนาคตเหล่าน้ีอย่างไร อธิบายวา่คาํวา่  
การทดลองตา่งๆ ใน ข้อ 6 หมายถึงการทดสอบและความทุกข์  

• วสุิทธิชนตอบสนองตอ่คาํสัญญาถึงพรในอนาคตเหล่าน้ีอย่างไร (พวกเขาช่ืนชมยินดี
เป็นอย่างย่ิง)

• เราสามารถเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรจาก ข้อ 3–6 (นักเรยีนควรระบุหลักธรรมทํานองน้ี 
แม้วา่เราจะประสบกับการทดลอง แต่เราสามารถช่ืนชมยินดี ในการชดใช้ของ
พระเยซูครสิต์และพรในอนาคตท่ีพระผู้เป็นเจ้าทรงสญัญาวา่จะประทานแก่เรา)

• การจดจําพรในอนาคตท่ีพระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญาวา่จะประทานแก่เราช่วยให้เราช่ืนชม
ยินดอีย่างไรแม้เมื่อเรากําลังประสบกับการทดลอง

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 1 เปโตร 1:7- 9 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
ส่ิงที่เปโตรสอนเกี่ยวกับการทดลองศรทัธาของวสุิทธิชน

• ตามที่กล่าวไว้ ใน 1 เปโตร 1:7 เปโตรเปรยีบเทียบการทดลองหรอืการทดสอบศรทัธา
ของวสุิทธิชนกับอะไร

• ศรทัธาที่ ไดร้บัการทดลองอาจเป็นเหมือนทองคาํในทางใดบ้าง (ศรทัธาที่ ไดร้บัการ
ทดลอง เป็นเหมือนทองคาํ คอืมีคา่ อย่างไรก็ตาม ศรทัธามีคา่มากกวา่ทองคาํเน่ืองจาก
ทองคาํ “เส่ือมสลาย” ได ้[ข้อ 7] ขณะที่ศรทัธาในพระเยซูครสิตนํ์าไปสู่ความรอด 
[ด ูข้อ 9] ซ่ึงเป็นนิรนัดร ์นอกจากน้ัน ทองคาํยังถูกไฟหลอม เช่นเดยีวกัน ศรทัธา
ของเราในพระเยซูครสิต์ ได้รบัการทดสอบและหล่อหลอมเม่ือเราอดทนต่อการ
ทดลองอย่างซ่ือสตัย์ เขียนความจรงิดงักล่าวไวบ้นกระดาน)

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านคาํกล่าวตอ่ไปน้ีของเอ็ลเดอรนี์ล แอล. แอนเดอรเ์ซ็นแห่ง
โควรมัอัครสาวกสิบสอง ซ่ึงอธิบายวา่เราจะยังคงแน่วแน่และไม่หวัน่ไหวระหวา่งการ
ทดลองศรทัธาไดอ้ย่างไร

“ท่านจะยังคง ‘แน่วแน่และไม่หวัน่ไหว’ [แอลมา 1:25] ระหวา่งการทดลอง
ศรทัธาไดอ้ย่างไร ท่านตอ้งจดจ่อในทุกส่ิงท่ีช่วยสรา้งแก่นแท้ของศรทัธา
ท่าน น่ันคอืท่านตอ้งใช้ศรทัธาของท่านในพระครสิต ์ท่านตอ้งสวดอ้อนวอน 
ท่านตอ้งไตรต่รองพระคมัภีร ์ท่านตอ้งกลับใจ ท่านตอ้งรกัษาพระบัญญัต ิ
และท่านตอ้งรบัใช้ผู้อื่น



“เมื่อเผชิญกับการทดลองศรทัธา—ไม่วา่ท่านทําอะไร ท่านจะไม่ห่างจากศาสนจักร! 
การแยกตนเองออกจากอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าในระหวา่งการทดลองศรทัธาเป็น
เหมือนการออกจากหลุมหลบภัยที่คุม้กันเราเมื่อทอรน์าโดเข้ามาใกล้” (“การทดลอง
ศรทัธาของท่าน,” เลียโฮนา, พ.ย. 2012, 40)

• เอ็ลเดอรแ์อนเดอรเ์ซ็นกระตุน้ให้เราทําอะไรในการทดลองศรทัธาของเรา

• ท่านคดิวา่เหตใุดจึงสําคญัที่จะทําส่ิงเหล่าน้ีเมื่อศรทัธาของเราไดร้บัการทดสอบ

ชี้ให้เห็นวา่วสุิทธิชนบางคนที่เปาโลเขียนถึงอาจถูกล่อลวงให้ละทิง้ศรทัธาของพวกเขา
เมื่อพวกเขาประสบกับการข่มเหงทางศาสนา เชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่าน 1 เปโตร 1:13–17 
ในใจ โดยมองหาคาํแนะนําที่เปโตรใหแ้ก่วสุิทธิชนเพื่อช่วยให้อดทนตอ่การทดลองอย่าง
ซ่ือสัตย์ ท่านอาจเชือ้เชิญให้นักเรยีนทําเครือ่งหมายส่ิงที่พบ

• เปโตรแนะนําวสุิทธิชนให้ทําอะไร

• คาํแนะนําของเปโตรอาจช่วยให้พวกเขาอดทนตอ่การทดลองของพวกเขาอย่างซ่ือสัตย์
ไดอ้ย่างไร

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 1 เปโตร 1:18- 21 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมอง
หาความจรงิเพิ่มเตมิที่เปโตรสอนวสุิทธิชนเพื่อช่วยให้พวกเขาอดทนตอ่การทดลองของ
พวกเขาอย่างซ่ือสัตย์แทนที่จะทิง้ศรทัธาของพวกเขา

• เปโตรสอนความจรงิอะไรในข้อเหล่าน้ี (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แต่ ให้แน่ใจวา่
พวกเขาระบุความจรงิอย่างน้อยหน่ึงข้อดงัตอ่ไปน้ี เราได้รบัการไถ่ด้วยพระโลหิต
ลํา้ค่าของพระเยซูครสิต์ พระเยซูครสิต์ทรงดําเนินชีวติท่ีปราศจากบาป พระองค์
จึงสามารถถวายพระองค์เองเป็นเครือ่งพลีบูชาอันดีพรอ้มเพ่ือพวกเรา พระเยซู
ครสิต์ทรงได้รบัแต่งตัง้ล่วงหน้าให้เป็นพระผู้ ไถ่ของเรา)

• การจดจําความจรงิเหล่าน้ีจะช่วยให้วสุิทธิชนอดทนตอ่การทดลองของพวกเขาอย่าง
ซ่ือสัตย์ ไดอ้ย่างไร

เพื่อช่วยให้นักเรยีนรูสึ้กถึงความสําคญัของความจรงิที่พวกเขาระบุใน 1 เปโตร 1 เชือ้เชิญ
ให้พวกเขา นึกถึง เวลาที่พวกเขาหรอืคนท่ีพวกเขารูจ้ักเลือกที่จะอดทนตอ่การทดลอง
ดว้ยศรทัธาในพระเยซูครสิต ์ขอให้นักเรยีนสองสามคนแบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขา
กับชัน้เรยีน

กระตุน้ให้นักเรยีนไตรต่รองวา่พวกเขาจะทําอะไรเพื่อยังคงซ่ือสัตย์เมื่อพวกเขาถูก
ทดสอบในเบ้าหลอมของความทุกข์

สรปุ 1 เปโตร 1:22–25 โดยอธิบายวา่เปโตรกระตุน้ให้วสุิทธิชนรกักันและให้ระลึกวา่พวก
เขาเกิดใหม่ โดยการน้อมรบัพระคาํของพระผู้เป็นเจ้าซ่ึงยั่งยืนตลอดกาล

• สมาชิกศาสนจักรแตกตา่งจากโลกในทางใดบ้าง

• เราอาจเผชิญความท้าทายอะไรบ้างเพราะวา่เราแตกตา่ง



เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาหลักธรรมขณะศึกษา 1 เปโตร 2 ซ่ึงจะช่วยเสรมิสรา้งความ
ปรารถนาของพวกเขาที่จะแตกตา่งจากโลกในฐานะสมาชิกศาสนจักรของพระเจ้า

สรปุ 1 เปโตร 2:1–8 โดยอธิบายวา่เปโตรสอนวา่วสุิทธิชนเป็นเหมือนศิลาที่มีชีวติและ
พระเยซูครสิตท์รงเป็นศิลามุมเอกหรอืรากฐานให้แก่คนซ่ือสัตย์ แตสํ่าหรบัคนที่ ไม่เช่ือ
ฟัง พระองคท์รง “เป็นศิลาที่ทําให้คนสะดดุ และเป็นหินที่ทําให้คนหกล้ม” (ข้อ 8) หมาย
ถึงพระองคจ์ะทรงขุ่นเคอืงพวกเขา

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 1 เปโตร 2:9- 10 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
วา่เปโตรบรรยายวสุิทธิชนท่ีซ่ือสัตย์วา่อย่างไร

• เปโตรบรรยายวสุิทธิชนที่ซ่ือสัตย์วา่อย่างไร

ชี ้ให้เห็นวา่คาํวา่ อันเป็นกรรมสิทธิ์ ใน ข้อ 9 แปลมาจากคาํในภาษากรกีที่แปลวา่ซือ้มา
หรอืรกัษาไวแ้ละสอดคล้องกับคาํในภาษาฮีบรใูน อพยพ 19:5 ที่ระบุวา่ผู้คนแห่งพันธ
สัญญาของพระผู้เป็นเจ้าเป็นกรรมสิทธิ์หรอืทรพัย์ที่มีคา่ตอ่พระองค ์ 

• คาํที่เปโตรใช้เพ่ือบรรยายถึงวสุิทธิชนใน ข้อ 9–10 อาจช่วยให้พวกเขากล้าหาญเมื่อ
พวกเขาประสบกับการข่มเหงทางศาสนาอย่างไร

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 1 เปโตร 2:11- 12 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมอง
หาวา่ส่ิงที่เปโตรรอ้งขอให้วสุิทธิชนทําในฐานะผู้คนอันเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้า อธิบาย
วา่อาจเรยีกวสุิทธิชนวา่ “คนแปลกถิ่น” และ “คนตา่งดา้ว” ดว้ยเพราะพวกเขาอาศัยอยู่
ท่ามกลางผู้คนที่แตกตา่งจากวสุิทธิชนทางวฒันธรรมและศาสนา หรอืเพราะพวกเขาอยู่
ไกลจากบ้านบนสวรรคข์องพวกเขา โดยมีชีวติเป็นมนุษยอ์ยู่เพียงช่ัวคราว

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 11 เปโตรพูดวา่วสุิทธิชนตอ้งทําอะไรเพื่อแยกออกจากโลก

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 12 เปโตรพูดวา่วสุิทธิชนจะมีอิทธิพลอะไรตอ่ผู้อื่นในฐานะผู้ที่
ทรงเลือกสรรและผู้คนอันเป็นกรรมสิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้า

• เราเรยีนรูค้วามจรงิอะไรจากเปโตรเกี่ยวกับส่ิงที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเรยีกให้วสุิทธิชนของ
พระองคทํ์า (นักเรยีนควรระบุความจรงิทํานองน้ี พระผู้เป็นเจ้าทรงเรยีกวสุิทธิชน
ของพระองค์ ให้แยกตนและแตกต่างจากโลกเพ่ือวา่คนอ่ืนจะเห็นแบบอย่างของ
พวกเขาและสรรเสรญิพระองค์)

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีของซิสเตอรอ์ีเลน เอส. ดลัตนั 
ซ่ึงเคยรบัใช้เป็นประธานองคก์ารเยาวชนหญิง

“ถ้าท่านปรารถนาจะสรา้งความแตกตา่งในโลก ท่านตอ้งแตกตา่งจากโลก” (“บัดน้ีถึง
เวลาลุกขึน้และฉายส่อง!” เลียโฮนา, พ.ค. 2012, 124)

• การเลือกของท่านท่ีจะแตกตา่งและแยกจากโลกส่งผลตอ่ผู้อื่นในดา้นดหีรอืช่วยนํา
พวกเขามาหาพระผู้เป็นเจ้าอย่างไร

กระตุน้ให้นักเรยีนพิจารณาส่ิงที่พวกเขาสามารถทําไดด้ขีึน้เพื่อแยกและแตกตา่งจาก
โลกทัง้น้ีเพื่อพวกเขาจะสามารถเป็นแบบอย่างได ้เชือ้เชิญให้พวกเขาทําตามการกระตุน้
เตอืนท่ีพวกเขาไดร้บั



สรปุ 1 เปโตร 2:13–18 โดยอธิบายวา่เปโตรสอนวสุิทธิชนให้อยู่ภายใตก้ฎหมายและเจ้า
หน้าที่บ้านเมืองที่ปกครองพวกเขา (รวมถึงจักรพรรดิโรมันผู้ที่ส่งเสรมิให้มีการข่มเหง
พวกเขา ด ูคพ. 58:21–22) เขาให้กําลังใจผู้ที่อดทนตอ่ความยากลําบากในฐานะผู้รบัใช้ที่
แบกรบัความทุกข์ของตนดว้ยความอดทนและให้จดจําวา่พระผู้เป็นเจ้าทรงรบัรูส่ิ้งที่พวก
เขาเผชิญ

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 1 เปโตร 2:19–20 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมอง
หาคาํแนะนําที่เปโตรให้วสุิทธิชนเกี่ยวกับวธิีที่พวกเขาควรอดทนตอ่ความทุกข์

• อะไรคอืคาํแนะนําที่เปโตรให้วสุิทธิชนเกี่ยวกับวธิีที่พวกเขาควรอดทนตอ่ความทุกข์

ขอให้นักเรยีนอ่าน 1 เปโตร 2:21- 25 ในใจ โดยมองหาคาํบรรยายของเปโตรถึงวธิีที่พระ
เยซูครสิตท์รงตอบสนองตอ่การข่มเหง

• พระเยซูครสิตท์รงตอบสนองตอ่การข่มเหงอย่างไร

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 21 อะไรคอืหน่ึงเหตผุลที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงทนทุกข์เพื่อเรา

• เราสามารถระบุความจรงิอะไรจาก ข้อ 21–25 เกี่ยวกับการอดทนตอ่การทดลอง 
(นักเรยีนควรระบุความจรงิทํานองน้ี เราสามารถทําตามแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้
รอดในการยืนหยัดอดทนต่อการทดลอง)

แบ่งปันประจักษ์พยานเก่ียวกับพระผู้ช่วยให้รอด และเชือ้เชิญให้นักเรยีนพิจารณาวา่
พวกเขาจะทําอะไรเพื่อทําตามแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอดในการยืนหยัดอดทนตอ่
การทดลองไดด้ขีึน้



เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีของประธานโธมัส เอส. มอนสัน

“เราจะมีโอกาสแบ่งปันความเช่ือของเราตลอดชีวติ แม้ ไม่รูเ้สมอไปวา่เมื่อ
ใดเราจะไดร้บัเรยีกให้ทําเช่นน้ัน โอกาสเช่นน้ันมาถึงข้าพเจ้าในปี 1957 เมื่อ
ข้าพเจ้าทํางานธุรกิจส่ิงพิมพ์และตอ้งไปดลัลัส เทกซัส [สหรฐั] ซ่ึงบางครัง้
เรยีกวา่ ‘เมืองหลายศาสนา’ เพื่อพูดท่ีการประชุมทางธุรกิจ หลังเลิกประชุม
ข้าพเจ้าน่ังรถไปชมทิวทศัน์แถบชานเมือง เม่ือผ่านโบสถ์แตล่ะแห่ง คนขับ

จะบอกวา่“ทางซ้ายคณุจะเห็นโบสถ์เมโธดสิต”์ หรอื “ทางขวาตรงน้ันคอืโบสถ์คาทอลิก”

“ขณะผ่านอาคารอิฐแดงสวยงามหลังหน่ึงท่ีตัง้อยู่บนเนิน คนขับอุทานวา่ ‘อาคารหลัง
น้ันเป็นสถานท่ีซ่ึงชาวมอรมอนประชุมกัน’ สุภาพสตรทีี่น่ังอยู่ดา้นหลังถามวา่ ‘คนขับคะ 
คณุพอจะบอกเราเพิ่มเตมิเก่ียวกับชาวมอรมอนได้ ไหมคะ’

“คนขับจอดรถเข้าข้างทาง แล้วหันมาตอบวา่ ‘คณุครบั เท่าที่ผมรูเ้ก่ียวกับชาวมอรมอน
คอืพวกเขาประชุมกันในอาคารอิฐแดงหลังน้ัน มี ใครในรถคนัน้ีรูเ้รือ่งเก่ียวกับชาว 
มอรมอนมากกวา่น้ีบ้างครบั’” (“กล้ายืนคนเดยีว,” เลียโฮนา, พ.ย. 2011, 77–85)

• หากท่านอยู่บนรถคนัน้ัน ท่านจะทําอะไร

• เหตใุดบางครัง้เป็นเรือ่งท้าทายที่จะบอกคนอื่นเกี่ยวกับความเช่ือของเรา

เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาหลักธรรมเมื่อพวกเขาศึกษา 1 เปโตร 3:1–17 ที่จะช่วยนํา
พวกเขาเมื่อพวกเขาไดร้บัโอกาสแบ่งปันพระกิตตคิณุกับผู้อื่น

สรปุ 1 เปโตร 3:1–11 โดยอธิบายวา่เปโตรแนะนําให้ภรรยาช่วยนําสามีที่ ไม่เช่ือมาสู่พระ
ครสิต์ โดยการกระทําที่ชอบธรรมของพวกเธอ เขาแนะนําให้สามี ให้เกียรตภิรรยาของ
พวกเขา เขาแนะนําให้สมาชิกดาํเนินชีวติตามมาตรฐานของพระกิตตคิณุเช่นกัน

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 1 เปโตร 3:14–16 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมอง
หาวา่ส่ิงที่เปโตรแนะนําให้วสุิทธิชนทําเมื่อพวกเขาทนทุกข์จากการข่มเหงเพราะพวกเขา
กําลังดาํเนินชีวติอยา่งชอบธรรม



• เปโตรแนะนําให้วสุิทธิชนทําอะไรเมื่อพวกเขาทนทุกข์จากการข่มเหงเพราะพวกเขา
กําลังดาํเนินชีวติอย่างชอบธรรม

• ตามท่ีกล่าวไว้ ใน ข้อ 15 เปโตรพูดวา่ผู้ตดิตามของพระเยซูครสิตค์วรพรอ้มที่จะทํา
อะไรตลอดเวลา

• ท่านคดิวา่พระกิตตคิณุในแง่มุมใดที่ ให้ความหวงัแก่ผู้คน

อธิบายวา่คาํวา่ อธิบาย ใน ข้อ 15 สามารถแปลวา่ “การปกป้อง” ไดด้ว้ย  เปโตรแนะนําให้ 
วสุิทธิชนให้แบ่งปันและปกป้องความเช่ือของพวกเขา

• คาํใดใน ข้อ 15 ท่ีบรรยายวธิีที่เราควรแบ่งปันและปกป้องพระกิตตคิณุของพระเยซู
ครสิต ์(ท่านอาจตอ้งการอธิบายวา่ ดว้ยความนับถือ หมายถึงความคารวะหรอืความ
ยําเกรงในบรบิทน้ี)

• เราสามารถเรยีนรูค้วามจรงิอะไรจาก 1 เปโตร 3:15 เกี่ยวกับส่ิงที่เราในฐานะผู้ตดิตาม
ของพระเยซูครสิตค์วรมุ่งมั่นที่จะพรอ้มทําเสมอ (นักเรยีนควรระบคุวามจรงิทํานอง
น้ี ในฐานะผู้ติดตามของพระเยซูครสิต์ เราควรมุ่งม่ันท่ีจะพรอ้มแบ่งปันและ
ปกป้องความเช่ือของเราด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนและความคารวะเสมอ เขียน
ความจรงิน้ีไวบ้นกระดาน)

• ท่านคดิวา่เหตใุดจึงสําคญัที่จะแบ่งปันความเช่ือของเราดว้ยความอ่อนน้อมถ่อมตน
และความคารวะ

เพื่อแสดงความจรงิบนกระดาน ให้เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงส่วนที่เหลือใน
เรือ่งเล่าของประธานมอนสันเกี่ยวกับประสบการณ์ของท่านบนรถโดยสาร

“ข้าพเจ้ารอให้คนอ่ืนตอบ ข้าพเจ้ามองหน้าแตล่ะคนเพื่อดวูา่มี ใครรูบ้้าง  
มี ใครปรารถนาจะแสดงความเห็นบ้าง ไม่มี ใคร ข้าพเจ้าตระหนักวา่ข้าพเจ้า
มีหน้าที่ตอ้งอธิบายดงัที่อัครสาวกเปโตรแนะนําวา่ ‘จงเตรยีมตวัไว้ ให้พรอ้ม
เสมอเพื่อท่านจะสามารถตอบทุกคนที่ถามท่านวา่ท่านมีความหวงัใจเช่นน้ี
ดว้ยเหตผุลประการใด’ ข้าพเจ้าตระหนักเช่นกันถึงความจรงิของถ้อยคาํดงั

กล่าว ‘เมื่อถึงคราวตอ้งตดัสินใจเวลาเตรยีมก็ผ่านไปแล้ว’

“เป็นเวลาประมาณ 15 นาทีที่ข้าพเจ้ามี โอกาสแบ่งปันประจักษ์พยานกับคนบนรถเกี่ยว
กับศาสนจักรและความเช่ือของเรา ข้าพเจ้าสํานึกคณุสําหรบัประจักษ์พยานของข้าพเจ้า
และสํานึกคณุที่ข้าพเจ้าพรอ้มจะแบ่งปัน” (“กล้ายืนคนเดยีว,” 85)

• เราสามารถทําอะไรไดบ้้างเพื่อให้เราพรอ้มแบ่งปันความเช่ือของเราเสมอ

เชือ้เชิญให้นักเรยีนนึกถึงเวลาท่ีพวกเขาสํานึกคณุที่ ไดเ้ตรยีมแบ่งปันความเช่ือหรอื
ประจักษ์พยานของพวกเขา ขอให้นักเรยีนสองสามคนแบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขา
กับชัน้เรยีน

เชือ้เชิญให้นักเรยีนไตรต่รองวา่พวกเขาจะทําอะไรเพื่อเตรยีมพรอ้มในการแบ่งปันและ
ปกป้องความเช่ือของพวกเขาอยู่เสมอ กระตุน้ให้พวกเขาทําตามการกระตุน้เตอืนทาง
วญิญาณที่พวกเขาอาจไดร้บั



เชือ้เชิญให้นักเรยีนจินตนาการวา่พวกเขาเป็นผู้สอนศาสนาท่ีกําลังสอนคนท่ีพูดดงัน้ี

“ฉันเช่ือวา่ส่ิงที่คณุกําลังสอนฉันเป็นความจรงิ แตฉั่นสงสัยเกี่ยวกับคนที่ตายไปโดยไม่มี
โอกาสท่ีจะไดย้ินความจรงิน้ี ดเูหมือนจะไม่ยุตธิรรมสําหรบัพระผู้เป็นเจ้าที่จะลงโทษ
พวกเขาหรอืปิดกัน้พวกเขาไม่ ให้ ไปอยู่กับพระองคอ์ีกครัง้หากพวกเขาไม่เคยมีโอกาส
เรยีนรูเ้กี่ยวกับแผนแห่งความรอด”

ขอให้นักเรยีนไตรต่รองวา่พวกเขาจะตอบอย่างไร

เชือ้เชิญให้ชัน้เรยีนครึง่หน่ึงอ่าน 1 เปโตร 3:18–20 รวมถึงงานแปลของโจเซฟ สมิธของ 
1 เปโตร 3:20 ใน คูม่ือพระคมัภีร ์ และอีกครึง่หน่ึง อ่าน 1 เปโตร 4:5–6 ในใจ รวมถึงงาน
แปลของโจเซฟ สมิธของ 1 เปโตร 4:6 ใน คูม่ือพระคมัภีร ์ ขอให้นักเรยีนมองหาความ
จรงิที่เปโตรสอนซ่ึงพวกเขาสามารถแบ่งปันกับคนที่อยู่ ในสถานการณ์สมมติได ้อธิบาย
วา่วลี “พวกวญิญาณที่ตดิคกุอยู่” ใน 1 เปโตร 3:19 หมายถึงคนที่อยู่ ในโลกวญิญาณที่ ไม่
ไดย้อมรบัพระกิตตคิณุหรอืมี โอกาสไดย้ินเกี่ยวกับพระกิตตคิณุขณะอยู่ ในความเป็น
มรรตยั

หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว ให้ถามวา่

• เราเรยีนรูอ้ะไรจากข้อเหล่าน้ีเกี่ยวกับคนที่อยู่ ในโลกวญิญาณที่ ไม่ยอมรบัพระกิตตคิณุ
หรอืมี โอกาสไดร้บัพระกิตตคิณุในชีวติน้ี

ให้ดภูาพ ประธานโจเซฟ เอฟ.  สมิธ (หนังสือภาพพระกิตตคิณุ [2009], 
ภาพที่ 127; ด ูLDS.org ดว้ย) อธิบายวา่ประธานโจเซฟ เอฟ. สมิธกําลัง
ไตรต่รองความหมายของ 1 เปโตร 3:18–20 และ 1 เปโตร 4:6 เม่ือท่านได้
รบัการเปิดเผยและนิมิตถึงการเสด็จไปเยือนโลกวญิญาณของพระผู้ช่วยให้
รอด ท่านเห็นวา่ระหวา่งช่วงการสิน้พระชนม์และฟ้ืนคนืพระชนม์ พระเยซู

ครสิตท์รงส่ังสอนพระกิตตคิณุและทรงปฏิบัตศิาสนกิจตอ่วญิญาณที่ชอบธรรมดว้ย
พระองคเ์อง จากน้ันพระเยซูครสิตท์รงจัดตัง้และมอบอํานาจให้ผู้รบัใช้ที่ชอบธรรมไป
สอนพระกิตตคิณุให้บรรดาวญิญาณในเรอืนจําวญิญาณ (ด ูคพ. 138:1–11, 29–30)

• ตามท่ีกล่าวไว้ ใน 1 เปโตร 4:6 เหตใุดจึงส่ังสอนพระกิตตคิณุแก่คนตาย (เพื่อทําให้การ
พิพากษาเป็นไปอย่างชอบธรรมและเที่ยงธรรมโดยให้บุตรธิดาของพระบิดาบนสวรรค์
ทุกคนมีโอกาสไดย้ินและดาํเนินชีวติตามกฎของพระผู้เป็นเจ้า)

• เราสามารถระบุความจรงิอะไรจากคาํสอนของเปโตรเกี่ยวกับการส่ังสอนพระกิตตคิณุ
แก่คนตาย (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดของพวกเขาเอง แต่ ให้แน่ใจวา่พวกเขาระบุความจรงิ
ทํานองน้ี สัง่สอนพระกิตติคุณแก่คนตายเพ่ือวา่พวกเขาจะมีโอกาสเหมือนกับ
คนท่ี ได้ยินพระกิตติคุณในความเป็นมรรตัย)

ให้ทบทวนสถานการณ์สมมตจิากช่วงแรกในช่วงพระคมัภีรน้ี์สัน้ๆ และถามวา่

• หลักคาํสอนเรือ่งความรอดสําหรบัคนตายเป็นหลักฐานถึงพระเมตตาและความสงสาร
ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมีตอ่บุตรธิดาของพระองคอ์ย่างไร



สรปุ 1 เปโตร 4:7–19 โดยอธิบายวา่เปโตรแนะนําให้วสุิทธิชนมีจิตกุศลอย่างแรงกล้า
เพราะจิตกุศลปิดกัน้หรอืป้องกันบาปมากมาย (ด ูงานแปลของโจเซฟ สมิธ, 1 เปโตร 4:8 
[ ใน คูม่ือพระคมัภีร ์]) เปโตรสอนให้วสุิทธิชนช่ืนชมยินดเีช่นกันเม่ือพวกเขาทนรบัการ
ทดลองและถูกประณามเน่ืองจากความเช่ือของพวกเขาในพระเยซูครสิต์

อธิบายวา่เพื่อช่วยเตรยีมวสุิทธิชนให้พรอ้มเผชิญการทดลองของพวกเขา เปโตรสอนผู้
อาวโุสของศาสนจักรเกี่ยวกับความรบัผิดชอบในฐานะผู้นําศาสนจักร เชือ้เชิญนักเรยีน
คนหน่ึงอ่านออกเสียง 1 เปโตร 5:1–3 ขอให้ขัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาคาํแนะนําของ 
เปโตรท่ี ให้แก่ผู้อาวโุสของศาสนจักร

• คาํแนะนําอะไรที่เปโตรให้แก่ผู้อาวโุสของศาสนจักร

อธิบายวา่การ “เลีย้งฝูงแกะของพระเจ้า” (ขอ้ 2) หมายถึงดแูลและปกป้องสมาชิก
ของศาสนจักร ผู้นําศาสนจักรตอ้งรบัใช้ดว้ยความเต็มใจและดว้ยความรกัแทนที่จะ
ฝืนใจหรอืทําเพราะตอ้งการบําเหน็จ พวกเขาตอ้งเป็นแบบอย่างให้สมาชิกแทนที่จะ
เป็น “ผู้ ใช้อํานาจบาตรใหญ่” (ข้อ 3) เหนือพวกเขา

• จากคาํแนะนําของเปโตรท่ี ให้แก่ผู้อาวโุสของศาสนจักร เราสามารถเรยีนรูค้วามจรงิ
อะไรเกี่ยวกับความรบัผิดชอบของผู้นําศาสนจักร (ช่วยนักเรยีนระบุความจรงิทํานองน้ี 
ผู้นําศาสนจักรมีความรบัผิดชอบในการปกป้องและดูแลฝูงแกะของพระผู้เป็น
เจ้าด้วยความรกัและโดยแบบอย่าง เขียนความจรงิน้ีไวบ้นกระดาน)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่าน เปโตร 5:4 ในใจ โดยมองหาวา่เปโตรเรยีกพระผู้ช่วยให้รอดวา่
อย่างไร ขอให้นักเรยีนรายงานส่ิงที่พบ

แสดงภาพ พระเยซูทรงอุ้มลูกแกะที่หายไป (หนังสือภาพพระกิตตคิณุ [2009], ภาพที่ 
64; ด ูLDS.org ดว้ย)

• ท่านคดิวา่เหตใุดจึงมักจะบรรยายวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงเป็นผู้เลีย้งแกะ

• คณุสมบัตแิละคณุลักษณะเหมือนพระครสิตแ์บบใดที่จะช่วยผู้นําศาสนจักรปกป้อง
และดแูลสมาชิกของศาสนจักรได้

• ท่านเคยไดร้บัพรผ่านความรกัเหมือนพระครสิตห์รอืแบบอย่างของผู้นําศาสนจักร
อย่างไร

สรปุ 1 เปโตร 5:7–14 โดยอธิบายวา่เปโตรสอนให้วสุิทธิชนละความห่วงใย (หมายถึง
ความวติกกังวล) ไวก้บัพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูครสิตแ์ละให้ยังคงแน่วแน่ในศรทัธาของ
พวกเขา แม้จะมีความทุกข์ เปโตรยืนยันกับพวกเขาวา่หากพวกเขาทําเช่นน้ัน พระผู้
เป็นเจ้าจะทรงทําให้พวกเขาดพีรอ้มและเสรมิสรา้งพวกเขา

สรปุโดยกระตุน้ให้นักเรยีนวางใจและทําตามคนเหล่าน้ันที่พระเจ้าทรงเรยีกให้ช่วยผู้
เลีย้งแกะและดแูลพวกเขาทางวญิญาณ



เพื่อช่วยกระตุน้ให้นักเรยีนมีส่วนรว่มในงานแห่งความรอดสําหรบับรรพชนของพวกเขา 
ให้ทบทวน 1 เปโตร 4:6 กับพวกเขาแล้วถามวา่

• เราทําอะไรไดบ้้างเพื่อช่วยบรรพชนของเราที่ ไดร้บัพระกิตตคิณุในโลกวญิญาณและ
กําลังรอรบัการปลดปล่อยจากเรอืนจําวญิญาณ

• ท่านรูสึ้กวา่ท่านไดร้บัพรอย่างไรจากการทําประวตัคิรอบครวัและงานพระวหิารแทน
บรรพชนของท่าน

เชือ้เชิญนักเรยีนหาโอกาสคน้ควา้ประวตัคิรอบครวัเกี่ยวกับบรรพชนและมีส่วนรว่มใน
ศาสนพิธีพระวหิารแทนพวกเขาเหล่าน้ัน
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ก่อนเริม่ชัน้เรยีน ให้เขียนข้อความตอ่ไปน้ีไวบ้น กระดาน (“The Will Within,” Ensign, May 
1987, 68)

“งานของเราคอืเป็นคนทีเ่ราเป็นไดด้ทีีสุ่ด” (ประธานโธมัส เอส. มอนสัน)

แบ่งนักเรยีนออกเป็นคู่ๆ  เชือ้เชิญให้พวกเขาอ่านข้อความบนกระดานและสนทนาคาํถาม
ตอ่ไปน้ีกับคูข่องพวกเขา

• ท่านคดิวา่ประธานมอนสันหมายความวา่อย่างไรในการเป็น “คนที่เราเป็นไดด้ทีี่สุด”

• ท่านคดิวา่เหตใุดจึงสําคญัที่จะเป็นคนดทีี่สุดที่จะเป็นได้

• อะไรปิดกัน้เราไม่ ให้เป็นคนดทีี่สุดที่จะเป็นได้

เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาความจรงิเม่ือพวกเขาศึกษา 2 เปโตร 1 ที่จะช่วยให้พวกเขารู้
วธิีเป็นคนที่พวกเขาเป็นไดด้ทีี่สุด

สรปุ 2 เปโตร 1:1–2 โดยอธิบายวา่เปโตรเขียนถึงสมาชิกศาสนจักรผู้ที่ ไดร้บัศรทัธาใน
พระเยซูครสิต์

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 2 เปโตร 1:3–4 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
ส่ิงที่เปโตรสอนเพ่ือช่วยให้วสุิทธิชนยังคงแน่วแน่ตอ่ประจักษ์พยานของพวกเขาเกี่ยวกับ
พระผู้ช่วยให้รอด

• ตามที่กล่าวไว้ ในข้อเหล่าน้ี เปโตรสอนอะไรวสุิทธิชน

• การ “มีส่วนในพระลักษณะของพระเจ้า” หมายความวา่อย่างไร (ข้อ 4)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่าน 2 เปโตร 1:5–7 ในใจ โดยมองหาคณุลักษณะของพระเยซูครสิต์
ที่เปโตรเชือ้เชิญให้วสุิทธิชนพัฒนา ขอให้นักเรยีนเขียนรายการคณุลักษณะที่พวกเขา
พบบนกระดาน ท่านอาจเชือ้เชิญให้นักเรยีนหานิยามในพจนานุกรมของคณุลักษณะข้อ
ใดข้อหน่ึงที่พวกเขาอยากเข้าใจมากขึน้

เชือ้เชิญให้นักเรยีนนึกถึงตวัอย่างเม่ือพระผู้ช่วยให้รอดทรงแสดงคณุลักษณะแห่งสวรรค์
เหล่าน้ีหน่ึงข้อ ขอให้นักเรยีนหลายๆ คนรายงานความคดิของพวกเขากับชัน้เรยีน
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เขียนหลักธรรมที่ ไม่ครบถ้วนตอ่ไปน้ีบนกระดาน เมือ่เราพัฒนาคณุลักษณะแห่งสวรรค์
ในตนเอง เราจะ . . .

ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 2 เปโตร 1:8–9 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาพร
ที่เราจะไดร้บัเมื่อเราพัฒนาคณุลักษณะแห่งสวรรคข์องพระผู้ช่วยให้รอด

• เราสามารถไดร้บัพรอะไรเมื่อเราพัฒนาคณุลักษณะแห่งสวรรค ์(หลังจากนักเรยีน
ตอบแล้ว เตมิข้อความบนกระดานให้สมบูรณ์เพื่อให้อ่านไดด้งัน้ี เม่ือเราพัฒนา
คุณลักษณะแห่งสวรรค์ ในตนเอง เราจะรูจั้กพระเยซูครสิต์)

• ท่านคดิวา่เหตใุดการพัฒนาคณุลักษณะแห่งสวรรคช่์วยให้เรารูจ้ักพระเยซูครสิต์

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 2 เปโตร 1:10–11 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมอง
หาพรที่จะมาถึงคนเหล่าน้ันที่พากเพียรในการพัฒนาคณุลักษณะแห่งสวรรค์

• พรอะไรที่จะมาสู่คนเหล่าน้ันที่พากเพียรในการพัฒนาคณุลักษณะแห่งสวรรคข์องพระ
เยซูครสิต ์(อธิบายวา่วลี “จะยืนยันการทรงเรยีกและการทรงเลือกพวกท่าน” [ข้อ 10] 
หมายถึงไดร้บัการยืนยันจากพระผู้เป็นเจ้าในชีวติน้ีวา่ท่านจะไดร้บัชีวตินิรนัดร ์เปโตร
เรยีกส่ิงน้ีวา่เป็น “คาํเผยพระวจนะที่แน่นอนย่ิงกวา่น้ันอีก” ดว้ย [2 เปโตร 1:19 ด ู
คพ. 131:5 ดว้ย])

• เราสามารถเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรจากข้อเหล่าน้ีเกี่ยวกับสาเหตทุี่เราควรพากเพียรใน
การพัฒนาศักยภาพแห่งสวรรคข์องเรา (นักเรยีนควรระบุหลักธรรมตอ่ไปน้ี ถ้าเรา
พากเพียรในการพัฒนาศกัยภาพแห่งสวรรค์ของเราขณะอยู่ ในชีวติน้ี เราจะได้
รบัการยืนยันจากพระผู้เป็นเจ้าวา่จะได้รบัชีวตินิรนัดร ์เขียนหลักธรรมน้ีไวบ้น
กระดาน)

ท่านอาจแบ่งปันประจักษ์พยานของท่านวา่การพัฒนาคณุลักษณะแห่งสวรรคช่์วยให้เรา
รูจ้ักพระเยซูครสิตแ์ละเตรยีมเราให้พรอ้มรบัชีวตินิรนัดร์

เชือ้เชิญให้นักเรยีนเขียนในสมุดจดหรอืสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องพวกเขา
เกี่ยวกับคณุลักษณะแห่งสวรรคห์น่ึงอย่างที่พวกเขาอยากพัฒนามากท่ีสุด ขอให้พวกเขา
เขียนการกระทําที่เจาะจงซ่ึงพวกเขาทําไดเ้พื่อพัฒนาคณุลักษณะน้ัน

ท่านอาจพิจารณาเขียนอายุของอัครสาวกที่มีอาวโุสสูงสุดในปัจจุบันบนกระดาน อ่านออก
เสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยเอ็ลเดอรเ์อ็ม. รสัเซลล์ บัลลารด์แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง

“คนอื่นบอกวา่พวกเราแก่เกินไป น่ันเป็นเรือ่งจรงิท่ีอัครสาวกเก้าคนมีอายุมากกวา่ 80 
ปี ข้าพเจ้าอายุ 85 ปี” (“Be Still, and Know That I Am God” [การให้ข้อคดิทางวญิญาณ
ระบบการศึกษาของศาสนจักร, 4 พ.ค., 2014]; broadcasts.lds.org)

• ท่านคดิวา่เหตใุดบางคนจึงวพิากษ์วจิารณ์เกี่ยวกับอายุของศาสดาพยากรณ์และอัคร
สาวก

• ท่านจะตอบสนองคาํวพิากษ์วจิารณ์วา่ศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกในสมัยใหม่แก่
เกินกวา่จะมีประสิทธิภาพวา่อย่างไร



เมื่อนักเรยีนศึกษา 2 เปโตร 1 ตอ่ไป เชือ้เชิญให้พวกเขามองหาความจรงิเกี่ยวกับศาสดา
พยากรณ์และอัครสาวกที่สําคญัมากกวา่อายุของพวกท่าน

อธิบายวา่ใน 2 เปโตร 1:12–19 เปโตรแบ่งปันประจักษ์พยานที่พบดว้ยตนเองเก่ียวกับ
พระเยซูครสิต์

เชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่านออกเสียง 2 เปโตร 1:20–21 และหลังจากนักเรยีนอ่านจบแล้ว 
ชี ้ให้เห็นวา่งานแปลของโจเซฟ สมิธของ 2 เปโตร 1:20 อ่านวา่ “ท่านทัง้หลายตอ้งเข้าใจ
ข้อน้ีก่อน คอืไม่มีคาํพยากรณ์ในพระคมัภีรซ่ึ์งให้ ไวถ้ึงเจตนาส่วนตวัของมนุษย์” ขอให้
ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาส่ิงที่เปโตรสอนเกี่ยวกับบทบาทของ “มนุษย์” ซ่ึงในกรณีน้ี
หมายถึงศาสดาพยากรณ์

• เปโตรสอนอะไรเกี่ยวกับบทบาทของศาสดาพยากรณ์ (นักเรยีนควรระบุความจรงิตอ่ไป
น้ี ศาสดาพยากรณ์รบัพระคัมภีรผ่์านพระวญิญาณบรสุิทธ์ิ เขียนความจรงิน้ีไวบ้น
กระดาน)

เพื่อช่วยให้ชัน้เรยีนเข้าใจวา่พระคมัภีรค์อือะไร ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํ
พูดตอ่ไปน้ี

“[พระคมัภีรค์อื] ถ้อยคาํ, ทัง้ท่ีเขียนและพูดไว,้ โดยคนบรสุิทธ์ิของพระผู้เป็นเจ้าเมื่อได้
รบัการนําทางจากพระวญิญาณบรสุิทธ์ิ” (คูม่ือพระคมัภีร,์ “พระคมัภีร,์” scriptures.lds.

org; ด ูคพ. 68:2–4 ดว้ย) พระคมัภีรบ์างเล่มไดร้บัการยอมรบัวา่เป็นงานมาตรฐานของ
ศาสนจักร หนังสือที่มีการยอมรบัวา่เป็นพระคมัภีรค์อื “งานรวบรวมหนังสือศักดิสิ์ทธิ์อัน
เป็นที่ยอมรบั เช่ือถือได ้ในศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้าย หนังสือ
ที่มีการยอมรบัวา่เป็นพระคมัภีรเ์รยีกวา่งานมาตรฐานและรวมถึงภาคพันธสัญญาเดมิ
และภาคพันธสัญญาใหม่ พระคมัภีรม์อรมอน หลักคาํสอนและพันธสัญญา และไข่มุก
อันลํา้คา่” (คูม่ือพระคมัภีร,์ “หนังสือท่ีมีการยอมรบัวา่เป็นพระคมัภีร,์” scriptures.lds.org)

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํพูดตอ่ไปน้ีของเอ็ลเดอรด์ลัลิน เอช. โอ๊คส์แห่ง
โควรมัอัครสาวกสิบสอง ขอให้ชัน้เรยีนฟังคาํพยานของท่านวา่ศาสดาพยากรณ์ยังคงไดร้บั
พระคมัภีร์ ในปัจจุบัน

“[ศาสดาพยากรณ์เป็น] ช่องทางท่ีพระผู้เป็นเจ้าตรสักับบุตรธิดาของพระองคผ์่านพระ
คมัภีร์ ในอดตี และปัจจุบันพระองคต์รสัผ่านเส้นทางน้ีผ่านคาํสอนและคาํแนะนําของ
ศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกที่มีชีวติอยู่และผู้นําที่ ไดร้บัการดลใจ” (“เส้นทางการ
ส่ือสารสองเส้นทาง,” เลียโฮนา, พ.ย. 2010, 106)

• ท่านคดิวา่เหตใุดจึงสําคญัที่ตอ้งรูว้า่พระผู้เป็นเจ้าทรงใช้แบบแผนน้ีเพื่อผลิตพระ
คมัภีร์ ให้บุตรธิดาของพระองค์

• การเข้าใจรปูแบบน้ีจะให้ความมั่นใจอย่างมากในถ้อยคาํที่พูดหรอืเขียนของทัง้ศาสดา
พยากรณ์สมัยโบราณและสมัยปัจจุบัน

อ่านออกเสียงคาํถามตอ่ไปน้ี และเชือ้เชิญให้นักเรยีนเขียนคาํตอบลงในสมุดจดหรอืสมุด
บันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องพวกเขา

• พระคมัภีรข์้อใด ทัง้จากศาสดาพยากรณ์ในสมัยโบราณหรอืจากศาสดาพยากรณ์ใน
ปัจจุบันที่มีอิทธิพลตอ่ชีวติท่าน ท่านไดร้บัพรจากพระคมัภีรเ์หล่าน้ีอย่างไร



เชือ้เชิญนักเรยีนสองสามคนแบ่งปันคาํตอบของพวกเขากับชัน้เรยีน ท่านอาจเล่า
ตวัอย่างดว้ยวา่ท่านเคยไดร้บัพรผ่านพระคมัภีรอ์ย่างไร

ให้ดขู้อความก่อนหน้าน้ีโดยเอ็ลเดอร์ โอ๊คส์ และเชือ้เชิญให้นักเรยีนเป็นพยานกับผู้อื่น
ตามที่พระวญิญาณทรงนําเกี่ยวกับความเป็นจรงิของศาสดาพยากรณ์และพระคมัภีร์



เขียนคาํถามตอ่ไปน้ีบนกระดาน เหตใุดผู้คนจึงเลือกทําบาปทัง้ทีพ่วกเขารูว้า่ส่ิงทีพ่วก
เขาทําอยู่น้ันไม่ถูกตอ้ง

เชือ้เชิญให้นักเรยีนไตรต่รองคาํถามน้ี แล้วขอให้นักเรยีนสองสามคนรายงานคาํตอบของ
พวกเขา

อธิบายวา่ใน 2 เปโตร 2 เราอ่านวา่อัครสาวกเปโตรเตอืนวสุิทธิชนเกี่ยวกับคนที่หมายจะ
หลอกลวงพวกเขา เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาความจรงิเม่ือพวกเขาศึกษา 2 เปโตร 2  
ที่จะช่วยให้พวกเขารูแ้ละหลีกเลี่ยงการหลอกลวงที่นําไปสู่บาป

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 2 นีไฟ 2:1–3 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาคาํ
เตอืนของเปโตรวา่ใครที่พยายามหลอกลวงวสุิทธิชน

• เปโตรเตอืนวสุิทธิชนให้ระวงัใคร

• ศาสดาพยากรณ์เทียมและผู้สอนเท็จเหล่าน้ีสอนอะไร (อธิบายวา่ “ลัทธินอกรตีอันจะให้
ถึงความพินาศ” [ข้อ 1] หมายถึงคาํสอนเท็จและนํามาซ่ึงความพินาศ)

• เราสามารถเรยีนรูค้วามจรงิอะไรจากเปโตรเกี่ยวกับส่ิงที่ผู้สอนเท็จพยายามทํากับเรา 
(ช่วยนักเรยีนระบุความจรงิทํานองน้ี ผู้สอนเท็จพยายามหลอกลวงเรา เขียนความ
จรงิดงักล่าวไวบ้นกระดาน)

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีของเอ็ลเดอรเ์อ็ม. รสัเซลล ์ 

บัลลารด์แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง ขอให้ชัน้เรยีนฟังส่ิงที่ผู้สอนเท็จสอนในปัจจุบันเพ่ือ
หลอกลวงเรา

“ศาสดาพยากรณ์ปลอมและผู้สอนปลอมคอืคนท่ีประกาศวา่ศาสดา
พยากรณ์โจเซฟ สมิธเป็นคนหลอกลวงที่กลับกลอก พวกเขาคา้นวา่นิมิต
แรกไม่ ใช่ประสบการณ์จรงิ พวกเขาประกาศวา่พระคมัภีรม์อรมอนและพระ
คมัภีรเ์ล่มอ่ืนไม่ ใช่บันทึกพระคมัภีรส์มัยโบราณ พวกเขาพยายามนิยาม



พระลักษณะของพระผู้เป็นเจ้าสามพระองคข์ึน้มาใหม่ และพวกเขาปฏิเสธวา่พระผู้เป็น
เจ้าไดป้ระทานและยังคงประทานการเปิดเผยตอ่ศาสดาพยากรณ์ที่พระองคท์รงแตง่ตัง้
และสนับสนุน . . .

“ศาสดาพยากรณ์ปลอมและผู้สอนปลอมคอืคนที่พยายามเปลี่ยนหลักคาํสอนพืน้ฐาน
ในพระคมัภีรท์ี่พระผู้เป็นเจ้าประทานซ่ึงคุม้ครองความศักดิสิ์ทธ์ิของการแตง่งาน 
ธรรมชาตอิันสูงส่งของครอบครวั และหลักคาํสอนท่ีจําเป็นของศีลธรรมส่วนบุคคล 
พวกเขาสนับสนุนนิยามใหม่ของศีลธรรมเพื่อแก้ตา่งให้การผิดประเวณี การล่วง
ประเวณี และความสัมพันธ์แบบรกัรว่มเพศ” (“ระวงัศาสดาปลอมและผู้สอนปลอม,” 
เลียโฮนา, ม.ค. 2000, 77)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนพิจารณาถึงเวลาที่พวกเขาอาจเคยพบกับคาํสอนหรอืข่าวสารจากผู้
สอนเท็จ

• เหตใุดจึงเป็นประโยชน์ที่จะรูว้า่ข่าวสารและคาํสอนมาจากผู้สอนเท็จ

สรปุ 2 เปโตร 2:4–17 โดยอธิบายวา่เปโตรให้ตวัอย่างหลายประการเกี่ยวกับส่ิงที่เกิดขึน้
กับคนที่ทําตามผู้สอนเท็จในอดตี เปโตรยกตวัอย่างของผู้ที่ ไม่รบัอิทธิพลจากผู้สอนเท็จ
ดว้ย จากน้ันเปโตรบรรยายถึงพฤตกิรรมที่ช่ัวรา้ยของผู้สอนเท็จ

สาธิต คนัเบ็ดตกปลาและเหยื่อ หรอืแสดงภาพหรอืวาด ภาพ ของวตัถุเหล่าน้ีบนกระดาน 
(หากอีกวธิีหน่ึงในการจับปลาเป็นส่ิงที่นักเรยีนคุน้เคยมากกวา่ ใช้อุปกรณ์จรงิหรอื
รปูภาพท่ีแสดงวธิีการน้ัน)

อธิบายวา่วธิีจับปลาวธิีหน่ึงคอืการใช้เหยื่อล่อปลามาตดิกับดกัหรอืกินเบ็ด เชือ้เชิญให้
นักเรยีนพิจารณาวา่เทคนิคของคนหาปลาเป็นเหมือนวธิีการของผู้สอนเท็จอย่างไร

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 2 เปโตร 2:18–19 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมอง
หาวา่ผู้สอนเท็จล่อลวงให้วสุิทธิชนทําตามคาํสอนของพวกเขาอย่างไร

• ผู้สอนเท็จล่อและหลอกลวงสมาชิกศาสนจักรอย่างไร (ชี ้ให้เห็นวา่ผู้สอนเท็จบางคนอาจ
จรงิใจแตต่วัเขาก็ถูกหลอก)

• คาํสอนของศาสดาพยากรณ์เทียมและผู้สอนเท็จเป็นเหมือนเหยื่อหรอืแมลงปลอมท่ี
ใช้ล่อปลาอย่างไร

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 19 ผู้สอนเท็จเหล่าน้ีสัญญาอะไร (“เสรภีาพ” กล่าวอีกนัยหน่ึงคอื 
พวกเขาสอนวา่บาป แทนที่จะเป็นการเช่ือฟังพระบัญญัต ินําไปสู่เสรภีาพที่ยิ่งใหญ่กวา่)

เพิ่มเตมิความจรงิบนกระดานเพื่อจะอ่านไดว้า่ ผู้สอนเท็จพยายามหลอกลวงให้เราเช่ือ
วา่บาปนําไปสูเ่สรภีาพท่ีย่ิงใหญ่กวา่
เชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่าน ข้อ 19 ในใจอีกครัง้ โดยมองหาส่ิงที่เกิดขึน้กับผู้คนที่ถูกคาํสอน
เท็จครอบงําและทําบาป

• เกิดอะไรขึน้กับผู้คนที่ถูกคาํสอนเท็จครอบงําและทําบาป (พวกเขาเป็นทาสของส่ิงน้ัน)

• คาํสอนเท็จอะไรที่ดเูหมือนจะส่งเสรมิเสรภีาพแตแ่ท้จรงิแล้วนําไปสู่ความเป็นทาส

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 2 เปโตร 2:20–22 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมอง
หาส่ิงที่เปโตรสอนเก่ียวกับผู้ที่หันกลับไปหาบาปหลังจากหลีกหนีจากบาปมาแล้ว



• ท่านคดิวา่เหตใุดคนท่ี “หลีกหนีจากมลทินทัง้หลายของโลกแล้วโดย . . . พระเยซู
ครสิต”์ (ข้อ 20) อาจถูกล่อลวงให้กลับไปสู่ชีวติที่เต็มไปดว้ยบาปของพวกเขา

• ท่านจะให้คาํแนะนําอะไรเพื่อช่วยให้คนบางคนยังคงซ่ือสัตย์ตอ่พระเยซูครสิตแ์ละ
พระกิตตคิณุของพระองคแ์ทนที่จะกลับไปสู่บาปเดมิ

อธิบายวา่เปโตรทิง้ท้ายสาส์นของเขาโดยเตอืนวสุิทธิชนถึงการเสด็จมาครัง้ที่สองของ
พระเยซูครสิตแ์ละสอนพวกเขาวา่ตอ้งเตรยีมรบัการเสด็จมาครัง้ที่สองอย่างไร สรปุ 
2 เปโตร 3:1–9 โดยอธิบายวา่เปโตรสอนวา่ในยุคสุดท้ายบางคนจะเยาะเย้ยและล้อ
เลียนคนท่ีเช่ือในการเสด็จมาครัง้ที่สอง

ขอให้นักเรยีนสองสามคนอธิบายเหตผุลที่พวกเขาเช่ือในการเสด็จมาครัง้ที่สอง แม้หลาย
คนไม่เช่ือ

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 2 นีไฟ 3:10–14 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาส่ิง
ที่เปโตรสอนเก่ียวกับการเสด็จมาครัง้ที่สอง อธิบายวา่ การดาํเนินชีวติ ใน ข้อ 11 หมาย
ถึงการประพฤต ิ  และ “เรง่วนั” ใน ข้อ 12 หมายความวา่การรอบางอย่างดว้ยความ
กระตอืรอืรน้

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 10 เปโตรสอนอะไรเกี่ยวกับการเสด็จมาครัง้ที่สอง

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 11–14 เปโตรให้คาํแนะนําอะไรแก่วสุิทธิชนเพ่ือเตรยีมพวกเขา
ให้พรอ้มรบัการเสด็จมาครัง้ที่สอง (ดาํเนินชีวติที่บรสุิทธิ์และยําเกรงพระเจ้า เฝ้ารอ
และเรง่วนัของพระเจ้าให้มาถึง เมื่อเรง่ส่ิงเหล่าน้ีอยู่ ก็จงให้พระองคท์รงพบพวกท่าน 
“ปราศจากมลทินและข้อตาํหนิ” [ข้อ 14])

อธิบายวา่วลี “ปราศจากมลทินและข้อตาํหนิ” (ข้อ 14) หมายถึงสะอาดจากบาป คนที่
สะอาดจากบาปไดค้นืดกีับพระผู้เป็นเจ้าแล้วและพบวา่คนืดกีับพระผู้ช่วยให้รอดเมื่อ
พระองคเ์สด็จมา

• ท่านจะสรปุหลักธรรมที่เปโตรสอนเกี่ยวกับวธิีที่เราจะเตรยีมรบัการเสด็จมาครัง้ที่สอง
ของพระผู้ช่วยให้รอดอย่างไร (ช่วยนักเรยีนระบุหลักธรรมทํานองน้ี เราสามารถเตรยีม
รบัการเสด็จมาครัง้ท่ีสองของพระผู้ช่วยให้รอดโดยดําเนินชีวติท่ียําเกรงพระเจ้า
และเฝ้ารอการเสด็จมาของพระองค์ อธิบายวา่ “เฝ้ารอ” สามารถหมายความวา่เรารอ
อย่างกระตอืรอืรน้เพื่อรบัการเสด็จมาของพระผู้ช่วยให้รอด)

• เราจะทําส่ิงใดไดบ้้างเพ่ือสามารถดาํเนินชีวติที่ยําเกรงพระเจ้าขณะที่เราเฝ้ารอการ
เสด็จมาครัง้ที่สอง

สรปุ 2 เปโตร 3:15–18 โดยอธิบายวา่เปโตรเตอืนเกี่ยวกับการตกไปสู่ความช่ัวรา้ย เขาเชือ้
เชิญให้วสุิทธิชน “เจรญิขึน้ในพระคณุและในความรูข้องพระผู้เป็นเจ้า” (ข้อ 18)

สรปุโดยเป็นพยานถึงความจรงิที่สอนใน 2 เปโตร 2–3 เชือ้เชิญให้นักเรยีนพยายามรูจ้ัก
และหลีกเลี่ยงคาํสอนเท็จ ให้นักเรยีนเตรยีมรบัการเสด็จมาครัง้ที่สองอย่างขยันหมั่น
เพียร



dokeō





แบ่งนักเรยีนออกเป็นคู่ๆ  เขียนคาํวา่ การละทิง้ความเชือ่ ไวบ้นกระดาน เชือ้เชิญให้
นักเรยีนหันไปหาคูข่องพวกเขาและอธิบายพอสังเขปถึงความหมายของ การละทิง้ความ
เชือ่ จากน้ันเชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงออกมาที่กระดานและเขียนความหมายของ การ
ละทิง้ความเชือ่ นิยามควรระบุวา่ การละทิง้ความเชือ่ หมายถึงการหันหลังให้ความจรงิ  
(ด ูคูม่ือพระคมัภีร,์ “ละทิง้ความเช่ือ (การ),” scriptures.lds.org)

อธิบายวา่ยอห์นเขียนในสาส์นฉบับ 1 ยอห์นในช่วงที่การละทิง้ความเช่ือกําลังส่งผลรา้ยตอ่
ศาสนจักร ในสาส์นฉบับน้ี ยอห์นเตอืนวสุิทธิชนให้ระวงัผู้ตอ่ตา้นพระครสิต ์(ด ู1 ยอห์น 
2:18–26; 4:3) ผู้ตอ่ตา้นพระครสิตค์อื “ ใครก็ตามหรอืส่ิงใดก็ตามท่ีปลอมแปลงแผน
แห่งความรอดของพระกิตตคิณุอันแท้จรงิและตอ่ตา้นพระครสิตอ์ย่างเปิดเผยหรอือย่าง
ลับๆ ” รวมถึงสิทธิอํานาจและคาํสอนของผู้รบัใช้ที่ ไดร้บัเลือกของพระองค ์(ด ูคูม่ือพระ
คมัภีร,์ “ผู้ตอ่ตา้นพระครสิต,์” scriptures.lds.org) ผู้ตอ่ตา้นพระครสิต์ ในสมัยของยอห์นกํา
ลังสอนวา่พระเยซูครสิต์ ไม่ทรงมีพระวรกายขณะประทับบนแผ่นดนิโลกแตท่รงปรากฎ
พระองคเ์หมือนทรงเป็นพระสัตภาวะที่มีรา่งกายเท่าน้ัน

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 1 ยอห์น 1:1–4 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมอง
หาส่ิงที่ยอห์นเป็นพยานถึงเพื่อโตแ้ย้งคาํสอนเท็จน้ี อธิบายวา่วลี “พระวาทะแห่งชีวติ” 
(ข้อ 1) หมายถึงพระเยซูครสิต์

• คาํใดที่ยอห์นใช้เพื่อโตแ้ย้งแนวคดิผิดๆ ที่วา่พระเยซูครสิต์ ไม่ทรงมีพระวรกาย

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 3–4 เหตใุดยอห์นจึงแบ่งปันพยานศักดิสิ์ทธิ์ของเขาเกี่ยวกับ
พระเยซูครสิตก์ับสมาชิกศาสนจักร (ยอห์นตอ้งการให้พวกเขามีสามัคคธีรรมกับผู้นํา
ของศาสนจักร ผู้ซ่ึงมีสามัคคธีรรมกับพระบิดาบนสวรรคแ์ละพระเยซูครสิต ์ยอห์น
ปรารถนาให้พวกเขาประสบกับความบรบิูรณ์แห่งปีตดิว้ย)

อธิบายวา่การมีสามัคคธีรรมหมายถึงการมีสัมพันธภาพแห่งความไวว้างใจ การมีส่วนรว่ม 
และการมีจุดประสงคเ์ดยีวกัน เราจะมีสามัคคธีรรมกับผู้นําศาสนจักรเมื่อเรารบัและทํา
ตามคาํสอนตลอดจนคาํแนะนําของพวกเขา

(Teach 
Ye Diligently, rev. ed.



เขียนข้อความที่ ไม่ครบถ้วนตอ่ไปน้ีไวบ้นกระดาน: ถ้าเรารบัและทําตามคาํสอนของ
ศาสดาพยากรณ์และอัครสาวก เราจะ . . .

• ตามคาํสอนของยอห์นใน ยอห์น 1:3 ท่านจะเตมิข้อความบนกระดานให้ครบถ้วนเพื่อ
ทําให้เป็นหลักธรรมวา่อย่างไร ( โดยใช้คาํพูดของนักเรยีน เตมิข้อความบนกระดาน
ให้ครบถ้วนเพ่ือส่ือถึงหลักธรรมตอ่ไปน้ี ถ้าเรารบัและทําตามคําสอนของศาสดา
พยากรณ์และอัครสาวก เราจะมีสามัคคีธรรมกับพระบิดาและพระบุตร)

ให้ดภูาพประธานศาสนจักรคนปัจจุบันและศาสดาพยากรณ์กับอัครสาวกท่านอื่นๆ 

• การทําตามคาํสอนของศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกช่วยให้เรามีสามัคคธีรรมกับพระ
บิดาบนสวรรคข์องเราและพระเยซูครสิต ์พระบุตรของพระองคอ์ย่างไร

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 1 ยอห์น 1:5–6 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
ส่ิงที่จะกีดกัน้เราจากการมีสามัคคธีรรมกับพระบิดาในสวรรคข์องเรา

• ส่ิงใดจะกีดกัน้เราจากการมีสามัคคธีรรมกับพระบิดาในสวรรคข์องเรา

ชี ้ให้เห็นวา่การใช้คาํวา่ ความมืด ของยอห์นหมายถึงความมืดทางวญิญาณ

• ท่านคดิวา่ความมืดทางวญิญาณหมายความวา่อย่างไร

เชือ้เชิญให้นักเรยีนศึกษา 1 ยอห์น 1:7–10; 2:1–6 โดยมองหาความจรงิที่ยอห์นสอนซ่ึง
จะช่วยให้เรารูว้ธิีเดนิอยู่ ในความสวา่งของพระกิตตคิณุ อธิบายวา่คาํวา่ เครือ่งบูชาลบบาป 
ใน ข้อ 2 หมายถึงการพลีพระชนมชี์พเพื่อการชดใช้ซ่ึงสนองความยุตธิรรมของพระผู้
เป็นเจ้า เชือ้เชิญให้นักเรยีนศึกษาข้อเหล่าน้ีในใจดว้ยตนเองหรอืกับคูห่รอืเป็นกลุ่มเล็กๆ

• ท่านระบุความจรงิอะไรบ้างในข้อเหล่าน้ี (ท่านอาจจะเขียนคาํตอบของนักเรยีนไวบ้น
กระดาน ซ่ึงอาจรวมถึงความจรงิทํานองน้ี พระเยซูครสิต์ทรงชดใช้เพ่ือบาปของ
เรา เม่ือเรารกัษาพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า ความรกัท่ีเรามีต่อพระผู้เป็นเจ้า
สมบูรณ์)

• ท่านคดิวา่เหตใุดความรกัที่เรามีตอ่พระผู้เป็นเจ้าจึงสมบูรณ์มากขึน้ เมื่อเรารกัษาพระ
บัญญัตขิองพระองค์

• ท่านเคยมีประสบการณ์วา่ความรกัที่ท่านมีตอ่พระผู้เป็นเจ้าเพิ่มมากขึน้เม่ือท่าน
พยายามรกัษาพระบัญญัตขิองพระองคเ์มื่อใด

อ่านออกเสียงคาํบรรยายถึงเยาวชนวสุิทธิชนยุคสุดท้ายสองคนตอ่ไปน้ี เชือ้เชิญให้
นักเรยีนฟังวา่ทัง้สองคนน้ีมีปัญหาในการเช่ือฟังพระบัญญัตขิ้อใด

 1. เยาวชนชายคนหน่ึงอ่านพระคมัภีรท์ุกวนัและทําหน้าที่ฐานะปุโรหิตหลายอย่างของ
เขาอย่างซ่ือสัตย์ แตเ่ขามักใจรา้ยกับน้องชายของเขา

 2. เยาวชนหญิงคนหน่ึงเข้ารว่มการประชุมศาสนจักรของเธอเป็นประจําและไดร้บัการ
รบัรองความเป็นเยาวชนหญิง อย่างไรก็ตาม เธอมักเขียนข้อความที่ ไม่สุภาพเก่ียวกับ
เพื่อนรว่มชัน้เรยีนและครบูางคนของเธอในส่ือสังคม

• พระบัญญัตขิ้อใดที่เยาวชนสองคนน้ีมีปัญหาในการเช่ือฟัง

เชือ้เชิญให้นักเรยีนไตรต่รองถึงสถานการณ์ซ่ึงพวกเขาอาจมีปัญหาในการแสดงความรกั
ตอ่ผู้อื่น



เชือ้เชิญนักเรยีนสองสามคนผลัดกันอ่านออกเสียง 1 ยอห์น 2:9–11; 4:7–11, 19–21 ขอ
ให้นักเรยีนที่เหลือดตูาม โดยมองหาส่ิงยอห์นสอนเกี่ยวกับความรกั ท่านอาจตอ้งการเชือ้
เชิญให้นักเรยีนทําเครือ่งหมายคาํสอนในข้อเหล่าน้ีที่มีความหมายสําหรบัพวกเขา

• คาํสอนของยอห์นเกี่ยวกับความรกัข้อใดที่มีความหมายสําหรบัท่าน เพราะเหตใุด

• เราสามารถระบุหลักธรรมอะไรจากข้อพระคมัภีรเ์หล่าน้ีเกี่ยวกับส่ิงที่เราจะทําเมื่อเรารกั
พระผู้เป็นเจ้า (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แตพ่วกเขาควรระบุหลักธรรมทํานองน้ี 
เม่ือเรารกัพระผู้เป็นเจ้า เราจะรกัผู้อ่ืน)

• เหตใุดท่านจึงคดิวา่เราจะแสดงความรกัตอ่ผู้อื่นหากเรารกัพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จรงิ

ชี ้ให้เห็นวา่แม้ยอห์นใช้คาํวา่ เกลียดชัง ใน 1 ยอห์น 4:20 แตม่ีหลายวธิีที่เราจะยัง้ความรกั
หรอืความเมตตาผู้อื่นนอกเหนือจากการเกลียดชังพวกเขา เชือ้เชิญให้นักเรยีนอธิบายส่ิง
ที่พวกเขาคดิวา่วธิีบางอย่างเหล่าน้ันอาจเป็นอะไร

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 1 ยอห์น 3:17–18 ขอให้ชัน้เรยีนมองหาวา่
เราจะแสดงออกถงึความรกัที่เรามีตอ่ผู้อื่นอย่างไร เชือ้เชิญให้นักเรยีนรายงานส่ิงที่พบ 
นักเรยีนควรคน้พบวา่ความสําคญัของรกัไม่เพียง “ดว้ยคาํพูด” แต ่“ดว้ยการกระทํา”  
เช่นกัน

• ท่านคดิวา่เหตใุดการท่ีเราแสดงความรกัของเราผ่านการกระทําไม่ ใช่แคค่าํพูดของเรา
เท่าน้ันจึงเป็นเรือ่งสําคญั

• ท่านรูจ้ักใครที่เป็นแบบอย่างท่ีดขีองการแสดงความรกัตอ่ผู้อื่น บุคคลผู้น้ีทําอะไรบ้างที่
แสดงความรกัของเขาตอ่ผู้อื่นให้ประจักษ์

เชือ้เชิญให้นักเรยีนนึกถึงคนบางคนในชีวติพวกเขาที่พวกเขาจะแสดงความรกัไดม้าก
ขึน้ ขอให้พวกเขาเขียนช่ือของบุคคลน้ันบนกระดาษรวมทัง้บางส่ิงที่เจาะจงซ่ึงพวกเขา
จะทําไดเ้พื่อแสดงความรกัหรอืความเมตตาตอ่บุคคลน้ัน อธิบายวา่พวกเขาไม่จําเป็นตอ้ง
แสดงความรกัในวธิีที่ฟุ่มเฟือย การแสดงออกถึงจิตกุศลและความเมตตาเล็กๆ น้อยๆ ที่
เรยีบง่ายมักมีความหมายมากที่สุด เชือ้เชิญให้พวกเขานํากระดาษกลับไปบ้านดว้ยและทํา
ตามส่ิงที่พวกเขาเขียน

ชี้ให้เห็นวา่เมื่อเราแสดงความรกัผ่านการกระทําของเรา เรากําลังทําตามแบบอย่าง
ของพระเยซูครสิต ์(ด ู1 ยอห์น 2:6; 3:1–3) ท่านอาจตอ้งการสรปุบทเรยีนโดยแบ่งปัน
ประจักษ์พยานของท่านถึงความจรงิที่นักเรยีนระบุในการศึกษา 1 ยอห์น กระตุน้ให้
นักเรยีนประยุกต์ ใช้ความจรงิเหล่าน้ีในชีวติของพวกเขา
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ให้เอ่ยช่ือนักกีฬาท่ีมีช่ือเสียงซ่ึงนักเรยีนส่วนใหญ่คุน้เคยมาหน่ึงคน

• นักกีฬาคนน้ีอาจตอ้งทําอะไรที่จะให้มีสุขภาพแข็งแรงที่สุดเพื่อเล่นกีฬาไดด้ี

• อาจจะเกิดอะไรขึน้หากหลังจากทํางานหนักเพื่อให้แข็งแรงขึน้ นักกีฬาคนน้ีกลับหยุด
ไปยิมและเริม่กินอาหารขยะ ดโูทรทัศน์มาก เล่นวดีิ โอเกม และรบัสารที่เป็นอันตราย
เข้ามาในรา่งกาย

เชือ้เชิญให้นักเรยีนพิจารณาวา่งานซ่ึงนักกีฬาที่ประสบความสําเรจ็คนน้ันตอ้งทําเพื่อ
รกัษาสภาพรา่งกายที่ดทีี่สุดของพวกเขาไวน้ั้นสามารถเปรยีบเทียบไดก้ับงานที่สมาชิก
ศาสนจักรตอ้งทําเพื่อรกัษาพรท่ีพวกเขาไดร้บัผ่านพระกิตตคิณุอย่างไร เชือ้เชิญให้พวก
เขามองหาหลักธรรมขณะศึกษา 2 ยอห์น ซ่ึงจะช่วยพวกเขารกัษาพรท่ีพวกเขาไดร้บัใน
ฐานะสมาชิกศาสนจักร

สรปุ 2 ยอห์น 1:1–4 โดยอธิบายวา่อัครสาวกยอห์นเริม่สาส์นของเขาโดยพูดถึง “สุภาพ
สตรทีี่ทรงเลือกไวแ้ละลูกๆ ของท่าน” ซ่ึงอาจเป็นการพูดโดยตรงกับสมาชิกสตรี
ศาสนจักรและลูกๆ ของพวกเธอหรอืเป็นภาษาสัญลักษณ์เพื่อบรรยายถึงที่ประชุมของ
ศาสนจักร

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 2 ยอห์น 1:5- 6 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
พระบัญญัตทิี่ยอห์นเตอืนวสุิทธิชน

• ยอห์นเตอืนวสุิทธิชนเกี่ยวกับพระบัญญัติ ใด

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 2 ยอห์น 1:7 ขอให้ชัน้เรยีนมองหาสาเหตทุี่ยอห์น
ให้คาํแนะนําสมาชิกศาสนจักรให้ “ประพฤตติาม” (2 ยอห์น 1:6) หรอืเช่ือฟังพระบญัญัติ

• เหตใุดยอห์นจึงแนะนําให้สมาชิกศาสนจักรเช่ือฟังพระบัญญัติ

•  “ผู้ล่อลวง” (ข้อ 7) กําลังสอนอะไร



อธิบายวา่เมื่อยอห์นเขียนสาส์นฉบับน้ี ปรชัญาซ่ึงเป็นที่รูจ้ักกันวา่เป็นลัทธิโดเสตสิกําลัง
ไดร้บัความนิยม ชาวโดเสตสิเช่ือวา่พระผู้เป็นเจ้าทรงสูงส่งมากจนพระองคท์รงอยู่เหนือ
ความทุกข์ ความตาย หรอืความเป็นอยู่ทางมรรตยัอื่นใด ดงัน้ัน พวกเขาจึงสรปุวา่พระ
เยซูครสิตผ์ู้ทรงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าไม่ไดเ้สด็จมาในเน้ือหนังจรงิๆ แตพ่ระ
วญิญาณของพระองค ์ดเูหมือน จะทําส่ิงที่มนุษย์คนหน่ึงจะทําหรอืประสบเท่าน้ัน

• ตวัอย่างของหลักคาํสอนเท็จในสมัยเราที่ตรงข้ามกับความจรงิของพระกิตตคิณุมีอะไร
บ้าง

• เหตใุดคาํสอนเหล่าน้ีจึงเป็นอันตรายทางวญิญาณ

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 2 ยอห์น 1:8 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาส่ิง
ที่ยอห์นแนะนําสมาชิกศาสนจักรให้ทําเน่ืองจากคาํสอนเท็จเหล่าน้ี อธิบายวา่ “จงระวงัตวั
ให้ด”ี หมายถึงให้เฝ้าดหูรอืระวงัไม่ ให้รบัคาํสอนเท็จมาปฏิบัตแิละคาํวา่ ทํามาแล้ว หมาย
ถึงที่ ไดก้ระทําหรอืไดม้า  

• เราสามารถเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรจากคาํสอนของยอห์นใน ข้อ 6–8 เกี่ยวกับวธิีที่เราจะ
ยังคงไดร้บัพรพระกิตตคิณุที่เราเคยไดร้บั ( โดยใช้คาํพูดของพวกเขาเอง นักเรยีนควร
ระบุหลักธรรมทํานองน้ี เม่ือเรารกัษาพระบัญญัติและเฝ้าระวงั เราจะยังคงได้รบัพร
พระกิตติคุณท่ีเราเคยได้รบั เขียนหลักธรรมน้ีไวบ้นกระดาน)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนเขียนรายการพรพระกิตตคิณุที่พวกเขาไดร้บัมาแล้วหรอืหวงัวา่จะ
ไดร้บัลงในสมุดจดหรอืสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องพวกเขา เชือ้เชิญให้พวกเขา
แบ่งปันส่ิงที่พวกเขาเขียนกับชัน้เรยีน สรปุคาํตอบของพวกเขาไวบ้นกระดาน

• การรบัคาํสอนเท็จปิดกัน้เราจากการไดร้บัและยังคงไดร้บัพรพระกิตตคิณุเหล่าน้ี
อย่างไร

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 2 ยอห์น 1:9 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาส่ิง
ที่ยอห์นสอนวา่จะเกิดอะไรขึน้กับคนที่อยู่ ในหลักคาํสอนของพระครสิต ์หรอืยังคงใกล้ชิด
กันและอดทนในพระกิตตคิณุ

• คนเหล่าน้ันที่อยู่ ในหลักคาํสอนของพระครสิตม์ีอะไรอยู่กับพวกเขา (หลังจากที่
นักเรยีนตอบ ให้เขียนหลักธรรมตอ่ไปน้ีบนกระดาน: ถ้าเราอยู่ ในหลักคําสอนของ
พระครสิต์ เราจะมีพระบิดาและพระบุตรอยู่กับเรา)

ชี ้ให้เห็นวา่วธิีหน่ึงที่เรามีพระบิดาและพระบุตรอยู่กับเราคอืผ่านการมีพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์เป็นเพื่อน

ขอให้นักเรยีนไตรต่รองถึงความพยายามของพวกเขาในการรกัษาพระบัญญัต ิเฝ้าระวงั
ตนเอง และอยู่ ในพระกิตตคิณุ เชือ้เชิญให้พวกเขาเขียนสาเหตทุี่พวกเขาตอ้งการรกัษา
พรที่พวกเขาไดร้บัมาผ่านทางพระกิตตคิณุและส่ิงหน่ึงที่พวกเขาจะทําในวนัน้ีเพื่อ
ซ่ือสัตย์และม่ันคงมากขึน้ในการรกัษาพระบัญญัติ

สรปุ 2 ยอห์น 1:10–13 โดยอธิบายวา่ยอห์นกระตุน้ให้วสุิทธิชนหลีกเลี่ยงผู้เผยแพรห่ลัก
คาํสอนเท็จ เขาแสดงความปรารถนาท่ีจะไปเยี่ยมวสุิทธิชนที่เขากําลังเขียนถึงดว้ย



นําก้อนกรวดเล็กๆ ก้อนหน่ึงและถ้วยใบใหญ่ ใส่น้ําเต็มมาหน่ึงใบ ขอให้นักเรยีนคนหน่ึง
โยนก้อนกรวดลงไปโดยไม่ ให้เกิดคลื่น

• เหตใุดจึงเป็นไปไม่ไดท้ี่น้ําจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะก้อนกรวด

• มี ใครอ่ืนอีกนอกจากท่านเองท่ีจะไดร้บัผลดจีากการเลือกดาํเนินชีวติตามพระกิตตคิณุ
ของท่าน

อธิบายวา่ดงัท่ีบันทึกใน 3 ยอห์น ยอห์นทักทายสมาชิกศาสนจักรที่ซ่ือสัตย์คนหน่ึงช่ือวา่
กายอัส

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 3 ยอห์น 1:1- 4 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
วา่ความซ่ือสัตย์ ในการดาํเนินชีวติตามพระกิตตคิณุของกายอัสส่งผลตอ่ยอห์นอย่างไร 
อธิบายวา่ ลูกๆ ใน ข้อ 4 อาจหมายถึงสมาชิกศาสนจักรที่ยอห์นช่วยให้เปลี่ยนใจเลื่อมใสสู่
พระกิตตคิณุ

• ความซ่ือสัตย์ ในการดาํเนินชีวติตามพระกิตตคิณุของกายอัสส่งผลตอ่ยอห์นอย่างไร

• ท่านจะสรปุความจรงิจากข้อเหล่าน้ีอย่างไรเกี่ยวกับกรณีที่การดาํเนินชีวติตามพระ
กิตตคิณุจะส่งผลตอ่ตนเองและผู้อื่น (นักเรยีนอาจระบุความจรงิที่แตกตา่งกันไป แต่
ให้แน่ใจวา่พวกเขาระบุความจรงิทํานองน้ี การดําเนินชีวติตามพระกิตติคุณนํามา
ซ่ึงปีติไม่เฉพาะตนเองเท่าน้ันแต่นํามาให้ผู้อ่ืนด้วย)

• ท่านเคยรูสึ้กปีตเิพราะคนอื่นดาํเนินชีวติตามพระกิตตคิณุเมื่อใด

เพื่อแสดงความจรงิน้ีตอ่ไป หากท่านเลือกให้ผู้ปกครองหรอืผู้นําศาสนจักรเขียนจดหมาย
ถึงนักเรยีน ให้แจกจดหมายเหล่าน้ันตอนน้ี ให้แน่ใจวา่ นักเรยีน แตล่ะคนมีจดหมาย
หน่ึงฉบับจากผู้ปกครองหรอืผู้นําศาสนจักรของพวกเขา และให้เวลานักเรยีนอ่าน
จดหมาย

สรปุ 3 ยอห์น 1:5–14 โดยอธิบายวา่ยอห์นสรรเสรญิกายอัสที่เขาเต็มใจรบัผู้นําศาสนจักร
หรอืผู้สอนศาสนาท่ีเดนิทางมาเยือน และเขาวพิากษ์วจิารณ์ผู้นําท้องที่ซ่ึงช่ือวา่ 

ดิโอเตรเฟส ที่ ไม่ยอมรบัยอห์นและคูข่องเขา

ทบทวนความจรงิที่ระบุในบทเรยีนน้ี เป็นพยานถึงความจรงิเหล่าน้ี และเชือ้เชิญให้
นักเรยีนประยุกต์ ใช้ความจรงิเหล่าน้ีในชีวติของพวกเขา
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อ่านออกเสียงสถานการณ์สมมตติอ่ไปน้ีและเชือ้เชิญให้นักเรยีนคดิวา่พวกเขาจะตอบ
สนองอย่างไร

 1. ในเวบ็ไซตส่ื์อสังคม เพ่ือนคนหน่ึงเขียนข้อความวพิากษ์วจิารณ์จุดยืนของศาสนจักร
เกี่ยวกับการแตง่งานกับเพศเดยีวกัน

 2. เพื่อนบ้านคนหน่ึงทราบวา่ท่านเป็นสมาชิกของศาสนจักร เขาบอกท่านวา่เขาอ่านพระ
คมัภีรม์อรมอนและรูสึ้กวา่น่ันเป็นงานเขียนที่จรรโลงใจแต่ไม่ ใช่พระคาํของพระผู้
เป็นเจ้า

 3. ระหวา่งการสนทนาในชัน้เรยีนที่ โรงเรยีน เพื่อนคนหน่ึงแย้งวา่การดส่ืูอลามกไม่
อันตรายและไม่ควรห้ามดู

• คนๆ หน่ึงจะตอบสนองในทางใดไดบ้้างในสถานการณ์เหล่าน้ี

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยูดา 1:3–4 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่
ยูดาเตอืนสมาชิกศาสนจักรเกี่ยวกับอะไร

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 4 ยูดาเตอืนสมาชิกศาสนจักรเกี่ยวกับอะไร

ช่วยให้นักเรยีนเข้าใจวา่ “คนอธรรม” ที่มีเจตนาช่ัวรา้ยไดแ้อบแฝงเข้ามาในตาํแหน่งผู้นํา
ของศาสนจักร สมาชิกศาสนจักรเหล่าน้ีสนับสนุนความประพฤตเิส่ือมทรามไรศี้ลธรรม
โดยการสอนวา่หลักคาํสอนเรือ่งพระคณุยอมให้ทําบาปไดเ้น่ืองจากพระผู้เป็นเจ้าจะทรง
ให้อภัยดว้ยพระเมตตา พวกเขาปฏิเสธความจรงิบางอย่างเกี่ยวกับพระบิดาบนสวรรค์
และพระเยซูครสิตเ์ช่นกัน วลี “การลงโทษคนพวกน้ีมีเขียนไวน้านแล้ว” (ข้อ 4) หมายถึง
การลงโทษคนพวกน้ันมีเขียนไวน้านแล้ว

• โดยที่รูถ้ึงคาํสอนเท็จและการปฏิบัตอิันเส่ือมทรามที่คนเหล่าน้ีกําลังเผยแพร ่ยูดา
แนะนําให้สมาชิกศาสนจักรที่ซ่ือสัตย์ทําอะไร (“ ให้ตอ่สู้เพื่อหลักความเช่ือ” [ข้อ 3])



อธิบายวา่ “หลักความเช่ือที่ ไดท้รงมอบให้กับพวกธรรมิกชนครัง้เดยีว” (ข้อ 3) หมายถึง
พระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต—์ความจรงิ กฎ และศาสนพิธีซ่ึงสอนโดยพระผู้ช่วยให้
รอดและอัครสาวกของพระองค์

• เราสามารถเรยีนรูค้วามจรงิอะไรเกี่ยวกับความรบัผิดชอบของสานุศิษย์ของพระเยซู
ครสิต์ ในการจัดการกับคาํสอนเท็จและการปฏิบัตอิันเส่ือมทราม (นักเรยีนอาจใช้คาํพูด
ของพวกเขาเองเพ่ือระบุความจรงิตอ่ไปน้ี สานุศษิย์ของพระเยซูครสิต์ควรต่อสูเ้พ่ือ
พระกิตติคุณของพระเยซูครสิต์อย่างแข็งขันเพ่ือต่อต้านคําสอนเท็จและการ
ปฏิบัติท่ีเสือ่มทราม)

• ท่านคดิวา่การตอ่สู้เพื่อพระกิตตคิณุอย่างแข็งขันหมายความวา่อย่างไร (เราตอ้งองอาจ
ในการสอนและเป็นพยานถึงพระกิตตคิณุ อย่างไรก็ตามเราไม่ควรขาดเมตตา บังคบั
หรอืขัดแย้งเมื่อเราสอน [ด ูแอลมา 38:12; 3 นีไฟ 11:29])

• เราจะตอ่สู้เพื่อพระกิตตคิณุโดยไม่ขัดแย้งไดอ้ย่างไร

เตอืนนักเรยีนถึงสถานการณ์ซ่ึงนําเสนอก่อนหน้าน้ีในบทเรยีน

• ในสถานการณ์เหล่าน้ีและที่คล้ายคลึงกัน มีทางใดบ้างที่เราจะตอ่สู้เพื่อพระกิตตคิณุใน
การตอ่ตา้นคาํสอนเท็จและการปฏิบัตอิันเส่ือมทราม

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านคาํกล่าวตอ่ไปน้ีของเอ็ลเดอรนี์ล แอล. แอนเดอรเ์ซ็นแห่ง
โควรมัอัครสาวกสิบสอง ขอให้ชัน้เรยีนฟังดวูา่เยาวชนหญิงคนน้ีตอ่สู้เพื่อพระกิตตคิณุ
อย่างไร

“เมื่อไม่นานมาน้ี ข้าพเจ้าพูดกับกุลสตรคีนหน่ึงจากสหรฐั ข้าพเจ้าอ้างจากอีเมลของเธอ
ดงัน้ี

“‘ปีที่ผ่านมาเพื่อนบางคนของดฉัินบนเฟสบุ๊คเริม่โพสตค์วามเห็นเกี่ยวกับการแตง่งาน 
หลายคนสนับสนุนการแตง่งานเพศเดยีวกัน และเยาวชนแอลดเีอสหลายคนบอกวา่
พวกเขา “ ไลค”์ โพสตเ์หล่าน้ัน ส่วนดฉัินไม่แสดงความเห็น

“‘ดฉัินตดัสินใจประกาศความเช่ือเรือ่งการแตง่งานตามจารตี

“‘ดฉัินเพิ่มคาํอธิบายเข้ากับรปูโปรไฟล์ของดฉัินวา่ “ดฉัินเช่ือเรือ่งการแตง่งานระหวา่ง
ชายกับหญิง” ดฉัินไดร้บัข้อความแทบจะทันทีวา่ “เธอเห็นแก่ตวั” “เธอชอบตดัสิน”  
มีคนหน่ึงเปรยีบดฉัินกับเจ้าของทาส ดฉัินไดร้บัโพสตน้ี์จากเพ่ือนท่ีดคีนหน่ึงซ่ึงเป็น
สมาชิกที่เข้มแข็งของศาสนจักรวา่ “คณุตอ้งตามให้ทันยุคสมัย สถานการณ์เปลี่ยน  
คณุก็ควรเปล่ียน”

“‘ดฉัินไม่ตอบโต’้ เธอบอก ‘แตด่ฉัินไม่ลบข้อความของดฉัินออก’

“เธอสรปุวา่ ‘บางครัง้ เหมือนท่ีประธานมอนสันพูดไว‘้ “คณุตอ้งยืนคนเดยีว” หวงัวา่
พวกเราเยาวชนจะยืนดว้ยกันในความซ่ือตรงตอ่พระผู้เป็นเจ้าและตอ่คาํสอนของศาสดา
พยากรณ์ที่มีชีวติ’” (“ลมหมุนทางวญิญาณ,” เลียโฮนา, พ.ค. 2014, 19–20)

• เยาวชนหญิงคนน้ีตอ่สู้เพื่อพระกิตตคิณุอย่างไร

• ท่านหรอืคนที่ท่านรูจ้ักเคยตอ่สู้เพื่อพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิตเ์มื่อใด ท่านเรยีนรู้
อะไรจากประสบการณ์น้ัน



ขอให้นักเรยีนไตรต่รองวา่พวกเขาจะทําอะไรไดบ้้างในการตอ่สู้เพื่อพระกิตตคิณุของพระ
เยซูครสิตอ์ย่างแข็งขัน กระตุน้ให้พวกเขาทําตามการกระตุน้เตอืนทางวญิญาณที่พวก
เขาไดร้บั

สรปุ ยูดา 1:5–7 โดยอธิบายวา่ยูดาเปรยีบเทียบสมาชิกศาสนจักรที่กบฎเหล่าน้ีกับผู้คน
ในสมัยพันธสัญญาเดมิที่กบฎตอ่พระผู้เป็นเจ้าและไดร้บัการพิพากษาจากพระองค ์คน
เหล่าน้ีรวมถึงลูกหลานของอิสราเอลหลายคนที่ถูกทําลายในแดนทุรกันดารและผู้คนใน
เมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์ที่ตอ้งรบัโทษดว้ยการถูกทําลายในไฟ ยูดาเปรยีบเทียบ
สมาชิกศาสนจักรผู้เป็นกบฎกับผู้ที่กบฎตอ่พระผู้เป็นเจ้าใน “สถานะแรกของพวกเขา” 
หรอืการดาํรงอยู่ก่อนเกิดและถูกขับออกจากที่ประทับของพระองค ์(ยูดา 1:6; ด ูอับราฮัม 
3:22–26 ดว้ย)

เขียนหัวข้อตอ่ไปน้ีบนกระดาน อุปนิสัยของผู้สอนเท็จ

อธิบายวา่ใน ยูดา 1:8–16 เราอ่านคาํบรรยายของยูดาถึงอุปนิสัยหลายอย่างซ่ึงจะช่วยให้
สมาชิกศาสนจักรรูจ้ักคนที่กําลังเผยแพรป่รชัญาและการปฏิบัตทิี่เส่ือมทรามในศาสนจักร 
เพื่อชี ้ให้เห็นถึงแนวคดิน้ี ให้ชี ้ไปที่วลี “เมฆท่ีไม่มีน้ําที่ถูกพัดลอยไปตามลม” และ 
“ตน้ไม้ที่ ไรผ้ลในฤดทูี่ออกผล” ใน ยูดา 1:12

• ผู้สอนเท็จเหล่าน้ีอาจเป็นเหมือนเมฆท่ีไม่มีน้ําและตน้ไม้ที่ ไรผ้ลอย่างไร

แบ่งนักเรยีนออกเป็นกลุ่มๆ ละสามถึงส่ีคน ให้นักเรยีนอ่าน ยูดา 1:8, 10, 14–19 กับ
สมาชิกกลุ่มของพวกเขา โดยมองหาอุปนิสัยเพิ่มเตมิของผู้สอนเท็จ เชือ้เชิญให้นักเรยีน
พิจารณาทําเครือ่งหมายส่ิงที่พวกเขาพบ ท่านอาจตอ้งการอธิบายวา่ “ ในวาระสุดท้าย 
(ข้อ 18) หมายถึงช่วงเวลาที่ยูดามีชีวติอยู่เช่นเดยีวกันกับยุคสุดท้ายที่เรามีชีวติอยู่

หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว เชือ้เชิญนักเรยีนออกมาท่ี กระดาน และเขียนอุปนิสัย
อย่างหน่ึงของผู้สอนเท็จที่พวกเขาพบ อุปนิสัยที่นักเรยีนอาจเขียนรวมถึงส่ิงตอ่ไปน้ี 
(ท่านอาจจําเป็นตอ้งใช้ข้อความเหล่าน้ีบางข้อเพื่อช่วยใหนั้กเรยีนเข้าใจส่ิงที่พวกเขา
อ่าน)

ทําให้ตวัเป็นมลทิน (ข้อ 8)

ปฏิเสธสิทธิอํานาจขององคพ์ระผู้เป็นเจ้า และพูดลบหลู่เทวทูตผู้มีศกัดิศ์ร ี(ข้อ 8)

พูดลบหลู่ส่ิงทีเ่ขาเองไม่เข้าใจ (ข้อ 10)

โดยส่ิงทีพ่วกเขารูต้ามสัญชาตญาณ อย่างสัตวท์ี่ ไรเ้หตผุล เขาจึงถูกทําลาย (ข้อ 10)

ทําไปตามวถิีทางอธรรม (ข้อ 15)

กล่าวรา้ยตอ่พระองค ์(ข้อ 15)

ช่างบ่นช่างต ิ(ข้อ 16)

ดาํเนินชีวติตามความปรารถนาช่ัวของตวัเอง (ข้อ 16)

คยุโวโอ้อวด (ข้อ 16)

ยกยอผู้อืน่เพือ่หวงัประโยชน์ของตน (ข้อ 16)

เยาะเย้ยศาสนจักรของพระเจ้าและมาตรฐานของศาสนจักร (ข้อ 18)



แยกตนเองออกจากผู้เชือ่ (ข้อ 19)

คดิและทําตามโลกียวสัิย (ข้อ 19)

ปราศจากพระวญิญาณ (ข้อ 19)

• การไม่มีพระวญิญาณนําไปสู่การพัฒนาอุปนิสัยที่เขียนไวบ้นกระดานอย่างไร

• เหตใุดจึงสําคญัที่ตอ้งรูจ้ักอุปนิสัยของผู้สอนเท็จเหล่าน้ี

ช่วยให้นักเรยีนเข้าใจวา่ไม่ ใช่ทุกคนท่ีมีอุปนิสัยอย่างหน่ึงหรอืหลายอย่างจากอุปนิสัยเหล่า
น้ีหรอืคนที่สอนบางอย่างผิดไม่จําเป็นตอ้งเป็นผู้สอนเท็จดงัที่ยูดาบรรยายไว ้คนเช่นน้ัน
อาจเข้าใจผิดในหัวข้อที่สอนโดยไม่เจตนา อย่างไรก็ตาม อุปนิสัยเหล่าน้ีจะช่วยให้เรารูจ้ักผู้
สอนเท็จที่เจตนาของเขาคอืทําให้ศรทัธาและการเช่ือฟังของคนอื่นอ่อนแอลงโดยหลอก
ลวงพวกเขาและสนับสนุนความช่ัวรา้ย

เชือ้เชิญให้นักเรยีนทบทวน ยูดา 1:17–18 ในใจ

• ใครเคยเตอืนสมาชิกศาสนจักรเกี่ยวกับผู้สอนเท็จมาก่อน

• เราสามารถเรยีนรูค้วามจรงิอะไรจากข้อเหล่าน้ีเกี่ยวกับวธิีที่อัครสาวกและศาสดา
พยากรณ์สามารถช่วยเราในความพยายามตอ่สู้กับผู้สอนเท็จ (นักเรยีนอาจใช้คาํพูด
ของพวกเขาเองแตค่วรระบุความจรงิทํานองน้ี อัครสาวกและศาสดาพยากรณ์เตือน
เราและช่วยให้เรามองออกวา่ใครพยายามบ่ันทอนศรทัธาและการเช่ือฟังของเรา 
เขียนความจรงิน้ีไวบ้นกระดาน)

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีของเอ็ลเดอรเ์อ็ม. รสัเซลล์  

บัลลารด์แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง ขอให้ชัน้เรยีนฟังดวูา่คาํกล่าวของท่านสะท้อนความ
จรงิน้ีอย่างไร

“วนัน้ีเราขอเตอืนท่านวา่มีศาสดาพยากรณ์ปลอมและผู้สอนปลอมเกิดขึน้แล้ว และหาก
เราไม่ระวงั แม้คนท่ีอยู่ ในบรรดาสมาชิกที่ซ่ือสัตย์ของศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่ง 

วสุิทธิชนยุคสุดท้ายก็อาจตกเป็นเหย่ือในการหลอกลวงของเขาได”้ (ด“ูระวงัศาสดา
ปลอมและผู้สอนปลอม,” เลียโฮนา, ม.ค. 2000, 76)

• เม่ือพิจารณาความจรงิน้ี เหตใุดจึงเป็นส่ิงสําคญัที่ตอ้งศึกษาคาํของอัครสาวกและ
ศาสดาพยากรณ์

• ศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกสมัยปัจจุบันเตอืนให้เราระวงัคาํสอนเท็จอะไรบ้าง

เขียนข้อความที่ ไม่ครบถ้วนตอ่ไปน้ีบนกระดาน เราจะยังคงแน่วแน่ตอ่ศรทัธาได้ โดย . . .

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยูดา 1:20–21 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
ส่ิงที่ยูดาแนะนําให้วสุิทธิชนทําเพื่อยังคงแน่วแน่ตอ่ศรทัธา ท่านอาจจําเป็นตอ้งอธิบายวา่ 
“อธิษฐานโดยพระวญิญาณบรสุิทธิ์” หมายถึงการสวดอ้อนวอนดว้ยความช่วยเหลือของ
การดลใจจากพระวญิญาณบรสุิทธิ์



• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 20–21 ท่านจะเตมิข้อความบนกระดานให้ครบถ้วนอย่างไร  
(วธิีหน่ึงที่นักเรยีนอาจเตมิข้อความให้ครบถ้วนคอืเตมิดงัน้ี เราจะยังคงแน่วแน่ต่อ
ศรทัธาได้ โดยสรา้งชีวติของเราบนพระกิตติคุณของพระเยซูครสิต์)

• การทําตามคาํแนะนําเพิ่มเตมิของยูดาใน ข้อ 20–21 สามารถช่วยเราสรา้งชีวติของเรา
บนพระกิตตคิณุไดอ้ย่างไร

• เหตใุดการยังคงแน่วแน่ตอ่ศรทัธาจึงคุม้คา่กับความพยายาม

• การดาํเนินชีวติตามคาํแนะนําของยูดาช่วยท่านและผู้อื่นที่ท่านรูจ้ักให้ยังคงแน่วแน่ตอ่
ศรทัธาอย่างไร

เชือ้เชิญให้นักเรยีนเขียนในสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรห์รอืสมุดจดในชัน้เรยีนเกี่ยว
กับวธิีหน่ึงที่พวกเขาสามารถปรบัปรงุเพื่อทําตามคาํแนะนําของยูดา กระตุน้ให้พวกเขา
ประยุกต์ ใช้ส่ิงที่เขียนไว้

สรปุ ยูดา 1:22–25 โดยอธิบายวา่ยูดาแนะนําสมาชิกที่ซ่ือสัตย์ของศาสนจักรให้ช่วยผู้อื่น
ที่กําลังตอ่สู้ดิน้รนทางวญิญาณ เน่ืองจากอิทธิพลของผู้สอนเท็จ และเขาสรรเสรญิพระผู้
เป็นเจ้า

สรปุโดยแบ่งปันประจักษ์พยานของท่านถึงความจรงิที่สนทนาในบทน้ี

มอบหมายข้อผู้เช่ียวชาญพระคมัภีร์ ให้นักเรยีนคนละข้อ แนะนําให้พวกเขาเขียน
สถานการณ์สมมติ ในชีวติจรงิลงบนแผ่นกระดาษซ่ึงสามารถประยุกต์ ใช้หลักคาํสอน
และหลักธรรมในข้อผู้เช่ียวชาญพระคมัภีรท์ี่พวกเขาไดร้บัมอบหมาย หลังจากนักเรยีนทํา
เสรจ็แล้ว ให้รวบรวมสถานการณ์สมมตขิองพวกเขา อ่านสถานการณ์สมมตสิองสามเรือ่ง 
และเชือ้เชิญให้นักเรยีนแบ่งปันหลักคาํสอนและหลักธรรมในข้อผู้เช่ียวชาญพระคมัภีร์
ที่สามารถใช้หรอืประยุกต์ ใช้กับสถานการณ์แตล่ะเรือ่ง ท่านอาจนําเสนอสถานการณ์
สมมตบิางเรือ่งเม่ือเริม่หรอืจบบทเรยีนในช่วงสัปดาห์หน้า





The Will Within,  Ensign, May



History of the Church,

(Bible Dictionary, Revelation of John





ก่อนเริม่ชัน้เรยีน วางวตัถุชิน้หน่ึงไวบ้นโตะ๊หรอืเก้าอีห้น้าชัน้เรยีน ปิดวตัถุไวเ้พื่อไม่ ให้
นักเรยีนรูว้า่คอือะไร เมื่อชัน้เรยีนเริม่ เชือ้เชิญให้นักเรยีนเดาวา่วตัถุน้ันคอือะไร หลังจาก
นักเรยีนเดาหลายครัง้แล้ว ให้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงออกมาหน้าห้องและขอให้เขายกส่ิงที่
ปิดวตัถุไวข้ึน้บางส่วนเพ่ือให้เห็นวตัถุน้ัน ขอให้นักเรยีนอธิบายถึงวตัถุชิน้น้ีให้ชัน้เรยีน
ฟัง

• นักเรยีนที่อธิบายถึงวตัถุชิน้น้ีแสดงบทบาทหน่ึงของศาสดาพยากรณ์และอัครสาวก
อย่างไร

ขอให้นักเรยีนน่ังลง เชือ้เชิญให้นักเรยีนเปิดไปที่หนังสือววิรณ์ อธิบายวา่หนังสือน้ีเป็น
ที่รูจ้ักกันในช่ือบันทึกการเปิดเผย ซ่ึงในภาษากรกีมีความหมายวา่เปิดเผย เปิด หรอืเผย
ส่ิงที่ซ่อนไว ้ในหนังสือเล่มน้ี อัครสาวกยอห์นบันทึกความจรงิซ่ึงเปิดเผยหรอืเผยไวต้อ่
เขาเกี่ยวกับพระเจ้าพระเยซูครสิต ์บทบาทของพระองค์ ในแผนแห่งความรอดของพระ
บิดาบนสวรรค ์เหตกุารณ์ซ่ึงนําไปสู่การเสด็จมาครัง้ที่สองของพระองค ์และการปกครอง
มิลเลเนียมของพระองค์

เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาความจรงิที่เปิดเผยแก่ยอห์นเม่ือพวกเขาศึกษาหนังสือววิรณ์

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง งานแปลของโจเซฟ สมิธ, ววิรณ์ 1:1–3 ใน
คูม่ือพระคมัภีร ์ขอให้นักเรยีนดตูาม โดยมองหาวา่ยอห์นสอนอะไรเก่ียวกับการเปิดเผยที่
เขาไดร้บั

• เหตใุดยอห์นจึงไดร้บัการเปิดเผยน้ี

• ยอห์นตอ้งการให้วสุิทธิชนทําอะไรกับการเปิดเผยน้ี

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจสาเหตทุี่ยอห์นพูดถึงทัง้คนที่ ไดย้ินคาํของเขาและคนที่อ่านคาํ
ของเขา ให้อธิบายวา่ในสมยัของยอห์น วสุิทธิชนหลายคนอ่านหนังสือไม่ออก พวกเขาจึง
คุน้เคยกับหนังสือววิรณ์โดยฟังจากที่คนอ่ืนอ่านออกเสียง

• ยอห์นพูดอะไรเกี่ยวกับคนที่จะอ่าน พยายามเข้าใจ และรกัษา (หรอืเช่ือฟัง) คาํสอนท่ี
บันทึกไว้ ในหนังสือววิรณ์



• ท่านจะสรปุคาํสอนของยอห์นใน ววิรณ์ 1:3 ให้เป็นหลักธรรมหน่ึงข้อวา่อย่างไร 
(นักเรยีนควรระบุหลักธรรมตอ่ไปน้ี เม่ือเราอ่าน พยายามเข้าใจ และเช่ือฟังพระคํา
ของพระเจ้า เราจะได้รบัพร)

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ววิรณ์ 1:4 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่ยอห์
นพูดกับใครในจดหมายของเขา

• ยอห์นพูดกับใครในจดหมายของเขา (อธิบายวา่ “ครสิตจักรทัง้เจ็ดที่อยู่ ในแควน้
เอเชีย” หมายถึงที่ประชุมของศาสนจักรเจ็ดแห่ง เช่นวอรด์หรอืสาขาในปัจจุบัน ที่อยู่
ในเขตตะวนัตกของตรุกี ในปัจจุบัน “พระวญิญาณทัง้เจ็ด” หมายถึงผู้นําของที่ประชุม
เหล่าน้ัน)

เชือ้เชิญนักเรยีนสองสามคนผลัดกันอ่านออกเสียง ววิรณ์ 1:5–8 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม 
โดยมองหาส่ิงที่ยอห์นตอ้งการให้ที่ประชุมเจ็ดแห่งรูเ้กี่ยวกับพระเยซูครสิต ์ท่านอาจเชือ้
เชิญให้นักเรยีนทําเครือ่งหมายส่ิงที่พบ

• ยอห์นตอ้งการให้ที่ประชุมทัง้เจ็ดรูอ้ะไรเกี่ยวกับพระเยซูครสิต์

• วลี ใดเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอดในข้อเหล่าน้ีมีความหมายตอ่ท่านเป็นพิเศษ เพราะเหตุ
ใด (ท่านอาจตอ้งการชี ้ให้เห็นวา่อัลฟาและโอเมกาเป็นอักษรแรกและสุดท้ายของอักษร
กรกี ช่ือน้ีระบุวา่บทบาทของพระเยซูครสิต์ ในแผนแห่งความรอดของพระบิดาบน
สวรรคอ์ยู่เหนือทุกส่ิงจากเบือ้งตน้จนเบือ้งปลาย [ด ูววิรณ์ 22:13ดว้ย])

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ววิรณ์ 1:9–11 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
วา่ยอห์นอยู่ที่ ไหนเม่ือเขาไดร้บัการเปิดเผยน้ีและหน่วยตา่งๆ ของศาสนจักรเจ็ดหน่วย
ตัง้อยู่ที่ ใด

• ยอห์นอยู่ที่ ไหนเมื่อเขาไดร้บัการเปิดเผยน้ี หน่วยตา่งๆ ของศาสนจักรเจ็ดหน่วยตัง้อยู่
ที่ ใด

ท่านอาจขอให้นักเรยีนเปิดไปที่แผนท่ีพระคมัภีร์ ไบเบิล แผนที่ 13 “เส้นทางการเผยแผ่
ศาสนาของอัครสาวกเปาโล” เพ่ือหาเกาะปัทมอสและเมืองทัง้เจ็ดเมืองที่เขียนไว้ ใน 
ววิรณ์ 1:11

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจวา่เกาะปัทมอสเป็นอย่างไร ท่านอาจเชือ้เชิญให้พวกเขาเปิดไป
ที่ภาพถ่ายในพระคมัภีร์ ไบเบิล ภาพถ่าย 32 “เกาะปัทมอส”

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ววิรณ์ 1:9 เหตใุดยอห์นจึงอยู่ที่เกาะปัทมอส

อธิบายวา่ยอห์นไดร้บัการเปิดเผยน้ีระหวา่งช่วงเวลาที่ยากลําบากสําหรบัสมาชิกของ
ศาสนจักร ระหวา่งช่วงเวลาน้ี มีการข่มเหงวสุิทธิชนอย่างหนักรวมทัง้การละทิง้ความเช่ือ
และการแตกแยกท่ามกลางสมาชิกศาสนจักร นอกจากน้ี อัครสาวกทัง้หมดยังถูกสังหาร 
ยกเวน้ยอห์น หนังสือววิรณ์อาจเขียนระหวา่งช่วงจักรพรรดิโดมิเทียนของโรมัน ผู้จัด
ตัง้การนมัสการจักรพรรดขิึน้ทัง้จักรวรรดิโรมันและขับหรอืประหารคนที่ ไม่นมัสการ
พระเจ้าที่รฐับาลโรมันอนุมัต ิหลายคนเช่ือวา่ยอห์นถูกขับไปอยู่เกาะปัทมอสเน่ืองจาก
สาเหตน้ัุน

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ววิรณ์ 1:10 ยอห์นบรรยายถึงสภาพการณ์ของเขาเมื่อเขาไดร้บัการ
เปิดเผยน้ีไวอ้ย่างไร

• ท่านคดิวา่ประโยค “พระวญิญาณทรงดลใจข้าพเจ้า” หมายถึงอะไร



• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 11 พระเยซูทรงบัญชาให้ยอห์นทําอะไร

อธบิายวา่เราเรยีนรูจ้ากพระคมัภรีม์อรมอนวา่นีไฟมนิีมติทีค่ลา้ยกบันิมติของยอห์น  
นีไฟเห็นเหตกุารณ์ในยคุสุดทา้ย (รวมถงึการเสด็จมาครัง้ทีส่องของพระเยซคูรสิต ์ 
มลิเลเนียม และงานทีเ่สรจ็สมบรูณ์ของพระผูเ้ป็นเจา้บนแผน่ดนิโลก) แตเ่ขาไดร้บั 
บญัชาไม่ใหเ้ขยีนเกีย่วกบัเรือ่งเหลา่น้ันเน่ืองจากยอหน์ไดร้บัแตง่ตัง้ลว่งหน้าใหท้าํส่ิงน้ัน  

(ด ู1 นีไฟ 14:24–29)

• เหตใุดจึงสําคญัที่เราตอ้งศึกษาคาํของยอห์นในววิรณ์

ขณะที่นักเรยีนศึกษาหนังสือววิรณ์ตอ่ เชือ้เชิญให้พวกเขามองหาความจรงิเกี่ยวกับยุค
สุดท้าย การเสด็จมาครัง้ที่สอง มิลเลเนียม และงานที่เสรจ็สมบูรณ์ของพระผู้เป็นเจ้าบน
แผ่นดนิโลก

เพื่อแนะนําแนวคดิเกี่ยวกับการใช้สัญลักษณ์ ให้แสดง (หรอืวาดภาพบนกระดาน) ภาพ
สัญลักษณ์สองสามอย่างในวฒันธรรมของท่านท่ีเข้าใจกันไดง้่ายๆ โดยไม่ตอ้งใช้คาํพูด 
ตวัอย่างเช่น ท่านอาจให้นักเรยีนดเูครือ่งหมายจราจรหรอืเครือ่งหมายเตอืนตา่งๆ ขอให้
นักเรยีนอธิบายจุดประสงคข์องเครือ่งหมายเหล่าน้ี

อธิบายวา่ในหนังสือววิรณ์ ยอห์นใช้สัญลักษณ์และภาพเพ่ือสอนข่าวสารสําคญัเกี่ยวกับ
พระกิตตคิณุ สัญลักษณ์เป็นเครือ่งมือการสอนท่ีทรงพลังเน่ืองจากสัญลักษณ์สามารถ
ส่ือสารกับคนที่อยู่ตา่งรุน่และวฒันธรรมได ้สัญลักษณ์สามารถส่ือข่าวสารที่มีความแตก
ตา่งอย่างหลากหลายไดด้ว้ย

แบ่งนักเรยีนออกเป็นคู่ๆ  เชือ้เชิญให้แตล่ะคูอ่่านออกเสียง ววิรณ์ 1:12–18 ดว้ยกัน โดย
มองหาสัญลักษณ์ที่ยอห์นใช้บรรยายการเปิดเผยของเขา ท่านอาจตอ้งการเสนอแนะให้
นักเรยีนทําเครือ่งหมายสัญลักษณ์ที่พวกเขาอ่าน

• ยอห์นใช้สัญลักษณ์อะไรเพื่อบรรยายการเปิดเผยของเขา

จัดเตรยีม เอกสารแจก ที่มีแผนภูมิตอ่ไปน้ีให้นักเรยีนแตล่ะคน (หรอืเขียนแผนภูมิ
บนกระดานอีกครัง้) เชือ้เชิญให้นักเรยีนแตล่ะคูอ่่านข้ออ้างอิงพระคมัภีร์ ในช่องขวามือ
ของแผนภูมิและเขียนความหมายที่เป็นไปไดข้องสัญลักษณ์แตล่ะอย่างที่ยอห์นใช้ ใน
ช่องน้ัน



หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว ขอให้นักเรยีนหลายๆ คนรายงานความหมายท่ีเป็น
ไปไดข้องสัญลักษณ์แตล่ะอย่างที่ยอห์นใช้ หากจําเป็น ช่วยพวกเขาระบุวา่คนัประทีป
ทองคาํเจ็ดคนัแทนหน่วยตา่งๆ ของศาสนจักรเจ็ดหน่วยที่ชูแสงสวา่งของพระกิตตคิณุ 
พระหัตถ์ขวาแทนพลังอํานาจและการรบัรองจากสวรรค ์ดวงดาวเจ็ดดวงเป็นสัญลักษณ์
ของผู้รบัใช้หรอืผู้นําเหนือหน่วยตา่งๆ ของศาสนจักรเจ็ดหน่วยที่ ไดร้บัการสนับสนุน
จากพระเจ้า ดาบแทนพระคาํของพระผู้เป็นเจ้า ที่ประกาศคาํพิพากษาบนคนช่ัวรา้ยและ
ให้อิสระแก่คนบรสุิทธิ์ และลูกกุญแจทัง้หลายแห่งความตายและแห่งแดนคนตายแทน
อํานาจของพระเจ้าเหนือความตายทางวญิญาณและทางรา่งกาย

• ตามข่าวสารที่พระเจ้าทรงเปิดเผยแก่วสุิทธิชนของพระองคผ์่านยอห์น เราสามารถ
เรยีนรูค้วามจรงิใดเกี่ยวกับพระเยซูครสิตแ์ละสัมพันธภาพของพระองคก์ับผู้ตดิตาม
ที่ซ่ือสัตย์ของพระองค ์(นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แต่ ให้แน่ใจวา่พวกเขาระบุความ
จรงิตอ่ไปน้ี พระเยซูครสิต์ทรงดูแลและห่วงใยผู้ติดตามท่ีซ่ือสตัย์ของพระองค์)

เตอืนนักเรยีนถึงความท้าทายที่สมาชิกศาสนจักรในสมัยของยอห์นกําลังเผชิญ

• เหตใุดจึงเป็นส่ิงสําคญัสําหรบัสมาชิกศาสนจักรในสมัยของยอห์นที่จะรูว้า่พระเยซู
ครสิตย์ังทรงดแูลและห่วงใยพวกเขาตอ่ไป

• เหตใุดจึงสําคญัที่เราตอ้งจดจําความจรงิเดยีวกันน้ี

เชือ้เชิญให้นักเรยีนนึกถึงเวลาที่พวกเขารูสึ้กวา่พระเยซูครสิตท์รงดแูลและห่วงใยพวก
เขา ขอให้นักเรยีนสองสามคนแบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขากับชัน้เรยีน ท่านอาจ
แบ่งปันประสบการณ์ของท่านเองดว้ย

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ววิรณ์ 1:17–18 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
วา่พระผู้ช่วยให้รอดตรสัอะไรกับยอห์น

• เราสามารถเรยีนรูห้ลักคาํสอนอะไรเกี่ยวกับพระเยซูครสิตจ์ากส่ิงที่พระองคต์รสักับ
ยอห์น (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แตพ่วกเขาควรระบุหลักคาํสอนตอ่ไปน้ี พระเยซู
ครสิต์ทรงเป็นพระสตัภาวะท่ีฟ้ืนคืนพระชนม์ ทรงมีรศัมีภาพและอํานาจเหนือ
ความตายและแดนคนตาย)

• หลักคาํสอนน้ีอาจนําความหวงัใดมาสู่วสุิทธิชนในสมัยของยอห์น

• หลักคาํสอนน้ีจะให้ความหวงัอะไรแก่เราได้

• หลักคาํสอนน้ีสอนอะไรเราเกี่ยวกับผลสุดท้ายของการตอ่สู้ระหวา่งความดกีับความช่ัวที่
เกิดขึน้ทั่วทัง้โลก



เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีเกี่ยวกับหนังสือววิรณ์

“ข่าวสารของววิรณ์เหมือนกับพระคมัภีรท์ุกเล่ม กล่าวคอื ในที่สุดบนแผ่นดนิโลกน้ีจะมี
ชัยชนะของพระผู้เป็นเจ้าเหนือมาร ชัยชนะถาวรของความดเีหนือความช่ัว ของวสุิทธิ
ชนเหนือผู้ข่มเหงพวกเขา ของอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าเหนืออาณาจักรของมนุษย์
และของซาตาน” (Bible Dictionary, “Revelation of John”)

ชี ้ให้เห็นวา่เน่ืองจากเรารูว้า่ในที่สุดความดจีะเอาชนะความช่ัว ส่ิงที่ยังไม่รูค้อืวา่เราจะ
เลือกข้างไหน ข้างซาตานหรอืพระผู้เป็นเจ้า ท่านอาจตอ้งการเป็นพยานถึงชัยชนะของ
พระผู้ช่วยให้รอดเหนือความตาย นรกและถึงความจรงิที่วา่เน่ืองจากพระองคเ์ราสามารถ
เลือกข้างกับพระผู้เป็นเจ้าในการตอ่สู้ระหวา่งความดกีับความช่ัว

เชือ้เชิญให้นักเรยีน พิจารณา วา่พวกเขาจะทําอะไรไดบ้้างเพื่อเลือกอยู่ข้างพระผู้เป็นเจ้า
ได้ โดยสมบูรณ์มากขึน้ กระตุน้ให้พวกเขาทําตามการกระตุน้เตอืนทางวญิญาณที่พวก
เขาอาจไดร้บั

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ววิรณ์ 1:19 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาส่ิงที่
พระเจ้าตรสับอกยอห์น เชือ้เชิญให้นักเรยีนรายงานส่ิงที่พบ

อธิบายวา่ ววิรณ์ 1 บันทึกส่ิงที่ยอห์นเขียนถึงนิมิตของเขาเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอด ตาม
ที่กล่าวไว้ ใน ววิรณ์ 2–3ยอห์นเขียนเกี่ยวกับ “ส่ิงที่กําลังเป็นอยู่ขณะน้ี” (ววิรณ์ 1:19) 
หรอืสภาพของศาสนจักรในสมัยของเขา ววิรณ์ 4–22 บันทึกส่ิงที่ยอห์นเขียนเกี่ยวกับ 
“ส่ิงที่จะเกิดขึน้หลังจากน้ี” (ววิรณ์ 1:19) หรอือนาคต



เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีโดยซิสเตอรซิ์ดนีย์ เอส.  

เรย์ โนลดส์ อดตีที่ปรกึษาในฝ่ายประธานปฐมวยัสามัญ ขอให้ชัน้เรยีนฟังส่ิงที่พวกเขา
สามารถเรยีนรูเ้กี่ยวกับพระเจ้าจากเรือ่งน้ี

“ซิสเตอรเ์กย์ล เคล็กก์สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายประธานปฐมวยัสามัญและสามี
เธอเคยอยู่ ในบราซิลหลายปี เม่ือไม่นานมาน้ีเธอไดร้บัมอบหมายเรือ่งงาน
ปฐมวยัในญี่ปุ่น เมื่อเธอไปโบสถ์ที่น่ันในวนัอาทิตย์เธอสังเกตวา่มีครอบครวั
ชาวบราซิลน่ังอยู่ ในหมู่วสุิทธิชนชาวญี่ปุ่น . . . เธอมีเวลาเพียงกล่าวทักทาย
ครอบครวัน้ีเท่าน้ันและรูสึ้กไดว้า่คณุแม่กับลูกๆ มีความกระตอืรอืรน้แต่

เห็นวา่คณุพ่อไม่คอ่ยพูด เธอนึกในใจขณะท่ีมีคนนําเธอไปน่ังดา้นบนเวที ‘เดีย๋วคงมี
โอกาสพูดคยุกับครอบครวัน้ีหลังการประชุม’ ซิสเตอรเ์คล็กก์ ให้ข่าวสารเป็นภาษา
อังกฤษโดยมีล่ามแปลเป็นภาษาญี่ปุ่น จากน้ันเธอไดร้บัการดลใจให้แสดงประจกัษ์พยาน
เป็นภาษาโปรตเุกสดว้ย ตอนแรกเธอลังเลเพราะไม่มีล่ามภาษาโปรตเุกส และผู้เข้า
ประชุม 98 เปอรเ์ซ็นตจ์ะไม่เข้าใจส่ิงท่ีเธอพูด

“แตเ่มื่อจบการประชุมคณุพ่อชาวบราซิลเดนิเข้ามาหาและพูดวา่ ‘ซิสเตอรค์รบั 
ประเพณีที่น่ีช่างแตกตา่งกันเหลือเกิน ผมรูสึ้กโดดเดีย่ว ทําให้ ไม่อยากมาโบสถ์เพราะไม่
คอ่ยเข้าใจอะไร บางครัง้ผมรูสึ้กวา่น่าจะอยู่บ้านอ่านพระคมัภีรภ์าษาโปรตเุกสดกีวา่ ผม
บอกภรรยาวา่ “ผมจะลองไปอีกสักครัง้” และผมคดิวา่จะมาวนัน้ีเป็นครัง้สุดท้าย เม่ือคณุ
แสดงประจักษ์พยานผมรูสึ้กถึงพระวญิญาณในหัวใจ ผมรูว้า่ผมคอืคนของศาสนจักรน้ี 
พระผู้เป็นเจ้าทรงทราบวา่ผมอยู่น่ีและพระองคจ์ะทรงช่วยผม’” (“พระองคท์รงรูจ้ักเรา 
พระองคท์รงรกัเรา,” เลียโฮนา, พ.ย. 2003, 92)

• เราสามารถเรยีนรูอ้ะไรเกี่ยวกับพระเจ้าจากประสบการณ์น้ี

เขียนวลีที่ ไม่ครบถ้วนตอ่ไปน้ีบนกระดาน เพราะพระเจ้าทรงรูจ้ักเราแตล่ะคน . . . เชือ้
เชิญให้นักเรยีนมองหาความจรงิตา่งๆ เม่ือพวกเขาศึกษา ววิรณ์ 2–3 ที่จะช่วยให้พวกเขา
เข้าใจส่ิงที่พระเจ้าจะทรงทําเพื่อพวกเขาไดเ้พราะพระองคท์รงรูจ้ักพวกเขา



อธิบายวา่ ววิรณ์ 2–3 มีบันทึกของอัครสาวกยอห์นเกี่ยวกับพระวจนะของพระเยซูครสิต์
ถึงหน่วยตา่งๆ ของศาสนจักรเจ็ดหน่วยในเอเชียไมเนอร ์(ตรุกี ในปัจจุบัน)

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ววิรณ์ 2:1–3, 6 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
ส่ิงที่พระเจ้าทรงทราบเก่ียวกับวสุิทธิชนในเมืองเอเฟซัส

• พระเจ้าทรงทราบอะไรเกี่ยวกับวสุิทธิชนในเมืองเอเฟซัส (อธิบายวา่คาํวา่ พวกนิโคเลา
ส์ [ข้อ 6] อาจหมายถึงคนกลุ่มหน่ึงซ่ึงสมาชิกของกลุ่มอ้างวา่พวกเขาสามารถทําบาป
ทางเพศได้ โดยไม่ตอ้งถูกลงโทษเน่ืองจากพระคณุของพระผู้เป็นเจ้าจะช่วยพวกเขาให้
รอด [ด ูBible Dictionary, “Nicolaitans”])

ชี ้ให้เห็นวา่ข้อเหล่าน้ีบันทึกวา่พระเจ้าทรงสรรเสรญิหรอืช่ืนชมวสุิทธิชนสําหรบังาน
ดขีองพวกเขา เพ่ิมข้อความบนกระดานเพื่อจะอ่านไดว้า่ เพราะวา่พระเจ้าทรงรูจ้ักเรา
แตล่ะคน พระองคจ์ะทรงชืน่ชมเราเป็นการส่วนตวั . . .

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ววิรณ์ 2:4–5 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
วา่พระเจ้าทรงทราบอะไรอีกเกี่ยวกับวสุิทธิชนในเมืองเอเฟซัส

• พระเจ้าทรงทราบอะไรอีกเกี่ยวกับวสุิทธิชนในเมืองเอเฟซัส

ชี ้ให้เห็นวา่พระเจ้ากําลังประทานการแก้ ไขแก่วสุิทธิชนเน่ืองจากบาปของพวกเขา เตมิ
ข้อความบนกระดานให้สมบูรณ์เพื่อส่ือถึงความจรงิตอ่ไปน้ี เพราะพระเจ้าทรงรูจั้กเรา
แต่ละคน พระองค์จะทรงช่ืนชมและประทานการแก้ ไขแก่เราเป็นการสว่นตัว
• เราสามารถรบัคาํช่ืนชมและการแก้ ไขเป็นการส่วนตวัจากพระเจ้าในทางใดบ้าง

• การรูว้า่พระเจ้าจะทรงช่ืนชมและประทานการแก้ ไขส่งผลตอ่วธิีที่เราปฏิบัตกิับการ
ศึกษาพระคมัภีรแ์ละการสวดอ้อนวอนส่วนตวัอย่างไร ส่ิงน้ันจะส่งผลตอ่วธิีที่เราตอบ
สนองคาํแนะนําของผู้นําศาสนจักรและผู้ปกครองของเราอย่างไร

• เหตใุดเราควรพยายามแสวงหาคาํช่ืนชมและการแก้ ไขเป็นการส่วนตวัจากพระเจ้า

• ท่านเคยประสบกับการไดร้บัคาํช่ืนชมจากพระเจ้าและการแก้ ไขเป็นการส่วนตวัหรอืไม่ 
ประสบการณ์น้ีช่วยให้ท่านรูว้า่พระเจ้าทรงรูจ้ักท่านแตล่ะคนอย่างไร (เตอืนนักเรยีนไม่
ให้แบ่งปันประสบการณ์ที่ศักดิสิ์ทธิ์หรอืเป็นเรือ่งส่วนตวัเกินไป)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนไตรต่รองวา่การกระทําใดท่ีพวกเขาคดิวา่พระเจ้าอาจทรงช่ืนชมพวก
เขาเช่นเเดยีวกับความคดิหรอืพฤตกิรรมอะไรที่พระเจ้าอาจแก้ ไขพวกเขา กระตุน้ให้
นักเรยีนตัง้เป้าหมายเพ่ือกลับใจเมื่อพระเจ้าทรงแก้ ไขพวกเขา

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ววิรณ์ 2:7 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาส่ิงที่
พระเจ้าทรงสัญญากับคนที่ชนะ หรอือดทนอย่างซ่ือสัตย์จนกวา่ชีวติจะหาไม่

• พระเจ้าทรงสัญญาอะไรกับคนที่ชนะ หรอืคนที่อดทนจนกวา่ชีวติจะหาไม่ ในความชอบ
ธรรม

• ท่านคดิวา่ “กินผลจากตน้ไม้ที่ ให้ชีวติ” หมายความวา่อย่างไร (ข้อ 7)

• การไดย้ินพรที่สัญญาไวน้ี้หลังจากไดร้บัการแก้ ไขเป็นการส่วนตวัอาจเป็นประโยชน์ตอ่
วสุิทธิชนในเมืองเอเฟซัสอย่างไร



เตอืนนักเรยีนวา่นอกเหนือจากที่พระองคต์รสักับที่ประชุมของศาสนจักรในเมืองเอเฟซัส
แล้ว พระเจ้าตรสักับที่ประชุมอ่ืนๆ ของศาสนจักรในเอเชียไมเนอรเ์ช่นกัน

แบ่งชัน้เรยีนออกเป็นห้ากลุ่ม และมอบหมายข้ออ้างอิงให้กลุ่มละหน่ึงข้อ

 1. ววิรณ์ 2:8–11

 2. ววิรณ์ 2:12–17

 3. ววิรณ์ 2:18–29; (แจกสําเนางานแปลของโจเซฟ สมิธ ววิรณ์ 2:26–27 ให้กลุ่มที่ ไดร้บั
ข้ออ้างอิงน้ี ซ่ึงอ่านวา่ “และคนที่ชนะและรกัษาพระบัญญัตขิองเราจนถึงท่ีสุด เราจะ
ประทานสิทธิอํานาจเหนือบรรดาอาณาจักรกับเขา และเขาจะปกครองดแูลอาณาจักร
ทัง้หลายดว้ยพระคาํของพระผู้เป็นเจ้า และอาณาจักรทัง้หลายจะอยู่ ในมือเขาเหมือน
อย่างหม้อกระเบือ้งดนิเหนียวที่อยู่ ในมือของคนป้ัน และเขาจะปกครองอาณาจักรทัง้
หลายโดยศรทัธา ดว้ยความเท่าเทียมและเป็นธรรม แม้ดงัท่ีเราไดร้บัจากพระบิดาของ
เรา”) 

 4. ววิรณ์ 3:1–6 (แจกสําเนางานแปลของโจเซฟ สมิธ ของ ววิรณ์ 3:1–2 ให้กลุ่มที่ ไดร้บั
ข้ออ้างอิงน้ี ซ่ึงอ่านวา่ “จงเขียนถึงผู้รบัใช้ของครสิตจักรท่ีเมืองซารด์สิวา่ พระองค์
ผู้ทรงมีดาวเจ็ดดวง ซ่ึงคอืผู้รบัใช้เจ็ดคนของพระผู้เป็นเจ้าน้ัน ตรสัดงัน้ีวา่ เรารูจ้ัก
ความประพฤตขิองเจ้า คอืเจ้าไดช่ื้อวา่มีชีวติอยู่ แตว่า่เจ้าตายแล้ว ดงัน้ันเจ้าจงตืน่ขึน้
และจงเสรมิกําลังให้กับคนที่เหลืออยู่ซ่ึงจวนจะตายแล้วน้ัน เพราะวา่เราไม่พบความ
ประพฤตทิี่ครบบรบิูรณ์ของเจ้าเฉพาะพระพักตรข์องพระเจ้า”)    

 5. ววิรณ์ 3:7–13

เชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่านข้อที่ ไดร้บัมอบหมายของเขาเป็นกลุ่ม โดยมองหาส่ิงที่พระเจ้า
ทรงแนะนําให้วสุิทธิชนทําและพรที่พระองคท์รงสัญญาวา่พวกเขาจะไดร้บัหากพวกเขา
ทําเช่นน้ัน

หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว ให้เชิญสมาชิกหน่ึงคนจากแตล่ะกลุ่มรายงานส่ิงที่กลุ่ม
ของเขาพบ เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงออกมาเขียนบนกระดาน ( ใตพ้รที่สัญญาไวจ้าก 
ววิรณ์ 2:7) พรที่สัญญาไวท้ี่แตล่ะกลุ่มระบุ (ด ูววิรณ์ 2:11, 17, 26; 3:5, 12) หลังจาก
รายการเสรจ็สมบูรณ์ ชี ้ให้เห็นวา่พรที่สัญญาไวแ้ตล่ะข้อหมายถึงการไดร้บัพรของความ
สูงส่ง ซ่ึงมีเงื่อนไขอยู่ที่การอดทนอย่างซ่ือสัตย์จนกวา่ชีวติจะหาไม่

• เราสามารถระบุหลักธรรมอะไรจากข้อพระคมัภีรเ์หล่าน้ีเกี่ยวกับส่ิงที่เราตอ้งทําเพื่อรบั
พรแห่งความสูงส่ง (ช่วยนักเรยีนระบุหลักธรรมทํานองน้ี หากเราเอาชนะ เราจะได้รบั
พรแห่งความสูงสง่)

• ท่านคดิวา่เราจําเป็นตอ้งเอาชนะอะไรเพ่ือรบัพรแห่งความสูงส่ง

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ววิรณ์ 3:14–17 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
เงื่อนไขที่สมาชิกศาสนจักรในเมืองเลาดเีซียจําเป็นตอ้งเอาชนะเพื่อจะไดร้บัความสูงส่ง

• เงื่อนไขอะไรท่ีสมาชิกศาสนจักรในเมืองเลาดเีซียจําเป็นตอ้งเอาชนะ

• ท่านคดิวา่การที่สมาชิกศาสนจักรเป็นสานุศิษย์แตอุ่่นๆ ของพระเยซูครสิตห์มายถึง
อะไร (ข้อ 15) (คาํวา่ รอ้น อาจใช้บรรยายถึงบางคนท่ีทุ่มเทเต็มที่ ให้พระกิตตคิณุ และ 
เย็น อาจใช้เพื่อบรรยายถึงคนที่ ไม่ ใส่ ใจคาํสอนและพันธสัญญาของพระกิตตคิณุ



เลย สานุศิษย์แตอุ่่นๆ อาจเป็นคนที่เช่ือวา่พระกิตตคิณุจรงิแต่ไม่ทุ่มเทเต็มที่ ในการ
ดาํเนินชีวติตามพระกิตตคิณุ)

• ในความคดิเห็นของท่าน มีอะไรบ้างท่ีสานุศิษย์แตอุ่่นๆ ของพระเยซูครสิตอ์าจทําหรอื
ไม่ทํา

เชือ้เชิญให้นักเรยีนนึกถึงส่ิงที่พวกเขาทําเพื่อตดิตามพระเยซูครสิต์ ในสองสามวนัที่ผ่าน
มาและพวกเขาเป็นสานุศิษย์รอ้น เย็น หรอือุ่นๆ ของพระเยซูครสิต์

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ววิรณ์ 3:19 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
สาเหตทุี่พระเจ้าตรสัวา่พระองคก์ําลังตกัเตอืนวสุิทธิชนในเมืองเลาดเีซีย

• ตามที่พระเจ้าทรงบอกวสุิทธชินในเมืองเลาดเีซีย เหตใุดพระองคจ์ึงทรงแก้ ไขเรา 
(ช่วยนักเรยีนระบุความจรงิทํานองน้ี เพราะพระเจ้าทรงรกัเรา พระองค์ทรงแก้ ไข
เราเพ่ือเราจะกลับใจ)

แสดงภาพ พระเยซูที่ประต ู(หนังสือภาพพระกิตตคิณุ [2009], ภาพที่ 65; ด ูLDS.org 
ดว้ย)

• พระผู้ช่วยให้รอดทรงทําอะไรในภาพน้ี

อ่านออกเสียงคาํถามตอ่ไปน้ี และเชือ้เชิญให้นักเรยีนไตรต่รองคาํตอบของพวกเขาในใจ

• ท่านอาจมีความรูสึ้กอย่างไรหากท่านไดย้ินเสียงเคาะที่ประตบู้านท่านและตระหนักวา่
น่ันคอืพระผู้ช่วยให้รอด

• ท่านจะเปิดประตหูรอืไม่

ชี ้ให้เห็นวา่ภาพน้ีแสดงให้เห็นพระคาํที่พระเจ้าตรสักับศาสนจักรในเมืองเลาดเีซีย เชือ้
เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ววิรณ์ 3:20 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาพรที่
พระเจ้าทรงเสนอให้วสุิทธิชนชาวเลาดเีซียและส่ิงที่พวกเขาตอ้งทําเพื่อไดร้บัพรน้ัน

• พระเจ้าทรงเสนอพรใดให้วสุิทธิชนชาวเลาดเีซีย

• พวกเขาตอ้งทําอะไรเพื่อไดร้บัพรน้ัน

• เราสามารถเรยีนรูห้ลักธรรมอะไร ข้อ 20 (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แต่ ให้แน่ใจวา่
พวกเขาระบุหลักธรรมตอ่ไปน้ี เม่ือเราเปิดประตูรบัพระผู้ช่วยให้รอด พระองค์จะ
ทรงเข้ามาหาเราและรบัประทานอาหารรว่มกับเรา)

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจวา่การรบัประทานอาหารรว่มกับพระผู้ช่วยให้รอดหมายถึงอะไร 
ให้อธิบายวา่วฒันธรรมตะวนัออกใกล้สมัยโบราณ การรบัประทานอาหารกับบางคนเป็น
เครือ่งหมายของการเป็นมิตร เป็นการชี ้ให้เห็นสัมพันธภาพอันแน่นแฟ้นและสันตสุิขที่
ดาํรงอยู่หรอือย่างน้อยที่สุดไดร้บัการเสนอ

• ท่านคดิวา่การเปิดประตทูี่กล่าวถึงใน ข้อ 20 หมายถึงอะไร

อธิบายวา่คนที่เปิดประตรูบัพระผู้ช่วยให้รอดและรบัประทานอาหารรว่มกับพระองคเ์ป็น
คนที่กลับใจจากบาปของเขาและเข้าสู่สัมพันธภาพกับพระองคแ์ละพระบิดาบนสวรรค์
ของเรา

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจวา่การเปิดประตอูาจหมายถึงอะไร ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่าน
ออกเสียงเรือ่งเล่าตอ่ไปน้ีโดยประธานสเป็นเซอร ์ดบัเบิลยู. คมิบัลล์



“วนัหน่ึง [ศิลปินช่ือโฮลแมน ฮันท์] กําลังแสดงภาพ ‘พระครสิตก์ําลังเคาะ
ประต’ู ของเขาให้เพื่อนคนหน่ึงดเูพื่อนของเขาจึงพูดขึน้วา่ ‘มีอย่างหน่ึงผิด
ปกตเิกี่ยวกับรปูของคณุ’

“‘อะไรหรอื’ ศิลปินคนน้ันถาม

“‘ประตทูี่พระเยซูเคาะไม่มีที่จับ’ เพื่อนของเขาตอบ

“‘อ๋อ’ นายฮันท์ตอบวา่ ‘น่ันไม่ ใช่ข้อผิดพลาด ดสิู น่ีเป็นประตสูู่หัวใจมนุษย์ มันเปิดได้
จากภายในเท่าน้ัน’

“และจึงเป็นดงัน้ัน พระเยซูทรงยืนเคาะประต ูเราแตล่ะคนตดัสินใจวา่จะเปิดหรอืไม่” 
(The Miracle of Forgiveness [1969], 212)

• ท่านคดิวา่เราจะเปิดใจของเราให้พระผู้ช่วยให้รอดไดอ้ย่างไร

เชือ้เชิญนักเรยีนอ่าน ววิรณ์ 3:21–22 ในใจ โดยมองหาคาํสัญญาของพระเจ้าและคาํ
แนะนําที่ประทานแก่วสุิทธิชนในเมืองเลาดเีซีย

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 22 พระเจ้าประทานคาํแนะนําอะไร

เชือ้เชิญให้นักเรยีน “ฟังข้อความที่พระวญิญาณไดต้รสั” (ข้อ 22) โดยไตรต่รองส่ิงที่พวก
เขาเรยีนรู้ ในวนัน้ี กระตุน้ให้พวกเขาทําตามการกระตุน้เตอืนที่พวกเขาไดร้บั



ท่านอาจรอ้งเพลง “สิรแิดพ่ระเป็นเจ้า” (เพลงสวด, บทเพลงที่ 18) เป็นเพลงเปิด หรอื
รอ้งเพลงสวดอีกเพลงที่สรรเสรญิหรอืถวายเกียรตพิระผู้เป็นเจ้า

ขอให้นักเรยีนจินตนาการวา่อยู่ ในอาณาจักรซีเลสเชียล เชือ้เชิญให้นักเรยีนหลายๆ คน
บรรยายวา่พวกเขาคดิวา่อาณาจักรซีเลสเชียลน่าจะเป็นอย่างไร

อธิบายวา่ดงัที่บันทึกไว้ ใน ววิรณ์ 4–5 อัครสาวกยอห์นเห็นนิมิตบางส่วนของอาณาจักร
ซีเลสเชียล ขออาสาสมัครมาวาดรปูบนกระดาน เชือ้เชิญนักเรยีนสองสามคนให้ผลัดกัน
อ่านออกเสียงจาก ววิรณ์ 4:1–8 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาส่ิงที่ยอห์นเห็น บอกให้
อาสาสมัครวาดรปูส่ิงที่ยอห์นเห็น ขณะอ่านข้อเหล่าน้ี คนที่อ่านอาจตอ้งหยุดเป็นช่วงๆ 
เพื่อให้เวลานักเรยีนวาดภาพแตล่ะส่วนให้เสรจ็ (ขอให้อาสาสมัครไม่ตอ้งรวม “ท่าน [ผู้] 
ประทับบนที่น่ัง” [ข้อ 2] หรอืพระบิดาบนสวรรค์ ไว้ ในภาพเพ่ือแสดงความเคารพตอ่
พระองค ์เพื่อให้นักเรยีนมีส่วนรว่มมากขึน้ ท่านอาจเชือ้เชิญนักเรยีนหลายๆ คนผลัดกัน
วาดรปู)

อธิบายวา่การมี “พระวญิญาณดลใจ” (ข้อ 2) หมายถึงห่อหุ้มดว้ยพระวญิญาณในสภาวะ
แห่งการเปิดเผยหรอืนิมิต และอธิบายวา่ “พลอยสีเขียว” ใน ข้อ 3 อาจระบุวา่เป็นอัญมณี
หรอืเพชรที่มีสี ส่วน “พลอยสีแดง” (ข้อ 3) เป็นอัญมณีที่ปกตจิะมีสีแดงหรอืสีส้มแดง

อธิบายวา่การเปิดเผยในปัจจุบันช่วยให้เราเข้าใจมากขึน้เกี่ยวกับส่ิงที่ยอห์นเห็น ตวัอย่าง
เช่น พระเจ้าประทานการเปิดเผยที่บันทึกไว้ ใน หลักคาํสอนและพันธสัญญา 77 หลังจาก
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธทูลขอพระองค์ ให้แปลสัญลักษณ์และเหตกุารณ์บางอย่างที่
บันทึกใน ววิรณ์ 1–11

แบ่งนักเรยีนออกเป็นกลุ่มๆ ละสองถึงสามคน จากน้ันแจกสําเนาของ เอกสารแจกตอ่ไป
น้ีให้แตล่ะกลุ่ม เชือ้เชิญให้นักเรยีนในแตล่ะกลุ่มอ่านออกเสียงข้อความอ้างโยงดว้ยกัน
และให้เขียนข้อมูลเพิ่มเตมิที่พวกเขาพบเก่ียวกับส่ิงที่ยอห์นเห็นในแผนภูมิ



หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว เชือ้เชิญให้นักเรยีนรายงานข้อมูลเพิ่มเตมิที่พวกเขาพบ 
หากจําเป็น ให้ ใช้คาํตอบตอ่ไปน้ีเพื่อชีแ้จงหรอืเพิ่มความเข้าใจของนักเรยีน พระผู้เป็น
เจ้าประทับบนพระท่ีน่ังในอาณาจักรซีเลสเชียล ผู้อาวโุสยี่สิบส่ีคนสวมมงกุฎเป็นผู้อาวโุส
ที่ซ่ือสัตย์อยู่ ในหน่วยตา่งๆ ของศาสนจักรเจ็ดหน่วย มีการกล่าวถึงผู้รบัใช้ทัง้เจ็ดของพระ
ผู้เป็นเจ้า ไม่ ใช่พระวญิญาณทัง้เจ็ด ทะเลแก้วคอืโลกที่ ไดร้บัรศัมีภาพ ในสภาวะซีเลส
เชียล ส่ิงมีชีวติส่ีตนเป็นสัตวจ์รงิๆ ที่หมายถึงสัตวจ์ําพวกตา่งๆ (หรอืสปีชีส์) ของสัตภาวะ
ที่ ไดร้บัรศัมีภาพ ตาของสัตวห์มายถึงความสวา่งและความรูท้ี่ยิ่งใหญ่ ปีกของสัตวห์มาย
ถึงพลังอํานาจท่ีจะเคลื่อนท่ีและกระทํา
เชือ้เชิญนักเรยีนหลายๆ คนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก ววิรณ์ 4:8–11 ขอให้ชัน้เรยีนดู
ตาม โดยมองหาวา่ส่ิงเหล่าน้ันที่มารวมกันรายรอบพระบิดาบนสวรรคพ์ูดและทําอะไร
• ส่ิงเหล่าน้ันที่มารวมกันรายรอบพระบิดาบนสวรรคพ์ูดอะไรเกี่ยวกบัพระองค ์พวกเขา

ทําอะไร
• ผู้อาวโุสถอดมงกุฎออกวางตรงหน้าพระที่น่ังของพระบิดาบนสวรรคห์มายถึงอะไร (คาํ

ตอบที่เป็นไปไดอ้าจรวมถึงการตระหนักในความย่ิงใหญ่ของพระบิดาบนสวรรค ์การรบั
รูว้า่พวกเขาตดิคา้งความสูงส่งของพวกเขากับพระองค ์ความคารวะ ความเคารพบูชา 
และการเทิดทูนอุทิศตนตอ่พระองค)์

• เราสามารถเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรจากเรือ่งราวน้ีวา่การตระหนักในความยิ่งใหญ่ของพระ
บิดาบนสวรรคจ์ะส่งผลตอ่เราอย่างไร (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แต่ ให้แน่ใจวา่พวก
เขาระบุหลักธรรมตอ่ไปน้ี เม่ือเราตระหนักในความย่ิงใหญ่ของพระบิดาบนสวรรค์ 
เราปรารถนาจะนมัสการและสรรเสรญิพระองค์)

• อะไรจะช่วยให้เราตระหนักในความยิ่งใหญ่ของพระบิดาบนสวรรค์ ได้



เชือ้เชิญนักเรยีนหลายๆ คนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก ววิรณ์ 5:1–4 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม 
โดยมองหาส่ิงที่ยอห์นเห็นในพระหัตถ์พระบิดาบนสวรรค์

• ยอห์นเห็นอะไรในพระหัตถ์พระบิดาบนสวรรค ์(หนังสือ หรอืม้วนหนังสือ มีตราผนึก
อยู่เจ็ดดวง)

อธิบายวา่ในสมัยโบราณ เอกสารสําคญัผนึกดว้ยตราผนึกดนิเหนียวหรอืขีผ้ึง้ คนที่เป็น
เจ้าของเอกสารหรอืคนท่ีเจ้าของอนุญาตเท่าน้ันที่จะแกะตราผนึกและอ่านเน้ือความได้

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 2 คนที่จะเปิดม้วนหนังสือไดต้อ้งมีคณุสมบัตอิย่างไร

เชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่าน หลักคาํสอนและพันธสัญญา 77:6–7 ในใจโดยมองหาความหมาย
ของม้วนหนังสือและตราผนึก

• หนังสือเล่มน้ันมีอะไร

อธิบายวา่ช่วงเวลาเจ็ดพันปีหมายถึงช่วงเวลาตัง้แตก่ารตกของอาดมัและเอวา ไม่ไดห้มาย
ถึงอายุของโลกจรงิๆ ซ่ึงไดแ้ก่ช่วงเวลาของการสรา้ง

• ตามที่กล่าวไว้ ใน หลักคาํสอนและพันธสัญญา 77:7 ตราผนึกเจ็ดดวงหมายถึงอะไร 
(ช่วงเวลาเจ็ดพันปีของการดาํรงอยู่ทางโลกของแผ่นดนิโลกซ่ึงเริม่จากการตกขอ
งอาดมัจนถึงการสิน้สุดของมิลเลเนียม)

ชี ้ให้เห็นวา่ในการพิจารณาความหมายของม้วนหนังสือและตราผนึก เมื่อดเูหมอืนวา่ไม่มี
มนุษย์คนใดที่มีคา่ควรท่ีจะเปิดหนังสือน้ัน ยอห์นอาจจะคดิวา่พระประสงคแ์ละงานของ
พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ไดร้บัการเปิดเผยหรอืปฏิบัติ

• จะเกิดอะไรขึน้กับบุตรธิดาของพระบิดาบนสวรรคห์ากแผนของพระองคเ์พื่อความ
รอดของพวกเขาไม่สามารถปฏิบัติได้

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ววิรณ์ 5:5–7 อธิบายวา่งานแปลของโจเซฟ 
สมิธ ข้อ 6 เปลี่ยนการกล่าวถึงเลขเจ็ดเป็นเลขสิบสองทัง้หมด   ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดย
มองหาสาเหตทุี่มีการบอกยอห์นวา่ไม่ตอ้งรอ้งไห้ ท่านอาจตอ้งการอธิบายวา่ในพระคมัภีร ์
เขาสัตวม์ักเป็นสัญลักษณ์ของพลังอํานาจหรอืสิทธิอํานาจ ดวงตาเป็นสัญลักษณ์ของ
ความสวา่งและความรู ้หมายเลขสิบสองเป็นสัญลักษณ์ของการปกครองและองคก์รจาก
สวรรคห์รอืฐานะปุโรหิต

• เพราะเหตใุดจึงบอกยอห์นวา่ไม่ตอ้งรอ้งไห้

• ช่ืออะไรที่ ใช้สําหรบัพระเยซูครสิตด์งัที่บันทึกใน ววิรณ์ 5:6 ซ่ึงเปิดเผยเกี่ยวกับ
พระองค ์(พระองคท์รงเป็นเครือ่งพลีบูชาซ่ึงประทานไวช้ดใช้เพื่อบุตรธิดาของพระ
ผู้เป็นเจ้า [ด ูอิสยาห์ 53:7; 1 โครนิธ์ 5:7; 1 เปโตร 1:18–19] ท่านอาจตอ้งอธิบายวา่ 
“พระเมษโปดกเหมือนดงัถูกปลงพระชนม”์ [ววิรณ์ 5:6] หมายถึงพระเมษโปดกแสดง
เครือ่งหมายของการถูกปลงพระชนม์ ชี ้ให้เห็นวา่ยอห์นผู้ถวายบัพตศิมาจึงเรยีกพระผู้
ช่วยให้รอดวา่ “พระเมษโปดกของพระเจ้า” [ยอห์น 1:29, 36])



เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ววิรณ์ 5:8–10 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
วา่ส่ิงมีชีวติที่อยู่รายรอบพระที่น่ังของพระบิดาบนสวรรคส์รรเสรญิพระเมษโปดกอย่างไร 
ท่านอาจตอ้งการอธิบายวา่ “ชามทองคาํบรรจุเครือ่งหอม” (ข้อ 8) หมายถึงถ้วยหรอืชาม
ปากกวา้งท่ีเต็มไปดว้ยเครือ่งหอม

• ส่ิงมีชีวติเหล่าน้ีสรรเสรญิพระเมษโปดก หรอืพระเยซูครสิตอ์ย่างไร

• ตามส่ิงที่ยอห์นเห็นและไดย้ินเกี่ยวกับพระเมษโปดก เราสามารถเรยีนรูค้วามจรงิอะไร
เกี่ยวกับพระเยซูครสิต ์(นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แต่ ให้แน่ใจวา่พวกเขาระบุความ
จรงิตอ่ไปน้ี พระเยซูครสิต์ทรงเป็นพระองค์เดียวท่ีมีค่าควรและสามารถไถ่เราได้)

• เหตใุดพระเยซูครสิตจ์ึงทรงเป็นพระองคเ์ดยีวที่มีคา่ควรและสามารถไถ่เราได้

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 10 คนที่ ไดร้บัการไถ่ โดยพระเยซูครสิตจ์ะกลายเป็นอะไร 
(พระราชาและปุโรหิต ซ่ึงรวมถึงสตรทีี่เป็นพระราชินีและปุโรหิตหญิง [ด ูBruce R. 

 McConkie, Mormon Doctrine, 2nd ed. (1966), 613])

ขอให้นักเรยีนไตรต่รองวา่แผนแห่งความรอดของพระบิดาบนสวรรคแ์ละบทบาทของ
พระผู้ช่วยให้รอดในแผนน้ันมีความหมายตอ่พวกเขาเป็นการส่วนตวัอย่างไร เชือ้เชิญให้
นักเรยีนเขียนความคดิและความรูสึ้กของพวกเขาลงในสมุดจดหรอืสมุดบันทึกการศึกษา
พระคมัภีรข์องพวกเขา แจ้งพวกเขาวา่พวกเขาจะไดร้บัเชิญให้แบ่งปันส่ิงที่พวกเขาเขียน
ในบทเรยีนครัง้ตอ่ๆ ไป

เชือ้เชิญนักเรยีนสองสามคนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก ววิรณ์ 5:11–14 ขอให้ชัน้เรยีนดู
ตาม โดยมองหาวา่ผู้อื่นมารว่มนมัสการสรรเสรญิพระเยซูครสิตแ์ละพระบิดาบนสวรรค์
อย่างไร

• หลังจากพระเมษโปดกทรงรบัม้วนหนังสือจากพระหัตถ์พระบิดาบนสวรรค ์เหตใุดสัต-
ภาวะที่ ไดร้บัรศัมีภาพและส่ิงที่ทรงสรา้งทัง้หมดจึงนมัสการและสรรเสรญิพระองคท์ัง้
สอง (สัตภาวะเหล่าน้ันสํานึกในพระคณุความดขีองพระบิดาบนสวรรคแ์ละพระเยซู
ครสิตแ์ละรูสึ้กสํานึกคณุตอ่บทบาทของพระเมษโปดกในแผนของพระบิดาบนสวรรค)์

• เราสามารถเรยีนรูอ้ะไรเกี่ยวกับส่ิงที่จะนําเราไปสู่การนมัสการสรรเสรญิพระบิดา
บนสวรรคแ์ละพระเยซูครสิตด์งัที่ยอห์นเห็นสัตภาวะและส่ิงที่ทรงสรา้งเหล่าน้ันทํา 
(นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แต่ ให้แน่ใจวา่พวกเขาระบุหลกัธรรมตอ่ไปน้ี เม่ือเรา
ตระหนักและรูส้กึสาํนึกคุณต่อสิง่ท่ีพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูครสิต์ทรงทํา
เพ่ือเรา เราปรารถนาจะนมัสการและสรรเสรญิพระองค์ทัง้สอง)

ชี ้ให้เห็นวา่สัตภาวะที่ ไดร้บัรศัมีภาพและส่ิงที่ทรงสรา้งทัง้หมดนมัสการพระบิดาบน
สวรรคแ์ละพระเยซูครสิตด์ว้ยบทเพลง ในทํานองเดยีวกัน เรารอ้งเพลงสวดเพื่อนมัสการ
และสรรเสรญิพระองค ์เชือ้เชิญให้ชัน้เรยีนรอ้งเพลง “สรรพส่ิงของพระเป็นเจ้าราชา” 
(เพลงสวด, บทที่ 23) หรอืบทเพลงอื่นเพื่อสรรเสรญิพระผู้เป็นเจ้า และขอให้พวกเขา
ระลึกวา่บทเพลงน้ันเกี่ยวข้องกับ ววิรณ์ 5:9–14 อย่างไร

• นอกเหนือจากการนมัสการพระบิดาบนสวรรคแ์ละพระเยซูครสิตผ์่านเสียงดนตร ี 
เราจะทําอะไรไดอ้ีกบ้างเพื่อนมัสการพระองค์



เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงข้อความตอ่ไปน้ีของเอ็ลเดอรบ์รซู อาร.์  

แมคคองกีแห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง ขอให้ชัน้เรยีนฟังวา่ท่านสอนเก่ียวกับการ
นมัสการวา่อย่างไร

“การนมัสการที่แท้จรงิและสมบูรณ์แบบประกอบดว้ยการทําตามขัน้ตอน
ตอ่ไปน้ีของพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า ซ่ึงไดแ้ก่การรกัษาพระบัญญัตแิละ
การเช่ือฟังพระประสงคข์องพระบิดาจนถึงระดบัที่เราจะก้าวหน้าจาก
พระคณุไปสู่พระคณุจนกระทั่งเราไดร้บัรศัมีภาพในพระครสิตด์งัท่ีพระองค์
ทรงไดร้บัในพระบิดาของพระองค ์ส่ิงน้ีเป็นมากกวา่คาํสวดอ้อนวอน โอวาท 

และบทเพลง เป็นการดาํเนินชีวติ การลงมือทํา และการเช่ือฟัง การนมัสการเป็นการ
เลียนแบบชีวติของพระผู้ทรงเป็นแบบอย่างอันประเสรฐิ” (“How to Worship,” Ensign, 

Dec. 1971, 130)

• คาํสอนของเอ็ลเดอรแ์มคคองกีเพ่ิมความเข้าใจของท่านเกี่ยวกับวธิีที่เราสามารถ
นมัสการพระบิดาบนสวรรคแ์ละพระเยซูครสิตอ์ย่างไร

• เราจะไดร้บัพรโดยการนมัสการสรรเสรญิพระบิดาบนสวรรคแ์ละพระเยซูครสิตอ์ย่างไร

• เหตใุด ท่านจึงปรารถนาท่ีจะนมัสการสรรเสรญิพระบิดาบนสวรรคแ์ละพระเยซูครสิต ์
(เชือ้เชิญให้นักเรยีนแบ่งปันความคดิหรอืความรูสึ้กที่พวกเขาเขียนไวก้่อนหน้าน้ี)

ท่านอาจแบ่งปันความรูสึ้กของท่านเกี่ยวกับพระบิดาบนสวรรคแ์ละพระเยซูครสิต ์รวม
ถึงสาเหตทุี่ท่านเต็มใจนมัสการพระองค์

เชือ้เชิญให้นักเรยีนไตรต่รองและตอบคาํถามตอ่ไปน้ีลงในสมุดจดหรอืสมุดบันทึกการ
ศึกษาพระคมัภีร์

• ท่านสามารถทําอะไรไดอ้ีกเพื่อนมัสการพระบิดาบนสวรรคแ์ละพระเยซูครสิต์

หลังจากให้เวลานักเรยีนเขียนพอสมควรแล้ว กระตุน้ให้พวกเขาประยุกต์ ใช้ส่ิงที่พวกเขา
เขียน



เชือ้เชิญให้นักเรยีนบอกเล่าส่ิงที่พวกเขาอาจวติกกังวลเมื่อตอ้งดาํเนินชีวติอยู่ ในยุค
สุดท้าย เขียนคาํตอบของพวกเขาบนกระดาน

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ 
ขอให้ชัน้เรยีนฟังดวูา่ศาสดาพยากรณ์สมัยโบราณรูสึ้กอย่างไรเกี่ยวกับสมัยของเรา

“บรรดาศาสดาพยากรณ์ ปุโรหิตและกษัตรยิ์ . . . ตัง้ตาคอยวนัที่เราจะมีชีวติอยู่ดว้ย
ความคาดหวงัอันเป่ียมปีต ิพวกท่านรอ้งเพลง เขียน และพยากรณ์ถึงยุคสมัยของเราโดย
ไดร้บัแรงบันดาลใจจากความคาดหวงัอันเป่ียมปีตแิละลํา้เลิศ” (ดคูาํสอนของประธาน
ศาสนาจักร: โจเซฟ สมิธ [2007], 199)

• ศาสดาพยากรณ์รูสึ้กอย่างไรเกี่ยวกับยุคสมัยของเรา

ชี ้ให้เห็นวา่ยอห์นผู้เปิดเผยเป็นหน่ึงในศาสดาพยากรณ์ที่รูเ้หตกุารณ์ในยุคสุดท้ายและ
เป็นผู้พยากรณ์ถึงยุคของเราดว้ยความคาดหวงัอันเป่ียมปีติ

เมื่อนักเรยีนศึกษา ววิรณ์ 6–7 เชือ้เชิญให้พวกเขามองหาเหตผุลที่ศาสดาพยากรณ์สมัย
โบราณตัง้ตารอคอยยุคของเราดว้ยปีติ

เตอืนนักเรยีนวา่ดงัที่บันทึกไว้ ใน ววิรณ์ 5:1–5 ยอห์นเห็นม้วนหนังสือพรอ้มดว้ยตรา
ผนึกเจ็ดดวงท่ีพระเมษโปดกเท่าน้ันมีคา่ควรจะเปิด อธิบายวา่ในนิมิตของเขา ยอห์น
เห็นภาพซ่ึงหมายถึงเหตกุารณ์สําคญับางอย่างในแตล่ะช่วงพันปีที่แทนดว้ยตราเจ็ดดวง

เขียนรายการตอ่ไปน้ีบน กระดาน (ท่านอาจทําส่ิงน้ีก่อนเริม่ชัน้เรยีน)

ตราดวงแรก (ววิรณ์ 6:1–2)

ตราดวงทีส่อง (ววิรณ์ 6:3–4)

ตราดวงทีส่าม (ววิรณ์ 6:5–6)

ตราดวงทีสี่ ่(ววิรณ์ 6:7–8)

ตราดวงทีห่้า (ววิรณ์ 6:9–11)



แจกกระดาษให้นักเรยีนคนละแผ่น มอบหมายตราหน่ึงดวงให้นักเรยีนแตล่ะคน  
(อาจมอบหมายตราแตล่ะดวงให้นักเรยีนมากกวา่หน่ึงคน) ขอให้นักเรยีนอ่านข้อที่
เกี่ยวข้องกับตราที่รบัมอบหมายและวาดภาพเหตกุารณ์บางอย่างที่ยอห์นเห็นซ่ึงเกี่ยวข้อง
กับตราน้ัน

หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว เชือ้เชิญให้นักเรยีนนําภาพวาดมาให้ชัน้เรยีนดตูามลําดบั 
โดยเริม่จากคนที่ ไดร้บัมอบหมายตราดวงแรก เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงจากแตล่ะกลุ่ม
เพื่อใช้ภาพวาดของเขาอธิบายส่ิงที่ยอห์นเห็นเมื่อแกะตรา เมื่อนักเรยีนรายงาน ให้ แบ่ง
ปัน การตคีวามที่เป็นไปไดต้ามที่เอ็ลเดอรบ์รซู อาร.์ แมคคองกีแห่งโควรมัอัครสาวกสิบ
สองแนะนําไว ้ท่านอาจตอ้งการกระตุน้ให้นักเรยีนเขียน ข้อมูล น้ีลงในพระคมัภีรห์รอืใน
สมุดจดหรอืในสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องพวกเขา

Doctrinal New Testament 

 Commentary, 3 vols.

Doctrinal New Testament Commentary, 

Doctrinal New 

Testament Commentary, 3 vols.

Doctrinal 

New Testament Commentary, 



Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols.

หลังจากแตล่ะกลุ่มนําเสนอแล้ว ให้อธิบายวา่ตราดวงที่หกหมายถึงยุคของเราและ
เหตกุารณ์ซ่ึงเกิดขึน้จนถึงมิลเลเนียม เมื่อพระเยซูครสิตจ์ะทรงครองบนแผ่นดนิโลก
ดว้ยพระองคเ์อง (ด ูDoctrinal New Testament Commentary, 3:485–86)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนสองสามคนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก ววิรณ์ 6:12–17 และอธิบายวา่
งานแปลของโจเซฟ สมิธ ข้อ 14 อ่านวา่ “และฟ้าสวรรคก็์เปิดออกเหมือนกับหนังสือที่
เปิดออกเมื่อถูกม้วนเข้าดว้ยกัน ภูเขาทุกลูกและเกาะทุกเกาะถูกเคลื่อนไปจากที่เดมิ”   

• เมื่อแกะตราดวงท่ีหก ยอห์นเห็นเหตกุารณ์อะไร (อธิบายวา่เหตกุารณ์หายนะเป็น
เครือ่งหมายของยุคสุดท้าย)

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 16 คนที่พยายามหนีจาก “พระพิโรธ” ของพระผู้เป็นเจ้าจะหวงั
อะไร

• คาํถามที่บันทึกไว้ ใน ข้อ 17 คอือะไร

เขียนคาํถามตอ่ไปน้ีไวบ้นกระดาน ใครจะสามารถยืนหยัดอยู่ ไดเ้ล่า

อธิบายวา่ ววิรณ์ 7 ช่วยให้เราเข้าใจวา่ใครจะสามารถยืนหยัดอยู่ ได ้หรอืทนอยู่กับหายนะ
จากตราดวงที่หก

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ววิรณ์ 7:1 และเชิญอีกคนหน่ึงอ่านออกเสียง 
หลักคาํสอนและพันธสัญญา 77:8 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่ยอห์นเห็นอะไรอีก
ในตราดวงท่ีหก

• ทูตสวรรคส่ี์องคก์ําลังทําอะไร (ชี ้ให้เห็นวา่ลมที่ทูตสวรรคย์ับยัง้ไวม้ีอํานาจท่ีจะทําลาย
ชีวติบนแผ่นดนิโลก ด ูคพ. 86:5–7 ดว้ย)

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ววิรณ์ 7:2–3 และให้อีกคนหน่ึงอ่านออกเสียง 
หลักคาํสอนและพันธสัญญา 77:9 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่ทูตสวรรคอ์ีกองค์
หน่ึงพูดอะไรกับทูตสวรรคท์ัง้ส่ี



• ตามที่กล่าวไว้ ใน หลักคาํสอนและพันธสัญญา 77:9 เป็นทูตสวรรค ์“ที่ขึน้มาจากทิศ
ตะวนัออก” (ววิรณ์ 7:2)

อธิบายวา่คาํวา่ เอลีอัส ในกรณีน้ี “เป็นช่ือของคนท่ีพันธกิจของพวกเขา [คอื] การมอบ
กุญแจและอํานาจตา่งๆให้มนุษย์ ในสมัยการประทานสุดท้าย” (Doctrinal New Testament 

Commentary, 3:491–92 ด ูคูม่ือพระคมัภีร,์ “เอลีอัส” ดว้ย)

• ทูตสวรรคอ์งคน้ี์พูดอะไรกับทูตสวรรคท์ัง้ส่ี

อธิบายวา่ “การผนึกหรอืการประทับตรา ‘บนหน้าผากของบรรดาผู้รบัใช้ของพระเจ้าของ
เรา’ เป็นอุปลักษณ์ของการอุทิศตน การรบัใช้ และการเป็นของพระผู้เป็นเจ้า (ววิรณ์ 7:3; 
ด ูววิรณ์ 9:4; 14:1 ดว้ย) . . .

“ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธสอนวา่การผนึกตราบนหน้าผากของคนซ่ือสัตย์ ‘หมายถึง
การผนึกพรบนศีรษะของพวกเขา หมายถึงพันธสัญญานิรนัดร ์ซ่ึงยืนยันการทรงเรยีก
และการทรงเลือกของพวกเขา’ ( ใน History of the Church, 5:530)” (คูม่ือนักเรยีน พันธ
สัญญาใหม่ [คูม่ือของระบบการศึกษาของศาสนจักร, 2014], 544)

อธิบายวา่ดงัที่บันทึกไว้ ใน ววิรณ์ 9 ยอห์นเห็นส่ิงที่จะเกิดขึน้กับคนที่ ไม่มีตราน้ี เชือ้เชิญ
ให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ววิรณ์ 9:3–4 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาสภาพ
ของคนที่ ไม่มีตราน้ี เชือ้เชิญให้นักเรยีนรายงานส่ิงที่พบ

เชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่าน ววิรณ์ 7:4 ในใจ โดยมองหาวา่มีกี่คนที่มีตราประทับบนหน้าผาก
โดยทูตสวรรคอ์งคน้ี์ ขอให้นักเรยีนรายงานส่ิงที่พบ

อธิบายวา่พระเจ้าตรสับอกศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธวา่ “จํานวน 144,000 คนท่ีกล่าวถึง
ใน ววิรณ์ 7:4–8 เป็นจํานวนของมหาปุโรหิตที่ ไดร้บัแตง่ตัง้จากสิบสองเผ่าของอิสราเอล
เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นแสวงหาความสูงส่งของพวกเขา [ด ูคพ. 77:11] ไม่ ใช่จํานวนคนที่จะ
ไดร้บัความสูงส่งดงัที่บางคนเช่ือ” (คูม่ือนักเรยีน พันธสัญญาใหม่ [คูม่ือของระบบการ
ศึกษาของศาสนจักร, 2014], 544)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ววิรณ์ 7:9–10 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
วา่ยอห์นเห็นใครอีก

• ยอห์นเห็นใคร

• มหาชนเหล่าน้ีสวมเสือ้ผ้าอย่างไรและถืออะไร (ท่านอาจตอ้งอธิบายวา่ใบตาลเป็น
เครือ่งหมายของชัยชนะและปีต)ิ

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ววิรณ์ 7:13–17 เชือ้เชิญให้นักเรยีนท่ีเหลือดตูาม 
โดยมองหาส่ิงที่ยอห์นเรยีนรูเ้กี่ยวกับคนเหล่าน้ี

• คนเหล่าน้ีอดทนอะไร

• เสือ้ผ้าของพวกเขาขาวไดอ้ย่างไร (ดว้ย “พระโลหิตของพระเมษโปดก”—ซ่ึงเป็น
สัญลักษณ์การชดใช้ของพระเยซูครสิต)์

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 15–17 คนเหล่าน้ีรบัพรอะไรเน่ืองจากพวกเขาไดร้บัการชําระให้
บรสุิทธิ์ผ่านการชดใช้ของพระเยซูครสิต ์(ท่านอาจชี ้ให้เห็นวา่ข้อเหล่าน้ีบรรยายถึงปีต ิ
สันตสุิข และการอุทิศตนของคนที่ ไดร้บัรศัมีภาพซีเลสเชียลเป็นมรดก)

• เราสามารถระบุหลักธรรมอะไรจากข้อเหล่าน้ีเกี่ยวกับวธิีที่เราจะไดร้บัรศัมีภาพซีเลส
เชียลเป็นมรดก (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แต่ ให้แน่ใจวา่พวกเขาระบุหลักธรรม



ทํานองน้ี ถ้าเราอดทนต่อความยากลําบากอย่างซ่ือสตัย์และได้รบัการชําระให้
บรสุิทธ์ิผ่านการชดใช้ของพระเยซูครสิต์ เราจะได้รบัรศัมีภาพซีเลสเชียลกับพระ
ผู้เป็นเจ้า เขียนหลักธรรมน้ีไวบ้นกระดาน)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนไตรต่รองวา่จะเป็นอย่างไรและพวกเขาจะรูสึ้กอย่างไรที่จะยืนโดยได้
รบัการชําระให้บรสุิทธิ์แล้วในที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้า

• ความรูสึ้กเหล่าน้ีจะเปรยีบกับความรูสึ้กของผู้คนที่บรรยายไว้ ใน ววิรณ์ 6:16 อย่างไร

• เราตอ้งทําอะไรเพื่อวา่พระผู้ช่วยให้รอดจะชําระเราให้บรสุิทธิ์ผ่านการชดใช้ของ
พระองค์

• การจดจําพรของรศัมีภาพซีเลสเซียลช่วยให้ท่านพยายามอดทนความยากลําบากและ
กลายเป็นผู้บรสุิทธิ์อย่างไร

เตอืนนักเรยีนเกี่ยวกับรายการข้อกังวลที่เขียนไวบ้นกระดานเมื่อเริม่ตน้บทเรยีน เชือ้เชิญ
ให้พวกเขาพิจารณาวา่หลักธรรมที่เขียนไวบ้นกระดานจะช่วยพวกเขาเมื่อรูสึ้กกังวลเกี่ยว
กับการดาํเนินชีวติในยุคสุดท้ายอย่างไร เชือ้เชิญนักเรยีนสองสามคนที่เต็มใจแบ่งปัน
ความคดิของพวกเขากับชัน้เรยีน

เชือ้เชิญให้นักเรยีนใช้เวลาสองสามนาทีเพื่อไตรต่รองวา่พวกเขาจะประยุกต์ ใช้หลักธรรม
ที่เรยีนรู้ ในวนัน้ีอย่างไร กระตุน้ให้พวกเขาบันทึกการกระตุน้เตอืนทางวญิญาณที่พวกเขา
ไดร้บั



แบ่งนักเรยีนออกเป็นคู ่ขอให้นักเรยีนอธิบายกับคูข่องพวกเขาวา่พวกเขาเรยีนรูอ้ะไรใน
การศึกษา ววิรณ์ 6–7 ที่จะช่วยพวกเขายังคงช่ืนชมยินดแีละมองโลกในแง่ดที่ามกลาง
ความไม่แน่นอนและความสับสนอลหม่าน

เขียนหลักธรรมตอ่ไปน้ีที่ระบุในบทเรยีนก่อนหน้าน้ีบนกระดาน ถ้าเราอดทนต่อความ
ยากลําบากอย่างซ่ือสตัย์และได้รบั
การชําระให้บรสุิทธ์ิผ่านการชดใช้
ของพระเยซูครสิต์ เราจะได้รบั
รศัมีภาพซีเลสเชียลกับพระผู้เป็น
เจ้า กระตุน้ให้นักเรยีนมองหาวา่หลัก
ธรรมน้ีเกี่ยวข้องกับเหตกุารณ์ที่พวก
เขาเรยีนรูจ้ากบทเรยีนในวนัน้ีอย่างไร

แจกแผนภูมิตอ่ไปน้ีเป็นเอกสารแจก 
หรอืวาดบน กระดาน

• ตามท่ีอยู่ ในแผนภูมิน้ี มีกี่ข้อ
ในหนังสือววิรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
เหตกุารณ์ของตราหกดวงแรก 
(25)

• มีกี่ข้อที่เกี่ยวข้องกับเหตกุารณ์ของ
ตราดวงที่เจ็ด (211 + 15 = 226)

ชี ้ให้เห็นวา่ยอห์นเขียนถึงเหตกุารณ์
ที่เกี่ยวข้องกับช่วงพันปีที่เจ็ด
มากกวา่ที่เขาเขียนถึงเหตกุารณ์ที่
เกี่ยวข้องกับพันปีอื่นๆ เขาเขียนถึง
เหตกุารณ์ที่จะเกิดขึน้ตัง้แตก่ารแกะ
ตราดวงที่เจ็ดจนถึงการเสด็จมาครัง้
ที่สองของพระเยซูครสิต์ โดยเฉพาะ



• ท่านคดิวา่เหตใุดยอห์นจึงมุ่งเน้นงานเขียนของเขาไปที่เหตกุารณ์ในตราดวงที่เจ็ด

สรปุ ววิรณ์ 8:1–6 โดยอธิบายวา่ข้อเหล่าน้ีบรรยายถึงพระผู้ช่วยให้รอดทรงแกะตราดวงที่
เจ็ด ยอห์นเห็นทูตสวรรคเ์จ็ดองค์ ไดร้บัมอบแตรเจ็ดคนั ในสมัยโบราณ แตรใช้เพื่อ “เป่า
เตอืน ส่งสัญญาณ [ทหาร] สําหรบัการรบ หรอืประกาศการเสด็จของกษัตรยิ์” (เจอรลัด ์
เอ็น. ลันด,์ “Seeing the Book of Revelation as a Book of Revelation,” Ensign, Dec. 
1987, 50) ในกรณีน้ี การเป่าแตรจะส่งสัญญาณของการเริม่เกิดโรคระบาดหรอืหายนะใน
การเตรยีมรบัการปกครองมิลเลเนียมของพระเยซูครสิต์

เชือ้เชิญให้นักเรยีนเขียน “ตราดวงที่เจ็ด” บนหัวกระดาษหรอืในสมุดจดหรอืสมุดบันทึก
การศึกษาพระคมัภีรข์องพวกเขาให้วาดแตรเจ็ดคนัลงในดา้นข้างของหน้ากระดาษ

เขียนข้ออ้างอิงตอ่ไปน้ีไวบ้นกระดาน แต่ ให้ละคาํถามที่อยู่หลังข้ออ้างอิงแตล่ะข้อไว ้เชือ้
เชิญให้นักเรยีนเขียนข้ออ้างอิงข้างๆ แตรในกระดาษของพวกเขา

แตรแรก—ววิรณ์ 8:7 เกิดอะไรขึน้อันเป็นผลมาจาก “ลูกเห็บและไฟ”  
ที่ตกลงมาบนแผ่นดนิโลกเมื่อทูตสวรรคอ์งคแ์รกเป่าแตรขึน้

แตรทีส่อง—ววิรณ์ 8:8–9 อะไรคอืสามส่ิงที่ ไดร้บัผลกระทบเมื่อเป่าแตรที่
สอง

แตรทีส่าม—ววิรณ์ 8:10–11 ดาวดวงที่ตกจากท้องฟ้ามีช่ือวา่อะไร (อธิบาย
วา่บอระเพ็ดเป็นสมุนไพรรสขมใช้เพื่อบ่งบอก “ภัยพิบัตหิรอืโทมนัสอัน
ขมขื่น” [Bible Dictionary, “Wormwood”]) เกิดอะไรขึน้เม่ือดาวดวงน้ันตก

แตรทีสี่—่ววิรณ์ 8:12 หลังจากการเป่าแตรที่ส่ี อะไรคอืสามส่ิงที่มืดไปบาง
ส่วน

แตรทีห่้า—ววิรณ์ 9:1–3 มีอะไรออกมาจากช่องของบาดาลเมื่อทูตสวรรค์
องคท์ี่ห้าเปิดช่องน้ัน

แตรทีห่ก—ววิรณ์ 9:13–16, 18 มีทหารกี่คนรว่มการสู้รบที่ยิ่งใหญ่ซ่ึง
ยอห์นเห็นหลังจากเป่าแตรที่หก มนุษย์กี่ส่วนที่เขาเห็นวา่เสียชีวติในการสู้
รบครัง้น้ี

แตรทีเ่จ็ด—ววิรณ์ 11:15

แบ่งชัน้เรยีนออกเป็นหกกลุ่ม และมอบหมายหน่ึงในข้ออ้างอิงหกข้อแรกที่เขียนบน
กระดานให้แตล่ะกลุ่ม (หากชัน้เรยีนท่านเล็ก ท่านอาจมอบหมายข้ออ้างอิงหลายข้อให้
บางกลุ่ม) ขอให้กลุ่มตา่งๆ อ่านออกเสียงข้อความพระคมัภีรท์ี่มอบหมายดว้ยกัน โดยมอง
หาส่ิงที่เกิดขึน้หลังจากการเป่าแตรเหล่าน้ัน เชือ้เชิญให้พวกเขาเขียนส่ิงที่พวกเขาพบ
ข้างๆ แตรที่เกี่ยวข้องในกระดาษของพวกเขา

หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงจากแตล่ะกลุ่มออกมารายงาน
ส่ิงที่พบ เชือ้เชิญให้นักเรยีนเขียนส่ิงที่กลุ่มพบข้างๆ แตรที่เกี่ยวข้องในกระดาษของพวก
เขา เมื่อนักเรยีนรายงาน หากจําเป็นให้ถามคาํถามประกอบข้ออ้างอิงพระคมัภีรท์ี่มอบ
หมายให้กลุ่มของพวกเขา

• หลักธรรมที่เราระบุในบทเรยีนก่อนหน้าน้ีจะช่วยคนที่กําลังดาํเนินชีวติระหวา่ง
เหตกุารณ์ของตราดวงที่เจ็ดอย่างไร



เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ววิรณ์ 9:20–21 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
วา่คนช่ัวรา้ยท่ีรอดจากภัยพิบัตเิหล่าน้ีจะตอบสนองอย่างไร เชือ้เชิญให้นักเรยีนรายงานส่ิง
ที่พบ

• ส่ิงน้ีสอนอะไรเราเกี่ยวกับความช่ัวรา้ยของคนเหล่าน้ี

อธิบายวา่ ววิรณ์ 10 มีการหยุดการเล่าเรือ่งการเป่าแตรเจ็ดคนัและภัยพิบัตทิี่เกี่ยวข้อง 
เราอ่านในบทน้ีวา่ยอห์นไดร้บัคาํแนะนําจากทูตสวรรคอ์ีกองคห์น่ึง

เขียนคาํวา่ หวาน และ ขม ไวบ้นกระดาน

• มีประสบการณ์อะไรบ้างในชีวติที่อาจมองไดว้า่ทัง้หวานและขม

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ววิรณ์ 10:1–3 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
ส่ิงที่ทูตสวรรคถ์ือ

• ทูตสวรรคถ์ืออะไร

เชือ้เชิญนักเรยีนหลายๆ คนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก ววิรณ์ 10:8–11 ขอให้ชัน้เรยีนดู
ตาม โดยมองหาวา่ยอห์นไดย้ินเสียงบอกให้ยอห์นทําอะไรกับหนังสือม้วนน้ัน

• ยอห์นไดย้ินเสียงบอกให้ทําอะไรกับหนังสือม้วนน้ัน มันมีรสชาตอิย่างไร

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง หลักคาํสอนและพันธสัญญา 77:14 ขอให้ชัน้
เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่การกินหนังสือของยอห์นหมายถึงอะไร

• ตามที่กล่าวไว้ ในข้อน้ี การกินหนังสือของยอห์นหมายถึงอะไร (การยอมรบัพันธกิจของ
ยอห์นเพื่อช่วย “รวมบรรดาเผ่าของอิสราเอล” และ “ฟ้ืนฟูส่ิงทัง้ปวง” ในยุคสุดท้าย)

ชี ้ให้เห็นวา่ยอห์นไดร้บัพรวา่เขาจะไม่ตาย ทัง้น้ีเพื่อเขาจะนําคนมาหาพระผู้ช่วยให้รอด 
(ด ูคพ. 7:1–4)

• ยอห์นจะประสบอะไรเพื่อให้เกิดสัมฤทธิผลในพันธกิจของเขาซ่ึงจะเป็นความหวาน 
อะไรที่อาจจะขม

อธิบายวา่ ววิรณ์ 11 เริม่ดว้ยการบรรยายของยอห์นเกี่ยวกับเหตกุารณ์ที่จะเกิดขึน้ก่อน
การเป่าแตรคนัที่เจ็ดและการเสด็จมาครัง้ที่สองของพระเยซูครสิต ์ระหวา่งช่วงเวลาน้ี 
คนช่ัวจะมีอํานาจมากกวา่และควบคมุแผ่นดนิโลก และกองทัพหน่ึงจะพยายามบุกรกุ
กรงุเยรซูาเล็ม

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ววิรณ์ 11:3–6 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
ส่ิงที่พยานทัง้สองจะทําในกรงุเยรซูาเล็มระหวา่งช่วงเวลาน้ี

• พยานทัง้สองจะทําอะไร



• “ ไฟ [ก็จะพลุ่ง] ออกจากปากของทัง้สอง” อาจหมายความวา่อย่างไร (ข้อ 5) (อาจเป็น
สัญลักษณ์ของพลังในประจักษ์พยานท่ีพวกเขาจะแสดง [ด ูเยเรมีย์ 5:14; 20:9])

เชือ้เชิญนักศึกษาคนหน่ึงอ่านออกเสียง หลักคาํสอนและพันธสัญญา 77:15 ขอให้ชัน้
เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่พยานทัง้สองคนน้ีจะเป็นใคร ขอให้นักเรยีนรายงานส่ิงที่พบ

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ววิรณ์ 11:7–12 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมอง
หาส่ิงที่จะเกิดขึน้กับศาสดาพยากรณ์สองคนน้ีหลังจากพวกเขาเสรจ็สิน้การปฏิบัต ิ

ศาสนกิจท่ามกลางชาวยิว

• คนช่ัวรา้ยจะมีปฏิกิรยิาอย่างไรเม่ือพยานทัง้สองถูกสังหาร

• จะเกิดอะไรขึน้กับพยานทัง้สองหลังจากพวกเขาตายไดส้ามวนัครึง่

• ผู้คนจะมีปฏิกิรยิาอย่างไรเม่ือพยานทัง้สองถูกทําให้เป็นขึน้จากตายและนําขึน้ไปสู่
สวรรค์

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ววิรณ์ 11:13–15 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
วา่จะเกิดอะไรขึน้ก่อนและเมื่อมีการเป่าแตรคนัที่เจ็ด เชือ้เชิญให้นักเรยีนเขียนส่ิงที่พบ
ไวบ้นกระดานข้างๆ แตรคนัที่เจ็ด

• หลังจากการเป่าแตรคนัที่เจ็ดใครจะปกครอง “อาณาจักรของโลกน้ี” (ข้อ 15)

สรปุ ววิรณ์ 11:16–19 โดยอธิบายวา่ผู้อาวโุส 24 คนขอบพระทัยและสรรเสรญิพระผู้เป็น
เจ้าสําหรบับําเหน็จที่ประทานแก่คนเที่ยงธรรมและการลงโทษคนช่ัวรา้ย ยอห์นเห็นพระ
วหิารของพระผู้เป็นเจ้าในนิมิตและหีบพันธสัญญาดว้ย ซ่ึงหมายถึงที่ประทับของพระผู้
เป็นเจ้า

สรปุบทเรยีนในวนัน้ีโดยแบ่งปันความรูสึ้กขอบพระทัยและการสรรเสรญิของท่านเองตอ่
พระผู้เป็นเจ้าตลอดจนพระคณุความดแีละความยุตธิรรมของพระองค์

(Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols.





Bible Dictionary, Nicolaitans



Doctrinal New Testament Commentary, 
3 vols.



ก่อนเริม่ชัน้เรยีน ให้ลอกกิจกรรมจับคูต่อ่ไปน้ีไวบ้น กระดาน หลังจากเริม่ชัน้เรยีน ให้
นักเรยีนสองสามคนวาดเส้นเช่ือมระหวา่งภัยที่เขียนไว้ ในช่องซ้ายมือและวธิีรบัมือกับภัย
ที่เขียนไว้ ในช่องขวามือ

• ภัยใดที่ท่านตอ่สู้เมื่อไม่นานมาน้ี ท่านคดิวา่ภัยใดอันตรายที่สุด เพราะเหตใุด

เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาความจรงิขณะศึกษา ววิรณ์ 12 ที่จะช่วยให้พวกเขารบัมือกับ
อิทธิพลของซาตาน อธิบายวา่ ววิรณ์ 12–14 บันทึกการพัก หรอืหยุดในนิมิตของยอห์น
เกี่ยวกับเหตกุารณ์ของตราดวงที่เจ็ด พระเจ้าอาจกําลังช่วยยอหน์ให้เข้าใจความหมาย
ของวลี “อาณาจักรของโลกน้ี” และ “อาณาจักรขององคพ์ระผู้เป็นเจ้าของเรา” ใน ววิรณ์ 
11:15

ให้นักเรยีนด ูภาพ ประกอบของหญิงคนหน่ึงที่มีพญานาคอยู่หลังเธอ เชือ้เชิญให้นักเรยีน
พิจารณาวา่สัญลักษณ์เหล่าน้ีหมายถึงอะไร

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ววิรณ์ 12:1–2, 5 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดย
มองหาส่ิงที่เกิดขึน้กับหญิงคนน้ัน อธิบายวา่งานแปลของโจเซฟ สมิธได้ ใส่ ข้อ 5 หลัง 
ข้อ 2 ทันที

ทัง้
The 
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• เกิดอะไรขึน้กับหญิงคนน้ัน (เธอคลอดบุตรชาย “ผู้ที่จะครอบครองประชาชาติ
ทัง้หมด” [ข้อ 5])

• ท่านคดิวา่การที่เขาจะ “จะครอบครองประชาชาตทิัง้หมดดว้ยคทาเหล็ก” หมายความ
วา่อย่างไร (ข้อ 5) (บุตรคนน้ีจะใช้คทาเหล็ก ซ่ึงอาจเป็นสัญลักษณ์ของพระกิตตคิณุ 
ฐานะปุโรหิต พระคาํและพลังอํานาจของพระผู้เป็นเจ้าปกครองประชาชาตขิองโลก
อย่างชอบธรรม [ด ูบรซู อาร.์ แมคคองกี, Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. 
(1965–73), 3:517])

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ววิรณ์ 12:3–4 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
สัญลักษณ์ที่บรรยายไว้ ในข้อเหล่าน้ี

• ท่านคดิวา่สัญลักษณ์ที่บรรยายไว้ ใน ข้อ 1–5 หมายถึงอะไร

เชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่าน งานแปลของโจเซฟ สมิธ, ววิรณ์ 12:7–8 ในใจ ( ในคูม่ือพระ
คมัภีร)์ ขอให้นักเรยีนมองหาวา่พญานาค หญิงคนน้ัน และบุตรชายหมายถึงอะไร

• ตามที่กล่าวไว้ ใน งานแปลของโจเซฟ สมิธ, ววิรณ์ 12:7–8 พญานาค หญิงคนหน่ึง และ
บุตรชายในนิมิตของยอห์นหมายถึงอะไร (พญานาคหมายถึงซาตาน [ด ูข้อ 8] หญิง
คนน้ันหมายถึง “ศาสนจักรของพระผู้เป็นเจ้า” และบุตรชายหมายถึง “อาณาจักรของ
พระผู้เป็นเจ้าของเราและพระครสิตข์องพระองค”์ [ข้อ 7] ซ่ึงเป็นอาณาจักรทางการ
ปกครองที่พระเจ้าจะทรงจัดตัง้ระหวา่งมิลเลเนียม โดยผ่านอาณาจักรน้ันพระองคจ์ะ
ทรงปกครองประชาชาตทิัง้หมด [ด ูคูม่ือนักเรยีน พันธสัญญาใหม่ (คูม่ือของระบบ
การศึกษาของศาสนจักร, 2014), 550–52 สําหรบัคาํอธิบายเพิ่มเตมิเกี่ยวกับการใช้
สัญลักษณ์ในข้อเหล่าน้ี])

• ตามท่ีกล่าวไว้ ใน ววิรณ์ 12:4 พญานาคมีเจตนาอะไร ท่านคดิวา่เหตใุดซาตานจึงหมาย
มั่นทําลายอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าและพระครสิต์

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ววิรณ์ 12:6 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่
หญิงคนน้ันทําอะไรเน่ืองจากพญานาคคกุคามเธอ

• เกิดอะไรขึน้กับหญิงคนน้ัน เหตกุารณ์น้ีอาจเป็นสัญลักษณ์ของอะไร (การหลบหนี
เข้าไปในแดนทุรกันดารของหญิงคนน้ันหมายถึงการละทิง้ความเช่ือครัง้ใหญ่และการ
ที่ฐานะปุโรหิตถูกนําออกไปจากโลกหลังจากมรณกรรมของบรรดาอัครสาวก [ด ูคพ. 
86:3 ดว้ย])

อธิบายวา่หลังจากยอห์นเห็นพญานาคคกุคามหญิงคนน้ันและบุตรของเธอแล้ว เขาเห็น
สงครามในสวรรคร์ะหวา่งซาตานกับวสุิทธิชนของพระผู้เป็นเจ้า เชือ้เชิญนักเรยีนสอง
สามคนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก งานแปลของโจเซฟ สมิธ, ววิรณ์ 12:6–11 ( ในคูม่ือ
พระคมัภีร)์ ขอให้ครึง่หน่ึงของชัน้เรยีนมองหาส่ิงที่เกิดขึน้กับซาตานในสงครามสวรรค์
และอีกครึง่หน่ึงของชัน้เรยีนมองหาวา่วสุิทธิชนของพระผู้เป็นเจ้าเอาชนะซาตานและ
เหล่าผู้ตดิตามเขาอย่างไร

• เกิดอะไรขึน้กับซาตานและผู้ตดิตามเขา (ท่านอาจชี ้ให้เห็นวา่ ววิรณ์ 12:4 บอกวา่
หางของพญานาค “ตวดัดวงดาวหน่ึงส่วนสามในท้องฟ้า” น่ีเป็นสัญลักษณ์ของบุตร
ธิดาทางวญิญาณของพระบิดาบนสวรรคจ์ํานวนมากที่เลือกตดิตามซาตาน ท่านอาจ
ตอ้งการอธิบายดว้ยวา่ “มีคาเอลกับบรรดาทูตสวรรคข์องท่าน” [งานแปลของโจเซฟ 



สมิธ, ววิรณ์ 12:6] คอือาดมัและบุตรธิดาทางวญิญาณที่ชอบธรรมคนอื่นๆ ของพระผู้
เป็นเจ้า)

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 11 ผู้พํานักที่ชอบธรรมในสวรรคเ์อาชนะซาตานไดอ้ย่างไร (“ดว้ย
พระโลหิตของพระเมษโปดก” หรอืผ่านการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด และโดยที่ยัง
คงแน่วแน่ตอ่ประจักษ์พยานเกี่ยวกับพระกิตตคิณุของพวกเขา เขียนคาํตอบเหล่าน้ีไว้
บนกระดาน)

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 8 ซาตานและผู้ตดิตามเขาถูกส่งไปที่ ใดหลังจากพวกเขาก่อการ
กบฎ

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง งานแปลของโจเซฟ สมิธ, ววิรณ์ 12:12, 17 
( ในคูม่ือพระคมัภีร)์ ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่ซาตานทําสงครามกับใครหลัง
จากเขาถูกขับออกจากสวรรค์

• ซาตานทําสงครามกับใครหลังจากเขาถูกขับออกจากสวรรค์

• ตามส่ิงที่เราเรยีนรูจ้าก ข้อ 11 เราจะทําอะไรไดบ้้างเพ่ือเอาชนะอิทธิพลและการโจมตี
ของซาตานในสมัยของเรา (ช่วยนักเรยีนระบุหลักธรรมทํานองน้ี เราสามารถเอาชนะ
อิทธิพลของซาตานผ่านการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดและโดยการแน่วแน่ต่อ
ประจักษ์พยานของเราในพระกิตติคุณ เขียนหลักธรรมน้ีไวบ้นกระดาน)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีของเอ็ลเดอรเ์จมส์ เจ. ฮามูลา
แห่งสาวกเจ็ดสิบ ขอให้ชัน้เรยีนฟังดวูา่ซาตานกําลังโจมตเีราอย่างไรในช่ัวอายุของพวก
เขา

“ผู้ที่รอไว้ ให้มาในยุคสุดท้ายน้ีและทํางานให้พระบิดาและพระบุตรคอืผู้กล้า
และผู้สูงส่งบางคนของบุตรธิดาพระผู้เป็นเจ้า ความกล้าหาญและความ
สูงส่งของพวกเขาแสดงออกในการตอ่สู้กับซาตานในโลกก่อนเกิด . . .

“เน่ืองจากอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าฟ้ืนฟูบนแผ่นดนิโลกและการที่ท่าน
มายังโลกน้ี ซาตานจึงรูว้า่ ‘เวลาของมันมีน้อย’ [ววิรณ์ 12:12] ดงัน้ัน ซาตานจึงรวบรวม
ทรพัยากรทุกอย่างเท่าที่ทําไดเ้พื่อล่อลวงท่านไปสู่การล่วงละเมิด เขารูว้า่ถ้าเขาสามารถ
ดงึท่านไปสู่การล่อลวง เขาสามารถป้องกันไม่ ให้ท่านรบัใช้งานเผยแผ่เต็มเวลา แตง่งาน
ในพระวหิาร และทําให้ลูกๆ ในอนาคตของท่านไม่มีศรทัธา ทุกส่ิงจะอ่อนแอไม่เฉพาะ
ท่านเท่าน้ันแตศ่าสนจักรดว้ย เขารูด้ว้ยวา่ไม่มีส่ิงใดสามารถพิชิตอาณาจักรของพระผู้
เป็นเจ้า ‘นอกจาก [เป็น] การล่วงละเมิดของผู้คน [ของพระองค]์’ [ โมไซยาห์ 27:13] 
ท่านแน่ใจเรือ่งน้ีได—้เป้าหมายของสงครามตอนน้ีคอืท่าน” (“เอาชนะสงครามตา้นทาน
ความช่ัวรา้ย,” เลียโฮนา, พ.ย. 2008, 63, 64)

• ซาตานและผู้ตดิตามเขาพยายามทําให้เราอ่อนแออย่างไร

เชือ้เชิญให้นักเรยีนพิจารณาวา่ซาตานกําลังทําสงครามกับพวกเขาแตล่ะคนอย่างไร

• เราจะทําอะไรไดบ้้างเพื่อเพิ่มศรทัธาของเราในพระเยซูครสิตแ์ละเสรมิสรา้งประจักษ์
พยานของเราในพระองค ์(เขียนคาํตอบของนักเรยีนไวบ้นกระดาน)

อ่านออกเสียงข้อความสองข้อตอ่ไปน้ี และเชือ้เชิญให้นักเรยีนเขียนคาํตอบสําหรบัคาํถาม
หน่ึงข้อลงในสมุดจดหรอืสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีร์



 1. เขียนเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ประจักษ์พยานและศรทัธาของท่านในการชดใช้ของพระ
ผู้ช่วยให้รอดช่วยท่านตอ่สู้กับอิทธิพลของซาตาน

 2. บันทึกประจักษ์พยานของท่านเกี่ยวกับการชดใช้ของพระเยซูครสิต ์และอธิบายวา่การ
ชดใช้สามารถช่วยเราในสงครามตอ่ตา้นซาตานและผู้ตดิตามเขาไดอ้ย่างไร

หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว เชือ้เชิญให้นักเรยีนสองสามคนแบ่งปันส่ิงที่พวกเขาเขียน

กระตุน้ให้นักเรยีนเลือกแนวคดิหน่ึงหรอืสองข้อบนกระดานและประยุกต์ ใช้ ในการตอ่สู้
กับซาตานและผู้ตดิตามเขา

สรปุ ววิรณ์ 13 โดยเชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงสรปุความของบทน้ี (หาก
ท่านตอ้งการ ท่านอาจอธิบายวา่ยอห์นเห็นนิมิตของสัตวร์า้ยหลายตวัที่หมายถึงอาณาจักร
ของโลกที่ช่ัวรา้ยซ่ึงซาตานควบคมุอยู่ ยอห์นเห็นดว้ยวา่โดยผ่านอาณาจักรเหล่าน้ี 
ซาตานจะทําหมายสําคญัและปาฏิหารยิ์ปลอมเพื่อหลอกผู้อยู่อาศัยของโลก

ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเซมินาร ีท่านอาจให้นักเรยีนสอบผู้เช่ียวชาญพระคมัภีรป์ลาย
ภาค ท่านอาจจะกระตุน้ให้นักเรยีนศึกษาที่บ้านหรอืศึกษาทันทีก่อนสอบ ตอ่ไปน้ีเป็น
ข้อสอบบางประเภทที่ท่านใช้ ได ้(ท่านอาจปรบัเปลี่ยนแนวคดิน้ีเพื่อให้เหมาะสมกับความ
ตอ้งการของนักเรยีน)

สอบข้ออ้างอิง ให้คาํใบ้จากข้อผู้เช่ียวชาญพระคมัภีรก์ับนักเรยีน คาํใบ้เหล่าน้ีอาจเป็นคาํ
สําคญั หลักคาํสอนหรอืหลักธรรม หรอืสรปุความ เชือ้เชิญให้นักเรยีนเขียนข้ออ้างอิงของ
ข้อความน้ันลงในกระดาษหลังจากท่ีท่านให้คาํใบ้แตล่ะอย่าง

สอบหลักคําสอน เขียนหลักคาํสอนพืน้ฐานลงบนกระดาน ขอให้นักเรยีนเขียนรายการ
ข้ออ้างอิงผู้เช่ียวชาญพระคมัภีรท์ี่สอดคล้องกันใตห้ลักคาํสอนแตล่ะข้อ พวกเขาอาจทํา
โดยการนึกถึงข้อผู้เช่ียวชาญพระคมัภีรท์ี่ท่องจําหรอืโดยใช้รายการข้อผู้เช่ียวชาญพระ
คมัภีร์

สอบการท่องจํา เชือ้เชิญให้นักเรยีนใช้คาํหรอืหลักธรรมที่จําไดจ้ากข้อผู้เช่ียวชาญพระ
คมัภีรม์าอธิบายหลักคาํสอนพืน้ฐานบางอย่าง เชือ้เชิญให้พวกเขาเขียนคาํอธิบายของพวก
เขาและอ่านออกเสียงให้ชัน้เรยีนฟัง

อย่าลืมเอ่ยชมชัน้เรยีนของท่านสําหรบัความพยายามของพวกเขาที่เช่ียวชาญข้อพระ
คมัภีรสํ์าคญัเหล่าน้ีและหลักคาํสอนพืน้ฐาน เป็นพยานถึงพลังทางวญิญาณและประจักษ์
พยานที่เราจะไดร้บัเมื่อเราเช่ียวชาญข้อพระคมัภีรแ์ละหลักคาํสอน



History of the Church,



เขียนคาํถามตอ่ไปน้ีบนกระดาน เป็นไปไดห้รอืไม่ทีจ่ะมีสันตสุิขแม้เมือ่โลกเต็มไปดว้ย
ความช่ัวรา้ย หายนะ และความรนุแรง

เชือ้เชิญให้นักเรยีนหลายๆ คนตอบคาํถามน้ีและอธิบายคาํตอบของพวกเขา

เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาความจรงิขณะพวกเขาศึกษา ววิรณ์ 14–16 ซ่ึงจะนําสันตสุิข
มาให้พวกเขาขณะดาํเนินชีวติในโลกที่ช่ัวรา้ยและสับสนวุน่วายก่อนการเสด็จมาครัง้ที่
สองของพระเยซูครสิต์

อธิบายวา่ดงัที่บันทึกไว้ ใน ววิรณ์ 14:1–13 อัครสาวกยอห์นเห็นนิมิตเกี่ยวกับยุคสุดท้าย 
ในนิมิตน้ันเขาเห็นหายนะท่ีจะมาถึงคนช่ัวรา้ย เขาเห็นดว้ยวา่อะไรจะนําสันตสุิขมาสู่คน
ชอบธรรม

เชือ้เชิญใหนั้กเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ววิรณ์ 14:1–5 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
ส่ิงที่ยอห์นเห็นวา่เกิดขึน้ในยุคสุดท้าย

• ยอห์นเห็นวา่เกิดอะไรขึน้ในยุคสุดท้าย

เตอืนนักเรยีนวา่ 144,000 คนเป็นมหาปุโรหิตจากสิบสองเผ่าของอิสราเอลที่จะไดร้บัแตง่
ตัง้จากทุกชาติ ให้ปฏิบัตพิระกิตตคิณุและนําผู้คนมาสู่ศาสนจักร (ด ูววิรณ์ 7:4–8; คพ. 
77:11)

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 4–5 ยอห์นบรรยายถึงมหาปุโรหิต 144,000 คนที่ปฏิบัตพิระ
กิตตคิณุทั่วโลกวา่อย่างไร (อธิบายวา่ “ ไม่มีมลทินกับผู้หญิง” [ข้อ 4] หมายถึงพวกเขา
บรสุิทธิ์ทางเพศ วลี “ ในปากของพวกเขาไม่พบความเท็จ ” [ข้อ 5] หมายถึงพวกเขา
ซ่ือสัตย์และจรงิใจ และวลี “ปราศจากตาํหนิ” [ข้อ 5] หมายถึงพวกเขาสะอาดจากบาป)

• เหตใุดท่านจึงคดิวา่การเป็นคนบรสุิทธิ์ ซ่ือสัตย์ และสะอาดจากบาปจะช่วยให้มหา
ปุโรหิต 144,000 คนนําพระกิตตคิณุไปสู่ผู้อื่น



อธิบายวา่ระหวา่งนิมิตของยอห์นเกี่ยวกับยุคสุดท้ายเขาเห็นทูตสวรรคส์ามองค ์เชือ้เชิญ
ให้นักเรยีนสามคนเป็นตวัแทนของทูตสวรรคส์ามองค ์(นักเรยีนเหล่าน้ีอาจยังคงน่ังอยู่
กับที่) เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนที่เป็นตวัแทนทูตสวรรคอ์งคแ์รกอ่านออกเสียง ววิรณ์ 14:6 
ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่ทูตสวรรคม์ีอะไร

• ทูตสวรรคอ์งคน้ี์มีอะไร

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนที่เป็นตวัแทนทูตสวรรคอ์งคแ์รกอ่านออกเสียง หลักคาํสอน
และพันธสัญญา 133:36–37 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาส่ิงที่ทูตสวรรคท์ํากับพระ
กิตตคิณุอันเป็นนิจ

• ทูตสวรรคท์ําอะไรกับพระกิตตคิณุอันเป็นนิจ

ให้ดภูาพ โมโรไนปรากฏตอ่โจเซฟ สมิธในห้องของท่าน (หนังสือภาพพระกิตตคิณุ 
[2009], ภาพที่ 91; ด ูLDS.org ดว้ย) ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงเล่าเรือ่งที่เกิดขึน้ระหวา่ง 

โมโรไนมาเยือนโจเซฟ สมิธครัง้แรก (หากนักเรยีนจําเป็นตอ้งทบทวนเหตกุารณ์น้ี  
ท่านอาจเชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง โจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ1:29–35 )

• ภายใตก้ารนําทางของพระผู้เป็นเจ้า โมโรไนมอบอะไรให้ โจเซฟ สมิธที่ช่วยฟ้ืนฟูพระ
กิตตคิณุมายังแผ่นดนิโลก (แผ่นจารกึที่มีพระคมัภีรม์อรมอน)

แสดงภาพพระวหิารที่มีรปูป้ันเทพโมโรไนอยู่บนสุด เช่นภาพของ พระวหิารซอลท์เลค  
มี ใน หนังสือภาพพระกิตตคิณุ (ภาพที่ 119; ด ูLDS.org ดว้ย)

• ท่านคดิวา่เหตใุดจึงวางรปูป้ันเทพโมโรไนไวบ้นจุดสูงสุดของพระวหิารหลายแห่ง

อธิบายวา่ในคาํปราศัยการประชุมใหญ่ ประธาน กอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์พูดถึง ววิรณ์ 14:6 
แล้วประกาศวา่ “ทูตสวรรคอ์งคน้ั์นมาแล้ว ช่ือของท่านคอืโมโรไน” (“Stay the Course—

Keep the Faith,” Ensign, Nov. 1995, 70) ทูตสวรรคอ์าจเป็นตวัแทนของส่วนหน่ึงของผู้
ส่งสารจากสวรรค ์ซ่ึงรวมถึงโมโรไน ท่ีช่วยในการฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต์
ในยุคสุดท้าย (ด ูบรซู อาร.์ แมคคองกี, Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. 
[1965–73], 3:529–31; ด ูคพ. 13; 110:11–16; 128:20–21 ดว้ย)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนที่เป็นตวัแทนทูตสวรรคอ์งคแ์รกอ่านออกเสียง ววิรณ์ 14:7 ขอให้
ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาส่ิงที่ทูตสวรรคก์ล่าว

• ทูตสวรรคก์ล่าววา่อะไร

• ประโยค “ถึงเวลาที่พระองคจ์ะทรงพิพากษาแล้ว” หมายความวา่อย่างไร (ถึงเวลาแล้วที่
พระเยซูครสิตจ์ะพิพากษาคนทัง้ปวงของแผ่นดนิโลก) การพิพากษาของพระองคจ์ะ
เกิดขึน้ทัง้ที่การเสด็จมาครัง้ที่สอง [ด ูมาลาค ี3:1–5] และที่การพิพากษาครัง้สุดท้าย 
[ด ู2 นีไฟ 9:15])

• ตามที่เราไดเ้รยีนรู ้อะไรคอืเหตผุลหน่ึงที่พระผู้เป็นเจ้าทรงฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุของพระ
เยซูครสิต ์(นักเรยีนควรระบุความจรงิตอ่ไปน้ี พระผู้เป็นเจ้าทรงฟ้ืนฟูพระกิตติคุณ
ของพระเยซูครสิต์เพ่ือเตรยีมผู้อยู่อาศยับนแผ่นดินโลกรบัการเสด็จมาครัง้ท่ี
สองของพระเยซูครสิต์)

• พระกิตตคิณุของพระเยซูครสิตเ์ตรยีมผู้คนไวร้บัการเสด็จมาครัง้ที่สองของพระองค์
ในทางใดบ้าง



เชือ้เชิญให้นักเรยีนไตรต่รองวา่พระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูของพระเยซูครสิตช่์วยนํา
สันตสุิขมาสู่พวกเขาขณะดาํเนินชีวติในโลกที่ช่ัวรา้ยและสับสนวุน่วายน้ีอย่างไร ขอให้
นักเรยีนสองสามคนแบ่งปันความคดิของพวกเขากับชัน้เรยีน

เชือ้เชิญนักเรยีนคนท่ีเป็นตวัแทนทูตสวรรคอ์งคท์ี่สองอ่านออกเสียง ววิรณ์ 14:8 และ
นักเรยีนคนที่เป็นตวัแทนทูตสวรรคอ์งคท์ี่สามอ่านออกเสียง ววิรณ์ 14:9–11 ขอให้ชัน้
เรยีนดตูาม โดยมองหาส่ิงที่ทูตสวรรคก์ล่าว

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 8 ทูตสวรรคอ์งคท์ี่สองกล่าววา่อะไร (อธิบายวา่ความหมายหน่ึง
ของวลี “บาบิโลนมหานครน้ันพังทลายแล้ว” คอืวนัหน่ึงจะมาถึงเม่ือความช่ัวรา้ยของ
โลกจะสิน้สุด)

• การรูว้า่ความช่ัวรา้ยของโลกจะสิน้สุดอาจนําสันตสุิขมาให้เราอย่างไร

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 9–11 ทูตสวรรคพ์ูดวา่จะเกิดอะไรขึน้กับคนที่เลือกตดิตาม 
“สัตวร์า้ย” (ข้อ 9) หรอืซาตาน

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํกล่าวตอ่ไปน้ีของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ 
ขอให้ชัน้เรยีนฟังวา่ศาสดาพยากรณ์อธิบายเกี่ยวกับความทุกข์ทรมานที่คนช่ัวจะประสบ
หลังจากพวกเขาตายไวอ้ย่างไร

“ความทุกข์ ใหญ่หลวงของวญิญาณผู้จากไปในโลกแห่งวญิญาณที่ซ่ึงพวก
เขาไปอยู่หลังความตายคอืการรูว้า่พวกเขาจะไม่ไดร้บัรศัมีภาพที่คนอื่นได้
รบัและที่พวกเขาน่าจะไดร้บั และพวกเขาเป็นผู้กล่าวหาตนเอง” (คาํสอน
ของประธานศาสนาจักร: โจเซฟ สมิธ [2007], 240)

“คนคอืผู้ทรมานตนเองและผู้ตเิตยีนตนเอง มีคาํกล่าววา่ พวกเขาจะไปยังบึงท่ี ไฟและ
กํามะถันกําลังลุกไหม้อยู่ [ด ูววิรณ์ 21:8] ในความคดิของมนุษย์ ความทรมานที่เกิดจาก
ความผิดหวงัเท่ากับการเผาไหม้ดว้ยไฟและกํามะถัน” (ดคูาํสอนของประธานศาสนาจักร: 
โจเซฟ สมิธ [2007], 241)

• ตามที่ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธกล่าว อะไรคอืส่วนหน่ึงของความทุกข์ทรมานที่คน
ช่ัวรา้ยจะประสบหลังจากพวกเขาตาย

ชี ้ให้เห็นวา่หลังจากเรยีนรูว้า่คนช่ัวรา้ยจะประสบกับอะไรหลังจากความตาย ยอห์นไดย้ิน
เสียงจากสวรรคบ์รรยายถึงส่ิงที่คนชอบธรรมจะประสบหลังจากพวกเขาตาย

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ววิรณ์ 14:12–13 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
ส่ิงทีค่นชอบธรรมจะประสบหลังจากพวกเขาตาย

• คนชอบธรรมจะประสบกับอะไรหลังจากพวกเขาตาย

• ท่านคดิวา่ “หยุดพักจากการตรากตราํของเขา” หมายความวา่อย่างไร (ข้อ 13)

• ท่านจะสรปุคาํสอนของยอห์นใน ข้อ 12–13 ให้เป็นหลักธรรมหน่ึงข้อวา่อย่างไร 
(นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แต่ ให้แน่ใจวา่พวกเขาระบุหลักธรรมทํานองน้ี หากเรา
ดําเนินชีวติอย่างชอบธรรม เราจะได้รบัพรสาํหรบังานของเราและได้หยุดพักจาก
การตรากตราํของเราหลังจากเราตาย)



• หลักธรรมน้ีอาจนําสันตสุิขมาให้เราไดอ้ย่างไรเมื่อเราถูกแวดล้อมไปดว้ยความช่ัวรา้ย

ท่านอาจแบ่งปันประจักษ์พยานของท่านถึงความสําคญัของการเลือกดาํเนินชีวติอย่าง
ชอบธรรมในโลกที่ช่ัวรา้ย เชือ้เชิญให้นักเรยีนไตรต่รองวา่พวกเขาจะทําอะไรในชีวติพวก
เขาไดเ้พื่อให้แน่ใจวา่พวกเขาจะไม่ทนทุกข์ทรมานอย่างคนช่ัวรา้ยแตมี่สันตสุิขอย่างคน
ชอบธรรม เชือ้เชิญให้พวกเขาทําตามการกระตุน้เตอืนท่ี ไดร้บั

สรปุ ววิรณ์ 14:14–20 โดยอธิบายวา่ยอห์นบรรยายถึงการเก็บเกี่ยวสองครัง้ ในนิมิตของ
เขา ยอห์นเห็นวา่ระหวา่งการเก็บเกี่ยวครัง้แรกคนชอบธรรมถูกเก็บรวบรวมออกจากคน
ช่ัวรา้ย (ด ูข้อ 14–16) และระหวา่งการเก็บเกี่ยวครัง้ที่สองคนช่ัวรา้ยจะถูกเก็บรวบรวม
และถกูทําลายในที่สุด (ด ูข้อ 17–20)

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ววิรณ์ 15:1 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่
ยอห์นเห็นอะไรเกิดขึน้อีกในยุคสุดท้าย เชือ้เชิญให้นักเรยีนรายงานส่ิงที่พบ

อธิบายวา่ดงัที่บันทึกไว้ ใน ววิรณ์ 15–16 ยอห์นบรรยายถึงภัยบิบัตเิจ็ดอย่างที่จะทรมาน
คนช่ัวรา้ยในยุคสุดท้าย อย่างไรก็ตาม ก่อนท่ีเขาจะบรรยายภัยพิบัตเิหล่าน้ี ยอห์นหยุดเพื่อ
พูดซํา้ถึงพรที่คนชอบธรรมจะไดร้บั สรปุ ววิรณ์ 15:2–4 โดยอธิบายวา่ยอห์นเห็นนิมิต
ของผู้คนที่จะเอาชนะซาตานและสรรเสรญิพระผู้เป็นเจ้าในอาณาจักรซีเลสเชียล

วาดภาพภาชนะหรอืชามเจ็ดใบบนกระดานและเขียนเลข 1 ถึง 7 กํากับ (หรอืแคเ่ขียน
ตวัเลขไวบ้นกระดาน) อธิบายวา่ในนิมิตของยอห์น เขาเห็นภาชนะหรอืชามเจ็ดใบ ที่มีภัย
พิบัตเิจ็ดอย่าง

เชือ้เชิญนักเรยีนหลายๆ คนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก ววิรณ์ 16:2–4, 8–12, 16–21 ขอ
ให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่ยอห์นบรรยายภัยพิบัตเิจ็ดอย่างวา่อย่างไร หยุดหลังจาก
บรรยายภัยพิบัตแิตล่ะอย่าง และเชือ้เชิญให้นักเรยีนเขียนภัยพิบัตบินกระดานใตช้ามที่
สอดคล้องกัน (หรอืหมายเลข) บนกระดาน

หลังจากนักเรยีนอ่านคาํบรรยายของยอห์นถึงภัยพิบัตทิี่สาม เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึง
อ่านออกเสียง ววิรณ์ 16:6 ขอให้ชัน้เรยีนมองหาสาเหตหุน่ึงที่ผู้คนจะทนทุกข์จากภัย
พิบัตน้ีิในยุคสุดท้าย

• อะไรคอืเหตผุลหน่ึงซ่ึงผู้คนจะทนทุกข์จากภัยพิบัตน้ีิ

หลังจากนักเรยีนอ่านคาํบรรยายของภัยพิบัตทิี่หกแล้ว ให้อธิบายวา่ระหวา่งภัยพิบัตน้ีิ แม่
น้ํายูเฟรตสิจะเหือดแห้งเพื่อเตรยีมรบัการมารวมตวักันของบรรดากษัตรยิ์ทั่วโลกในการ
ทําสงครามท่ีอารมาเกดโดน (ด ูววิรณ์ 16:12–16; ด ูเศคารยิาห์ 12:11ดว้ย) เมื่อการสู้
รบสิน้สุดลง พระผู้ช่วยให้รอดจะทรงปรากฏพระองคต์อ่ผู้คนในกรงุเยรซูาเล็ม (ด ูคพ. 
45:47–53) และตอ่คนทัง้ปวงของโลก (ด ูมัทธิว 24:30; คพ. 101:23)



เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ววิรณ์ 16:15 และขอให้ชัน้เรยีนมองหาส่ิงที่เรา
ทําไดเ้พื่อเตรยีมรบัการเสด็จมาครัง้ที่สองของพระเยซูครสิต ์อธิบายวา่วลี “รกัษาเสือ้ผ้า
ของตนไว ้เพราะวา่เขาไม่ตอ้งเดนิเปลือยกาย” หมายถึงความพรอ้มทางวญิญาณ

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 15 เราจะทําอะไรไดบ้้างเพื่อเตรยีมรบัการเสด็จมาครัง้ที่สองของ
พระเยซูครสิต ์(นักเรยีนควรระบุหลักธรรมตอ่ไปน้ี หากเราเฝ้าดูและมีความพรอ้ม
ทางวญิญาณ เราจะพรอ้มรบัการเสด็จมาครัง้ท่ีสองของพระเยซูครสิต์)

• เราจะเตรยีมพรอ้มทางวญิญาณในทางใดไดบ้้าง

เป็นพยาน วา่พระเจ้าทรงรกัผู้คนของพระองคแ์ละทรงปรารถนาวา่เราจะเตรยีมรบัการ
เสด็จมาครัง้ที่สองของพระองค ์กระตุน้ให้นักเรยีนเฝ้าดแูละมีความพรอ้มทางวญิญาณ
เพื่อวา่พวกเขาจะไดร้บัพรจากพระเจ้า



เขียนคาํกล่าวตอ่ไปน้ีของเอ็ลเดอรล์ินน์ จี. รอบบินส์แห่งสาวกเจ็ดสิบบน กระดาน และ
เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง (ข้อความน้ีมีอยู่ ใน “Avoid It” [การให้ข้อคดิทาง
วญิญาณมหาวทิยาลัยบรคิมัยังก์ 17 ก.ย. 2013], 1, speeches. byu. edu)

“เป็นเรือ่งง่ายทีจ่ะหลีกเลีย่งการล่อลวงมากกวา่ตา้นทานการล่อลวง” (เอ็ลเดอรล์ินน์ จี. 
รอบบินส์)

• ท่านคดิวา่เหตใุดจึงเป็นเรือ่งง่ายที่จะหลีกเลี่ยงการล่อลวงมากกวา่ตา้นทานการล่อลวง

• จะเกิดอะไรขึน้หากเราให้ตวัเราอยู่ ในสถานการณ์ที่เราตอ้งตา้นทานการล่อลวงอยู่เสมอ

เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาความจรงิเมื่อพวกเขาศึกษา ววิรณ์ 17–18 เพื่อจะช่วยให้พวก
เขารูว้ธิีหลีกเลี่ยงการล่อลวงและบาปมากมายของโลก

เตอืนนักเรยีนวา่ยอห์นเห็นทตูสวรรคเ์จ็ดองค์ ในนิมิตที่จะเทภัยพิบัตลิงมาบนคนช่ัวรา้ย
ในยุคสุดท้าย (ด ูววิรณ์ 16) เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ววิรณ์ 17:1 ขอให้ชัน้
เรยีนดตูาม โดยมองหาส่ิงที่ทูตสวรรคห์น่ึงองค์ ในเจ็ดองคพ์ูดวา่จะให้ยอห์นดู

• ทูตสวรรคพ์ูดวา่จะให้ยอห์นดอูะไร

เชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่าน ววิรณ์ 17:15 ในใจ โดยมองหาวา่น้ํามากหลายหมายถึงอะไร

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 15 น้ํามากหลายซ่ึงหญิงน่ังอยู่น้ันหมายถึงอะไร (ผู้คนและ
ประชาชาตทิัง้หลายที่เธอมีอํานาจและอิทธิพลเหนือ [ด ู1 นีไฟ 14:11] ดว้ย)

เชือ้เชิญนักเรยีนสองสามคนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก ววิรณ์ 17:2–6 ขอให้ชัน้เรยีนดู
ตาม โดยมองหาคาํหรอืวลีที่บรรยายถึงหญิงคนน้ันและอิทธิพลที่เธอมีตอ่โลก

• คาํและวลี ใดบรรยายถึงหญิงคนน้ัน

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 2 อิทธิพลของหญิงคนน้ันที่มีตอ่ผู้ปกครองและผู้คนของโลก
บรรยายไวว้า่อย่างไร



• ท่านคดิวา่หญิงเมามายดว้ยโลหิตของพวกธรรมิกชนและโลหิตของบรรดาพยานของ
พระเยซูใน ข้อ 6 หมายถึงอะไร (ตลอดทุกยุคทุกสมัย คนชอบธรรมมากมายถูกคน
ช่ัวรา้ยสังหารและภาษาพระคมัภีรบ์อกวา่การสังหารคนชอบธรรมทําให้ผู้ที่สังหารน้ัน
เมามาย)

อธิบายวา่สัตวร์า้ยที่บรรยายใน ข้อ 3 อาจหมายถึงกรงุโรมในสมัยของยอห์นเช่นเดยีวกับ
อาณาจักรและประชาชาตทิัง้หลายที่เส่ือมทรามในยุคสุดท้าย (ด ูววิรณ์ 17:8–13)

ขอให้นักเรยีนพิจารณาวา่หญิงที่บรรยายไว้ ใน ข้อ 1–6 หมายถึงอะไร เชือ้เชิญให้นักเรยีน
อ่าน ววิรณ์ 17:18 ในใจ โดยมองหาวา่หญิงคนน้ันหมายถึงอะไร

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 18 หญิงคนน้ันหมายถึงอะไร

อธิบายวา่ “มหานคร” (ข้อ 18) หมายถึงบาบิโลนทางวญิญาณ (ด ูคพ. 133:14) เน่ืองจาก
ความฝักใฝ่ทางโลกและความเส่ือมทรามของบาบิโลนสมัยโบราณ และเน่ืองจากบาบิโลน
เป็นสถานที่ซ่ึงลูกหลานของอิสราเอลเป็นเชลย บาบิโลนจึงมักจะใช้เป็นภาพพจน์ใน
พระคมัภีรซ่ึ์งหมายถึงบาป ความฝักใฝ่ทางโลก อิทธิพลของมารบนแผ่นดนิโลก และการ
เป็นเชลยทางวญิญาณ (ด ู1 นีไฟ 13:1–9; 14:9–10)

ให้เขียนบนกระดานวา่ หญิงคนน้ัน = บาบิโลนหรอืความช่ัวรา้ยของโลก

เชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่าน ววิรณ์ 17:14 ในใจ โดยมองหาวา่บาบิโลนตอ่สู้กับใคร ขอให้
นักเรยีนรายงานส่ิงที่พบ

• ผลของสงครามน้ีจะเป็นอย่างไร (หลังจากนักเรยีนตอบแล้ว ให้เขียนความจรงิตอ่ไปน้ี
บนกระดาน ในยุคสุดท้าย พระเยซูครสิต์จะเอาชนะความช่ัวรา้ยของโลก)

• การรูค้วามจรงิน้ีสามารถช่วยท่านในฐานะผู้ตดิตามของพระเยซูครสิต์ ไดอ้ย่างไร

สรปุ ววิรณ์ 18:1–3 โดยอธิบายวา่ทูตสวรรคอ์ีกองคห์น่ึงประกาศถึงการล่มสลายของ 
บาบิโลนที่ช่ัวรา้ย

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ววิรณ์ 18:4 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาส่ิงที่
พระเจ้าทรงแนะนําให้ผู้คนของพระองคท์ํา

• พระเจ้าทรงแนะนําให้ผู้คนของพระองคท์ําอะไร

• พระเจ้าประทานเหตผุลอะไรกับผู้คนของพระองคเ์พื่อให้ออกมาจากบาบิโลน (เพื่อ
หลีกเลี่ยงบาปของโลกและภัยพิบัตหิรอืการพิพากษาที่จะมาถึงคนช่ัวรา้ย)

• เราสามารถระบุ ความจรงิ อะไรจากพระดาํรสัของพระเจ้าที่ทรงแนะนําให้ผู้คนของ
พระองคแ์ยกตนเองออกจากความช่ัวรา้ยของโลก (ถึงแม้นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่ง
กัน แต่ ให้แน่ใจวา่พวกเขาระบุความจรงิทํานองน้ี การแยกตัวเราออกจากความช่ัว
รา้ยของโลกจะช่วยเราหลีกเล่ียงบาปและการพิพากษาท่ีจะมาถึงคนช่ัวรา้ยในยุค
สุดท้าย ท่านอาจตอ้งการเสนอแนะให้นักเรยีนทําเครือ่งหมายคาํตา่งๆ ใน ข้อ 4 ที่สอน
ความจรงิน้ี)

แบ่งนักเรยีนออกเป็นกลุ่มๆ ละสองถึงส่ีคน แจก คาํถาม ตอ่ไปน้ีให้แตล่ะกลุ่มเป็น
เอกสารแจก และแนะนําให้นักเรยีนสนทนาคาํถามเป็นกลุ่ม Converting 
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• พระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูของพระเยซูครสิตช่์วยให้เราเอาชนะความตายทาง
วญิญาณและกลับไปที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าอย่างไร

• เราทําอะไรไดบ้้างเพื่อแยกตวัเราเองออกจากความช่ัวรา้ยของโลกขณะที่เรายังคง
ดาํเนินชีวติ รกั และปฏิสัมพันธ์กับคนที่ ไม่ ไดม้ีมาตรฐานเดยีวกันกับเรา

• การแยกตวัเราเองออกจากอิทธิพลและการปฏิบัตทิี่ ไม่ชอบธรรมช่วยท่านหรอืผู้อื่นที่
ท่านรูจ้ักหลีกเลี่ยงการล่อลวงและบาปบางอย่างของโลกอย่างไร

หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว เชือ้เชิญให้นักเรยีนสองสามคนแบ่งปันส่ิงที่พวกเขา
สนทนากับกลุ่มของพวกเขา เชือ้เชิญให้นักเรยีนเขียนลงในแผ่นกระดาษถึง (1) อิทธิพล
และการปฏิบัตทิี่ ไม่ชอบธรรมที่พวกเขาตอ้งแยกตวัออกมาและ (2) วธิีที่พวกเขาจะทํา
เช่นน้ัน เชือ้เชิญให้พวกเขาเก็บแผ่นกระดาษไว้ ในที่ซ่ึงจะกลับไปดไูดบ้่อยๆ และกระตุน้
ให้พวกเขาทําตามส่ิงที่พวกเขาเขียน

สรปุ ววิรณ์ 18:5–24 โดยอธิบายวา่ยอห์นเห็นการล่มสลายของบาบิโลนที่ช่ัวรา้ยและความ
โศกเศรา้ของผู้สนับสนุนเธอ

ให้นักเรยีนดภูาพเจ้าสาวและเจ้าบ่าว ถามนักเรยีนวา่พวกเขาคดิวา่ของขวญัอะไรดทีี่สุด
ซ่ึงพวกเขาจะมอบให้คูชี่วติในอนาคตของพวกเขาในวนัแตง่งาน หลังจากนักเรยีนตอบ 
ให้อ่านคาํกล่าวตอ่ไปน้ีของเอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนดแ์ห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง

“ ในวนัแตง่งานของท่าน ของขวญัที่ดทีี่สุดท่ีท่านสามารถมอบให้คูนิ่รนัดรข์องท่านไดค้อื
ตวัตนท่ีดทีี่สุดของท่าน—สะอาด บรสุิทธ์ิ และมีคา่ควรแก่การไดร้บัความบรสุิทธ์ิเช่นน้ัน
คนืมา” (“Personal Purity,” Ensign, Nov. 1998, 77)

• ท่านคดิวา่เหตใุดการเป็นคนสะอาดและบรสุิทธิ์จึงเป็นของขวญัที่ดทีี่สุดที่ท่านจะมอบ
ให้คูค่รองของท่านได้ ในวนัแตง่งาน

อธิบายวา่ ววิรณ์ 19 บันทึกคาํอุปมาเรือ่งการแตง่งานท่ี ใช้พยากรณ์การเสด็จมาครัง้ที่สอง
ของพระผู้ช่วยให้รอด สรปุ ววิรณ์ 19:1–6 โดยอธิบายวา่ยอห์นเห็นวา่คนชอบธรรมจะ
สรรเสรญิพระผู้เป็นเจ้าสําหรบัการพิพากษาของพระองคท์ี่มีตอ่คนช่ัวรา้ย

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ววิรณ์ 19:7 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่
งานแตง่งานของใครท่ีทูตสวรรคป์ระกาศกับยอห์น

• งานแตง่งานของใครที่ทูตสวรรคป์ระกาศกับยอห์น

• ยอห์นเรยีนรูอ้ะไรเกี่ยวกับเจ้าสาวของพระเมษโปดก



อธิบายวา่ “งานอภิเษกสมรสของพระเมษโปดก” (ววิรณ์ 19:7) หมายถึงการเสด็จมาครัง้
ที่สองของพระผู้ช่วยให้รอด เชือ้เชิญนักเรยีนอ่านออกเสียงข้อความตอ่ไปน้ีของเอ็ลเด
อรบ์รซู อาร.์ แมคคองกีแห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง ขอให้ชัน้เรยีนฟังวา่เจ้าสาวของพระ
เมษโปดกคอืใคร

“ ในสมัยการประทานน้ี เจ้าบ่าวซ่ึงไดแ้ก่พระเมษโปดกของพระผู้เป็นเจ้า จะมารบัเจ้า
สาวของพระองค ์ซ่ึงไดแ้ก่ศาสนจักรซ่ึงประกอบไปดว้ยวสุิทธิชนที่ซ่ือสัตย์ผู้เฝ้ารอคอย
ให้พระองคเ์สด็จกลับมา” (Mormon Doctrine, 2nd ed. [1966], 469)

• สัมพันธภาพในงานแตง่งานเป็นสัญลักษณ์ที่เหมาะสมสําหรบัสัมพันธภาพในพันธ
สัญญาของเรากับพระเยซูครสิต์ ในทางใดบ้าง (ท่านอาจอธิบายวา่การแตง่งานเป็น
สัมพันธภาพที่เรยีกรอ้งความซ่ือสัตย์ การเสียสละ ความรกั ข้อผูกมัด และความไว้
วางใจ)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ววิรณ์ 19:8–9 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมอง
หาส่ิงที่วสุิทธิชนสามารถทําไดเ้พื่อทําให้พวกเขาพรอ้มรบัการเสด็จมาครัง้ที่สองของพระ
ผู้ช่วยให้รอด ท่านอาจอธิบายวา่ผ้าป่านสีขาวสะอาดน้ันสามารถเป็นสัญลักษณ์ของความ
ศักดิสิ์ทธิ์ ความสะอาด และความชอบธรรม

• ดงัที่เสือ้ผ้าภรรยาของพระเมษโปดกเป็นสัญลักษณ์ เราตอ้งทําอะไรบ้างเพื่อทําให้เรา
พรอ้มรบัการเสด็จมาของพระเจ้าพระเยซูครสิต ์(หลังจากนักเรยีนตอบ ให้เขียนหลัก
ธรรมตอ่ไปน้ีบนกระดาน ถ้าเราสะอาดและชอบธรรม เราจะพรอ้มรบัการเสด็จมา
ของพระเจ้าพระเยซูครสิต์)

อธิบายวา่คาํวา่ ให้ ใน ข้อ 8 หมายถึงการให้หรอืการมอบ การชําระให้สะอาดจากบาปและ
ทําให้ชอบธรรมเป็นของประทานจากพระผู้เป็นเจ้า

• พระผู้เป็นเจ้าทรงทําอะไรที่จะทรงจัดหาหนทางให้เราไดร้บัการชําระให้สะอาดจากบาป
และเป็นคนชอบธรรม

• ท่านคดิวา่เหตใุดการเป็นคนสะอาดและชอบธรรมจึงเป็นของขวญัที่ดทีี่สุดที่เรา
สามารถถวายแดพ่ระผู้ช่วยให้รอดเมื่อพระองคเ์สด็จมาอีกครัง้

เชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่าน ววิรณ์ 19:10 ในใจ โดยมองหาวา่ยอห์นมีปฏิกิรยิาอย่างไรหลังจาก
ไดย้ินส่ิงที่ทูตสวรรคป์ระกาศตอ่เขา ขอให้นักเรยีนรายงานส่ิงที่พบ

• ทูตสวรรคป์ระกาศแก่ยอห์นวา่เขา (ทูตสวรรค)์ และผู้รบัใช้อื่นๆ ของพระผู้เป็นเจ้า
ยึดถอือะไร (คาํพยานของพระเยซูเป็นหัวใจของการเผยพระวจนะ )

อธิบายวา่ “การเผยพระวจนะ” (ข้อ 10) หมายถึงของประทานแห่งการเปิดเผยและการ
ดลใจของพระผู้เป็นเจ้า ซ่ึงทําให้คนหน่ึงไดร้บัและพูดพระคาํของพระองค ์(ด ูคูม่ือพระ
คมัภีร,์ “คาํพยากรณ์, พยากรณ์,” scriptures.lds.org)

• คนที่มีประจักษ์พยานถึงพระเยซูจะเตรยีมรบัการเสด็จมาครัง้ที่สองอย่างไร

เชือ้เชิญนักเรยีนสองสามคนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก ววิรณ์ 19:11–16 รวมถึงงานแปล
ของโจเซฟ สมิธ ววิรณ์ 19:15 ( ใน คูม่ือพระคมัภีร ์) ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
คาํและวลีที่บรรยายถึงพระผู้ช่วยให้รอดและการเสด็จมาครัง้ที่สองของพระองค ์ขอให้
นักเรยีนรายงานส่ิงที่พบ



อธิบายวา่ม้าสีขาวที่พูดถึงใน ข้อ 11 เป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะและการพิชิต พระผู้ช่วย
ให้รอดจะเสด็จมาเอาชนะบาปและความช่ัวรา้ย

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 13 มีการบรรยายถึงฉลองพระองคข์องพระผู้ช่วยให้รอดวา่อย่างไร 
(อธิบายวา่วลี “ที่ ไดจุ้่มในเลือด” หมายความวา่ฉลองพระองคข์องพระองคจ์ะเป็นสี
เลือด สีน้ีเป็นสัญลักษณ์ของการทําลายคนช่ัวรา้ย ณ การเสด็จมาของพระองค ์[ด ูคพ. 
133:46–51] และสามารถเตอืนเราเกี่ยวกับการทนทุกข์ที่พระองคท์รงประสบระหวา่ง
การชดใช้ของพระองค)์

ชี ้ให้เห็นวา่งานแปลของโจเซฟ สมิธ, ววิรณ์ 19:15 ชีแ้จงวา่ยอห์นเห็นวา่เมื่อพระเยซู
ครสิตเ์สด็จมาในฐานะพระมหากษัตรยิ์เหนือกษัตรยิ์ทัง้หลายและเจ้านายเหนือเจ้านาย
ทัง้หลาย พระองคจ์ะทรงปกครองประชาชาตดิว้ยพระคาํของพระผู้เป็นเจ้า สรปุ ววิรณ์ 
19:17–21 โดยอธิบายวา่ยอห์นเห็นความพินาศของคนท่ีตอ่สู้กับพระเมษโปดกของพระผู้
เป็นเจ้า (ดงูานแปลของโจเซฟ สมิธ, ววิรณ์ 19:18)

สรปุโดยขอให้นักเรยีนไตรต่รองวา่พวกเขาจะทําอะไรไดบ้้างเพื่อให้พรอ้มรบัการเสด็จมา
ของพระเยซูครสิต ์กระตุน้ให้พวกเขาทําตามการกระตุน้เตอืนที่ ไดร้บั



ขอให้นักเรยีนนึกถึงการประกวดหรอืการแข่งขัน (เช่นการแข่งขันดา้นศิลปะหรอืกีฬา) 
ที่พวกเขาเคยมีส่วนรว่มแม้วา่พวกเขาเช่ือวา่จะแพ้ จากน้ันให้นักเรยีนนึกถึงเวลาที่พวก
เขามีส่วนรว่มกับการประกวดหรอืการแข่งขันที่พวกเขาเช่ือวา่พวกเขาจะชนะ

• ความคาดหวงัของท่านเก่ียวกับผลลัพธ์ของการประกวดและการแข่งขันอาจจะเปลี่ยน
วธิีที่ท่านแข่งอย่างไร

• เหตใุดคนถึงอาจยอมแพ้เมื่อพวกเขาคดิวา่พวกเขาจะแพ้ มีเวลาใดที่ท่านคดิวา่ท่านจะ
แพ้แตท่่านกลับชนะ

อธิบายกับนักเรยีนวา่เมื่อพวกเขาศึกษา ววิรณ์ 20 พวกเขาจะเรยีนรูม้ากขึน้เกี่ยวกับการ
ตอ่สู้ระหวา่งความดกีับความช่ัวและผลลัพธ์สุดท้ายของการตอ่สู้น้ัน เชือ้เชิญให้นักเรยีน
มองหาความจรงิเมื่อพวกเขาศึกษา ววิรณ์ 20 ซ่ึงจะเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขายังคง
ซ่ือสัตย์ตอ่พระผู้ช่วยให้รอดระหวา่งการตอ่สู้น้ี

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ววิรณ์ 20:1–3 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
ส่ิงที่จะเกิดขึน้กับซาตานระหวา่งมิลเลเนียม

• จะเกิดอะไรขึน้กับซาตานระหวา่งมิลเลเนียม (อธิบายวา่บาดาลลึกหมายถึงนรก)

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 3 ซาตานจะไม่สามารถทําอะไรเน่ืองจากเขาถูกมัดไว้

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ววิรณ์ 20:4–6 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
วา่ยอห์นเห็นใครไดร้บัการพิพากษา

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 4 ยอห์นเห็นใครไดร้บัการพิพากษา

• คนเหล่าน้ีไดร้บัรางวลัอะไรเน่ืองจากความซ่ือสัตย์ของพวกเขา

• พวกเขาจะไดร้บัส่วนใดในระหวา่งมิลเลเนียม (การฟ้ืนคนืชีวติครัง้แรก)

• เราสามารถเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรจาก ววิรณ์ 20:4–6 เกี่ยวกับพรที่เราจะไดร้บัหาก
เราซ่ือสัตย์ตอ่พระเยซูครสิต ์(นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกันแตค่วรระบุหลักธรรม



ทํานองน้ี หากเราซ่ือสตัย์ต่อพระเยซูครสิต์ เราจะมีสว่นในการฟ้ืนคืนชีวติครัง้
แรกและปกครองกับพระครสิต์ระหวา่งมิลเลเนียม)

อธิบายวา่การฟ้ืนคนืชีวติครัง้แรกเริม่ตน้ดว้ยการฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระเยซูครสิต์
รวมถึงคนชอบธรรมท่ีสิน้ชีวติก่อนการฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระครสิต ์(ด ูโมไซยาห์ 
15:21–25; แอลมา 40:16–20) คนชอบธรรมส่วนใหญ่ที่สิน้ชีวติก่อนการฟ้ืนคนืพระชนม์
ของพระครสิตจ์ะฟ้ืนคนืชีวติในช่วงเกี่ยวเน่ืองกับการเสด็จมาครัง้ที่สองของพระเยซู
ครสิต ์(ด ูเจมส์ อี. ทาลเมจ, The Articles of Faith, 12th ed. [1924], 385) คนช่ัวรา้ยและไม่
กลับใจจะไม่ฟ้ืนคนืชีวติจนกระทั่งหลังการฟ้ืนคนืชีวติครัง้ที่สอง ซ่ึงจะเกิดขึน้ในช่วงสิน้
สุดมิลเลเนียม (ด ูคพ. 76:85)

• การรูว้า่ท่านสามารถมีส่วนในการฟ้ืนคนืชีวติครัง้แรกและปกครองกับพระเยซูครสิตร์ะ
หวา่งมิลเลเนียมจะช่วยให้ท่านซ่ือสัตย์ตอนน้ีในการตอ่สู้กับมารไดอ้ย่างไร

เป็นพยานวา่คนท่ียังคงซ่ือสัตย์จะมีส่วนในการฟ้ืนคนืชีวติครัง้แรกและปกครองกับพระผู้
ช่วยให้รอดระหวา่งมิลเลเนียม

เขียนข้อความที่ ไม่ครบถ้วนตอ่ไปน้ีบนกระดาน เมือ่สิน้สุดมิลเลเนียม . . .

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ววิรณ์ 20:7–10 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมอง
หาเหตกุารณ์ที่ยอห์นบรรยายวา่จะเกิดขึน้ในช่วงสิน้สุดมิลเลเนียม

• ยอห์นบรรยายเหตกุารณ์ใด (อธิบายวา่ช่ือ โกก และ มาโกก ใน ข้อ 8 หมายถึงกองกําลัง
ที่ซาตานจะใช้ ในช่วงสิน้สุดมิลเลเนียมเพ่ือตอ่สู้กับผู้คนของพระเจ้าเป็นครัง้สุดท้าย 
[ด ูคพ. 88:110–14])

• หลังจากการตอ่สู้น้ี จะเกิดอะไรขึน้กับมารและผู้ตดิตามของเขา (หลังจากนักเรยีนตอบ 
เตมิข้อความบนกระดานให้ครบถ้วนเพื่อจะอ่านไดด้งัน้ี ในช่วงสิน้สุดมิลเลเนียม 
กองกําลังของพระผู้เป็นเจ้าจะเอาชนะซาตานและผู้ติดตามเขา)

• เหตใุดจึงสําคญัที่เราตอ้งเข้าใจผลลัพธ์สุดท้ายของการตอ่สู้ระหวา่งพระผู้เป็นเจ้ากับ
ซาตาน

อธิบายวา่ในส่วนหน่ึงของแผนแห่งความรอดของพระบิดาบนสวรรค ์ทุกคนที่เคยอยู่
บนโลกน้ีจะยืนอยู่เบือ้งพระพักตรพ์ระผู้เป็นเจ้าเพื่อรบัการพิพากษา ขอให้นักเรยีน
จินตนาการวา่พวกเขาคดิวา่การพิพากษาสุดท้ายจะเป็นอย่างไร

• ท่านหวงัวา่จะคดิหรอืรูสึ้กอย่างไรเม่ือท่านยืนอยู่เบือ้งพระพักตรพ์ระผู้เป็นเจ้าเพื่อรบั
การพิพากษา

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึง อ่าน ออกเสียงววิรณ์ 20:12–13 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดย
มองหาวา่พระผู้เป็นเจ้าจะทรงพิพากษาเราอย่างไร



• เราสามารถเรยีนรูค้วามจรงิอะไรจาก ข้อ 12 เกี่ยวกับวธิีที่เราจะไดร้บัการพิพากษา 
(นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกัน แตค่วรระบุความจรงิตอ่ไปน้ี พระผู้เป็นเจ้าจะทรง
พิพากษาเราจากหนังสอืท่ีเขียนไวต้ามการกระทําของเรา)

• ยอห์นเห็นหนังสืออะไร (พระคมัภีร ์บันทึกของศาสนจักรซ่ึงบันทึกศาสนพิธีแห่งความ
รอดและอาจจะเป็นการกระทําอื่นๆ และหนังสือแห่งชีวติ [ด ู2 นีไฟ 29:10–11; คพ. 
128:6–7])

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงคาํอธิบายของหนังสือแห่งชีวติ ดงัน้ี

“ ในแง่มุมหน่ึง หนังสือแห่งชีวติคอืความคดิและการกระทําทัง้หมดของบุคคลผู้หน่ึง
—น่ันคอืบันทึกแห่งชีวติของเขา อย่างไรก็ตาม, พระคมัภีรชี์ ้ให้เห็นอีกดว้ยวา่มีบันทึก
ในสวรรคเ์ก็บรกัษาไวเ้กี่ยวกับคนซ่ือสัตย์, รวมทัง้ช่ือของพวกเขาและเรือ่งราวเก่ียวกับ
การกระทําอันชอบธรรมของพวกเขา (คพ. 88:2; 128:7)” (คูม่อืพระคมัภีร,์ “หนังสือแห่ง
ชีวติ”)

ชี ้ให้เห็นวา่พระเจ้าทรงเปิดเผยแก่ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธวา่นอกเหนือจากงาน
ของเรา เราจะไดร้บัการพิพากษาตามความปรารถนาของใจเรา (ด ูคพ. 137:9; ด ูแอลมา 
41:3–5ดว้ย)

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ววิรณ์ 20:13 จะเกิดอะไรขึน้ก่อนท่ีเราจะไดร้บัการพิพากษา (หาก
จําเป็นให้อธิบายวา่ “ทะเลก็ส่งคนืคนทัง้หลายที่ตายในทะเล ความตายและแดนมรณา
ก็ส่งคนืคนทัง้หลายที่อยู่ ในแดนน้ัน” หมายถึงการฟ้ืนคนืชีวติของทุกคน)

• การที่เราฟ้ืนคนืชีวติก่อนจะยืนอยู่เบือ้งพระพักตรพ์ระผู้เป็นเจ้าเพื่อรบัการพิพากษามี
ความสําคญัอย่างไร

เป็นพยานวา่เราแตล่ะคนจะยืนอยู่เบือ้งพระพักตรพ์ระผู้เป็นเจ้าเพื่อรบัการพิพากษา
และการกระทําของเราในปัจจุบันจะกําหนดวา่ประสบการณ์น้ันจะเป็นอย่างไรสําหรบัเรา 
อ่านออกเสียงคาํถามตอ่ไปน้ี และเชือ้เชิญให้นักเรยีนเขียนคาํตอบลงในสมุดจดหรอืสมุด
บันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องพวกเขา

• ท่านจะทําอะไรไดด้ขีึน้ในชีวติของท่านเพ่ือเตรยีมรบัการพิพากษาจากพระเจ้า

ท่านอาจเชือ้เชิญให้นักเรยีนใช้เครือ่งมือการศึกษาพระคมัภีรเ์ช่นเชิงอรรถพระคมัภีร ์
คูม่ือพระคมัภีร ์(มี ใน scriptures.lds.org) เพ่ือช่วยหาพระคมัภีรเ์พิ่มเตมิที่สอนเก่ียวกับ
การพิพากษาสุดท้าย นักเรยีนอาจเขียนข้ออ้างอิงพระคมัภีรเ์พิ่มเตมิเหล่าน้ีในพระคมัภีร์
ของพวกเขาใกล้กับ ววิรณ์ 20:12 เชือ้เชิญให้นักเรยีนรายงานความจรงิเพิ่มเตมิเกี่ยวกับ
การพิพากษาสุดท้ายที่พวกเขาเรยีนรูผ้่านกิจกรรมน้ีกับชัน้เรยีน



เชือ้เชิญให้นักเรยีนนึกถึงเวลาที่ชีวติพวกเขาประสบความโศกเศรา้หรอืความเจ็บปวด
อย่างยิ่ง

• มีประสบการณ์อะไรบ้างในชีวติที่ทําให้เกิดความโศกเศรา้หรอืความเจ็บปวดอย่างยิ่ง 
(เขียนคาํตอบของนักเรยีนไวบ้นกระดาน)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาความจรงิขณะที่พวกเขาศึกษา ววิรณ์ 21 ที่จะนําการ
ปลอบโยนมาสู่พวกเขาในยามยากลําบาก

อธิบายกับนักเรยีนวา่ ววิรณ์ 21–22 เป็นนิมิตอันตอ่เน่ืองของยอห์นเกี่ยวกับเหตกุารณ์ที่
จะเกิดขึน้หลังจากการเสด็จมาครัง้ที่สองของพระเยซูครสิต์

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ววิรณ์ 21:1–2 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
ส่ิงที่ยอห์นเห็นวา่จะเกิดขึน้

• ยอห์นเห็นวา่จะเกิดอะไรขึน้

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงข้อความตอ่ไปน้ี

ข้อความท่ี 1
เมื่อพระเยซูครสิตเ์สด็จมาอีกครัง้และมิลเลเนียมเริม่ขึน้ โลกจะเปลี่ยนไปสู่สภาพที่เคย
เป็นก่อนการตกของอาดมัและเอวา ก่อนการตก โลกอยู่ ในสภาพของเทอเรสเทรยีลหรอื
สวรรค ์(สภาพของดนิแดนบรมสุขเกษม) หลังจากมิลเลเนียม โลกน้ีจะเปลี่ยนอีกครัง้
ไปสู่สภาพซีเลสเชียลเพื่อเตรยีมรบัการประทับของพระผู้เป็นเจ้า การเปลี่ยนแปลงเหล่า
น้ีอาจเป็นส่ิงที่ยอห์นเห็นวา่เกิดขึน้เมื่อเขา “เห็นฟ้าสวรรค์ ใหม่และแผ่นดนิโลกใหม่” 
(ววิรณ์ 21:1)

ข้อความท่ี 2
นครเยรซูาเล็มใหม่ที่ยอห์นเห็นลอยลงมาจากสวรรคเ์ป็นนครซีเลสเชียลของพระ
ผู้เป็นเจ้า นครน้ีน่าจะรวมถึงเมืองของเอโนค ซ่ึงแปรสภาพและถูกรบัขึน้สู่สวรรค ์



“นครศักดิสิ์ทธิ์” น้ีจะลอยลงมาและรวมกับนครเยรซูาเล็มใหม่ หรอืไซอัน ที่วสุิทธิชน
จะสรา้งบนแผ่นดนิโลก (ด ูโมเสส 7:62–64)

• ท่านคดิวา่ยอห์นจะรูสึ้กอย่างไรเมื่อเขาเห็นส่ิงเหล่าน้ีขณะถูกเนรเทศเพราะความเช่ือ
ของเขาในพระเยซูครสิต์

ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ววิรณ์ 21:3–4 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาส่ิงที่
พระผู้เป็นเจ้าจะทรงทําเพื่อผู้คนของพระองค์

• พระผู้เป็นเจ้าจะทรงทําอะไรเพื่อผู้คนของพระองค ์(นักเรยีนอาจระบุความจรงิทํานอง
น้ี พระผู้เป็นเจ้าจะประทับอยู่กับผู้คนและทรงปลอบโยนผู้คนของพระองค์ พวก
เขาจะไม่ประสบกับความตาย ความโศกเศรา้ หรอืความเจ็บปวดอีกต่อไป เขียน
ความจรงิน้ีไวบ้นกระดาน)

ดรูายการของส่ิงที่จะนําความโศกเศรา้หรอืความเจ็บปวดมาให้เราบนกระดาน

• การรูว้า่พระผู้เป็นเจ้าจะทรงปลอบโยนผู้คนของพระองคแ์ละทรงขจัดความโศกเศรา้
และความเจ็บปวดของพวกเขาช่วยเราเมื่อเราประสบความท้าทายในเวลาน้ีอย่างไร

ท่านอาจตอ้งการแบ่งปันประจักษ์พยานของท่านเกี่ยวกับพระปรชีาสามารถของพระผู้
เป็นเจ้าเพื่อปลอบโยนเรา

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ววิรณ์ 21:7 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาส่ิงที่
พระเจ้าทรงสัญญากับผู้ชนะอย่างซ่ือสัตย์

• พระเจ้าทรงสัญญาอะไรกับผู้ชนะ

• จากส่ิงที่ท่านไดเ้รยีนรูเ้กี่ยวกับความท้าทายท่ีมีอยู่และจะมีอยู่ก่อนการเสด็จมาครัง้ที่
สอง คนเหล่าน้ีจะชนะอะไรบ้าง

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนเดมิอ่านออกเสียง ววิรณ์ 21:8 ท่านอาจตอ้งการอธิบายวา่พวกใช้
เวทมนตรเ์ป็นคนที่มีส่วนในกิจกรรมเพื่อเชือ้เชิญอิทธิพลของวญิญาณช่ัวรา้ยและพวก
ล่วงประเวณีเป็นคนที่มีเพศสัมพันธ์ก่อนแตง่งานหรอืเป็นชู้

• คนที่บรรยายไว้ ใน ข้อ 8 จะประสบอะไร (ความตายครัง้ที่สอง)

อธิบายวา่ความตายครัง้ที่สองเป็นความตายทางวญิญาณ หรอืการแยกออกจากพระผู้
เป็นเจ้า คนที่เต็มใจกบฏตอ่ความสวา่งและความจรงิจะประสบความตายน้ีหลังจากการ
พิพากษาสุดท้าย (ด ูฮีลามัน 14:16–19)

สรปุ ววิรณ์ 21:9–21 โดยอธิบายวา่ยอห์นบรรยายถึงนครซีเลสเชียลของพระผู้เป็นเจ้า 
เขาเห็นวา่นครน้ันมีกําแพงสูง มีประต ู12 ประต ูโดยมีทูตสวรรค ์12 องคท์ําหน้าที่เฝ้า
ประตู

เชือ้เชิญนักเรยีนหลายๆ คนผลัดกันอ่านออกเสียงจาก ววิรณ์ 21:22–27 ขอให้ชัน้เรยีนดู
ตาม โดยมองหาส่ิงที่ยอห์นเรยีนรูเ้กี่ยวกับนครซีเลสเชียล

• ท่านเรยีนรูอ้ะไรจากนครน้ี

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 27 ใครไดร้บัอนุญาตให้เข้าไป เฉพาะผู้ที่มีช่ือเขียนอยู่ ในหนังสือ
แห่งชีวติของพระเมษโปดก)



เมื่อนักเรยีนศึกษา ววิรณ์ 22 เชือ้เชิญให้พวกเขามองหาความจรงิที่จะช่วยพวกเขารูว้ธิี
ให้ช่ือของพวกเขาเขียนไว้ ในหนังสือแห่งชีวติของพระเมษโปดกและไดร้บัอนุญาตให้เข้า
นครซีเลสเชียลน้ี

ท่านอาจแสดง ภาพ พระที่น่ังหรอืวาดภาพหน่ึงไวบ้นกระดาน

ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงมาท่ีกระดานและวาดส่ิงอื่นที่ยอห์นเห็นนอกเหนือจากพระที่น่ัง
ขณะที่นักเรยีนอีกคนอ่านออกเสียง ววิรณ์ 22:1–2 

• ยอห์นเห็นอะไรอีกในนครซีเลสเชียลของพระผู้เป็นเจ้า

เชือ้เชิญให้นักเรยีนคนน้ันกลับไปน่ังที่

• ตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ 2 ยอห์นบรรยายถึงตน้ไม้แห่งชีวติวา่อย่างไร (ตน้ไม้ออกผล
มากมายตลอดเวลา และใบของตน้ไม้น้ันสามารถรกัษาโรคของบรรดาประชาชาต)ิ

เตอืนนักเรยีนวา่พระคมัภีรม์อรมอนบันทึกวา่ทัง้ลี ไฮและนีไฟเห็นนิมิตของตน้ไม้แห่ง
ชีวติ นีไฟเรยีนรูว้า่ทัง้ตน้ไม้และแหล่งน้ําแห่งชีวติหมายถึงความรกัของพระผู้เป็นเจ้า 
(ด ู1 นีไฟ11:25) เขียน ความรกัของพระผู้เป็นเจ้า ข้างตน้ไม้และแม่น้ําในภาพวาดของ
นักเรยีน

• การแสดงให้ประจักษ์ถึงความรกัที่ย่ิงใหญ่ที่สุดของพระผู้เป็นเจ้าคอือะไร (การชดใช้
ของพระเยซูครสิต ์[ด ูยอห์น 3:16; 1 ยอห์น 4:9] ผลของตน้ไม้อาจหมายถึงพรของการ
ชดใช้เช่นกัน)

สรปุ ววิรณ์ 22:3–10 โดยอธิบายวา่นอกจากเห็นนครซีเลสเชียลน้ี ยอห์นยังไดร้บัพยาน
จากทูตสวรรคท์ี่บอกกับเขาวา่ส่ิงที่เปิดเผยตอ่เขาน้ันเป็นความจรงิ

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอา่นออกเสียง ววิรณ์ 22:11–13 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหา
ส่ิงที่พระเจ้าจะทรงทําเมื่อพระองคเ์สด็จมาอีกครัง้

• พระเจ้าจะทรงทําอะไรเมื่อพระองคเ์สด็จมาอีกครัง้

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ววิรณ์ 22:14 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาส่ิง
ที่เราตอ้งทําเพ่ือไดร้บัอนุญาตให้เข้าสู่อาณาจักรซีเลสเชียล

• เราตอ้งทําอะไรเพื่อเข้าสู่อาณาจักรซีเลสเชียล

อธิบายวา่เพ่ือที่จะ “จะมีสิทธิ์ ในตน้ไม้แห่งชีวติ” หมายถึงมีคา่ควรที่จะไดร้บัพรทัง้ปวง
จากการชดใช้ รวมถึงชีวตินิรนัดร์

• เราสามารถระบุหลักธรรมอะไรจาก ข้อ 14 (นักเรยีนอาจใช้คาํพูดตา่งกันแตค่วรระบุ
หลักธรรมทํานองน้ี ถ้าเรารกัษาพระบัญญัติของพระเจ้า เราสามารถรบัพรทัง้ปวง
ของการชดใช้ของพระเยซูครสิต์และเข้าสูอ่าณาจักรซีเลสเชียล อธิบายวา่การ
รกัษาพระบัญญัตขิองพระองคร์วมถึงการไดร้บัศาสนพิธีทัง้หมดที่จําเป็นตอ่การเข้าสู่
อาณาจักรซีเลสเชียล)



อธิบายวา่แม้วา่พรบางประการของการชดใช้—เช่นของประทานแห่งการฟ้ืนคนืชีวติ—จะ
ประทานให้เปล่าแก่บุตรธิดาทัง้ปวงของพระผู้เป็นเจ้า พรอื่นๆ —เช่นชีวตินิรนัดร—์มี
ให้กับคนที่เพียรพยายามใช้ศรทัธาในพระเยซูครสิต ์กลับใจ และทําตามพระบัญญัตขิอง
พระองคเ์ท่าน้ัน

เขียนคาํถามตอ่ไปน้ีบน กระดาน

พระบัญญัตแิละคาํสอนอะไรทีท่่านไดเ้รยีนรู้ ในการศกึษาพันธสัญญาใหม่ของท่านและ
พยายามประยุกต์ ใช้ ในชีวติท่าน

ความพยายามของท่านในการประยุกต์ ใช้พระบัญญัตเิหล่าน้ีเคยช่วยท่านให้รบัพรของ
พระเจ้าและเตรยีมท่านให้พรอ้มกลับไปยังทีป่ระทับของพระบิดาในสวรรคข์องท่าน
อย่างไร

เชือ้เชิญให้นักเรยีนพิจารณาวา่พวกเขาจะตอบคาํถามสองข้อน้ีอย่างไรโดยทบทวนส่ิงที่
พวกเขาเขียนในสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีร ์ส่ิงที่พวกเขาเขียนหรอืทําเครือ่งหมาย
ในพระคมัภีรข์องพวกเขา และข้อผู้เช่ียวชาญพระคมัภีรท์ี่พวกเขาศึกษาในปีน้ี ขอให้
นักเรยีนเขียนคาํตอบของพวกเขาตอ่คาํถามสองข้อน้ีลงในสมุดจดหรอืสมุดบันทึกการ
ศึกษาพระคมัภีรข์องพวกเขา

หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว เชือ้เชิญให้นักเรยีนสองสามคนแบ่งปันส่ิงที่พวกเขาเขียน
กับชัน้เรยีน (เตอืนนักเรยีนไม่ ให้แบ่งปันอะไรที่เป็นส่วนตวัมากเกินไป)

สรปุ ววิรณ์ 22:15–19 โดยอธิบายวา่คนท่ีไม่รกัษาพระบัญญัตขิองพระเจ้าจะไม่สามารถ
เข้าสู่นครซีเลสเชียลได ้พระเยซูครสิตเ์ป็นพยานวา่พระองคป์ระทานการเปิดเผยน้ีแก่
ยอห์น และยอห์นเชือ้เชิญให้ทุกคนมารบัน้ําน้ีโดยไม่เสียอะไร ยอห์นเตอืนผู้อ่านของเขา
ไม่ ให้เปลี่ยนแปลงข่าวสารในหนังสือที่เขาเขียน

เชือ้เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ววิรณ์ 22:20 ขอให้ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาวา่
ยอห์นขออะไร

• ยอห์นขออะไร

• ตามที่ท่านไดเ้รยีนรูจ้ากหนังสือววิรณ์ ทา่นคดิวา่เหตใุดยอห์นจึงตัง้ตารอคอยพระเจ้า
เสด็จมา

สรปุ โดยเป็นพยานถึงความจรงิที่นักเรยีนคน้พบใน ววิรณ์ 21–22
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7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
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พันธสญัญาเดิม พันธสญัญาใหม่ พระคัมภีรม์อรมอน พระคัมภีรห์ลักคําสอน
และพันธสญัญา

โมเสส 1:39 มัทธิว 5:14–16 1 นีไฟ 3:7 จส—ป 1:15–20

โมเสส 7:18 มัทธิว 11:28–30 2 นีไฟ 2:25 คพ. 1:37–38

อับราฮัม 3:22–23 มัทธิว 16:15–19 2 นีไฟ 2:27 คพ. 6:36

ปฐมกาล 1:26–27 มัทธิว 22:36–39 2 นีไฟ 9:28–29 คพ. 8:2–3

ปฐมกาล 2:24 มัทธิว 28:19–20 2 นีไฟ 25:23, 26 คพ. 10:5

ปฐมกาล 39:9 ลูกา 24:36–39 2 นีไฟ 28:7–9 คพ. 13:1

อพยพ 19:5–6 ยอห์น 3:5 2 นีไฟ 31:19–20 คพ. 18:10–11

อพยพ 20:3–17 ยอห์น 14:6 2 นีไฟ 32:3 คพ. 18:15–16

โยชูวา 24:15 ยอห์น 14:15 2 นีไฟ 32:8–9 คพ. 19:16–19

1 ซามูเอล 16:7 ยอห์น 17:3 โมไซยาห์ 2:17 คพ. 19:23

สดดุ ี24:3–4 กิจการของอัครทูต 2:36–38 โมไซยาห์ 3:19 คพ. 25:13

สดดุ ี119:105 กิจการของอัครทูต 3:19–21 โมไซยาห์ 4:30 คพ. 46:33

สดดุ ี127:3 1 โครนิธ์ 6:19- 20 แอลมา 7:11- 13 คพ. 58:27

สุภาษิต 3:5–6 1 โครนิธ์ 15:20- 22 แอลมา 32:21 คพ. 58:42–43

อิสยาห์ 1:18 1 โครนิธ์ 15:40- 42 แอลมา 37:35 คพ. 64:9–11

อิสยาห์ 5:20 กาลาเทีย 5:22–23 แอลมา 39:9 คพ. 76:22–24

อิสยาห์ 29:13–14 เอเฟซัส 4:11–14 แอลมา 41:10 คพ. 76:40–41

อิสยาห์ 53:3–5 ฟีลิปปี 4:13 ฮีลามัน 5:12 คพ. 78:19

อิสยาห์ 58:6–7 2 เธสะโลนิกา 2:1–3 3 นีไฟ 12:48 คพ. 82:10

อิสยาห์ 58:13–14 2 ทิโมธี 3:15–17 3 นีไฟ 18:15, 20–21 คพ. 88:124

เยเรมีย์ 1:4–5 ฮีบร ู12:9 อีเธอร ์12:6 คพ. 89:18–21

เอเสเคยีล 37:15–17 ยากอบ 1:5–6 อีเธอร ์12:27 คพ. 107:8

อาโมส 3:7 ยากอบ 2:17–18 โมโรไน 7:41 คพ. 121:36, 41–42

มาลาค ี3:8–10 1 เปโตร 4:6 โมโรไน 7:45, 47–48 คพ. 130:22–23

มาลาค ี4:5–6 ววิรณ์ 20:12 โมโรไน 10:4–5 คพ. 131:1–4
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