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แหล่งช่วยสำหรับครู 

รูปแบบของบทเรียน การใช้อุปกรณ์ 

ขอแจ้งให้ทราบว่าคู่มือเล่มนี้มีบทเรียนทั้งหมดสี่สิบสี่บทเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในแต่ละบทเรียน 
จะมีแหล่งช่วยอย่างเพียงพอ โดยจะประกอบไปด้วยเน้ือหาของเร่ืองราวกิจกรรม ข้ออ้างอิงจากพระคัมภีร์ 
และโสตทัศนูปกรณ์ในด้านต่าง ๆ บางบทเรียนท่านอาจตองใช้เวลามากเป็นพิเศษซ่ึงไม่ถือเป็น!]ญหา 
แต่อย่างใด บางบทเรียนมีเน้ือหาท่ีท่านอาจตองแบ่งการสอนออกเป็นสองคาบโดยใช้เวลาในช้ันเรียนของ 
โรงเรียนวันอาทิตย์เพ่ือสอนบทเรียนดังกล่าว 
ขอใหพระวิญญาณทรงนำในการตัดสินใจว่าจะสอนเนื ้อหาที ่ให้ไวในบทเรียนมากนอยแค ,ไหน 
เตรียมบทเรียนตามความตองการของสมาชิกในชั้นเรียนและให้พอดีกับเวลาที่ท่านมีในชั้นเรียนนั้น 
ไม่จำเป็นตองใช้เนื้อหาทั้งหมดที่มีอยู่ในบทเรียน ขอให้เป็นไปตามการทรงนำของพระวิญญาณ 
และใช้พระคัมภีร์ในการเสือกเน้ือหาท่ีจะนำเสนอ ขอให้ระลึกว่าพระคัมภีร์คือแหล่งช่วยท่ีสำคัญท่ีสุดของ 
สมาชิกในชั้นเรียน เมื่อท่านวางแผนบทเรียนของท่านขอให้นำการสนทนาโดยอาศัยเรื่องราวจาก 
พระคัมภีร์ก่อนส่ิงอ่ืนเสมอ 
ให้ทบทวนบทเรียนแต่ละบทอย่างถ่ีถวน รวบรวมและจัดเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างท่ีจำเป็นท่านอาจตองจัด 
เตรียมอุปกรณ์บางอย่างไว'ล่วงหนา เช่น รูปภาพ ปากกาเขียนกระดาน แปรงลบกระดาน ซึ่งขอได้จาก 
ห้องสมุดอาคารการประชุม หากท่านตองการใช้แถบคำ หรือโปสเตอร์แทนการเขียนกระดาน 
ขอให้เตรียม อุปกรณ์ดังกล่าวไว้แต่เนิ่น ๆ ก่อนที่ท่านจะสอน 
ท่านอาจตองตรวจดูหลักสูตรทั้งหมดก่อนที่จะเริ่มสอน ให้แน่ใจว่าท่านได้แบ่งเวลาไว้อย่างด ี ทั้งนี้ 
เพ่ือให้ชีวิตของศาสดาคนต่อ ๆ มาได้รับการกล่าวถึงอย่างเพียงพอ 
คู,มือเล่มนี้ไดรับการออกแบบมาอย่างเรียบง่ายและเป็นไปตามรูปเฌบมาตรฐานสำหรับหลักสูตรโรงเรียน 
วันอาทิตย์ทั้งหมด โดยมีส่ิงท่ีจะแจ้งให้ทราบดังต่อไปน้ี 

1. กิจกรรมในชั้นเรียนที่แนะนำไว้จะมีมากกว่าที่เคยให้ไว้ในคู่มือเล่มก่อน ๆ ดูเหมือนว่าสมาชิกในชั้น 
เรียนจะเรียนเได้ดีท่ีสุดเม่ือพวกเขามีส่วนร่วมในช้ันเรียน กิจกรรมบางอย่างมีไว้เพื่อให้สมาชิกชั้นเรียน 
มีโอกาสลุกขนยึนและเปลี่ยนอิริยาบถบ้างเท่านั้น บ่อยครั้งที่การเปลี่ยนอิริยาบถ จะส่งผลให้การนำ-
เสนอบทเรียนลูน่าสนุกและน่าสนใจมากข้ึนกว่าเดิม ในบางคร้ัง การมีส่วนร่วมในช้ันเรียนหมายถึง 
การมอบหมายให้อ่านหรือทำรายงาน แต่ควรเป็นการมอบหมายล่วงหนาเพ่ือให้สมาชิกช้ันเรียนมีโอกาส 
เตรียมตัว 

2. คู่มือเล่มนี้ม่งเนนการทำให้สมาชิกชั้นเรียนมีส่วนร่วมด้วยการใช้พระคัมภีร ์ วิธีที่ดีที่สุด1ในการนำ 
ชั้นเรียนมุ่งไปสู่พระผู้ช่วยให้รอดโดยตรงโดยผ่านพระคัมภีร์ ให้สมาชิกมีโอกาสตอบสนองและเรียนรู 
จากพระคัมภีร์ด้วยตัวของเขาเอง กระตุ้นให้พวกเขานำพระคัมภีร์มาท่ีช้ันเรียนเพ่ืออ่าน ทำเครื่องหมาย 
และเทียบเคียงขอพระคัมภีร์ที่อ้างอิงในชั้นเรียนและที่บ้าน (ท่านตองแน่ใจว่ามีพระคัมภีร์เพียงพอ 
กับจำนวนสมาชิกในชั้นเรียนหากตองการเพิ่ม ให้ติดต่อกับเจ้าหนาที่ห้องสมุดอาคารประชุม) 
เม่ือท่านจะมอบหมายให้!ครเป็นผู้อ่านขอความในช้ันเรียน ขอให้สำรวจอย่างรอบคอบถึงความสามารถ 
ในการอ่านและความเขาใจในพระคัมภีร์ของสมาชิกนั้น ๆ ความรับผิดชอบอย่างหน่ึงของท่านคือ 

V 



ข้อแนะนำ 
ในการสอน 

ช่วยให้พวกเขาพัฒนาความรักและความเขาใจในพระคัมภีร์ซึ่งอาจทำไดโดยการมอบหมายขอความ 
สั้น ๆ ในพระคัมภีร์ไวล่วงหนาเพึ่อให้เยาวชนชายหรือหญิงทำความเขาใจและรูสึกสบายใจ 
เม่ือต้องอ่านพระคัมภีร์ใfนในช้ันเรียน 

3. ส่วนที่เป็นภาพสีในตอนทายของคู่มือเล่มนี้คือภาพของประธานศาสนาจักรแต่ละท่าน ดานหลังของ 
แต่ละภาพจะมีอัตชีวประวัติโดยย่อรวมทั้งรายละเอียดของวันที่ที ่เกิดเหตุการณ์สำคัญผลงาน 
และคำพูดที่ประธานท่านนั้นได้ให้ไว้นอกเหนือจากนั้น ในส่วนที่เป็นภาพสียังได้รวมภาพของ 
พระคริสต์ และภาพดอกทานตะวันของ คลอดต์ โมเนต์เอาไว้ด้วย ภาพขาวดำ บางภาพนำไปรวมไว้ 
ในบทเรียน ส่วนภาพอื่น ๆ ท่านจะหาได้จากห้องสมุดอาคารประชุมซึ่งจะมีหมายเลขกำกับไว้ภาพ 
ส่วนใหญ่มีอยู่ในชุดภาพพระกิตติคุณซึ่งมีหมายเลขกำกับไว้เช่นกัน เช่น ภาพพระเยซูคริสต์ ที่ประตู 
(62170 [หมายเลข กำกับสำหรับอาคารการประชุม] ชุดภาพพระกิตติคุณ 237) 

4. หมายเหตุ หากมีการแต่งต้ังศาสดาคนใหม่เน่ืองจากศาสดาคนก่อนเสียชีวิต ให้ใช้บทความที่ตีพิมพ์ 
ในนิตยสาร เลียโฮนา (หรือบทความจากข่าวสารของฝ่ายประธานสูงสุด) ซึ่งตีพิมพ์ในระยะเวลา 
ที่ใกล้เคียงกับข่าวการวางมือแต่งตั้งประธานคนใหม่ของศาสนาจักร โดยใช้บทเรียนนี้ต่อจาก 
บทเรียนสุดท้าย 

หลักการขนพื้นฐานสี่ประการของการสอนอยางมคุณภาพ 

1. ก่อนอื่นตองเตรียมจิตวิญญาณของท่านให้พร้อม ขณะที่ท่านศึกษาและเตรียมบทเรียนจงสร้างและ 
เสริมประจักษ์พยานของท่านในพระกิตติคุณที่ได้รับการฟืนฟูใช้ประโยชน์จากประจักษ์พยานของ 
ผู้ที่อยู่รอบ ๆ ตัวท่านผูสอนโรงเรียนวันอาทิตย์ควรร่วมมือกันทำงานเพื่อหล่อเลียงจิตวิญญาณ 
ของกันและกัน 

2. การสอนในช้ันเรียนเป็นส่ิงสำคัญอย่างย่ิง ความจริงใจ ความเอื้ออาทรต่อสมาชิกในชั้นเรียนแต่ละ 
คนก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันจงพยายามจนสุดความสามารถที่จะเป็นผู้เอาใจใส่ต่อการดำเนินชีวิต 
ของสมาชิกทุกคนในชั้นเรียน 

3. เพ่ือเป็นการสร้างส้มพันธภาพกับสมาชิกในช้ันเรียน ขอให้วางแผนในการหาประสบการณ์ที่มี 
ความหมายร่วมกับพวกเขา การพูดคุยกับผู้ที่อ่อนวัยกว่า โดยใช้คำพูดที่ไตร่ตรองไวัแล้วอย่าง 
รอบคอบเม่ือเขามีปีญหาหรือให้การสนับสนุนกิจกรรมของพวกเขาท้ังท่ีโบสถ์และท่ีโรงเรียนอย่างเสมอด้น 
เสมอปลายจะเกิดผลดีย่ิงกว่าบทเรียนใด ๆ ที่ท่านสามารถเตรียมได้ 

4. ประเมินผล กับ ชั้นเรียนของท่านอย่างสมํ่าเสมอว่าท่านได้เรียนร้อะไรด้วยกันบาง ตัวอย่างเช่น 
ถามว่า คุณร้สึกอย่างไรกับสิ่งที่คุณได้เรียนร้ประสบการณ์นี้มีความหมายอะไรกับคุณประสบการณ์ 
จากชีวิตของศาสดาท่ีเรากำลังศึกษาอยู่น้ีช่วยให้เราเผชิญกับการท้าทายในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไร 

หลักการทั้งสี่ขอดังกล่าวคือเคล็ดลับของการสอนอย่างมีคุณภาพ 
ขอให้ระลึกถึงคำพูดของเปาโลที่กล่าวกับทิโมธีว่า "เพราะว่าพระเจัามิได้ทรงประทานจิตที่ขลาดกลัว 
ให้เราแต่ได้ทรงประทานจิตท่ีกอปรด้วยฤทธิความรัก และการบังคับตนเองให้แก่เรา. . . ผู้ทรงช่วยเรา 
ให้รอดและทรงให้เรามาเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ ไม่ใช่เพราะเห็นแก่การดีท่ีเราได้กระทำ แต่เพราะเห็น 
แก่พระประสงค์ของพระองค์เองและพระคุณซึ่งทรงประทานแก่เราในพระเยซูคริสต์ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ 
มาน้ัน" (2 ทิโมธ 1: 7, 9) 
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ท่านได้รับการเรียกมาสู่ "การเรียกอันศักดิ0สิทธ" เมื่อท่านแสวงหาความช่วยเหลือจากพระบิดาบนสวรรค์ 
ท่านจะมีอำนาจในการสอน เม่ือท่านให้เวลาและการรับใช้ ความรักที่ท่านมีต่อสมาชิกในชั้นเรียนจะเติบโต 
เมื่อท่านศึกษาและเตรียมบทเรียนความเข ,าใจในหลักธรรมพระกิตติคุณที่ท่านมีอยู่จะเป็นพรต่อชีวิต 
ของท่านในความเป็นจริงก็สือ เมื่อท่านกาวเขาสู่ความรับผิดชอบในการสอนท่านจะทราบถึงความ 
ศักดิสทธิของการเรียกและพรอันประเสริฐซึ่งมีอยู่ในการเรียกนั้นนั่นเอง 
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เราเสือกท่ีจะ 
ติดตามพระคริสต์ T 
วัตลุประสงค์ 

การเตรยม 

ข้อแนะนำในการ 
ดำเนินบทเรียน 
กิจกรรมและ 
การสนทนาในชั้นเรียน 

สมาชิกชันเรียนจะตระหนักว่า พวกเขาไดเสือกมาแล้วตั้งแต่ยังดำเนินชีวิตอยู่ในโลกก่อนเกิดว่าจะ 
ติดตาม พระคริสต์และในชีวิตนี้ก็จะยังคงเสือกติดตามพระองค์ 

1. ให้ขอรูปสมัยเด็ก ๆ ของสมาชิกในชันเรียนแต่ละคนจากคุณพ่อคุณแม่ของพวกเขา หรือเรียน!,เรื่อง 
ราวในสมัยเด็ก ๆ ของสมาชิกเหล่าน้ัน 

2. เตรียมบัตรลงคะแนนเสียงไว้ใช้ในตอนทายของบทเรียน 

3. หากท่านคิดว่ามีเวลาพอให้ขออนุญาตอธิการหรือประธานสาขาเชิญฝ่ายประธานโรงเรียนวันอาทิตย์ 
ของวอร์ด หรือฝ่ายอธิการ และสมาชิกของฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์หรือฝ่ายประธานเยาวชน 
หญิงในวอรด มาเยี่ยมชั้นเรียนและเล่าให้ฟิงอย่างย่อ ๆ ว่าการที่พวกเขาเสือกทำตามคำสอนของ 
พระคริสต์นั้นมีผลต่อชีวิตของพวกเขาอย่างไร 

บทนำ 

ใช้รูปภาพและเร่ืองราวเก่ียวกับสมาชิกในช้ันเรียนท่ีท่านได้รวบรวมไว้เพ่ือมองย้อนลงไปถึงเหตุการณ์ 
ต่าง ๆ ในอดีตกล่าวถึงมุมมองและส่ิงท่ีพวกเขาเคยทำเม่ือเป็นเด็กพยายามให้ทุกคนในช้ันเรียนมีส่วนร่วม 
• จะเป็นอย่างไรหากท่านสามารถมองย้อนไปจนถึงเวลาก่อนที่ท่านจะเกิดมายังโลกนีย้อนไปจนถึง 

ชีวิตของท่านขณะอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์ ในช่วงเวลานั้น ท่านอาจเคยพูดหรือทำอะไรบ้าง 
(นำชั้นเรียนให้สนทนากันว่าพวกเขาเคยทำขอผูกมัดไว้อย่างไรบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำมั่น 
สัญญาอันศักดิสทธิใว้ในโลกก่อนเกิดว่าพวกเขาจะติดตามพระคริสต์ทั้งในขณะที่อยู่ที่นั่นและเมื่อ 
มาอยู่ที่นี่บนโลกน 

กอนชืวิตมตะของเรา เราเสือกที่จะติดฅามฺพระคริสต์ 
อ่านข้อความต่อไปนี้ให้ชั้นเรียนฟิง 
ก่อนที่เราจะมาอยู่ในโลกน ก่อนที่โลกนี้จะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา เราอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์เราเป็น 
ลูกทางวิญญาณของพระองค์ ในความเป็นจริงก็คือ มนุษย์ทุกคนที่เคยอาศัยอยู่ในโลกนี้ต่างก็เป็นลูก 
ทางวิญญาณของพระบิดาบนสวรรค์ 
ดวงวิญญาณของพระบุตรองค์แรกที่ถือกำเนิดจากพระบิดาบนสวรรค์คือ พระเยซูคริสต์พระองค์ทรง 
เป็นพ่ีชายของเราก่อนท่ีพระองค์จะเสด็จมาประสูติยังโลกน้ีพระองค์ประทับอยู่บนสวรรค์และทรงเป็น 
พระองค์หน่ึงในพระผู้เป็นเจาสามพระองค์ 
พระบิดาบนสวรรค์ของเราทรงประสงค์ให้ลูก ๆ ทางวิญญาณของพระองค์ทุกคนเป็นเช่นเดียวกับ 
พระองค์ผู้ทรงเป็นพระบิดาของพวกเขา แผนท่ีพระองค์ทรงวางไว้เพ่ือช่วยให้ลูก ๆ ทางวิญญาณได้รับ 
ความสูงส่งนั้นเรียกว่าแผนแห่งความรอด 
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คำถามชวนคิด 

พระบิดาทรงเป็นผู้เสนอแผนน้ีท่ีสภาบนสวรรค์ นี่คือแผนสำหรับพวกเราผู้เป็นลูก ๆ ทางวิญญาณ 
ของพระองค์ เราจะลงไปยังโลกและรับร่างกายท่ีเป็นเน้ือหนังและกระดูกเราจะถูกทดสอบในขณะท่ี 
เราไม่ได้อยู่ต่อเบ้ืองพระพักตร์ของพระองค์ เพ่ือจะดูว่าเราซ่ือสัตย์และรักษาพระบัญญัติของพระบิดา 
หรือไม, 

แผนนี้ตองการพระผู้ช่วยให้รอด พระบิดาบนสวรรค์ทรงทราบว่าเราจะทำบาปขณะท่ีเรากำลังถูก 
ทดสอบอยู่ในโลก เนื่องจากสิ่งที่ไม่ศักดิสทธิหรือมีบาปไม่สามารถอย,ในที่ประทับของพระบิดา 
การมีพระผู้ช่วยให้รอดจึงเป็นหนทางเดียวเฟาน้ันท่ีจะไถ,บาปท้ังปวง ทั้งนี้เพื่อให้เราทั้งหลายได้กลับ 
ไปยังท่ีประทับของพระบิดาบนสวรรค์และเป็นเช่นเดียวกับพระองค์ พระผู้ช่วยให้รอดจะทรงชดใช้ 
บาปของมวลมนุษย์ผู้กลับใจและรักษาพระบัญญัติของพระบิดา 
เม่ือพระบิดาบนสวรรค์ทรงเสนอแผนแห่งความรอด พระองค์ตรัสว่า "เราจะส่งใครไปเล่า,, พระเย-
ซูคริสต์ตรัสว่า "ขาพระองค์อยู่นี ่ ทรงส่งช้าพระองค์ไปเถิด,, (เอบราแฮม 3:27) แต่พระบุตรอีก 
องค์หน่ึงซ่ึงเป็นดวงวิญญาณช่ือ ลูซิเฟอร์ตรัสว่า "ทรงส่งช้าพระองค์ไปเถิด ช้าพระองค์จะเป็นบุต 
ของพระองค์ และช้าพระองค์จะไถ่มนุษย์ชาติท้ังปวงเพ่ือสักคนหน่ึงก็จะไม,หายไป และแน่นอน 
ช้าพระองค์จะทำ ดังนั้น ทรงให้เกียรติของพระองค์แก่ช้าพระองค์เถิด" (โมเสส 4:1) แต่พระเยซู 
ตรัสว่า "พระบิดาขอให้พระประสงค์ของพระองค์เป็นไปและรัศมีภาพเป็นของพระองค์ตลอดกาล,, 

(โมเสส 4:2) 

พระบิดาบนสวรรค์ตรัสว่า "เราจะส่งคนแรก,, (เอบราแฮม 3:27) ดังนั้น ลูซิเฟอร์จึงโกรธเขากบฎ 
ต่อพระผู้เป็นเจ้า "และในวิ'นน้ัน คนเป็นอันมากติดตามเขาไป,, (เอบราแฮม 3:28) พระเจ้าทรงบอก 
โจเซฟ สมิธว่า "ไพร,พลของสวรรค์หนึ่งในสามหันไปจากเราด้วย,, (ค.พ.29:36) 
บรรดาลูก ๆ ที่ซื่อสัตย์ยืนอยู่ช้างพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูของเรา โดยพากันต่อด้านลูซิเฟอร์ 
และดวงวิญญาณท่ีเป็นบริวารของเขา (ดูวิวรณ์ 12:7) 
ลูซิเฟอร์ถูกขับจากสวรรค์มายังโลก และเขาถูกเรียกว่า ซาตาน หรือ มาร ดวงวิญญาณทุกดวงท่ี 
เช้าช้างเขาต่อด้านพระบิดาบนสวรรคไเละพระเยซูคริสต์ก็ถูกขับจากสวรรค์มายังโลกพร้อมกันกับเขาด้วย 
(ดูวิวรณ 12:9) 

ทุกคนที่มาเกิดในโลกนี้เสือกที่จะติดตามพระบิดาบนสวรรค์และพระคริสต์มากกว่าจะติดตามมาร 
พร้อมท้ังเหล่าดวงวิญญาณท่ีถูกขับจากสวรรค์มายังโลกน้ีจะไม่ได้รับร่างกายและจะไม,มีวันได้กลับ 
ใปส่ที่ประทับของพระบิดาบนสวรรค์ของเราอีกเลย 
หรืออีกนัยหน่ึง เราเสือกท่ีจะติดตามพระคริสต์และมาอยู่ในโลกน้ีพร้อมกับรับร่างกาย เราสามารถ 
กลับไปอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์หากเรา ยังคง ติดตามพระคริสต์ 
นับแต่เรามาอยู่ที่นี่ ในโลกน้ีเรายังคงทำสงครามกับซาตาน เราจะยืนหยัดในพระคริสต์และต่อด้าน 
ซาตานได้อย่างไร โดยส่ิงท่ีเราคิด เราพูด เราทำ เพ่ือน ๆ ที่เราเสือกคบหา ภาพยนตร์ท่ีเราดูถอยคำ 
ที่เรากล่าวออกมาการรับใช้ที่เราให้กับผู้อื่นหรือโดยการที่เรารักษาพระวาจาแห่งปีญณาจ่ายส่วนสิบ 
เช้าร่วมการประชุม ให้เกียรติฐานะปุโรหิต เช่ือหัเงบิดามารดาและรักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า 
• ท่านจะเสือกอะไร ท่านจะเสือกติดตามพระคริสต์เดี๋ยวนี ้ เหมือนกับที่ท่านเคยทำมาแล้ว เม่ืออยู่ 

บนสวรรค์หรือไม, ท่านเสือกที่จะยืนหยัดต่อด้านมารเสียเดี๋ยวนี ้ เหมือนกับท่ีท่านเคยทำมาแล้ว 
เมื่ออยู่บนสวรรค์หรือไม่ 



บทที่ 9 

การสนทนา 
ข้อพระคัมภีร์ 

กิจกรรม 

ผู้เยี่ยมชั้นเรียน 

ชวิฅในโลกเต็มไปด้วยการทดลองและสิ ่งลอลวง 
อ่านและสนทนากับชันเรียนโดยใชข้อพระคัมภีร์และคำสอน ของประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน 
ดังต่อไปนี้ 
ก. คำสอนและพันธสัญญา 1:35 
ข. วิวรฌ์ 12:17 
ค. 2 ทิโมธี 3:1-7 
ง. 2 ทิโมธี 3:13 
จ. เอสรา แทฟท์ เบ็นสัน "เม่ือเราแสวงหาหนทางจากพระเจา เราได้ทวีความเช่ือม่ันในความคิดและ 

จิตใจของเราถึงพระดำรัสของพระเจาที่ว่า 'อย่ากล่าวอะไร นอกจากการกลับใจกับคนชั่วอายุนี้' 
(ค.พ.6:9, 11:9) นี่คือคติพจน์ของศาสดาของสิทธิชนทุกคนซึ่งควบค,ูไปกับประจักษ์พยานที่พวกเขา 
มีอยู่ว่า พระเยซูคือพระคริสต์และโจเซฟ สมิธ คือศาสดาของพระผู้เป็นเจ้า 
"การกลับใจ คือเสียงเรียกร้องของศาสดา สเป็นเซอร์ ดับฌิลยู. คิมบัลล ์ ศาสดไ;tjงใหญ่ที่ล่วงลับ 
ไปแล้ว คติพจน์ดังกล่าวแฝงอยู่ในคำพูดและข้อเขียนของท่านแทบจะทุ5ไยทห ,ตอน ดังเช่นใน 
หนังสือท่ีอัศจรรย์ย่ิงเล่มหน่ึงของท่าน The Miracle of Forgiveness (คา เมมหสจรรย์ของการให้ 
อภัย) และนั่นคือเสียงเรียกร้องของเราในทุกวันนี ้ ทั้งต,อผู้ที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกเรา 
เรียกร้องเหมือนกันหมดว่า จงกลับใจ 
"คนยามเอย ดึกเท่าไรแล้ว เราตองตอบโดยการพูดว่า ในไซอันทุกอย่างยังไม,ดีนัก ดังเช่นที่โมโรไน 
แนะนำว่า เราต์องทำภาชนะข้างในให้สะอาดเสียก่อน (ดู แอลมา 60:23) เริ่มตนด้วย ตัวเราเอง 
จากน้ันครอบครัวของเรา และสุดทายกับศาสนาจักร,, (in Conference Report, Apr 1986, p. 3; 
or Ensign, May 1986, p. 4 ) 

บอกสมาชิกในชั้นเรียนว่า ทุกวันนี ้ เกือบทุกส่ิงทุกอย่างท่ีเราพูด เราทำคือการเลือกท่ีจะติดตามพระ 
คริสต์หรือซาตาน การเลือกดังกล่าวเปรียบเหมือนการลงคะแนนเสียงประจำวันของเราว่าเราลงคะแนน 
ให้ความดีหรือความช่ัว 
แจกบัตรลงคะแนนท่ีท่านเตรียมไว้และสนทนาถึงข้อความเหล่าน้ัน ถามสมาชิกในช้ันเรียนว่าการเลือก 
แต่ละอย่างท่ีพวกเขาทำน้ันเป็นการลงคะแนนเสียงให้แก่ใคร 
ขอให้ผู้เยี่ยมที่ท่านเชิญไว้มาเล่าให้สมาชิกในชั้นเรียนฟิงว่าการเลือกที่จะติดตามพระคริสต์มีอิทธิพล 
ต่อชีวิตของพวกเขาอย่างไร 

ประจักษ์พยานและการท้าทาย 
บอกสมาชิกในช้ันเรียนว่า ศาสดาและอัครสาวกทุกท่านต่างเป็นพยานถึงพระเยซูคริสต์ อ่าน อีเธอร์ 
12:41 จากน้ัน อ่านประจักษ์พยานของประธานสเป็นเซอร์ ดับIบิลยู. คิมบัลล์ 
"แด่ประจักษ์พยานของบรรดาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่เหล่านี้และอัครสาวกในสมัยโบราณ พี,่นองชายของเรา 
ผู้อยู่ในการปฏิบัติของพระอาจารย์องค์เดียวกัน ข้าพเจาขอเสริมประจักษ์พยานของตัวข้าพเจ้าเอง 
ข้าพเจ้าทราบว่าพระเยซูคริสต์คือพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนม์ และพระองค์ทรงถูกตรึง 
กางเขนเพ่ือบาปของโลก" 
"พระองค์ทรงเป็นเพื่อนของข้าพเจ้า เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้า ทรงเป็นพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้า 
ของข้าพเจ้า,, (in Conference Report, Oct. 1978, p. 110; or Ensign, Nov. 1978, p.73) 
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ทาทายชั้นเรียนให้เสือกติดตามพระคริสต์ตลอดชีวิตนี้เช่นเสียวกับที่พวกเขาเสือกติดตามพระองค์ 
ในการเป็นอยู่ก่อนมตะ พวกเขาสามารถเสือกติดตามพระคริสต์โดยการเสือกส่ิงท่ีถูกต้องและไม่เสือก 
สิ่งชั่วร้ายในการเสือกที่พวกเขาทำอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน 

แสดงประจักษ์พยานของท่านต่อช้ันเรียน 
การลงคะแนนเสียงท่ีเราทำเป็นประจำ 

• การลงคะแนนเพื่อติดตามพระคริสต์ • ร่วมการประชุมศีลระลึก 
• สวดอ้อนวอนทุกวัน • ออกพระนามพระเจ้าดวยความคารวะ 
• ช่วยเหลือผู้อื่น • ศึกษาพระคัมภีร์ทุกวัน 
• เป็นคนซื่อสัตย์และมีคุณธรรม • การลงคะแนนเพื่อติดตามซาตาน 
• ไม่ไปร่วมการประชุมศีลระลึก • ปฏิเสธการสวดอ้อนวอน 
• ออกพระนามพระเจ้าอย่างไม่สมควร • เป็นคนเห็นแก่ตัว 
• อ่านหนังสือที่ขัดต่อศีลธรรมหรือชมภาพยนตร์ที่ไม,เหมาะสม • พูดเท็จ ขโมย โกง 

แสดงประจักษ์พยานของท่านต่อชั้นเรียน 
การลงคะแนนเสียงท่ีเราทำเป็นประจำ 

• การลงคะแนนเพื่อติดตามพระคริสต์ • ร่วมการประชุมศีลระลึก 
• สวดอ้อนวอนทุกวัน • ออกพระนามพระเจ้าดวยความคารวะ 
• ช่วยเหลือผู้อื่น • ศึกษาพระคัมภีร์ทุกวัน 
• เป็นคนซื่อสัตย์และมีคุณธรรม • การลงคะแนนเพื่อติดตามซาตาน 
• ไม,ไปร่วมการประชุมศีลระลึก • ปฏิเสธการสวดอ้อนวอน 
• ออกพระนามพระเจ้าอย่างไม,สมควร • เป็นคนเห็นแก่ตัว 
• อ่านหนังสือที่ขัดต่อศีลธรรมหรือชมภาพยนตร์ที่ไม,เหมาะสม • พูดเท็จ ขโมย โกง 

แสดงประจักษ์พยานของท่านต่อชั้นเรียน 
การลงคะแนนเสียงท่ีเราทำเป็นประจำ 

• การลงคะแนนเพื่อติดตามพระคริสต์ • ร่วมการประชุมศีลระลึก 
• สวดอ้อนวอนทุกวัน • ออกพระนามพระเจ้าดวยความคารวะ 
• ช่วยเหลือผู้อื่น • ศึกษาพระคัมภีร์ทุกวัน 
• เป็นคนซื่อสัตย์และมีคุณธรรม • การลงคะแนนเพื่อติดตามซาตาน 
• ไม่ไปร่วมการประชุมศีลระลึก • ปฏิเสธการสวดอ้อนวอน 
• ออกพระนามพระเจ้าอย่างไม่สมควร • เป็นคนเห็นแก่ตัว 
• อ่านหนังสือที่ขัดต่อศีลธรรมหรือชมภาพยนตร์ที่ไม่เหมาะสม • พูดเท็จ ขโมย โกง 
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พุระคัมภีร์ เคร่ืองนำทาง 
ที่แน่นอนสำหรับสิทธิชนยุคสุดท้าย 

i 
วัตถุประสงค์ 

การเตรียม 

ข้อแนะนำในการ 
ดำเนินบทเรยน 

เรื่องราว 

ความเข้าใจภาพที่มาปรากฎของลีไฮ เกี่ยวกับเหล็กเสันจะช่วยกระตุ้นสมาชิกในชั้นเรียนให้ใช้ 
พระคัมภีร์เสมือนหนึ่งเครื่องน่าทางที่แน่นอนในชีวิตของพวกเขา 

1. อ่าน 1 นีไฟ 8 แสะ 1 นีไฟ 11 ทำความเข้าใจโดยละเอียดกับภาพที่มาปรากฎของลีไฮและนีไฟ 
ตลอดจนความหมายของภาพดังกล่าว 

2. เตรียมใช้ภาพความฝืนของลีไฮในบทเรียน 

3. ให้ลูใจว่าสมาชิกแต่ละคนในชั้นเรียนมีพระคัมภีร์มอรมอนครบทุกคน (น่าพระคัมภีร์มาจากห้อง 
สมุดอาคารประชุม เพ่ือเตรียมไว้เผ่ือผู้ท่ีไม,มีหรือไม,ไดัน่ามาด้วย) 

4. ทำสำเนาของเรื่องราวทั้งสองเรื่องที่มีอย,ูในบทเรียน แล้วมอบให้นักเรียนสองคน ๆ ละเร่ืองเพ่ือน่า 
ไปเตรียมอ่านให้ชั้นเรียนฟง 

5. เตรียมผ้าผูกตาและเชือก 

บทนำ 
ใช้ผ้าท่ีเตรียมมาผูกตาสมาชิกคนหน่ึงในช้ันเรียน จากน้ันจับตัวสมาชิกคนน้ันหมุนหน่ึงหรือสองรอบ 
แล้วขอให้เขาเดินไปอีกฟากหนึ่งของห้องเรียนระหว่างเดินไปเขาอาจตองคลำหาทางอาจมีการ 
สะดุดนั่น ชนนึ่ไปตลอดทาง (คอยระวังอย่าให้ผู้ใดผูหนึ่งได้รับบาดเจ็บ) พอถึงตอนน้ีให้,น่าเชือก 
ออกมาขึงเพื่อช่วยให้เขาเดินไปตามเชือก ดำเนินชั้นตอนนี้ซํ้าอีกครํ่;งแต่คราวนี้ลองปล่อยให้เขาเดิน 
ไปตามเชือกท่ีขึงไปสู่อีกฟากหน่ึงของห้อง อธิบายว่า พระคัมภีร์เปรียบเสมือนเครื่องน่าทางที่มั่นคง 
ซึ่งเราสามารถใช้เป็นแนวทางได้ 
เหสิณส์'นของพระคัมภืร์จะนำเราไปฝูพระเจ้า 
ให้สมาชิกในชั้นเรีขนอ่านเรื่องราวดังต่อไปนี้ 
หลายปีมาแล้ว ในคลินิคบนยอดสูงของเทือกเขาแอนดีส ใกล้บริเวณเสันศูนย์สูตร ท'!รกชายคนหน่ึง 
ถือกำเนิดมาในครอบครัวของเปโดรและแนนซี แคนตอส ในตอนแรกทารกนอยนั้นก็ดูปกติดี 
แต่ในไม่ช้า เขามีอาการที่แสดงออกถึงความเจ็บป่วยอย่างร์ายแรง ลำไสัของเขาทำงานไม่เป็นปกติ 
และมีภาวะบกพร่องทางหัวใจมาแต่กำเนิดคุณพ่อคุณแม่ของทารกนอยสูญเสียลูกไปแล้วสองคน 
อันเนึ่องมาจากโรคภัยไข้เจ็บที่ร์ายแรง ทั้งสองกำลังหวั่นวิตกอย่างเหลือเกินว่าพวกเขาจะสูญเสีย 
เปดริโตนอยไปอีกคน จึงพากันสวดออนวอนอยู่ตลอดเวลา 
"คืนหนึ่ง เม่ือเปดริโตอายุเกือบสิบเดือน แนนซีสืนว่า เธอมองออกไปทางหนาต่างครัวของเธอแทนท่ี 
จะเห็นตึกรามบานช่องแออัดยัดเยียดอย่างที่เคยเป็นเธอกลับเห็นสนามหญ้างดงามที่ปกคลุมด้วย 
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รูปภาพ 

การสนทนาข้อพระคัมภีร์ 

ผืนหญ้าสดเขียวขจี แผ่กว้างไปไกลจนชุดสายตา ห่างออกไปเธอเห็นชายคนหนึ่งกำลังขุดดินอยู่ 
เธอจึงเดินไปหาเขาและถามว่า "คุณกำลังทำอะไรอยู่คะ,, 

"'ผมกำลังปลูกสมุนไพรไว้รักษาโรคภัยไข้เจ็บให้มนุษย์, เขาตอบ 

"จากนั้น แนนซีก็เห็นต้นไม้รูปทรงประหลาดอยู่ใกล้ๆบริเวณใfน 'ต้นไม้นี่เอาไว้ทำอะไรคะ , 

เธอถาม 
"'ต้นไม้มียารักษาโรคให้เปดริโต, ชายแปลกหนาตอบ 

"'ช่วยบอกฉันหน่อยเถิด , เธอละล่ําละลัก 'ฉันจะเอายาสมุนไพรนี่ไปให้ลูกของฉันไต้อย่างไร?, 

"ก่อนที่ชายแปลกหนาจะทันไต้ตอบ แนนซีก็มองเห็นชายอีกคนหนึ่งอยู่ไกลออกไป ทันใดใfน 
ชายแปลกหนาและชายอีกคนหนึ่งก็เข้ามาหาเธอ [ทั้งสองบอกเธอว่า] 'พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งเรามา 
ช่วยคุณเพราะคุณมีศรัทธาทั้งยังพากเพียรในการศึกษาพระคัมภีร์และแสวงหาพระคำของ 
พระผู้เป็นเจ้า, แนนซีตื่นขึ้น ความฝืนยังคงเจิดจ้าอยู่ในความคิด[ของเธอ] 
"สัปดาห์ต่อมา มีผู้สอนศาสนาสองคนมาเคาะประตูบานของครอบครัวแคนตอส คืนวันนั้นผู้สอน 
ศาสนา [สอนครอบครัวนั้น] ถึงบทสนทนาบทแรก 

"ก่อนที่ผู้สอนศาสนาจะจากไป เอ็ลเดอร์ไต้มอบพระคัมภีร์มอรมอนหลังจากที่ทำเครื่องหมาย 
ตรงข้อความที่พวกเขาสนทนากัน พวกเขายังรูสึกถึงการดลใจให้ขีดเสันใต้ข้อความที่เกี่ยวกับ 
ความฝืนของลีไฮซึ่งกล่าวถึงต้นไม้แห่งชีวิต ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่เคยทำมาก่อน 
"ต่อมา เม่ือแนนซี แคนตอส อ่านความฝืนของลีไฮ เธอรูสึกตื่นเต้น มันช่างคล้ายกับความฝืน 
ของเธอ! เธอรูอยู่แก่ใจว่า นี่คือคำตอบการสวดอ้อนวอนของเธอและสามี 
"หลังจากนั้นไม่นาน ครอบครัวแคนตอสก็รับบัพติศมา มีการให้พรฐานะปุโรหิตกับเปดริโตนอย 
และอาการของเขาก็เริ่มดีขึ้น อย่างไรก็ตาม เขาล้มป่วยลงอีกและจำเป็นต้องไต้รับการผ่าตัดหัวใจ 
การให้พรฐานะปุโรหิตครั ้งที ่สองทำให้เขาผ่านการทดสอบอันทรหดนี้ไปไต้อย่างปลอดภัย 
ไม่นานนัก เปดริโตก็สามารถวิ่งเล่นไต้เหมือนเด็กเล็กคนอื่น ๆ " (Vira H. Blake, "A Mother ร 
Dream," Ensign, Mar. 1986, pp. 53-54) 
ต้นไม้ในความฝืนของแนนซี โดยความเป็นจริงก็คือ ที่มาของความมหัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ของ 
ครอบครัวนี้ 
แสดงรูปภาพความฝืนของลีไฮให้ชั้นเรียนดู 
อ่าน 1 นีไฟ 8: 5—35 กับชั้นเรียน 
• พระคัมภีร์กล่าวว่าต้นไม้ในความฝืนของลีไฮคือสิ่งที่แทนอะไร (ต้นไม้ในความฝืนของลีไฮ 

แทนความรักของพระผู้เป็นเจ้า [1 นีไฟ 11: 25] 
• ฟานเคยอยู่ในที่ที่มืดจนกระทั่งมองไม่เห็นทางไหม ลองจินตนาการว่าท่านกำลังอยู่ในถิ้าหรือ 

เหมืองท่ีลึกมากจนไม่มีแสงสว่าง เป็นสิ่งสำคัญมากเพียงไรหากจะมีราวให้จับเพื่อ นำท่านออก 
จากถานั้น เหล็กเสันในความฝืนของลีไฮมีความสำคัญอย่างไร (คำตอบจะต่างกันออกไปลู 
1 นีไฟ 8:23—24) 

• เกิดอะไรข้ึนกับผู้ท่ีไม่ยึดเหล็กเส้นไว้แน่นอยู่ตลอดเวลา นีไฟพบว่าเหล็กเสันคือสิ่งที่แทนอะไร 
(ดู 1 นีไฟ 11:25) มีทางใดม้างที่เราจะใชพระคัมภีร์ให้เป็นเสมือนหนึ่งเหล็กเส้น 



บทที่ 10 

การสนทนาข้อพระคัมภีร์ 

การสนทนา 

เร่ืองเล่า 

อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ต่อไปนี้ นำชั้นเรียนไปสู่ข้อสรุปที่ว่า การศึกษาพระคัมภีร์เป็นสิ่ง 
สำคัญมไก 
กันดารวิถี 6: 6 -7 
กิจการของอัครทูต 17: 10-11 
2 ทิโมธี 3: 15-17 
2 นีไฟ 4: 15 
แอลมา 37: 8 
คำสอนและพันธสัญญา 33: 16 

สรุปการสนทนาด้วยการอ่านสิ่งที่พระผูเป็นเจ้าทรงสัญญาไวเกี่ยวกับเหล็กเสัน ใน 1 นีไฟ 15: 23-24 

พระค้มภร์สไมารถชวยให้เราแกไขฟ้ญหาที่เกิดขี้นในปัจจบันนี้ 
ประธานเอสรา แท็ฟท์ เบนสัน กล่าวในการประชุมผูนำฐานะปุโรหิตว่า 

'ไม่ือตัวสมาชิกเองพร,อมท้ังครอบครัวต่างก็ทำตัวให้ขยันหม่ันเพียรในการศึกษาพระคัมภีร์เป็นประจำ 
และสมํ่าเสมอ กิจกรรมในด้านอื่น ๆ [กิจกรรมของศาสนาจักร การเข้าร่วมการประชุมศีลระลึก 
จำนวนผูสอนศาสนา การแต่งงานในพระวิหาร] ก็จะมีมาเองโดยอัตโนมัต ิ จะมีประจักษ์พยานมากขึ้น 
และคำมั่นสัญญาที่ทำไว้จะได้รับการทำให้แข็งแกร่ง ครอบครัวจะได้รับการเสริมสร์างให้มั่นคง 
การเปิดเผยส่วนตัวจะมีมาอย่างต่อเนื่อง" (in Ensign, May 1986, p. 81) 
• พระคัมภีร์ช่วยท่านหรือครอบครัวหรือเพ่ือนของท่านได้อย่างไร ท่านคิดว่าการอ่านหรือการศึกษา 

พระคัมภีร์จะช่วยท่านในวิธีท่ีประธานเบ็นสันให้สัญญาไว้ได้อย่างไร (อนุญาตให้ตอบได้หลายวิธี) 
ให้สมาชิกในชั้นเรียนที่ได้รับมอบหมายอ่านเรื่องราวตังต่อไปนี ้ เมื่ออ่านจบแล'วให้หยุดและถาม 
ชั้นเรียนว่าพระคัมภีร์ช่วยบุคคลที่อยู่ในเรื่องนี้ได้อย่างไร 
แจฌ็ต เป็นเด็กวัยร่นคนหน่ึงในสหรัฐ ขณะที่เธอเดินเข้าไปในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ของชั้นมัธยม 
ปีที่หนึ่ง เธอพบว่าคุณครูของเธอ " กำลังหวั่นวิตกกับบางสิ่งอย่างเห็นได้ชัด  
คุณครูเริ่มตนบทเรียนในวันนี้น ไม่ได้เก่ียวกับวิชาวิทยาศาสตร์เลย แต่เกี่ยวกับความจริงที่ว่าสหรัฐ 
กำลังเผชิญวิกฤติการณ์ทางด้านการทหารครั้งสำคัญ สหภาพโซเวียตกำลังส่งเรือบรรทุกจรวด 
นำวิถีไปยังคิวบา ประธานาธิบดีของเรา [ประธานาธิบดีสหรัฐ] ใชนโยบายปีดเสันทางคมนาคม 
เพื่อยุติการกระทำตังกล่าว 
" 'นั่นหมายถึงสงคราม, คุณครูพูด พร์อมกับยํ้าประโยคนี้ด้วยการทุบโตะ 'โลกที่ยังดำรงอยู่ทุกวันนี้ 
จะถึงแก่กัลปาวสานได้ภายในครึ่งชั่วโมง นกเรียนรูไหมว่า สงครามนิวเคลียร์น,ะมันเป็นอย่างไร? 
มันจะเป็นจุดจบของโลกนี้เลยล่ะครับ!'. . . .ดิฉันหวาดกลัวเหลือเกิน ใจคอไม่สบายเลยทั้งวัน 
"พอโรงเรียนเลิกแลว ดิฉันก็เดินกลับบานพร,อมกับคำพูดของคุณครูวิทยาศาสตร์ที่ยังคงวนเวียน 
ไปมาอยู่ในความคิด 'โลกนี้จะถึงแก่กัลปาวสานได้ภายในครึ่งชั่วโมง!' หลังอาหารมื้อคํ่าดิฉันนั่งลง 
เพื่อจะทำการบ้านเพียงครู่เดียว ดิฉันก็รูสึกเบื่อการบ้านขี้นมาด้านหลังแผ่นกระดาษเป็นรายการ 
หนังสือที่ดิฉันได้รับมอบหมายให้อ่านในปีนี ้ ซึ่งก่อนหนานี้ ดิฉันไม่เคยสังเกตเห็นกระดาษที่มี 
รายการหนังสือนี้เลย ดิฉันจึงตัดสินใจว่าจะเริ่มอ่านหนังสือเล่มแรกในรายการนี้นสักเล็กนัอย 
หนังสือมัทธิวท่ีแปลโดย โจเซฟ สมิธ ในไข,มุกอันลำค่า 



"ในไม,ชา ภาพตรงหนาของดิฉันก็พร่ามัวดวยนำตาท่ีเอ่อมาคลอดวงตาท้ังสองข้าง ความเสกสงบ 
และอบอุ่นราวกับจะห,อทุมตัวดิฉันไว ้ เมื่อดิฉันอ่านข้อที่ยี่สิบสาม 'เจาจะไดยินเรื่องสงคราม 
และข่าวลือเร่ืองสงครามด้วย จงดูว่าเจาจะไม่ยุ่งยาก เพราะทั้งหมดที่เราบอกเจ้าจะตองบังเกิดขี้น 
แต่ท่ีสดยังไม,มาถึง, (โจเซฟ สมิธ-มัทธิว 1:23) 
"ความกลัวและความตื่นตระหนกที่ดิฉันรูสึกในชั้นเ1ยนวิทยาศาสตร์วันนั้นไดอันตรธานไปสิ้น 
ดิฉันทราบว่าพระบิดาบนสวรรค์ของเราทรงห่วงใยเรา และเหตุการณ์ของโลกจะเป็นไปตามที่ 
ศาสดาได้พยากรณ์ไว้ ดิฉันไม่จำเป็นตองกลัว,, (แจเน็ต โธมัส, "The End Is Not Yet," New 
Era, July 1986, p. 18) 

ประจักษ์พยานและการท้าทาย 

ให้เพิ่มเติมพยานส่วนบุคคลของความจริงและคุณค่าของพระคัมภีร์ท้าทายสมาชิกในชั้นเรียน 
ให้อ่านพระคัมภีร์ทกวัน ขอให้พวกเขาเล่าให้ฟิงว่าการอ่านพระคัมภีร์มีผลกับพวกเขาอย่างไรบาง 
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การเปิดเผยต่อศาสดาที่มีชีวิต 
กลับคืนมาสู่โลกน้ีอีกคร้ัง 

วัตลุประสงค์ 

การเตรยม 

ข้อแนะนำในการ 
ดำเนินบทเรยน 

การสนทนาข้อพระคัมภีร์ 

การสนทนาข้อพระคัมภีร์ 

การแสดงตัวอย่าง 

สมาชิกในชั้นเรียนจะชื่นชมในพรอันยิ่งใหญ่ของการเปิดเผยในยุคสุดทาย 

1. ใหดูว่าสมาชิกแต่ละคนในช้ันเรียนมีพระคริสตธรรมคัมภีร์เดิมและไข,มุกอันล้ําค่าครบทุกคน (นํไ-
พระคัมภีร์มาจากหองสมุดอาคารประชุมเพื่อเตรียมไว้เผื่อผู้ที่ไม่มีหรือไม่ไดนำมาดวย) 

2. เตรียมถ้วยกระดาษหรือถ้วยที่ทำจากวัสดุชนิดอื่นไว้แจกสมาชิกในชั้นเรียนทุกคน 
3. เตรียมรูปภาพคนขอทานที่ถือถ้วยอยู่ในมือไว้แสดงตอนทายบทเรียน 

บทนำ 

• การท่ีท่านอ่านพระคัมภีร์ทุกวันตลอดสัปดาห์ท่ีแล้วมีผลต่อฟานอย่างไร (ขอให์สมาชิกในช้ันเรียน 
ที่ทำตามการท้าทายเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว เล่าความรูสึกของตนเองส้ัน ๆ ) 

ความหิวโหยทางวิญญาณเปีนผลเนื ่องมาจากการไม่ได้รับพระคำของพระผู ้เปีนเจ้า 

อ่าน อาโมส 8: 11-12 พระคัมภีร์ข้อน้ีเปรียบเทียบว่าหากไม่ไดรับการเปิดเผยก็เหมือนกับความอด 
อยากอย่างหนึ่ง 
• อะไรคือผลของความอดอยาก (มีอาหารเพียงเล็กนอยหรือไม่มีเลย ผู้คนทุกข์ทรมานเพราะความ 

หิวโหยและความเจ็บป่วย บางคนถึงกับเสียชีวิต) 

• ท่าน สามารถดำรงชีวิตอยู่โดยไม่มีอาหารได้นานเท่าใด (ยอมรับคำตอบท่ีแตกต่างกัน) 
• ท่านเคยอยู่ในสถานการณ์ที่ขาดแคลนอาหารและตองทนหิวอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งหรือไม ่ (ยอมรับ 

คำตอบที่แตกต่างกัน) 

• สถานการณ์เช่นน้ันทำให้ท่านรูสึกอย่างไร (ยอมรับคำตอบท่ีแตกต่างกัน) 

เราต้องให้อาหารจิตวิญญาณของเรา 
อ่าน ยอห์น 6: 35 อธิบายว่า พระเยซูตรัสไว้ในพระคัมภีร์ ถึงเรื่องอาหารทางจิตวิญญาณซึ่งสำคัญ 
ต่อจิตวิญญาณของเราเท่า ๆ กับที่ขนม!]งและนั้ามีความสำคัญต่อร่างกายของเรา 
เยาวชนหญิงซึ่งเป็นสิทธิชนเล่าถึงเวลาที่เธอรูสึกหิวโหยอาหารทางจิตวิญญาณเธอเล่าว่าเธอได้ 
ไปเท่ียวประเทศเยอรมันกับกลุ่มเพ่ือนในโครงการแลกเปล่ียนของน'กเรียนช้ันมัธยมปลาย และเธอได้ 
รับความอนุเคราะห์ให้ไปพักร่วมกับครอบครัวหนึ่ง อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาผ่านไปเพียงหนึ่งวัน 
เธอรูสึกเครียดกับสิ่งแวดล้อมใหม่ของเธอ 
"หลังจากทำกิจกรรมมาทั้งวัน ดิฉันรูสึกหดหู่เหลือเกินที่จะตองกลับไปอยู่คนเดียวในสถานที่ 
ที่ไม่คุนเคยนั่นก็คือ ห้องนอนใหม่ดิฉันซุกตัวอยู่ในเตียงที่มีที่นอนหนานุ่มนั้น. . . . 

10 



การสนทนา 

"อาการอ่อนเพลียอันเกิดจากการเดินทางไกลและมีความเหลื่อมลํ้าในเรื่องเวลาเริ่มมีปฎิกิริยากับ 
ตัวดิฉันดิฉันเริ่มร้องไห้ และย่ิงร้องนานเท่าไรก็ย่ิงร้องหนักข้ึนเท่าใ4น เพราะดิฉันเองก็ไม่ร้ว่าทำไม 
ถึงตัองร้องไห้ดิฉันแยกจากครอบครัวมาก็จริง แต่เดือนเดียวเท่านั้นเราก็จะกลับไปพบกันอีก 
ครอบครัวใหม่น้ีปฏิบัติต่อดิฉันราวกับเจ้าหญิง แต่ดิฉันก็ยังร้สึกหงอยเหงาอย่างน่าเวทนา ร้สึกมี 
บางสิ่งบางอย่างได้ขาดหายไปตลอดวันนี้น ขณะที่ดิฉันนอนร้องไห้ด้วยความร้สึกที่ทอแทและ 
สิ้นหวังดิฉันก็นึกได้ว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ใช่แล้ว ดิฉันสืมเสียสนิท แต่หัวใจของดิฉันไม,ยอมลืม 
และมันได้ใช้เวลาตลอดท้ังวัน เพื่อจะเตือนดิฉันให้ร้สึกตัวดิฉันปรารถนาเหลือเกินที่จะไปโบสถ์ 
แต่มันก็สายเกินไปเสียแล้วในตอนน้ัน ดังนั้น ดิฉันจึงหลับตาระลึกถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ดิฉันเคยทำอยู่ 
เป็นประจำที่บ้านในวันอาทิตย์ การสวดออนวอนด้วยกันทั้งครอบครัวการเขียนบันทึกประจำวัน 
รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน เขาช้ันเรียนท่ีโบสถ์ และร่วมการ ประชุมศีลระลึก  
"วันน้ีของท่ีน่ัน ไม่มีกิจวัตรดังกล่าว ไม่มีการประชุมศีลระลึก ดิฉันร้สึกถึงความอางว้างว่างเปล่า 
เม่ือไม,มีส่ิงน้ี ในตอนนั้น ดิฉันทราบได้เลยว่าดิฉันตองการทำสิ่งที่ดิฉันเคยทำทุกวันอาทิตย์ดิฉัน 
จึงคุกเข่าลงใช้หมอนเช็ดนี้าตาขณะทูลขอพระบิดาบนสวรรคโปรดประทานโอกาสดิฉันไปร่วม 
การประชุมที่โบสถ์ของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชนยุคสดทายในวันอาทิตย์กัดไป,,  

(Kristen Christensen, "A Sunday without the Sacrament," New Era, Jan. 1986, p.49) 
ครอบครัวชาวเยอรมันที ่ด ูแลคริสเตน ช่วยเธอหาโบสถ์ของสิทธิชนยุคชุดทายจนพบใน 
วันอาทิตย์ถัดมา 
• หากท่านตองไปไหนสักแห่งโดยไม่ได้รับพรของพระกิตติคุณเป็นเวลาหลายป ี หรือตลอดชีวิต 

ของท่าน ท่านจะสูญเสียอะไรมากที่ชุด (ยอมรับคำตอบที่แตกต่างกัน) 

เราแบ่งฟ้นพรจากการสวดอ้อนวอนของโจเซฟ ลโรธ 
พรของพระกิตติคุณขาดหายไปจากโลกเป็นเวลาหลายปี เพราะผู้คนส่วนใหญ่และผู้นำของศาสนา-
จักรต่าง ๆ ในโลกน้ีเสือกท่ีจะไม่ยอมรับในยุคสุดท้าย พระเจ้าทรงเตรียมประเทศหนึ่งไว้ นั่นคือ 
ประเทศสหรัฐอเมริกาซ่ึงมีการปกครองท่ีให่'เสรีภาพอันจำเป็นต่อความเจริญรุ่งเรือง ของพระกิตติคุณ 
อีกครั้งหนึ่งที่พระเจ้าทรงส่งของประทานแห่งพระกิตติคุณที่ทรงเสือกสรรมายัง มวลมนุษย์ในโลก 
พระองค์ทรงเร่ิมด้นโดยการตอบคำสวดอ้อนวอนของเด็กชายชาวไร,ผู้ถ,อมใจ ในปี 1820 

• ใครคือเด็กชายคนนั้น (โจเซฟ สมิธ) 
โจเซฟ สมิธ มองเห็นความหิวโหยทางจิตวิญญาณในเขตที่เขาอาศัยอยู่เขาเองก็หิวโหย อีกทั้งยัง 
สับสนกับคำสอนที่ขัดแยงกันเองของศาสนาจักรต่าง ๆ ในเวลาน้ัน ผู้คนเหล่านั้นพากันกระด้น 
ใหเขาแสวงหาพระผู้เป็นเจ้าด้วยวิธีท่ีแตกต่างกันจนเขารูสึกไม่สบายใจ ในชีวิตของเขาตอนหนึ่ง 
เขาเขียนไว้ว่า 
ดังนั้น จากอายุสิบสอง ถึงสิบห้าป ี ขัาพเจ้าไตร,ตรองหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ในใจ สิ่งซึ่งเกี่ยวกับ 
สถานการณ์ในโลกของมนุษยชาติท้ังมวล การแก่งแย่งชิงดีและการแบ่งแยกเผ่าพันธุ ความอ่อนแอ 
และความเกลียดชังตลอดจนความมืดซ่ึงแผ่ซ่านเข้าไปในจิตใจของมวลมนุษยชาติ จิตใจของข้าพเจ้า 
ยิ่งทวีความโศกเศร้าเมื่อข้าพเจ้าตระหนักในบาปของตน และจากการคนหาข้อความในพระคัมภีร์ 
ข้าพเจ้าพบว่า มนุษยชาติไม่ได้เข้าไปหาพระเจ้าก็เพราะพวกเขาพากันละทงความจริงและการดำเนิน 
ชีวิตในศรัทธา,, (Joseph Smith, "Kirtland Letter Book," 1829—1835, pp. 1—6, Historical 
Department, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints) 



พระคัมภีร์ 
กิจกรรมและรูปภาพ 

การสนทนาและกระดาน 

อธิบายว่าโจเซฟ สมิธ เรียนรูจากการอ่านพระคัมภีร์ว่า พระผู้เป็นเจ้าจะทรงตอบคำสวดอ้อนวอน 
ของเขาหากเขาทูลถามพระองค์ด้วยศรัทธา เขาเชื่อในคำมั่นสัญญาของพระผู้เป็นเจ้าและแสดงศรัทธา 
ขณะที่เขาคุกเข่าลงในป่าละเมาะใกล้บ้าน และสวดอ้อนวอนถึงพระผู้เป็นเจ้าอย่างต้ังอกต้ังใจ 

อ่าน โจเซฟ สมธ-ประวัต 1:1-26 ร่วมกับชั้นเรียน 
แจกถวยกระดาษ (หรือถวยท่ีทำจากวัสดุอ่ืน ๆ ) ให้เด็กทุกคน (ถาท่านใช้อ้วยกระดาษ ท่านอาจแนบ 
ข่าวสารบางอย่างไปด้วย เช่น "เติมอาหารเสริมทางจิตวิญญาณ" และให้สมาชิกในชั้นเรียนนำถวยนั้น 
กลับไปบ้าน) แสดงรูปภาพคนขอทานท่ีสือถ้วยอยู่ในมือ 
อธิบายให้สมาชิกในช้ันเรียนฟิงว่าในหลายภูมิภาคของโลกผู้คนท่ีอดอยากหิวโหยจะถือถ้วยไปขอเงิน 
หรืออาหารมาประทังชีวิต 
• สมมติว่านักเรียนเป็นคนท่ีไม่เคยรูเร่ืองราวเก่ียวกับพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์เลยและนักเรียน 

ก็มีความหิวโหยทางจิตวิญญาณ ถ้าโจเซฟ สมิธ ตองบอกนักเรียนถึงคำสวดอ้อนวอนของเขา 
และภาพท่ีมาปรากฏของพระบิดาและพระบุตร นักเรียนจะเติมอาหารทางจิตวิญญาณชนิดใดลงใน 
"ถ้วย , , ของนักเรียน? (เขียนคำตอบ เรียงลำดับไว้บนกระดาน พวกเขาอาจรวมสิ่งเหล่านี้ไว้ด้วย 
เช่น ความม่ันใจว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์ความม่ันใจว่า พระองค์ทรงห่วงใยเราความมั่นใจว่า 
คำสวดอ้อนวอนของเราจะได้รับคำตอบความเขาใจว่าพระผู้เป็นเจ้า คือ พระบิดาของเราและเรา 
ได้รับ การสร์างตามพระฉายาของพระองค์) 

ประจักษ์พยานและการท้าทาย 
ในฐานะท่ีเราเป็นสมาชิกในศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชนยุคสุดทาย เราได้รับพรอันอุดม 
พร้อมด้วยของประทานทางจิตวิญญาณอย่างมากมาย และความอุดมสมบูรณ์ของอาหารที่มีไว้เพื่อ 
ความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ 
คนอ่ืน ๆ ที่เรารูจักหรือพบเห็นอาจรูสึกหิวโหยต่อของประทานเหล่านี ้ แน่นอนว่าพระเจ้าทรงพอ 
พระทัยเม่ือเราแบ่งปีนส่ิงท่ีพระองค์ประทานแก่เราให้กับเขาเหล่าน้ัน ผู้ที่มีอยู่เพียงเล็กนอย ผู้ที่หิวโหย 
อย่างแท้จริงอันเนื่องมาจากการขาดแคลนอาหารทางจิตวิญญาณ 
ท้าทายชั้นเรียนให้ทวีความเข้มแข็งของประจักษ์พยานในการฟืนฟูพระกิตติคุณ โดยการอ่าน 
และสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับประจักษ์พยานของโจเซฟ สมิธ ซึ่งอยู่ในพระคัมภีร์ไข,มุกอันลำค่า 
(ดู โจเซฟ สมิธ-ประวัติ 1:1-26) ท้าทายสมาชิกในชั้นเรียนให้เตรียมแบ่งปีนประจักษ์พยานดังกล่าว 
กับคนอื่น ๆ ในโอกาสท่ีเหมาะสม 
ให้ความเชื่อมั่นกับชั้นเรียนว่า ท่านทราบว่าพระผู้เป็นเจ้าจะตอบคำสวดอ้อนวอนของพวกเขาและ 
พระองค์จะทรงนำทางเม่ือพวกเขาแสวงหาหนทางท่ีจะแบ่งปีนพระกิตติคุณ 
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J ท่านได้รับการเรียก 
ให้สร้างไซอัน 

วัฅลุประสงค์ 

การเฅรยม 

ข้อแนะนำในการ 
ดำเนินบฑเรยน 

กิจกรรมและ 
การสนทนา 

เพื่อช่วยให้สมาชิกในชั้นเรียนปรารถนาที่จะมีใจบริสุทธิ 

1. นำอุปกรณ์ทำความสะอาด เช่น แปรงขัด ไม้กวาดอันเล็กๆ ไม้ขนไก่ หรือนํ้ายาทำความสะอาด 
มาที่ชั้นเรียน 

2. เตรียมหาภาพพระเยซูคริสต์ประทับท่ีประตู (62170; ชุดภาพพระกิตติคุณ 237) มาแสดงในช้ันเรียน 
3. อ่าน แอลมา 17-19 

บทนำ 

เอ็ลเดอร์ วอหน เจ. เฟเธอร์สโตน เล่าเรื่องต่อไปนี้ 
"สองสามปีที่ผ่านมา คุณพ่อเล่าเรื่องต่อไปนี้ให้ข้าพเจ้าฟิง ลูกชายคนโตของท่านเข้าเรียนในมหา-
วิทยาลัย บริคัม ยัง ได้ประมาณหนึ่งปีแล้ว หลังจากจบการเป็นผู้สอนศาสนา ระหว่างปีดังกล่าวเขา 
หม้ันกับหญิงสาวคนหน่ึงและเตรียมตัวจะแต่งงาน หน่ึงสัปดาห์ก่อนการแต่งงานเขาไปท่ี ซอลท์เลค 
ซิตี้ และใชเวลาในตอนเย็นอยู่กับครอบครัวท่ีน่ัน คุณพ่อพูดว่า 'ดูเหมือนเขาจะเคร่งขรึม ลงไปมาก 
เขาเคยเป็นคนสนุกสนานร่าเริงและต่ืนตัวอยู่เสมอเวลาอยู่กับเขาแล้ว อะไร ๆ ก็ดูจะ เบิกบานไปเสียหมด 
หลังจากคร่ึงช่ัวโมงผ่านไป ลูกชายก็เข้ามาหาคุณพ่อและถามว่า 'คุณพ่อครับผมขอคุยกับคุณพ่อในห้อง 
เขียนหนังสือหน่อยได้ไหมครับ, เป็นธรรมเนียมปฏิบัติคุณพ่อมักจะชวน ลูกชายไปที่ห้องเขียนหนังสือ 
ลูกชายคอยอยู่จนกระทั่งคุณพ่อเข้ามาแล้ว จึงปีดประดู (ส่ิงท่ีคุณพ่อเคยทำเป็นประจำเช่นกัน) จากน้ัน 
ลูกชายก็เดินตรงไปนั่งที่โซฟาตัวใหญ ่นั่งสบายปล่อยให้คุณพ่อ นั่งบนเกาอี้ที่มีพนักพิงแข็ง ๆ  ตัวหนึ่ง 
คุณพ่อบอกว่า ดูเหมือนเราจะสับเปลี่ยนบทบาทกัน คือท่านเป็นลูก และเขาเป็นพ่อและท่านก็สงสัย 
ว่าท่านไปทำอะไรผิดมาหรือเปล่า ท่านพูดว่า'พ่อรูสึกเหมือนกำลังถูกตำรวจสอบสวนในห้องที่มีไพ่ 
ส่องหนา, ลูกชายของท่านจึงพูดว่า 'คุณพ่อครับ คุณพ่อทราบใช่ไหมครับว่าผมจะแต่งงานอาทิตย์หนานี้, 
"ความรูสึกของคุณพ่ออ่อนโยนยิ่งนัก เม่ือคิดถึงการแต่งงานของลูกชาย ท่านตอบว่า 'เสลูก พ่อ? 
"ลูกชายพูดว่า 'คุณพ่อครับ ผมคิดว่าคุณพ่อกับคุณแม่คงอยากทราบว่า ผมยังสะอาดและบริสุทธ 
เหมือนกับวันท่ีคุณพ่อคุณแม่นำผมมาเกิดในโลกน้ีหรือเปล่า, ดวงตาของเขามีน้ัาตาคลอ เช่นเดียวกับ 
ดวงตาของคุณพ่อท่านเดินไปที่ลูกชายโอบกอดเขาและจูบเขาที่แก้ม ท่านพูดอะไรไม่ออก เพราะ 
หัวใจของท่านนั้นตื้นตันไปหมด" (Purity of Heart [ Salt Lake City: Deseret Book Co., 1982], pp. 
42—43) 

การดูแลพระวิหารอันศักดิ๋สิทธิ 
แสดงอุปกรณ์ทำความสะอาดให้ชั้นเรียนดู 
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รูปภาพและ 
พระคัมภีร์ 

รูปภาพและ 
การสนทนา 

การสนทนา 

การสนทนา ข้อพระคม ภีไ 

• ถ้าแขกพิเศษกำลังจะมาใม่านท่าน ท่านจะใชอุปกรณ์เหล่านี้อย่างไร ถ้าผู้ที่มาเยี่ยมนั้น คือแขก 
พิเศษจริง ๆ ท่านจะทำความสะอาดบานแตกต่างไปจากที่เคยไหม (อนุญาตให้ตอบได้หลายแบบ) 

อ่าน ฮีลามัน 4:24 เนนว่า พระวิญญาณของพระเจ้าจะไม่ประทับอยู่ในพระวิหารท่ีไม,ศักดิสทธ 
• คำว่า "พระวิหาร" หมายถึงอะไร (วิญญาณของสมาชิกในชั้นเรียน ร่างกายและจิตวิญญาณ) 
ขอให้ชั้นเรียนคิดถึงวิญญาณของตนว่าสะอาดเพียงใด ขอให้พวกเขาพิจารณาตนเองว่าพวกเขา 
สะอาดหมดจดเหมือนกับท่ีพวกเขาทำความสะอาดบ้านในเวลาท่ีศาสดาหรือพระเจ้าจะเสด็จมาเย่ียม 
ด้วยพระองค์เองหรือไม่ 
ให้สมาชิกในช้ันเรียนอ่าน วิวรณ์ 3:20 ขณะที่ท่านแสดงภาพพระคริสต์ทรงเคาะประต ู ขอให้ 
ชั้นเรียนคิดดูว่าพวกเขาพรอมที่จะอัญเชิญพระเจ้ามาสถิตอยู่ในหัวใจของพวกเขาหรือไม่ อ่านมัทธิว 
5:8 

พระเจ้าทรงปรารถนาผู้คนที่สะอาดบริลุ[ทธิ๋ 
อ่าน คำสอนและพันธสัญญา 97:21 และเขียนคำว่า ไซอัน—ผู้มีใจบริสุทธิบนกระดานถามสมาชิก 
ในชั้นเรียนว่า พวกเขาทราบอะไรบ้างเกี่ยวกับไซอันทบทวนข้อความดังต่อไปนี้ เพ่ืออธิบายว่า 
พระเจ้าทรงตองการสถาปนาไซอันบนโลกนี้เสมอ 

1. ในสมัยของอีนิค เป็นเวลานานก่อนจะเกิดน้ัาท่วมโลก ที่เมืองนี้มีผู้คนที่บริสุทธิมากพอจนกระทั่ง 
พระเจ้าทรงรับพวกเขาท้ังหมดข้ึนสวรรค์ (ดู โมเสส 7:18—21; ฮีบรู 11:5) 

2. ยอหน ผู้ถวายบัพดิศมา ถูกส่งมา "เพื่อจัดเตรียมชนชาติหนึ่งไวให้สมแก่พระเจ้า" (ลูกา 1:17) 
3. หลังจากพระเจ้าเสด็จมาเย่ียมผู้คนท่ีอเมริกา พวกเขากลายเป็นคนชอบธรรมและบริสุทธิตลอด 

ระยะเวลาประมาณสองรอยปี (ดู 4 นีไฟ 1:1-49) 
4. ในวันสุดทาย พระเจ้าทรงบอกให้เรา "แสวงหาเพื่อนำออกมาและตั้งอุดมการของไซอัน" 

(ค.พ.6:6) 

• เพราะเหตุใดท่านจึงคิดว่าพระเจ้าทรงประสงค์ให้ผู้คนมีใจท่ีบริสุทธิ (คำตอบอาจแตกต่างกัน 
ไปณนว่า เราตองมีจิตใจท่ีบริสุทธิ เราจึงจะกลับไปส่ท่ีประทับของพระองค์ได้) 

เล่าเร่ืองของแอมัน (แอลมา 17: 19-19: 36; ดู 19: 33 เป็นพิเศษ) 

แอมันไปที่ดินแดนของชาวเลมันเพื่อสอนพระกิตติคุณ เขาถูกจับและนำตัวไปเฝืากษัตริย์ของ 
ชาวเลมัน ชื่อกษัตริย์ลาโมไน แอมันทูลกษัตริย์ลาโมไนว่าเขาตองการเป็นผู้รับใชและทำงาน 
ให้พระองค์ แอมันปกป้องฝูงสัตว์เล้ียงของกษัตริย์ไม่ให้ถูกขโมยและปกป็องผู้รับใชของกษัตริย์ 
จากการถูกสังหาร เม่ือกษัตริย์ลาโมไนได้ยินข่าวความกล้าหาญของแอมัน ท่านจึงให้คนนำเขา 
เข้ามาพบท่าน แอมันสอนพระกิตติคุณให้กษัตริย์ลาโมไน โดยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ 
พระเจ้าทรงเปลี่ยนพระทัยของกษัตริย์ลาโมไน 

เราจiมจิฅใจที่บริสุทธิ ๋ได้อยางไร 
I อ่าน แอลมา 19:33 

• ในปีจจุบันนี้ การมีใจท่ีบริสุทธิหมายถึงอะไร (ยอมรับคำตอบท่ีแตกต่างกัน) 



การสนทนาขอพระคัมภีร์ 
และบนกระดาน 

การสนทนาและ 
บนกระดาน 

• เราจะมีใจท่ีบริสุทธได้อย่างไร การเสือกอะไรใJางท่ีเราทำแล้วจะส่งผลสะท้อนให้เห็นว่าใจของเรา 
บริสุทธเพียง,ใด (นำช้ันเรียนให้ระบุส่ิงต่าง ๆ ต่อไปนี้ออกมาทีละข้อแล้วเขียนไว้บนกระดาน 
อางอิงข้อพระคัมภีร์ดังต่อไปนี้เพื่อเนนวิธีที่พระเจ้าประทานเฌวทางให้เราปฏิบัติตาม) 

เสือกคบเพ่ือนท่ีมีค่าควร (ดู ค.พ. 38: 42; แอลมา 5: 57) 
ศึกษาพระคัมภีร์ ( ด ูค.พ. 26: 1; โมไซยา 1: 7; ค.พ. 11: 21-22) 
สวดอ้อนวอน (ดู ค.พ. 31:12) 
หลีกให้ห่างจากอะไรก็ตามท่ีเป็นรูปแบบหรือลักษณะของความช่ัวร้าย (1 เธสะโลนิกา 5:22) 
เสือกหนังสือ นิตยสาร รายการโทรทัศน์ ดนตรี ภาพยนตร์ที ่ด ีๆ(ดูค.พ. 88:118) 
สะอาดท้ังความคิดและการกระทำ (ดูค.พ. 121:45) 

• สิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วช่วยให้เรามีใจที่บริสุทธได้อย่างไร (คำตอบอาจแตกต่างกันไป) 

เราแฅละคน สามารถสร้างไซอันได้ด้วยวิธใด 
• เราจะสร้างไซอันได้อย่างไร มีอะไรบางที่เราทำได ้ (เขียนคำตอบส้ัน ๆ บนกระดาน โดยรวมคำตอบ 

ต่อไปนี้ไว้ด้วย) 

ประจักษ์พยานและการท้าทาย 

ท้าทายชั้นเรียนให้ทบทวนสิ่งที่พวกเขาทำเป็นกิจวัตรประจำวัน และขอให้ทำส่ิงเหล่าน้ันในลักษณะ 
ที่จะทำให้จิตใจของพวกเขาบริสุทธท้าทายให้พวกเขาสวดอ้อนวอนและทูลขอพระบิดาบนสวรรค์ 
เพื่อพระองค์จะทรงช่วยให้พวกเขามีจิตใจที่บริชุทธ 
แสดงประจักษ์พยานถึงความสำคัญและพรอันเกิดจากการมีจิตใจที่บริสุทธ 
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การฟ้งเสียง 
ศาสดาใน!]จจุบัน 5 
วัฅถประสงค์ 

การเตรียม 

ข้อแนะนำในการ 
ดำเนินบทเรียน 
รูปภาพและการสนทนา 

สมาชิกในช้ันเรียนจะเข้าใจว่าเพราะเหตุใดเราจึงมีศาสดาท่ีมีชีวิตและตระหนักว่าการเช่ือฟิงและปฏิบัติ 
ตามคำของท่านจะน่าเราไปสู่ความสุข 

1. หารูปภาพของ-

ก. เด็ก (วัย 1-3 ขวบ) จากครอบครัวของท่านเองหรือครอบครัวของสมาชิกในช้ันเรียน หรือภาพ 
62307 จากห้องสมุดอาคารประชุม 

ข. ศาสดาคนปีจจุบันของศาสนาจักร 

2. เตรียมแถบคำท่ีเขียนว่า "ศาสดาคือใคร" 
3. เขียนหรือถ่ายสำเนาบทบรรยายเพื่อใช้ในการแสดงบทบาทตามผู้บรรยาย ซึ่งเป็นเรื่องเล่าของฮิวจ์ 

บี. บราวน์ เตรียมไว้อย่างนอยท่ีสุดหน่ึงสัปดาห์ก่อนมีช้ันเรียน มอบหมายให้สมาชิกในชั้นเรียน 
ที่มีความสามารถสองคนเตรียมตัวแสดงละครดังกล่าวในชั้นเรียน 

4. เสือกคำปราศรัยท่ีศาสดาคนปีจจุบันกล่าวไว้ไม่นานนัก โดยดูจากรายงานการประชุมหรือนิตยสาร 
เลียโฮนา จากใfนมอบหมายให้สมาชิกในช้ันเรียนอ่านคำปราศรัยดังกล่าวและรายงานว่ามีคำแนะนำ 
อะไรบางท่ีศาสดาให้ไว้กับเรา (ใช้เวลารายงานในช้ันเรียนไม่เกิน 5 นาที) 

บทนำ 

แสดงรูปภาพเด็ก (ในวัย 1-3 ขวบ) จากน้ันอ่านหรือเล่าเร่ืองต่อไปน้ี 
สมมติว่าเด็กคนน้ีเป็นนองชายหรือนองสาวท่ีท่านรักมาก ท่านต้องอยู่ดูแลเขาตลอดบ่ายวันนี้และพาเขา 
ไปเล่นท่ีสนามหญ้าดวย สนามหญ้าต้านหน่ึงเป็นถนนท่ีมีการจราจรหนาแน่น มีรถยนตร์วิ่งขวักไขว่ 
ไปมาตลอดเวลา ส่วนอีกดานหนึ่งของสนามเป็นคลองลึก นี้าไหลเชี่ยว ท่านจะต้องไม่ยอมปล่อยนอง 
ไปเล่นใกลคลองหรือเข้าไปในถนนน้ัน และตอนน้ีนองก็อยากจะไปเล่นริมคลองเม่ือท่านเอาตัวนอง 
กลับมาอยู่กลางสนามหญ้า นองก็หวีดรอง ทงเตะ ทงแสดงอาการโกรธต่างๆนาๆท่านจะปล่อยเลย 
ตามเลยไหม ท่านจะปล่อยให้นองไปเล่นริมคลองหรือไม ่ ทำไมท่านไม่ทำอย่างนั้น (ท่านทราบว่า 
นองยังเด็กเกินกว่าจะรูว่าส่ิงน้ันเป็นอันตราย นอกจากน้ัน ท่านยังรัก และห่วงใยนอง) 
• ใครที่อยู่ตรงนั้น ที่คอยกันไม่ให้วัยร่นเข้าไปเล่นอยู่บริเวณขอบของอันตราย ใครหนอที่พูดว่า 

"อย่าไปชมภาพยนตร์ประเภทท่ีแสดงออกถึงความหฤโหดหรือผิดศีลธรรม" "จงออกห่างจากสาร 
เสพติด,, "กลับบานแต่วัน,, "อย่านัดเที่ยวจนกว่าจะอายุสิบหกปี,, (คุณพ่อคุณแม่ ครู และผู้น่าใน 
ศาสนาจักร) 

• ใครท่ีคอยกันคุณพ่อคุณแม่ ครูและผู้น่าในศาสนาจักรให้อยู่ห่างจาก"ขอบของอันตราย,, (ประสบ 
การณ์ของบุคคลเหล่าน้ัน การทรงน่าของพระวิญญาณบริสุทธ และศาสดาของ พระผู้เป็นเจา) 
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รูปภาพ 
แถบคำหรือการใชกระดาน 
และการสนทนา 

พระบิด ฒนสวรรค์ของเราทรงรักลูก ๆ ของพระองค์ทุกคนและทรงจัดหาสิ่งต่าง ๆ เพ่ือพวกเขา 
พระองค์ทรงนำทางศาสดาของพระองค์ซ่ึงจะเป็นผู้ให้คำแนะนำลูก ๆ ของพระผู้เป็นเจ้า พระองค์ 
ทรงจัดหาบิดามารดา คร ู และผู้นำในศาสนาจักร เพื่อนำทางเขาเหล่านั้นผู้ยังไร้ทั้งประสบการณ์ 
และความรูที่จะคอยระแวดระวังภัยอันตรายทุกอย่างอันอาจเกิดขึ้นได้ในชีวิต 
• คุณพ่อคุณแม ่ ครูและผู้นำในศาสนาจักรรูไปหมดทุกเร่ืองหรือไม่ (เปล่าเลย พวกเขาตองการ 

การทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิและศาสดาท่ียังมีชีวิตเช่นกัน ศาสดาจะสอนและตักเตือน 
เราทุกคน) 

วันนี้ เราจะพูดถึงความสำคัญของทารมีศาสดาท่ีมีชีวิต 

ศาสดาคือผู้พูดแทนพระผู้เปีนเจ้า 
แสดงภาพศาสดาคน!เจจบน 
• ศาสดาคือใคร(สมาชิกในช้ันเรียนอาจตอบว่าท่านคือผู้พยากรณ์หรือทำนายเหตุการณ์ในอนาคต 

นั่นคือหนึ่งในคุณสมบัติหลายอย่างของท่าน นำการสนทนาโดยติดแถบคำหรือเขียนข้อความ 
ต่อไปนี้บนกระดาน ตามลำดับก่อนหลังการสนทนา) 

ศาสดาคือใคร 
ท่านคือผู้พูดแทนพระผู้เป็นเจ้า 
ท่านสอนเรื่องพระผู้เป็นเจ้าและพระเยซูคริสต์ 
ท่านประณามความผิดบาปและประกาศโทษทัณฑ์ของบาป 
ท่านสอนความชอบธรรม 
ท่านเรียกเรามาสู่การกลับใจ 
ท่านแปลความหมายของพระคัมภีร์ 
ท่านเป็นผู้บริหารนโยบายของศาสนาจักรในปีจจุบัน 

อ่านหรือมอบหมายให้สมาชิกในชั้นเรียนอ่านข้อความดังต่อไปนี้ 
เอ็ลเดอร์บรูซ อาร์ แมคคองก ี กล่าวว่า 
"ศาสดาท่ีแห้จริงคือ ผู้ที่มีประจักษ์พยานของพระเยซู ผู้ที่ทราบโดยการเปิดเผยส่วนตัวว่าพระเยซู-
คริสต์คือพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนม และพระองค์ทรงถูก—หรือทรงเคยถูกตรึง 
กางเขนเพ่ือบาปของโลก ผู้ที่พระผู้เป็นเจ้ารับสั่งถึง ผู้ที่รูจักพระสุรเสียงเรียบ นิ่มของพระวิญญาณ 
ศาสดาที่แทจริง คือผู้ที่ดำรงฐานะปุโรหิตอันศักด-ิสิทธ คือผู้บริหารโดย ชอบดัวยกฎหมาย 
คือผู้มีพลังและอำนาจจากพระผู้เป็นเจ้าให้เป็นตัวแทนของพระองค์บนโลกนี้ศาสดาที่แทจริงคือ 
ผู้ที่สอนถึงความชอบธรรม ผู้ที่ไดัรับการเปิดเผยความจริงของพระกิตติคุณ และผู้ที่นำเสนอสิ่ง 
เหล่านั้นไปยังเพื่อนมนุษย์เพื่อให้พวกเขาเป็นทายาทแห่งความรอดในสวรรค์ชั้นสูงสุด ศาสดา 
ที่แห้จริงคือพยาน พยานท่ียังมีชีวิต ผู้ที่ทราบและเป็นพยาน หากจำเป็น ท่านจะทำนายเหตุการณ์ 
ในอนาคตและเปิดเผยต่อมวลมนุษย์ถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงเปิดเผยต่อท่าน,, (The Mortal Messiah, 4 
vols. [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1980], 2:169) 
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บทที่ 10 

การแสดงบทบาท 
ตามผู้บรรยาย 

เราต้องการศาสดาที่มชวิต 
ให้สมาชิกในชันเรียนที่มอบหมายไว้ล่วงหนา แสดงบทบาทตามผู้บรรยาย 
ครู: ประธานฮิวจ์ บี. บราวน์ซ่ึงเป็นอัครสาวกท่านหน่ึงและเป็นสมาชิกของฝ่ายประธานสูงสุดรายงาน 
การสนทนากับอดีตผู้พิพากษา "ศาลฎีกาแห่งสหราชอาณาจักร , , ท่านขอให้เอ็ลเดอร์บราวน์อธิบาย 
กฎเกณฑบางอย่างของศาสนามอรมอน โดยการนำเสนอประหนึ่งท่านกำลังยืนยันข้อเท็จจริงในศาล 
นักกฎหมาย: "เรื่องที่คุณบอกผมเกี่ยวกับโจเซฟ สมิธ น,ะ เหลือเช่ือจริง ๆ " 
เอณดอร์บราวน์:"บางทีเราอาจพบหนทางที่จะมาแลกเปลี่ยนความคิดกันแบบธรรมดาๆ....ขอให้ 
ผมพูดต่อนะครับท่าน บนสมมติฐานว่าท่านเป็นชาวคริสต์ใช่ไหมครับ,, 

นักกฎหมาย: "ผมเป็นครับ , , 

เอึลเดอร์บราวน์: "ผมสมมติต่อไปว่า ท่านเชื่อพระคัมภีร์ไบเบิล ทั้งพระคริสตธรรมคัมภีร์เดิมและ 
พระคริสตธรรมคัมภีร์ใหม่ ใช่ไหมครับ,, 

นักกฎหมาย: "ผมเชื่อ!" 
เอึณดอร์บราวน์: "ท่านเชื่อในการสวดอ้อนวอนไหมครับ,, 

นักกฎหมาย: "ครับ ผมเชื่อ , , 

เอ็ณดอร์บราวน์: "ท่านบอกว่า การท่ีผมเช่ือว่าพระผู้เป็นเจาตรัสกับมนุษย์ในสมัยน้ีเป็นเร่ืองเหลวไหล 
ไม่น่าเชื่อ อย่างนั้นใช่ไหมครับ,, 

นักกฎหมาย: "ในความคิดของผม ผมก็ว่าอย่างนั้น,, 

เอ็ณดอร์บราวน์: "ท่านเชื่อไหมครับว่า พระผู้เป็นเจาเคยตรัสกับมนุษย์บางคนมาแลวจริง ๆ " 
นักกฎหมาย: "แน่นอน ในพระคัมภีร์ไบเบิลก็มีหลักฐานเช่นนั้นมาโดยตลอด,, 

เอีลเดอร์บราวน่: "พระองค์ตรัสกับอาดัม ใช่ไหมครับ,, 

นักกฎหมาย: "ใช่ครับ" 
เอีลเดอร์บราวน่: "กับอีนิค โนอาห์ เอบราแฮม โมเสส ยาโคบ และศาสดาท่านอ่ืน ๆ ด้วย ใช่ไหมครับ" 
นักกฎหมาย: "ผมเชื่อว่าพระองค์ตรัสกับแต่ละท่านที่กล่าวมา" 
เอ็ลเดอร์บราวน์: "ท่านเชื่อว่าการติดต่อระหว่างพระผู้เป็นเจากับมนุษย์จะสิ้นสุดลงทันทีที่พระเยซู 
ไม,ได้ดำรงพระชนม์ชีพอยู่ในโลกนี้อย่างนั้นหรือครับ" 
นักกฎหมาย: "ไม,เลยครับ การติดต่อดังกล่าวได้บรรลุถึงจุดสูงสุด ถึงที่สุดแล้วในสมัยนั้น,, 

เอึณดอร์บราวน์: "ท่านเชื่อไหมครับว่า พระเยซูแห่งนาซาเร็ธเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า" 
นักกฎหมาย: "ครับ พระองค์เป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า" 
เอ็ณดอร์บราวน์: "ท่านเชื่อใช่ไหมครับ ท่าน ว่าภายหลังการฟืนคืนพระชนม์ของพระคริสต์ 
พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสกับมนุษย์อีก,, 

นักกฎหมาย: "ผมจำได้... เซาโลชาวเมืองทาร์ซัส ผู้กำลังจะเดินทางลงไปยังเมืองดามัสกัสเพื่อข่มเหง 
สิทธิชน และได้เห็นภาพท่ีมาปรากฏ จริง ๆ แล้ว เขาถูกทำให้ดวงตามืดมัวไปช่ัวขณะ และได้ยินเสียง" 



การสนทนา 

เอีณดอร์บราวน่: "เซาโลไดยนเสียงของใครครับ" 

นักกฎหมาย: "เอ้อ เสียงท่ีพูดว่า เราคือเยซู ซึ่งเจ้าข่มเหง" 
เอึลเดอร์บราวน์: "ท่าน [ครับ] ผมขอเ1ยนเสนอแนะบางส่ิงท่ีสำคัญกว่าอะไรท้ังหมดว่า นี่คือวิธี 
ปฏิบัติอันถือเป็นมาตรฐานในยุคสมัยของพระคัมภีร์ไบเบิล ที่พระผู้เป็นเจ้าจะตรัสกับมนุษย์" 
นักกฎหมาย: "ผมคิดว่า ผมยอมรับในขอน้ัน แต่นั่นก็ยุติลงอย่างรวดเร็วหลังจากศตวรรษแรก 
ของคริสตศักราชแล,วน่ีครับ" 
เอ็ลเดอร์บราวน์: "ทำไมท่านจึงคิดว่ายุติลงแลวล่ะครับ" 
นักกฎหมาย: "ผมตอบไม่ได้" 
เอีลเดอร์บราวน์: "ท่านคิดว่าพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ตรัสอะไรอีกเลย นับแต่เวลานั้นหรือครับ" 
นักกฎหมาย: "เป็นเรื่องที่ผมไม,อาจทราบได้" 
เอีลเดอร์บราวน่: "ผมขอให้เหตุผลที่เป็นไปได้นะครับว่า ทำไมพระองค์จึงไม่ตรัสอะไรอีกเลย 
บางทีอาจเป็นเพราะว่าพระองค์ทรงทำอย่างน้ันไม่ได้ เนื่องจากทรงสูญเสียอำนาจไปแล้ว" 
นักกฎหมาย: " . . . นั่นถือเป็นการลบหลู่เลยนะครับ" 
เอ็ลเดอร์บราวน์: "ครับผม ถาท่านไม่ยอมรับขอน้ัน บางทีอาจเป็นว่า พระองค์ไม่ตรัสกับมนุษย์ 
ก็เพราะพระองค์ไม่ทรงรักพวกเราอีกแล้ว พระองค์ไม่ใส่พระทัยความเป็นไปของมนุษย์อีกแล้ว" 
นักกฎหมาย: "ไม่หรอก พระผู้เป็นเจ้าทรงรักมนุษย์ทุกคน และพระองค์ไม,ทรงเสือกหนาผู้ใด" 

เอ็ลเดอร์บราวน์: "ครับผม ถาอย่างน้ัน. . .คำตอบที่เป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งตามที่ผมเขาใจคือเรา 
ไม่ตองการพระองค์อีกต่อไปแล้ว เราทำให้การศึกษาและวิทยาศาสตร์ของเราเจริญรุดหน้าอย่าง 
รวดเร็วจนเรไม,ตองการพระผู้เป็นเจ้าอีกต่อไป" 
นักกฎหมาย: "คุณบราวน์ครับ ไม่มีช่วงเวลาใดในประวัติศาสตร์ของโลกที่มนุษย์ตองการได้ยิน 
สุรเสียงของพระผู้เป็นเจ้ามากเท่ากับเวลานี้ บางทีคุณอาจจะบอกผมได้กระมังครับว่าทำไมพระองค์ 
จึงไม,ตรัสอะไรอีก" 
เอ็ลเดอร์บราวน์: "พระองค์ตรัสแน่นอนครับ พระองค์ตรัสแล้ว แต่มนุษย์จำเป็นตองมีศรัทธา 
เพื่อจะได้ยินพระองค์" (Adepted from Conference Report, Oct. 1967, pp. 117—18; or Improve-
ment Era, Dec. 1967, pp. 36—37; see also "The Profile of a Prophet," in Speeches of the Year 
[Provo: Brigham Young University Press, 1956], pp. 3—5) 
• เพราะเหตุใดเราจึงตองการศาสดาที่มีชีวิต (ให้โอกาสสมาชิกในชั้นเรียนตอบคำตอบอาจ 

แตกต่างกันได้) 
ประธานจอห์น เทย์เลอร์ อธิบายไวดังนี้ 
"การเปิดเผยของอาดัมไม่ได้ช้ีแนะให้โนอาห์สร้างเรือ และเช่นกัน การเปิดเผยของโนอาห์ก็ไม่ได้ 
บอกให้โลทออกจากเมืองโสโดม และการเปิดเผยทั้งสองครั้งนี้ก็ไม่ได้กล่าวถึงการอพยพลูกหลาน 
ของอิสราเอ็ลออกจากอียิปต์ ทั้งหมดได้รับการเปิดเผยเพื่อตัวเขาเอง เหมือนกับที่ อิสยาห ์ เยเรมีย์ 
เอเสเคียล พระเยซู เปโตร เปาโล ยอห์น และโจเซฟได้รับ เราเองก็ตองได้รับการเปิดเผยเพื่อ 
ตัวเราเองเช่นกัน มิฉะนั้น เราจะล่องลอยไปเร่ือย ๆ ดุจดังเรือที่ไร้หางเสือ" (John Taylor, The 
Gospel Kingdom, sel. G. Homer Durham [Salt Lake City: Bookcraft, 1943], p.34) 



บทที่ 10 
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ตัวอย่างและการสนทนา 

รายงาน 

อาโมส แห่งพระคริสตธรรมคัมภีร์เดิมกล่าวว่า "แท้จริงพระเจ้ามิได้ทรงกระทำอะไรเลย โดยมิได้ 
เปิดเผยความลี้ลับให้แก่ผู้รับใชของพระองค์คือผู้เผยพระวจนะ,, (อาโมส 3: 7) ดังใfน พระเจ้าในยุค 
สมัยของเราตรัสถึงศาสดาของพระองค์ ไวว่า 
"ดังนันโดยความหมายว่าศาสนาจักร เจ้าจงเอาใจใส่คำและบัญญัติทั้งหมดของเขา ซึ่งเขาจะให้แก่ 
เจ้าดังที่เขาได้รับมัน โดยเดินอยู่ในความบริสุทธิท้ังมวลต่อหนาเรา เพราะเจ้าจะรับคำของเขาด้วย 
สุดความอดทนและศรัทธาราวกับมาจากปากของเราเอง" (ค.พ. 21:4-5; ดู ค.พ. 1: 38 ด้วย) 
• เท,าท่ีเรามีส่วนเก่ียวข้องอยู่ทุกวันน้ี ศาสดาฟานไหนท่ีมีความสำคัญเท่ากับโมเสส เอบราแฮม นีไฟ 

หรือศาสดาท่านอ่ืน ๆ ในสมัยโบราณ (ศาสดาคนปีจจุบัน เพราะทุกวันน้ี ท่านเป็นผู้นำทางเรา) 
• ท่านคิดว่าทำไมคนส่วนใหญ่จึงมีแนวโน้มที่จะเชื่อถือศาสดาในสมัยโบราณ อาทิเช่นศาสดาท่ีอยู่ 

ในพระคัมภีร์ไบเบิล มากกว่าศาสดาที่มีชีวิตอยู่ในปีจจุบัน (ผู้คนมักจะชอบวิพากษ์วิจารณ์ข้อ 
บกพร่องของมนุษย์ท่ียังมีชีวิตอยู่ คำตอบอาจแตกต่างกันไป) 

ศาสดาในยูคธุ[ดท้ายให้คำแนะนำที่จำเปีนตอเรา 

เลำเร่ืองต่อไปน้ีผู้สอนศาสนาวัยหนุ่มคนหน่ึงกำลังอธิบายให้ผู้สนใจฟิงว่าศาสนาจักรได้รับการนำทาง 
โดยศาสดาของพระเจ้า ท่านได้รับการเปิดเผยเพื่อศาสนาจักรและโลก ชายผู้นั้นสนใจมากและถาม 
เอ็ลเดอร์ว่าศาสดากล่าวอะไรบาง แต่ทว่า ผู้สอนศาสนาคนนั้นกลับคิดไม่ออกว่ามีเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
เป็นพิเศษที่พอจะบอกเล่าให้ชายคนนี้ฟิงไต้ 
" เอาละ เร่ืองท่ีศาสดาของคุณประกาศไวเม่ือเร็ว ๆ นี้คืออะไร" ชายหนุ่มถาม แต่ผู้สอนศาสนาก็ยังคง 
อำองตอบอะไรไม่ได ้ก็เพราะเขาไม่ทราบนั่นเอง 
• เราแต่ละคนอาจทำได้ดีกว่าผู้สอนศาสนาท่ีน่าขายหน้าคนน้ันไหม ศาสดาให้คำแนะนำอะไรแก่เรา 

บาง (ยอมรับคำตอบท่ีอาจแตกต่างกัน ควรรวมคำแนะนำต่อไปน้ีเข้าไวในคำตอบด้วย การศึกษา 
พระคัมภีร์มอรมอน การเขียนบันทึกประจำวัน การเป็นผู้สอนศาสนา คำตักเตือนที่ให้ต่อด้าน 
บางส่ิงบางอย่าง เช่น การทำแท้ง สื่อลามกต่าง ๆ พฤติกรรมรักร่วมเพศ และบาปร้ายแรงอื่น ๆ 
ที่เกิดขึ้นในโลกปีจจุบัน) 

มอบหมายให้สมาชิกในชั้นเรียนรายงานคำแนะนำที่สำคัญซึ่งพวกเขาพบในคำพูดของศาสดา 

เราฅ้องฟังเสียงศาสดาของเรา 
พระบิดาบนสวรรค์ของเราเตือนเราถึงความชั่วร้ายของโลกนี้และวิธีที่เราจะรอดพนจากผลลัพธ์ 
อันเกิดจากการตามกระแสโลก สิ่งที่จำเป็นที่ชุดของเราก็คือการตั้งใจฟิงและทำตามคำแนะนำที่มาจาก 
ศาสดาคน!]จจุบันของพระผู้เป็นเจา ดังที่ประธาน เจ. รูบิน คลาร์ค จูเน่ยร ์กล่าวว่า "เราไม่เคยขาด 
ศาสดา สิ่งที่เราขาดก็คือผู้คนที่จะเงี่ยหูฟิงและตัดสินใจดำเนินชีวิตตามที่พระองค์ทรงบัญชา,, (in Con-
ference Report, Oct. 1948, p. 80) 
คนบางคนเช่ือและทำตามศาสดาเฉพาะส่ิงท่ี พวกเขา คิดว่าถูกต้อง อย่างไรก็ตาม เม่ือพวกเขาคิดว่า 
คำแนะนำนั้นไม่ถูกต้องหรือไม่ถูกใจ พวกเขาก็จะกลายเป็นศาสดาของตนเอง พวกเขาจะตัดสินใจ 
เอาเองว่าอะไรที่พระเจ้าทรงต้องการและอะไรที่ไม่ทรงต้องการ เมื่อเราตัดสินใจว่าเราจะไม,รักษา 
หรือทำตามพระบัญญัติบางข้อ เราก็กำลังนำกฎของพระเจ้าไปไว้ในมอเราและกลายเป็นศาสดาของ 
ตัวเราเอง เราจะถูกชักนำไปในทางท่ีผิด ผู้ที่ทำตามศาสดาที่มีชีวิฅก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นง่ายและสะดวกสบาย 
จะกลายเป็นศาสดาปลอมให้กับตนเอง 
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• เราเคยคิดไหมว่า เราอาจหยิบยกและเลือกว่าพระบัญญัต ิ ข้อไหนที่เราควรจะเชื่อฟิงเราคิด 
หรือไม,ว่า ถ้าคำแนะนำของศาสดาขัดกับการกระทำที่เราชอบ เราก็คิดว่าท่านไม,ใช่ศาสดา 
(ขอให้สมาชิก ในช้ันเรียนตอบ) 

อ่านฮีบรู 13 ะ 17 

"ท่านท้ังหลายจงเช่ือฟิงและยอมอยู่ในโอวาทของหัวหนาของท่าน เพราะว่าท่านเหล่าน้ันดูแลรักษา 
จิตวิญญาณของท่านอยู ่ " 
• เม่ือโจเซฟ สมิธ รายงานการเปิดเผยที่เกี่ยวกับพระวาจาแห่งปีณญาและได้แนะนำให้สิทธิชน 

งดเว้นจากยาสูบ ชา กาแฟ และเคร่ืองด่ึมท่ีมีแอลกอฮอล์ ทุกคนตระหนักหรือไม,ว่า คำแนะนำ 
นั้นน่าเชื่อถือและมีทวามสำคัญ (คำตอบคือไม่ทุกคน ให้ยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกใน-
ชั้น เรียน และอธิบายว่า เป็นเวลานานกว่าร้อยปีทีเดียวท่ีโลกจะตระหนักว่าคำแนะนำน้ันถูกตอง 
ตามหลัก การทางวิทยาศาสตร์ แมแพทย์เองก็เคยกล่าวว่า ยาสูบ ชาและกาแฟไม่มีอันตรายต่อ 
ร่างกาย ผู้ที่ฟิงเสียงของศาสดาจึงได้รับพรอันยิ่งใหญ่ของการมีสุขภาพดี) 

• ผูที่ไม่ยอมฟิงคำสอนของศาสดาในเรื่องกฎพรหมจรรย์และความสะอาดทางศีลธรรมจะตอง 
เส่ียงกับอะไร (คำตอบอาจรวมถึงส่ิงเหล่าน้ี สูญเสียศรัทธาและประจักษ์พยานครอบครัวแตกแยก 
เส่ียงต่อโรคร้าย เช่น เอดส์ สูญเสียสมาชิกภาพในศาสนาจักรและสูญเสียพรอันเป็นนิรันดร์) 

ความเชื ่อฟังที ่เรามืตอศาสดาเปีนเครื ่องวัดศรัทธาของเรา 
เจคอบ นองชายของนีไฟกล่าวว่า 

"โอ้แผนอันฉลาดแกมโกงนั้นของคนชั่วคนนั้น! โอ้ความถือตัวและความอ่อนแอและความโง, 

ของมนุษย์! เมื่อเขามีการศึกษาเขาคิดว่าเขาฉลาดและเขาไม่เชื่อฟงคำแนะนำของพระผู้เป็นเจ้า 
เพราะเขาไม่รับโดยคิดว่าเขาร้ด้วยตนเอง ดังนั้น ปีญญาของเขาคือความโง่และมันหาเป็นประโยชน์ 
แก่เขาไม,และเขาจะตาย แต่การมีการศึกษาย่อมดี หากเขาเชื่อฟิงคำแนะนำของพระผู้เป็นเจ้า,,  

(2 นีไฟ 9:28-29) 
แน่นอนว่า เราต่างก็มีอำเภอใจ เราสามารถปฏิเสธท่ีจะเช่ือ หากเราเลือกเช่นนั้น อย่างไรก็ตาม หาก 
เราทำอย่างน้ัน เราก็ตองรับผลอันเกิดจากการเลือกของเราด้วย บางคร้ัง เราไม่ได้พิจารณาให้ถี่ถ้วน 
ถึงผลลัพธ์ของมันเพราะการเลือก ที่ยากที่สุดก็คือสิ่งที่อยู่ระหว่างคำแนะนำของเพื่อนกับคำแนะนำ 
ของศาสดา 
• ท่านคิดว่าพระเจ้าทรงหมายความว่าอย่างไร เม่ือพระองค์ตรัสไวในลูกา 6:46 ว่า "เหตุไฉนท่าน 

ทั้งหลายจึงเรียกเราว่า 'พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้า, แต่ไม่กระทำตามที่เราบอกนั้น?,, 

(พระองค์กล่าวโทษพวกเขาเป็นคนหน์าไหวหลังหลอก พระองค์ทรงร้สึกอย่างไรกับคนหน์า-
ไหว้หลังหลอก) 

ประจ้กษ์พยานและการท้าทาย 

แสดงประจักษ์พยานของท่านถึงความสำคัญของการทำตามศาสดาที่มีชีวิตท้าทายชั้นเรียนให้ 
ดำเนินชีวิตต่อไปด้วยศรัทธาและกลาหาญในการทำตามคำแนะนำของศาสดาคนปีจจุบันกระตุ้น 
ให้พวกเขารักษาตนเองให้หมดจดจากโลก ให้กลับใจทุกคราวท่ีจำเป็นและช่วยสร้างอาณาจักรของ 
พระผู้เป็นเจ้า ณ ที่นี่บนโลกนี้ในทุกวิถีทางสิทธิชนที่แท้จริงตองสนับสนุนศาสดาเราตองทำ 
ตามท่าน 22 



ศาสดาโจเซฟ สมิธ — 
แสงสว่างในความมืด 
เกิด ะ 23 ธันวาคม 1805 ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งประธาน 1832—1844 

6 
วัตถุประสงค์ 

การเตรยม 

ข้อแนะนำในการ 
ดำเนินบทเรยน 
แผ่นป้ายหรือกระดาน 

เพ่ือทำให้สมาชิกในช้ันเรียนปรารถนาจะค้นหาด้วยตนเองว,าโจเซฟ สมิธ เป็นศาสดา 

1. ก่อนเรียนบทนี ้ ขอให้สมาชิกในช้ันเรียนอ่าน โจเซฟ สมิธ-ประวัติ 1:13-26 และเตรียมรายงาน 
ความรูสึกของเขาหรือเธอท่ีมีต่อขอความดังกล่าวโดยวิธีนำเสนอในช้ันเรียน การอ่านและสนทนา 
ขอพระคัมภีร์นี ้ เป็นส่วนท่ีสำคัญท่ีสุดของบทเรียน ให้เวลาอย่างเต็มที่กับส่วนนี้แมว่าจะตองตัด 
ส่วนอื่น ๆ ออกไปบาง 

2. เตรียมเอกสารแจก หัวขอ "ความสำคัญของโจเซฟ สมิธ ที่มีต่อข้าพเจ้า,, (มีอยู่ตอนทายของบท-
เรียน) แจกเอกสารน้ีให้สมาชิกทุกคนในช้ันเรียน 

3. เตรียมลูกโลกมาหนึ่งใบ (หรือใช้ลูกบอลใบใหญ่แทนลูกโลก) นำผ้าสีเข้ม ๆ มาคลุมลูกโลกไว้ 
ก่อนเริ่มชั้นเรียน 

4. ให้ดูว่าสมาชิกแต่ละคนในช้ันเรียนมีพระคัมภีร์มอรมอน และไข่มุกอันลาค่าครบทุกคนนำพระคัมภีร์ 
จากห้องสมุดมาเผ่ือผ้ท่ีไม,มี 

5. จัดหาภาพของโจเซฟ สมิธ จากห้องสมุดอาคารประชุม โดยใช้ภาพต่อไปนี้ ภาพปรากฏครั้งแรก 
(62470; ชุดภาพพระกิตติคุณ 403) โมโรไน ปรากฎต,อโจเซฟ สมิธ ในห้อง (62492; ชุดภาพพระ-
กิตติคุณ 404) และการฟ้นฟูฐานะปุโรหิตแห่งฌ็ลคิเซเด็ค (62371; ชุดภาพพระกิตติคุณ 408) 

6. ขออนุญาตอธิการหรือประธานสาขา เชิญบุคคลในวอร์ดหรือสาขาซึ่งเป็นผู้ที่ตัองใช้ความพยายาม 
อย่างหนักกว่าจะมีประจักษ์พยาน มาเล่าให้ชั้นเรียนฟงว่าเขามีประจักษ์พยานได้อย่างไร 

บทนำ 

เขียนคำถามต่อไปนี้บนแผ่นป้ายหรือกระดาน 

ข้าพเจ้าจะทราบด้วยตนเองได้อย่างไรว่า โจเซฟ สมิธ เป็น 
ศาสดา 

ข้าพเจ้าจะทราบได้อย่างไรว่าท่านเห็นและได้ยินสิ่งที่ท่าน 
บอกว่าเห็นและได้ยิน 
การได้ทราบคำตอบต่อข้อสงสัยเหล่านี ้ มีความหมายต่อ 
ข้าพเจ้าอย่างไร 
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เอกสารแจกและ 
การสนทนา 

การนำเสนอบทเรียน 
โดยใช้อุปกรณี' 

แสดงแผ่นป้ายและขอให้ชั้นเรียนอ่านขอความดังกล่าว 
หมายเหต ุ การสนทนาต่อไปนี้ จะช่วยให้สมาชิกในชั้นเรียนมีประจักษพยานที่เขมแข็งขึ้นความ 
แน่วแน่และเช่ือม่ันในความจริงของผูสอนจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับสมาชิกในช้ันเรียน ชี้ให้เห็นว่า 
เน่ืองจากโจเซฟ สมิธ กล้าบอกความจริง ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
เม่ือเราเป็นสมาชิกในศาสนาจักร เราตองมีประจักษ์พยานของความจริงน้ัน 
แจกเอกสารท่ีเตรียมมาในหัวขอ "ความสำคัญของโจเซฟ สมิธ ที่มีต่อขาพเจ้า" ให้กับเด็กทุกคน 
(ดูเอกสารที่ให้ไวทายบทเรียน) 

ความสำคัญของโจเซฟ สมิธ ที่มีด,อข้าพเจา 
ขอให้สมาชิกในชั้นเรียนอ่านขอความที่หนึ่งในหนาเอกสารแจก "ข้าพเจ้าเรียนร้ว่าวิญญาณของ 
ข้าพเจ้ามาจากไหนก่อนที่ข้าพเจ้าจะเกิด ทำไมข้าพเจ้าจึงมาอยู่ในโลกนี้ และหลังจากชีวิตน้ีแล้ว 
ข้าพเจ้าจะไปยังที่ใด" บอกชั้นเรียนว่า การเปิดเผยในยุคปีจจุบันมีความสำคัญเพราะไม่มีใครเลย 
ในโลกของชาวคริสต์แห่งปีคริสตศักราช 1820 ที่จะมีความจริงอันสมบูรณ์นี้ 
• ทำไมพวกเขาจึงไม่ทราบความจริงอันสมบูรณ์ ศาสดาในยุคอ่ืน ๆ ทราบและสอนความจริงอัน 

สมบูรณ์ (เพราะความช่ัวร้าย หลายสิ่ง"ที่แจ้งชัดและมีค่า"ในพระคัมภีร์จึงถูกเอาออกไป[ดู 
1 นีไฟ 13:20—29] ) 

อธิบายว่า เน่ืองจากโจเซฟ สมิธ เราจึงทราบว่าเราเป็นใคร มาจากไหน เราทราบว่าเราสามารถกลับ 
ไปสู่ท่ีประทับของพระบิดาไดัโดยการเช่ือฟงพระบัญญัติของพระองค์ อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไป 
แล้วผูคนในโลกน้ีก็ยังไม่ทราบความจริงดังกล่าว เรามีความร้ที่จะแยกแยะคำสอนผิด ๆ หากเรา 
เช่ือฟิงพระผู้เป็นเจ้าและศาสดาของพระองค์ เราจะมีความเข้มแข็งในการต่อตานคำสอนทุกอย่าง 
ของมารและคำสอนของคนอ่ืน ๆ ที่มารกำลังล่อลวงอยู่ 

ให้สมาชิกในชั้นเรียนอ่านข้อความที่สองในเอกสารแจก "ข้าพเจ้าเรียนร้ว่า พระบิดาบนสวรรค์ 
ทรงเป็นพระบุคคลจริง พระองค์ทรงได1ยินและตอบคำสวดออนวอนของข้าพเจ้า" 
• ศาสนาจักรอ่ืน ๆ ในโลก คิดอย่างไรเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าและพระคริสต์ (อธิบายว่า เกือบทุก 

ศาสนาจักรในโลกคิดว่าพระเจ้าและพระคริสต์ต่างทรงเป็นพระวิญญาณหรือทรงเป็นพระวิญญาณ 
เดียวกัน ไม,รพระวรกายทางกายภาพ ดังนั้น จึงเป็นสิ่งประเสริฐ ที่ไดัทราบความจริงว่าพระผู้ 
เป็นเจ้า พระบิดาผู้สถิตนิรันดรไเละพระเยซูคริสต์ทรงสูงส่ง ทรงมีดัวตน พร้อมท้ังพระวรกาย 
ที่ทรงฟืนคืนพระชนม์ขึ้นมาแล้ว และเราเองได้รับการสร้างตามพระฉายานั้น เรายังได้ทราบ 
อีกว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรที่ถือกำเนิดพระองค์เดียวของพระบิดาตามทางแห่งเนี้อหนัง 
พยายามช่วยสมาชิกในช้ันเรียนให้มองเห็นความสำคัญอันย่ิงใหญ่ของการ ทราบว่าพระผู้เป็นเจ้า 
และพระคริสต์ทรงมีพระลักษณะเป็นเช่นไร พร้อมทั้งการเรียนรู้ว่าแผนของพระเจ้าที่ทรงมีต่อ 
มนุษยชาติน้ันคืออะไร) 

ดึงความสนใจมาที่ลูกโลก (หรือลูกบอล) ซึ่งคลุมไวด้วยผาสืเข้ม นี่คือสิ่งที่แทนโลก อธิบายว่า 
โลกในปี 1820 อยู่ในสภาวะของความมืดมนทางจิตวิญญาณ แม้คนด ี ๆ หลายคนจะพยายาม 
แสวงหาความรูเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้า แต่พวกเขาก็ไม่มีทั้งศาสดาและอำนาจไม่มีศาสนาจักรที่ 
แท้จริงเพ่ือสอนความจริง แต่กลับมีคำสอนและหลักธรรมท่ีผิด ๆ เกิดข้ึนมากมาย จึงก่อให้เกิด 
ความสับสนย่ิงนัก 
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บทที่ 9 

การสนทนา 

พระคัมภีร์ 
การสนทนา 
โดยใชกระดาน 

ประจักษ์พยาน 

การสนทนา 

แต่แล้วพระเจ้าก็ทรงนำความจริง ความเข้าใจในรูปแบบใหม่ อำนาจ และการเปิดเผยหรืออีกนัยหน่ึง 
แสงสว่างมาสู่โลก โดยผ่านโจเซฟ สมิธ หนุ่ม เฉกเช่นที่พระเจ้าทรงกระทำโดยผ่านศาสดา 
ในพระคัมภีร์ไบเบิลอย่าง โมเสส เปิดผาคลุมลูกโลก 
ทำความกระจ่างในเรื่องสมัยการประทานนี ้ เม่ือโลกตองได้รับการเตรียมพร,อมเพ่ือการเสด็จมาคร้ังท่ี 
สองของพระเยซูคริสต์ เรามีพระกิตติคุณซ่ึงเป็นของประทานท่ีมีคุณค่าอันประเสริฐ เราตองเรียนรู 
ความจริงและคุณค่าอันประเสริฐของพระกิตติคุณด้วยตัวของเราเองเสียก่อน เราจึงจะสามารถแบ่งปีน 
สิ่งนี้กับผู้อื่นได้ 
ให้สมาชิกในชั้นเรียนอ่านข้อความที่สามในเอกสารแจก "ข้าพเจ้าเรียนรูว่าในโลกนี้มีศาสนาจักรที่ 
แท้จริงและข้าพเจ้าเป็นสมาชิกของศาสนาจักรนั้น" 
เสริมความเชื่อมั่นให้กับชั้นเรียนว่า พวกเขาสามารถสร์างความเข้มแข็งและความมั่นใจในประจักษ์ 
พยานของตนเอง หากปีจจุบันน้ีพวกเขายังไม่ทราบว่าศาสนาจักรน้ีสือศาสนาจักรท่ีแท้จริงและโจเซฟ 
สมิธ คือศาสดา 
อ่าน โมโรไน 10:4 พร้อมกัน 

ติดแผนภาพซึ่งแสดง "ชั้นตอนของการมีประจักษ์พยาน" (ไม,ตองมีคำอธิบายในแต่ละชั้น) 
บนกระดานหรือเขียนไวบนแผ่นป้าย (โปสเตอร์) ขนาดใหญ่เขียนคำว่า ประจักษ์พยาน ไว้ท่ีบรรทัด 
บนสุดหรือตรงชั้นตอนสูงชุด 

• เราตองผ่านช้ันตอนใดจึงจะทราบว่าโจเซฟ เป็นศาสดา หรือศาสนาจักรนี้คือศาสนาจักรที่แท้จริง? 
(เมื่อมีผู้ตอบถูกเขียนคำตอบไว้ที่บรรทัดใดบรรทัดหนึ่งจนกว่าแผนภาพนั้นจะสมบูรณ์) 

หากท่านได้รับอนุญาตจากอธิการหรือประธานสาขา ขอให้นำบุคคลในวอร์ดหรือสาขาซึ่งเป็นผู้ที่ 
ตองใชความพยายามอย่างหนักกว่าจะมีประจักษ์พยาน มาเล่าให้ชั้นเรียนฟงว่าเขามีประจักษ์พยานได้ 
อย่างไร 

การเพิ่มพูนความเข้าใจและความรูสืกยกยองที่เรามืฅอโจเซฟ สมิธ 

บอกชั้นเรียนว่าการเรียนรูเรื่องราวของโจเซฟ สมิธ หนุ่มและความรูสกของเขานั้นจะช่วยเพิ่มพูน 
ความเข้าใจและความรูสึกยกย่องที่เรามีต่อเขา 
• โจเซฟ มีอะไรที่เหมือนท่านบาง (อายุเท่ากัน รักครอบครัว กังวลกับการหาเลี้ยงชีพ กังวลกับการ 

ทำสิ่งที่ถูกตอง เขาพยายามเป็นคนดี เขาตองการทราบความจริง เขาอาจกลัวบางส่ิงบางอย่าง 
เช่น กลัวความลมเหลว หรือความเจ็บป่วย [ไม่มียาปฏิชีวนะ ยาสลบหรือยาชา ตลอดจนการสร้าง 
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รูปภาพและการทบทวน 

การอ่านและสนทนา 
ข้อพระคัมภีร์ 

รายงาน 

ภูมิคุมกันโรคดังเช่นที่เรามีในปีจจุบัน หงนทยงเคยได้รับความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสจาก 
อาการติดเช้ือในกระดูกขา ขณะท่ียังเป็นเด่็กI เขาช่วยครอบครัวทำงานในฟาร์ม เขาชอบกีฬา 
เขารู้สึกเจ็บปวดเม่ือถูกทำร้ายจิตใจ เขาสวดออนวอน) 

แสดงรูปภาพของโจเซฟ สมิธ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในป่าละ;มาะอ้นศ้กดสิทธิ ทบทวนอย่างย่อ ๆ 
(หรือใหัสมาชิกในชนเรียนเป็นผู้เล่า) ถึงความรู้สึกฃองโจเซฟ สมิธ ที่นำเขาไปสู่ป่าละเมาะอัน 
ศักดิสิทธิ 

การศกษาภาพที่มาปรากฎครงแรกทำให้ประจ้กษ์พยานของเราเข้มแขีง 

อ่าน โจเซฟ สมิธ-ประวัติ 1:13-26 ให้ช้ันเรียนฟิงโดยให้สมาชิกในช้ันเรียนดูจากพระคัมภีร์ของ 
ตนเองตามไปด้วย อ่านชา ๆ บอกสมาชิกในช้ันเริยนว่าอย่าเพ่ิงขัดจังหวะจนกว่าจะอ่านจบ 
เม่ืออ่านเสร็จแล้ว ให้ถามคำถามดังต่อไปน้ี 
• ท่านคิดว่าทำไมซาตานจึงพยายามขัดขวางไม่ใจเซฟได้รับประสบการณ์นี้ (เพราะซาตานรู้ว่า 

ความจริงและแสงสว่างของพระกิตติคุณ ตลอดจนพลังและอำนาจของฐานะปุโรหิตกำลังจะ 
ได้รับการนำกลับคืนมาสู่โลกนี้อีกครั้ง ซาตานเป็นปรปีกษ์ของสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมด ดังนั้น 
เขาจึงต่อด้าน) 

• ท่านคิดว่าเพราะเหตุใดซาตานจึงไม่อาจเอาชนะโจเซฟได ้ (พลังอำนาจของพระผู้เป็นเจ้าแข็ง-
แกร่งกว่าพลังอำนาจของซาตาน พระองคํไม่ทรงยอมให้ซาตานทำลายโจเซฟ) 

• ท่านคิดว่าโจเซฟรู้สึกอย่างไร 
• ท่านคิดว่าตอนไหนที่โจเซฟเลิกกลัวอีกต่อไป (ตอนท่ีเขารู้สึกถึงความม่ันใจในสันติและวิญ-

ญาณขณะท่ีพระวิญญาณบริลุ[ทธิทรงปลอบโยนเขา เช่นเดียวกับท่ีพระองค์จะทรงปลอบโยน 
เราทุกคน ถาเรามีประสบการณ์เช่นน้ัน และน่ันเป็นประสบการณ์ท่ีน่าปีติยินดี) 

• ทำไมโจเซฟจึง "ไม,มีแรง', หลังจากเห็นภาพท่ีมาปรากฎ (เพราะนั่นคือประสบการณ์ที่ดึงเอา 
พละกำลังออกไปจากเขา) 

อธิบายว่า บุคคลจะตองถูก "ชุบ" หรือทำให้เข้มแข็งและได้รับการปกป้องโดยพระวิญญาณของ 
พระผู้เป็นเจา เช่นเดียวกับโจเซฟ สมิธ เพ่ือให้สามารถทนทานต่ออำนาจและรัศมีภาพต่อเบ้ือง 
พระพักตร์ของพระเจ้า มิฉะนั้น จะไม่มีชายหรือหญิงคนใดในสภาพมตะ "เห็นพระผู้เป็นเจ้า 
ในเวลาใดในเน้ือหนัง เว้นแต่จะถูกพระวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้าชุบขึ้นมา" (ค.พ. 67:11) 
ให้สมาชิกในช้ันเ1ยนท่ีมอบหมายไว้แล้วออกมารายงานความรู้สึกหรือประจักษ์พยานของเขาหรือ 
เธอเก่ียวกับประสบการณ์ของโจเซฟ สมิธ ในป่าละเมาะอันศักดิสทธ 

ประจักษ์พยานและการท้าทาย 
ย้อนกลับไปอางอิงที่แผนภาพ "ขั้นตอนของการมีประจักษ์พยาน" บนกระดานหรือแผ่นป้ายและ 
ท้าทายให้ชั้นเรียนทำอย่างที่โจเซฟ สมิธ ทำ เขาแสวงหาและได้รับการเปิดเผย เราต่างก็ทำได้ 
เช่นกัน ในแต่ละวันนอกจากปีญหาที่เกี่ยวเนื่องกับพระกิตติคุณเรายังตองการปีญญาเพื่อเผชิญ 
ปีญหาที่เกี่ยวข้องกับหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของเรา เช่น โรงเรียน ครอบครัว เพ่ือน เงิน 
หรือพฤติกรรม เราตองทูลขอจากพระผู้เป็นเจ้าด้วยศรัทธา ด้วยตั้งใจจริง และเราจะได้รับคำตอบ 
เราสามารถ รู้ได้ว่า เราจะตองทำอะไร 
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บทที่ 10 

พระคัมภีร์และ อ่าน ยากอบ 1: 5-6 และแสดงประจักษ์พยาน 
ประจักษ์พยาน 

ความสำคัญของโจเซฟ สมิธ ที่มีต่อข้าพเจ้า 
โจฺเซฟ สมิธ เป็นศาสดาท่ีแท้จริง ขณะนี ้ ความรูน้ันมีความหมายอย่างไรต่อข้าพเจ้า 

1. ข้าพเจาเรียนรูว่า จิตวิญญาณของข้าพเจ้ามาจากไหน ก่อนที่ข้าพเจ้าจะเกิด ทำไมข้าพเจ้าจึงมาอยู่ในโลกนี้ และหลังจาก 
ชีวิตนี้แล'ว ข้าพเจ้าจะไปยังที่ใด (ดู เอบราแฮม 3: 22; ค.พ.45: 56—59; 76) 

2. ข้าพเจ้าเรียนรูว่า พระบิดาบนสวรรค์ทรงเป็นพระบุคคลจริง พระองค์ทรงได้ยินและตอบคำสวดออนวอนของข้าพเจ้า 
(ดู โจเซฟ สมิธ-ประวัติ 1: 16—20) 

3. ข้าพเจ้าเรียนรูว่า ในโลกน้ีมีศาสนาจักรท่ีแท้จริง และข้าพ,'จ้าเป็ไ^มาชิกของศาสนาจักรนั้น (ดู ค.พ. 20: 1) 



การทำให้ประจักษ์พยาน 
เก่ียวกับโจเซฟ สมิธ เข้มแข็งขน 

ว้ฅถประสงค 

การเตรยม 

ข้อแนะนำในการ 
ดำเนินบทเรยน 

เรื่องเล่า 

การสนทนาและ 
ข้อพระคัมภีร์ 

สมาชิกในช้ันเรียนจะเพ่ิมพูนประจักษ์พยานของพวกเขาว่า โจเซฟ สมิธ เห็นพระผู้เป็นเจา พระบิดา 
และพระเยซูคริสต์ 

1. เตรียมสำเนาเอกสารแจกในหัวข้อ "การช่วยให้เพื่อนเข้าใจภาพที่มาปรากฎครั้งแรกของโจเซฟ 
สมิธ" ให้สมาชิกในช้ันเรียนทุกคน โดยใชตัวอย่างท่ีให้ไว้ท้ายบทเรียน 

2. เตรียมเขียนแผนภาพ "ความเข้าใจ ยอห์น 1:18" บนกระดาน หรือเตรียมแถบคำของประโยค 
ดังกล่าวและข้ออางอิงจากพระคัมภีร์ 

3. ให้ว่าสมาชิกแต่ละคนในช้ันเรียนมีพระคัมภีร์ไบเบิลครบทุกคน นำพระคัมภีร์จากห้องสมุดอาคาร 
ประชุมมาเผื่อผู้ที่ไม่มีหรือไม,ได้นำมาดัวย 

บทนำ 

อ่านเรื่องเล่าต่อไปนี้ 
จอห์น วัยสิบสี่ปี เป็นสมาชิกของศาสนาจักร วันหนึ่ง พอล เพ่ือนท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกของเขาบอกเขาว่า 
"ผู้สอนศาสนาจากศาสนาจักรของคุณกำลังคุยกับครอบครัวผมอยู่เราคิดว่า คุณมีศาสนาจักรที่ดีและ 
สอนสิ่งที่ดี ๆ แต่คุณพ่อและตัวผมเองไม่ค่อยอยากจะเชื่อเรื่องราวของโจเซฟ สมิธ ซึ่งเห็นภาพ 
ที่มาปรากฎกับการพบแผ่นทองคำนั่นเลย" 

เราสามารถตอบคำถามที่เกี่ยวก้บโจเซฟ สมิธ 
• อะไรท่ีทำให้พอลกังวลเก่ียวกับภาพท่ีมาปรากฎของโจเซฟ จอห์นจะบอกอะไรกับพอล เพ่ือนของ 

เขา ซึ่งนั่นจะทำให้เขาช่วยเพื่อนได ้ (จอห์นอาจอธิบายว่า ภาพที่มาปรากฎของโจเซฟ อาจเป็น 
ปรากฏการณ์พิเศษในยุคน้ัน แต่น่ันไม่ใช่เร่ืองผิดปกติสำหรับศาสดา ตลอดกาลสมัยในยุคประวัติ-
ศาสตร์พระเจาตรัสกับศาสดาของพระองค์หลายต่อหลายคนในลักษณะท่ีเรียกว่า "หนาต่อหนา") 

• ท่านคิดถึงศาสดาท่านใดอีกบางที่ได้เห็นและพูดกับพระเจา (ท่านอาจกล่าวถึงศาสดาบางท่านดัง 
ต่อไปนี้) อาดัม (ดปฐมกาล 3:8-13; ค.พ. 107:54-55; และ โมเสส 6:22) อีนิค (ปฐมกาล 
5: 22, 24; ค.พ. 107: 49; และ โมเสส 7: 4) โนอาห์ (ปฐมกาล 6: 9; โมเสส 8: 27) อับราสั'ม 
(ปฐมกาล 12:7; 18: 1; เอบราแฮม 2:6) อิสอัค (ปฐมกาล 26:2) โมเสส (อพยพ 24: 1; 9-11; 
33: 11) อิสยาห์ (อิสยาห์ 6: 1) เอเสเคียล (เอเสเคียล 1: 1; 44: 4) สเทเฟน (กิจการ 7:55 - 56) 
นองชายของเจเร็ด (อีเธอร์ 3: 6 - 15) นีไฟ ( 2 นีไฟ 11: 2 - 6) เจคอบ (2 นีไฟ 11: 3) มอรมอน 
(มอรมอน 1:15) และโจเซฟ สมิธ(โจเซฟ สมิธ-ประวัติ 1:17) 
นอกเหนือจากท่านท่ีเอ่ยนาม มาน้ีมีศาสดาอีกหลายท่านท่ีได้เห็นพระเจา 
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การสนทนาและ 
เชื่อมโยงข้อพระคัมภีร์ 

กระดาน 

การสนทนาข้อพระคัมภีใ 

เอกสารแจก 

• หากพอลอ้างอิงถึง ยอห์น 1:18 ซึ่งกล่าวว่า ไม่มีใครเคยเห็นพระผู้เป็นเจ้า จอห์นจะอธิบายกับ 
เขาอย่างไร (จอห์นสามารถอธิบายว่าข้อความเพิ่มเติมในพระคัมภีร์และศาสดาของพระเจ้าจะ 
ช่วยให้เรารูถึงสิ่งต่อไปนี ้ (เขียนข้อความสามประโยคและข้ออ้างอิงจากพระคัมภีร์บนกระดาน 
หรือติดแถบคำที่เตรียมมา) 

ให้ช้ันเรียนเปิดพระคัมภีร์ต่อไปน้ีและอ่านด้วยกัน ปฐมกาล 12:7 อพยพ 24:9-10 และอพยพ 
33:11 ข้อความเหล่านี้และยังมีอีกมากมายจากพระคัมภีร์แสดง ให้เห็นว่าผู้คนที่ชอบธรรมเคยเห็น 
พระผู้เป็นเจ้า 
• จำเป็นตองมีเงื่อนไขอะไรบาง หากจะมีการเปิดเผยเช่นน้ันเกิดข้ึน 

1. ตองมีความจำเป็น ตัวอย่างเช่น ในช่วงเวลาของโจเซฟ สมิธ พระกิตติคุณจำเป็นตองได้รับ 
การฟืนฟู 

2. บุคคลผู้นั้นจำเป็นตองมีค่าควร 
3. ภาพท่ีมาปรากฏจะเกิดข้ึนตามการเลือกสรรของพระองค์ ไม,ใช่เกิดข้ึนเพียงเพราะผู้หน่ึงผู้ใด 

ปรารถนาจะเห็นส่ิงน้ีเท่าน้ัน 
• ถึงตอนนี ้ ท่านคิดว่าท่านสามารถบอกเพื่อน ๆ ด้วยวิธีที่เรียบง่ายแล้วหรือยังว่าทำไมภาพที่มา 

ปรากฎครั้งแรกของโจเซฟ สมิธ คืออีกตัวอย่างหนึ่งของพระเจ้าที่ทรงติดต่อกับศาสดาของ 
พระองค์ในแบบแผนท่ียาวนาน 

แจกสำเนาเอกสาร "การช่วยให้เพ่ือนเข้าใจภาพท่ีมาปรากฎคร้ังแรกของโจเซฟ สมิธ" ให้กับสมาชิก 
ในช้ันเรียนทุกคน (ในตอนทายของบทเรียน) เชิญสมาชิกในช้ันเรียนคนหน่ึงอธิบายว่าทำไมภาพท่ี 
มาปรากฏคร้ังแรกของโจเซฟ สมิธ จึงไม,ใช่เรื่องผิดปกติ 
หมายเหตุถึงครู หีบหินพร,อมแผ่นจารึกทองคำที่อยู่ข้างในไม,ใช่เรื่องผิดปกติหรือแปลกประหลาด 
แต่อย่างใด แผ่นโลหะที่จารึกข้อความสำคัญไว้นั้นไม่ใช่สิ่งแปลกประหลาดในสมัยโบราณ นัก-
โบราณคดีในยุคปีจจุบันกำลังคนพบแผ่นโลหะนานาชนิดที่เคยใชจารึกข้อความต่าง ๆ 



การสนทนาและ 
พระคัมภีร์ 

ช่วยให้คนอื่น ๆ เพิ่มพูนประจักษพยานของพวกเขา 
• อะไรคือวิธีท่ีสำคัญท่ีสุดท่ีเราจะช่วยเพ่ือนให้รูได้ด้วยตนเอง เหมือนอย่างท่ีพอลรูด้วยตนเองว่า 

โจเซฟ สมิธ พูดความจริง (นำสมาชิกในช้ันเรียนไปสู่การสนทนาถึงพระวิญญาณบริสุทธ) 
เราอธิบายได้ว่า ในพระคัมภีร์มอรมอน โมโรไน 10:4 ศาสดาโมโรไนบอกเราว่าหากเราตองการรู 
ความจริงอย่างจริงใจ เราสามารถทูลถามพระผู้เป็นเจ้าในพระนามของพระคริสต์ หากเราจริงใจและ 
มีศรัทธาในพระคริสต ์ เราจะรูความจริงโดยผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ 

อ่าน โมโรไน 10:4-5 ให้ช้ันเรียนหัเง 
เราสามารถเล่าประจักษ์พยานของโจเซฟ สมิธ เก่ียวกับภาพท่ีมาปรากฏคร้ังแรกให้เพ่ือนของเราฟิงได้ 
เช่นกัน (ด!จเซฟ สมิธ-ประวัติ 1:5-26) เราจะแนะนำให้เขาอ่านโดยมีทัศนคติของการสวดอ้อนวอน 
และจากน้ัน ให้เขาทูลถามพระผู้เป็นเจ้าด้วยใจจริง เขาจะรูสึกถึงความจริง "โดยอำนาจของพระวิญ-
ญาณบริสุทธ" เช่นเดียวกัน (โมโรไน 10:4) 

ประจักษ์พยานและการท้าทาย 
แสดงประจักษ์พยานความเชื่อของตัวท่านเองว่า โจเซฟ สมิธ เห็นพระบิดาและพระเยซูคริสต์จริง 
ทาทายชั้นเรียนให้มีความรูในเรื่องนี้ด้วยตัวของเขาเอง 
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การช่วยให้เพ่ือนเข้าใจภาพท่ีมาปรากฎ 
คร้ังแรกของโจเซฟ สมิธ 

1. บ่อยครั้ง พระผู้เป็นเจ้าทรงติดต่อกับศาสดาของพระองค์หนาต่อหนาพระบิดาบนสวรรค์หรือพระผู้ช่วยให้รอดทรงสนทนา 
กับศาสดาต่อไปนี้หนาต่อหนา 
อาดม (ปฐมกาล 3: 8-13; ค.พ. 107: 54-55; โมเสส 6: 22) อิสยาห ์ (อิสยาห้ 6: 1) 
อินิค (ปฐมกาล 5: 22, 24; ค.พ. 107: 49; โมเสส 7: 4) เอเสเคยล (เอเสเคียล 1: 1; 44: 4) 
โนอาห ์ (ปฐมกาล 6: 9; โมเสส 8: 27) สเทเฟน (กิจการ 7: 55-56) 
อ้บราฮ้ม (ปฐมกาล 12: 7; 18: 1; เอบราแฮม 2: 6) น้องชายของเจเรึด (อีเธอร์ 3: 6-15) 
อิสอค (ปฐมกาล 26:2) นไฟ (2 นีไฟ 11: 2-6) 
โมเสส (อพยพ 24: 1, 9-11; 33: 11) เจคอบ (2 ปีไฟ 11:3) 

มอรมอน (มอรมอน 1:15) 
โจเซฟ สมิธ (โจเซฟ สมิธ - ประวัติ 1: 17) 

2. หากมีผู้ทูลถามพระเจ้าด้วยเจตนาอันแทัจริงเพ่ือขอทราบความจริง พระเจ้าจะทรงเปิดเผยส่ิงน้ีแก่เขาโดยอำนาจของพระวิญ-
ญาณบริสุทธิ (ดู โมโรไน 10: 5) 



การเปีดเผย 
8 

วัตถุประสงค์ 

การเตรียม 

ข้อแนะนำในการ 
ดำเนินบทเรียน 

การสนทนา 

เขียนบนกระดานหรือ 
ใช้โปสเตอร' 

สมาชิกในชั้นเ1ยนจะเรียนรูการใช้อำนาจของการเปิดเผยในชีวิตของตนเอง 

เตรียมแผ่นโปสเตอร์หรือเตรียมใช้กระดานตามที่บทเรียนกำหนด 

บทนำ 
เล่าเหตุการณ์ต,อไปน้ีด้วยคำพูดของท่าน 

เพื่อนในชั้นเรียนเล่าให้ท่านหัเงถึงทะเลสาบส่วนตัวที่สวยงามแห,งหนึ่งซึ่งท่านและเพื่อน ๆ จะไป 
ว่ายนำเล่นได้ ที่นั่นมีประตูใส่กุญแจไว้แตกไม่มีป้ายห้ามบุกรุก เพ่ือนบอกท่านว่าส่ิงน้ันไม่เป็น!]ญหา 
เพราะมีกุญแจอยู่ตรงใด้แผ่นหินบาง ๆ ใกลกับประตูและทุกคนก็ไปว่ายนั้าในทะเลสาบได้ ท่านและ 
เพ่ือนคนหน่ึงตกลงใจว่าจะไป เพ่ือนในช้ันเรียนของท่านพูดไม,ผิดเลย ทะเลสาบนั้นสวยงามและนํ้าก็ 
อุ่นสบาย ท่านว่ายนั้าสนุกมาก แต่ระหว่างท่ีท่านกำลังเดินทางกลับบ้าน ผิวหนังของท่านก็เริ่มคันและ 
เปล่ียนเป็นสีเทาประหลาด เม่ือไปถึงบ้าน ท่านและเพื่อนมีตุ่มพองเต็มตัว อาการของท่านปางตาย 
และจำเป็นตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล 
เพ่ือนในช้ันเรียนคนน้ันลืมบอกท่านหรือเป็นเพราะเขาไม่ทราบว่าน้ัาในทะเลสาบน้ันมีมลพิษ เน่ืองจาก 
การท้ิงส่ิงปฏิกูลทางเคมี 
• ท่านรูสึกอย่างไรกับผูที่ทำอย่างนี้กับท่าน จะเกิดอะไรข้ึน หากเขาทราบเรื่องนี้อยู่แล้ว (ให้เวลาช้ัน 

เรียนในการอภิปรายเรื่องนี้) 
นี่คือสิ่งที่ซาตานทำ เขามักจะให้สัญญามากมาย หลอกล่อให้ท่านคิดว่าท่านจะได้รับผลดี แต่เขาจะ 
ไม,บอกท่านหรอกว่า จริง ๆ แล้ว ท่านจะได้รับผลอย่างไร 
• ซาตานมักจะหลอกเราอย่างไร (โดยบอกเราว่าการกระทำบางอย่าง เช่น การขโมยของในร้านคา 

การสูบบุหร่ี การประพฤติผิดศีลธรรม การติดยาเสพติด เป็นด้น เป็นส่ิงท่ีดี) ดูเหมือนเขาจะให้ 
สัญญาอะไรกับเรา และอะไรคือผลของการทำส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ัน (อนุญาตให้ตอบไม,เหมือนกัน) 

ติดโปสเตอร์หรือเขียนคำต่อไปนี้บนกระดาน 



กระดาน 

การสนทนาและบนกระดา0 

ซาตานไม่ได้เป็นเหตุแห,งปิญหาทุกอย่างของเราในชีวิตน้ี เรามาอยู่ที่นี่เพื่อเรียนรูและถูกทดสอบ 
การทดลองและ!]ญหาอะไรบ้างท่ีเราตองเผชิญ? (ความเจ็บป่วย การสูญเสียสมาชิกในครอบครัว 
หรือเพ่ือนอุบัติเหตุ ปีญหาทางด้านการเงิน ปีญหาความขัดแยงระหว่างเพื่อน ความยากลำบากใน 
การศึกษา และปีญหาอ่ืน ๆ) 
เรายังโชคดีที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงเห็นและทราบความตองการของเรา พระองค์ทรงตองการ 
ให้เราประสบความสำเร็จและทรงให้ของประทานพิเศษแก่เราเพ่ือท่ีเราจะต่อด้านการย่ัวยูของซาตาน 
ได้หน่ึงในของประทานท่ีย่ิงใหญ่เหล่าน้ีคอ การเปิดเผย 

เขียนข้อความน้ีบนกระดาน uการเปิดเผย คือ การสื่อสารจากพระผู้เป็นเจ้าถึงมนุษย์" (ตัลลิน เอช. 
โอคส์) 

การเปีดเผยมีไว้เพื ่อจดประสงค์หลายประการ 

ดัลลิน เอช. โอคส์ ซึ่งปีจจุบันเป็นอัครสาวกพ่านหนึ่งให้ข้อคิดเห็นว่าเราทุกคนเคยได้รับการเปิดเผย 
แล้วและเราสามารถจะได้รับมากข้ึนอีก การส่ือสารจากพระผู้เป็นเจ้าท่ีมีมาถึงเราทุกวันเป็นความ 
จริงส่ิงน้ีเกิดข้ึนจริง 

น ขณะท่ีเขียนจุดประสงค์ต่อไปน้ีบนกระดาน (หรือใชแผ่นโปสเตอร์) ขอให้สมาชิกในช้ันเรีย นคิดถึง 
ตัวอย่างการเปิดเผยที่พวกเขาเคยได้รับ 
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บทที่ 10 

(กระตุ้นให้ชั้นเรียนถามคำถามและแบ่งปีนประสบการณ์ทางจิตวิญญาณของตนเองขณะที่บทสืยน 
ดำเนินไปเรื่อย ๆ จุดประสงค์ทั้งแปดข้อมีไว้เพื่อเราทุกคน) 
เขียนวงกลมรอบคำว่า "เพื่อเป็นพยาน" บนกระดาน 
เอ็ลเดอรํไอคส์ กล่าวว่า "ประจักษ์พยานหเอการเป็นพยานของพระวิญญาณบริลุ[ทธิวาพระเยซู 
คือพระคริสต์และพระกิตติคุณเป็นความจริงนั้นคือการเปิดเผยจากพระผู้เป็นเจ้า" (New Era, Sept. 1982, 
p. 40) 
เพื่อให้ได้ความรูนี้ เราตองทูลถามพระบิดาบนสวรรค์ 
เขียนวงกลมรอบคำว่า "เพื่อพยากรณ์" 

การเปิดเผยสามารถทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้น เอ็ลเดอร์โอคส์เล่าว่า "หลังจากลูกคนที่ห้าของเราเกิด 
ข้าพเจ้ากับภรรยาก็ไม,มีลูกอีก หลังจากสิบปีผ่านไป เราสรุปว่า ครอบครัวของเราคงจะไม่มีสมาชิก 
มากไปกว่านี้ ซึ่งทำให้เรารู'สึกเสียใจ แต่แล้ววันหนึ่ง ขณะที่ภรรยาของข้าพเจ้าอยู่ในพระวิหาร 
พระวิญญาณกระซิบบอกเธอว่า เธอจะมีลูกอีกคนหนึ่ง การเปิดเผยที่เป็นการพยากรณ์นั้นเป็นจริง 
ในเวลาประมาณหนึ่งปีครึ่งต่อมา โดยเรามีลูกคนที่หกซึ่งเรารอคอยมาเป็นเวลานานถึงสิบสามปี" 
(New Era, Sept. 1982, p. 40) 
เขียนวงกลมรอบคำว่า "เพื่อปลอบโยน" 
"บางคน" เอ็ลเดอร์โอคส์กล่าว "ได้รับการปลอบโยนด้วยภาพที่มาปรากฎของบุคคล อันเป็นที่รักซึ่ง 
จากไปแล้วหรือด้วยความรู้สึกว่ามีเขาเหล่าน้ันอยู่ใกล้ ๆ คนอ่ืน ๆ ได้รบการปลอบโยนในยามที่ด้อง 
ปรับตัวเน่ืองจากสูญเสียตำแหน่ง หนาที่การงานหรือสูญเสียผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจหรือแม้แต่ความ 
ไม ,สมหวังในชีวิตแต่งงาน การเปิดเผยเพื ่อการปลอบโยนยังอาจเกิดขึ ้นได้เนื ่องจากพรของ 
ฐานะปุโรหิต 
"รูปแบบอื่น ๆ ของการเปิดเผยเพื่อการปลอบโยนคือ ความเชื่อมั่นที่ว่าบาปได้รับการยกโทษแล้ว" 
(New Era, Sept. 1982, p. 40) 
เขียนวงกลมรอบคำว่า "เพื่อยกจิตวิญญาณ" 
"ชีวิตของเราบางช่วง จำเป็นต้องได้รับการยกระดับจิตวิญญาณให้พ้นจากความซึมเศร้าจากความ 
หวาดกลัวส่ิงเลวร้ายท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต หรือความรูสึกต่ําด้อย หรือเพียงเพื่อให้พ้นจาก สภาวะของ 
ความเป็นมนุษย์ปุถุชน" เอ็ลเดอร์โอคส์กล่าว (New Era, Sept. 1982, p. 41) 
เขียนวงกลมรอบคำว่า "เพื่อแจ้งข่าว" 
"บางโอกาสที่ศักดิสทธ ทูตสวรรค์จะเป็นผู้มาแจ้งข่าวโดยการสนทนาแบบหนาต่อหนา ดังภาพที่มา 



ปรากฎซ่ึงบรรยายไว้ในพระคัมภีร์สมัยโบราณและสมัยใหม่ ในสถานการณ์อ่ืน ๆ ข่าวสารที่เรา 
ต้องการอาจสื่อถึงกันโดยเสียงกระซิบแผ่วเบาของพระวิญญาณ (ในกรณีน้ี) พระวิญญาณบริสุทธ 
ทรงทำหนาที่เป็นครูและผู้เปิดเผย,, เอ็ลเดอร์ โอคส์ กล่าว (New Era, Sept. 1982, p. 41) 
เขียนวงกลมรอบคำว่า "เพื่อยับยั้ง , , 

นีไฟแสดงตัวอย่างให้เราเห็นถึงการเปิดเผยเพื่อการยับยั้ง "และบัดนี้ข้าพเจ้า. . .กล่าวอีกไม่ได' 
พระวิญญาณทรงหยุดการเอ่ยปากของข้าพเจ้า,, (2 นีไฟ 32: 7) 
เอ็ลเดอร์โอคส์เล่าประสบการณ์ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างที่ท่านดำรงตำแหน่งประธานมหาวิทยาลัย 
บริคัม ยัง ตังนี้ 
"หลายปีมาแล้ว ข้าพเจ้าหยิบปากกาที่โตะในห้องทำงานของข้าพเจ้าเพื่อจะเซ็นชื่อในเอกสาร 
เสนอเซ็น นี่เป็นกิจวัตรที่ข้าพเจ้าต้องทำอย่างนอยวันละหนึ่งโหล เอกสารฉบับน้ันกำหนดให้ 
มหาวิทยาลัยดำเนินการตามระเบียบแบบแผนพิเศษบางอย่าง ซึ่งเราไต้พิจารณาเห็นชอบแล้วเอกสาร 
นี้ไต้ผ่านเจ้าหนาที่ทุกคนแล้วและเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง แต่ขณะที่ข้าพเจ้ากำลังจะเซ็น 
เอกสารตังกล่าว ข้าพเจ้ากลับเกิดความรูสึกไม่สบายใจและสังหรณ์ใจว่าข้าพเจ้ายังพิจารณา เรื่องนี้ 
ไม่ละเอียดถี่ล้วนพอจึงขอทบทวนข้อมูลทั้งหมดอีกครั้งเพียงสองสามวันเท่านั้น ข้าพเจ้าก็คนพบ 
ความจริงท่ีนอกเหนือจากข้อมูลตังกล่าวซ่ึงแสดงให้เห็นว่าระเบียบแบบแผน ที่กำหนดไว้นั้นต่อไป 
จะสร้างปีญหาที่ร้ายแรงให้กับทางมหาวิทยาลัยไต้ทีเดียว,, (New Era, Sept. 1982, p. 42) 
เขียนวงกลมรอบคำว่า "เพื่อยืนยัน , , 

เอ็ลเดอร์โอคส์ยกคำพูดของเอ็ณดอร์บรูซ อาร์. แมคคองกี ที่ว่า "เราไต้รับการคาดหวังให้ใชของ 
ประทานพรสวรรค์ และความสามารถจิตสำนึกและการวินิจฉัยตลอดจนอำเภอใจที่เราไต้รับ 
การประสาทพร (แน่นอนว่า) ในการทูลขอต้วยศรัทธา เราจำเป็นต้องทำทุกสิ่งต้วยพลังของเรา 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่เราแสวงหา เราไต้รับการคาดหวังให้ทำทุกสิ่งดวยพลังของเราอย่างเต็ม 
ความสามารถ จากน้ันจึงแสวงหาคำตอบจากพระเจ้า การผนึกท่ียืนยันว่าเราไต้มาถึงข้อสรุปสุดทาย 
ที่ถูกต้องแล้ว,, (New Era, Sept. 1982, p. 43) 
บ่อยครั้ง พระเจ้าทรงขอให้เราตัดสินใจดวยตนเอง และเราเพียงแต่ยืนยันการตัดสินใจนั้นกับ 
พระองค์ เช่นกรณีที่เราไต้รับการเรียกให้ทำหนาที่ต่าง ๆ ในศาสนาจักรและต้องเสือกท่ีปรึกษา 
หรือผูช่วย เราควรยืนยันการตัดสินใจน้ันกับพระเจ้า เอ็ลเดอร์โอคส์กล่าวว่าเจ้าหนาที่ชั้นผูใหญ่ 
ทุกท่านทำตามแบบแผนตังกล่าว (See New Era, Sept. 1982, p. 43) 
เขียนวงกลมรอบคำว่า "เพื่อกระตุ้นเตือน,, 

การเปิดเผยในลักษณะนี้จะนำเราไปสู่การกระทำบางอย่าง แม้เราจะไม,ไต้ทูลขอการดลใจหรือ 
การเปิดเผยใด ๆ เลยก็ตาม 
ข้อความที่เอ็ลเดอร์โอคส์บรรยายไว้ต่อไปนี ้ เป็นตัวอย่างของการเปิดเผยที่กระตุ้นเตือนเรา 
แชสต้ี โอลเซ็น แฮริส คุณย่าของผมมีประสบการณ์ [คร้ังหน่ึง] เม่ือเธอยังเป็นเด็กสาว ตอนน้ัน 
เธอกำลังดูแลเด็ก ๆ ซึ่งพากันเล่นอยู่ในแม่นั้าที่แห้งขอด ใกล้กับบานในคาสเติล เดล ยูท่าห์ 
ทันใดนั้นเธอไต้ยินเสียงเรียกชื่อเธอและบอกให้เธอรีบพาเด็ก ๆ ขึ้นไปบนฝึง วันนั้นทองฟ้าแจ่มใส 
ไม่มีเคาฝนเลยแม้แต่นอย เธอจึงไม่ใส่ใจต่อเสียงตังกล่าวและพากันเล่นต่อไป เสียงน้ันพูดกับเธอ 
อีกอย่างรัอนรน คราวนี้เธอใส่ใจกับเสียงนั้นแล้ว เธอรีบบอกเด็ก ๆ ทุกคนใหวงขึ้นต่ง และทันทีท่ี 
ทุกคนวิ่งไปถึงฝืง กระแสน้ัาขนาดมหึมาซ่ึงเกิดจากพายุฝนพัดกระหน่ําในทุบเขาห่างออกไปหลาย 
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กิโลเมตรก็ทะลักไหลบ่าเข้ามาท่วมท้นหินผารวมทั้งทองนํ้าที่เด็ก ๆ เล่นกันอยู่เม่ือครู, หากไม่มีการ 
เปิดเผยเพ่ือกระตุ้นเตือน เธอและเด็ก ๆ ทุกคนก็คงจะสูญหายไปกับกระแสนั้านั้น,, (New Era, Sept. 
1982, p. 44) 
ศาสดาโจเซฟ สมิธ กล่าวว่า 
"ผู้คนจะได้รับประโยชน์จากการสังเกตการกระตุ้นเตือนในครั้งแรกของพระวิญญาณแห่งการเปิดเผย 
เช่น เม่ือท่านรูสึกถึงความรูแจ้งอันบ?สุทธิทหล่ังไหลมาสู่ท่าน มันอาจทำให้ท่านเกิดความคิดขึ้นมา 
โดยกระทันหัน ดังใfน โดยการสังเกตน้ี ท่านอาจพบว่าสิ่งนั้นจะกลายเป็นจริงในวันนั้นหรือในไม่ชา 
สิ่งเหล่านั้นที่เข้ามาสู่ความคิดของท่านโดยพระวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้าจะเกิดขึ้นจริง ๆ และดังนั้น 
โดยการเรียนรูและเข้าใจถึงพระวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้า ท่านจะเติบโตสู่หลักธรรมแห่งการเปิดเผย" 
(Teachings ofthe Prophet Joseph Smith, คัดเลือกโดย โจเซฟ ฟิลดง สมิธ [ Salt Lake City: Deseret 
Book Co., 1938], p. 151) 
ในการเรียกของศาสนาจักร เยาวชนชายและเยาวชนหญิงสามารถได้รับการเปิดเผยที่กระตุ้นเตือนให้ 
พวกเขาดำเนินงานในความรับผิดชอบให้สำเร็จด้วยวิธีท่ีดีกว่า การเปิดเผยและการนำทางดังกล่าวจะ 
ทำให้งานอยู่ในระเบียบแบบแผน ของศาสนาจักรตลอดเวลาและจะไม่มีสิ่งใดเป็นไปในทางตรงกัน 
ข้ามกับหลักธรรมพระกิตติคุณ 

ใครคือผู้ที ่มีคาควร 
การเปิดเผยเป็นของประทานที่ลาเลิศของพระวิญญาณ 

• ใครคือผู้ท่ีมีคำควรต่อของประทานอันล้ําค่าเช่นน้ัน (ให้สมาชิกในช้ันเรียนตอบ จากน้ันอ่าน คำสอน 
และพันธสัญญา 46:8-9 ให้ช้ันเรียนหัเง เนนข้อความต่อไปน้ีจากข้อ 9 "ให้มัน [ของประทานของ 
พระวิญญาณ] เพื่อผลประโยชน์ของคนเหล่านั้นผู้รักเราและรักษาบัญญัติทั้งหมดของเรา และ 
คนท่ีแสวงหาท่ีจะทำเช่นน้ัน" [เพ่ิมตัวเอน]) 

• ในความคิดของท่าน "แสวงหาที่จะทำเช่นนั้น,, หมายความว่าอย่างไร (กระตุ้นให้สมาชิกในช้ัน 
เรียนตอบโดยใข้ความคิดของตนเองแต่พยายามชี้ให้พวกเขาเห็นว่า "แสวงหาที่จะทำเช่นนั้น , , 

หมายความว่าเขากำลังพากเพียรจนสุดหัวใจ) 
ดังนั้น การเปิดเผยคือหน่ึงในของประทานของพระวิญญาณท่ีมีไว้ให้พวกเราทุกคน ที่รักพระเจาและ 
พากเพียรในการรักษาพระบัญญัติของพระองค์ ท่านมีสิทธิพิเศษที่จะได้รับความช่วยเหลือจากพระเจัา 
ทุกวัน พระองค์จะทรงช่วยให้ท่านทำในส่ิงท่ีถูกด้อง 

ประจักษ์พยานและการท้าทาย 

ทาทายสมาชิกในช้ันเรียนว่า ระหว่างสัปดาห์ท่ีจะมาถึงน้ีขอให้พวกเขาเฝัาสังเกตช่ัวขณะหน่ึงท่ีพระเจ้า 
ทรงพยายามสื่อสารกับพวกเขา ขอให้พวกเขาคิดถึงแบบแผนของการเปิดเผยดังที่เอ็ลเดอร ์ โอคส์ 
ได้กล่าวถึงว่า เพ่ือเป็นพยาน เพ่ือพยากรณ์ เพ่ือปลอบโยน เพ่ือยกจิตวิญญาณ เพ่ือแจ้งข่าว เพ่ือยับยง 
เพื่อยืนยัน และเพ่ือกระตุ้นเตือน 
แสดงประจักษ์พยานของอำนาจแห่งการเปิดเผยในชีวิตของท่านเอง 
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ข้อแนะนำในการ 
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เพื่อช่วยให้สมาชิกในชั้นเรียนเข้าใจวิธีเสือกประธานของศาสนาจักร 

1. เตรียมภาพสีของโจเซฟ สมิธ และ บริคัม ยัง ไว้แสดงในช้ันเรียน 
2. หารูปภาพของฝ่ายประธานสูงสุดพร้อมท้ังโควรัมอัครสาวกสิบสองในสมัยปีจจุบันจาก ห้องสมด 

อาคารประชุมหรือภาพที่ตีพิมพ์ในหนังสือเลียโฮนาฉบับการประชุมใหญ่ครั้งล่าสุด 
3. แสดงรปภาพฝ่ายประธานสูงสุดและโควรัมอัครสาวกสิบสองที่ยังมีชีวิตอยู่ในวันที่ท่านสอนบท 

เรียนนบนกระดานหรือบนแผ่นโปสเตอร์ที่ท่านเตรียมไว้ 

บทนำ 

เม่ือโจเซฟ สมิธ ลูกสังหารในเดือนมิถุนายน ปี 1844 ความทุกข์ร้อนก็กระหน่ําสมาชิกของศาสนาจักร 
โดยถ้วนหนา พวกเขาไม่เพียงแต่สูญเสียศาสดาผู้เป็นที่รักไปเท่านั้นแต่ยังไม,ร้ว่าจะเกิดอะไรขี้น 
ในยามที่โจเซฟไม่ได้เป็นศาสดาและประธานของศาสนาจักร พวกเขายังไม่เคยผ่านช่วงเวลาของ 
การเปลี่ยนแปลงฝ่ายประธานศาสนาจักร บางทีพวกเขาส่วนใหญ่อาจไม,เคยคิดถึงวิธีเสือกประธาน 
คนใหม่เลยด้วยซา 
• ประธานคนใหม่ได้รับการคัดเลือกด้วยวิธีใด? 
อ่านอิสยาห์ 55: 8 อธิบายว่า พระเจ้าทรงเสือกผู้ท่ีจะมาเป็นประธานของศาสนาจักร พระเจ้าทรงวาง 
ระเบียบแบบแผนสำหรับการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้นำในศาสนาจักร 
อ่าน เยเรมีย์ 1: 5 อธิบายให้ช้ันเรียนฟิงว่า ในการเป็นอยู่ก่อนมตะ พระผู้เป็นเจ้าทรงเสือกเยเรมีย์เป็น 
ศาสดาแม้ก่อนที่เยเรมีย์จะเกิด พระผู้เป็นเจ้าทรงเสือกและแต่งตั้งศาสดาทุกท่านก่อนที่ศาสดา 
เหล่าน้ันจะมาเกิด ศาสดาของศาสนาจักรทุกท่านได้รับการเสือกจากพระเจ้าก่อนท่ีจะมาเกิด (ดู เอบรา 
แฮม 3: 22-23 และ ค.พ. 138: 53-56 ด้วย) 

ฝ่ายประธานสูงf[ด 
อ่าน คำสอนและพันธสัญญา 107: 22 อธิบายว่าฝ่ายประธานของศาสนาจักรนี้เรียกว่าฝ่ายประธาน 
สูงสุด ประกอบด้วยประธาน ซึ่งเป็นศาสดา และท่ีปรึกษาสองท่าน (ในบางโอกาสมีการเรียกท่ีปรึกษา 
มากกว่าสองท่าน) 
• ใครเป็นผู้ควบคุมดูแลศาสนาจักรเมื่อประธานของศาสนาจักรเสียชีวิต 
อ่านคำสอนและพันธสัญญา 107:23-24 อธิบายว่า เม่ือประธานของศาสนาจักรเสียชีวิต ฝ่ายประธาน 
สูงสุดจะถูกยุบไปด้วย ที่ปรึกษาทั้งสองท่านจะกลับคืนสู่โควรัมอัครสาวกสิบสองโดยเรียงลำดับ 
อาๅโสตามวันที่ท่านได้รับการแต่งตั้ง และโควรัมอัครสาวกสิบสองจะเป็นผู้ควบคุมดูแลศาสนาจักร 
จนกว่าประธานคนใหม่และฝ่ายประธานสูงสุดจะได้รับการเสือก 
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อัครสาวกแฅ,ละท,านเปีนศาสดา ผู้พยากรณ ์ และผู้เปีดเผย 

แสดงรูปภาพฝ่ายประธานสูงชุดและโควรัมอัครสาวกสิบสองในสมัยปีจจุบัน อธิบายว่าผู้ที่ได้รับ 
การแต่งตั้งเป็นอัครสาวกใ4น ได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสดาผู้พยากรณ์และผู้เปิดเผยด้วยในการ 
ประชุม เราสนับสนุนท่านเหล่าน้ันในฐานะศาสดาผู้พยากรณ์ และผู้เปิดเผย อธิบายว่าเน่ืองจาก 
ท่านเหล่านั้นได้รับการแต่งตั้งเป็นอัครสาวก ทำนจึงถือกุญแจในการเป็นประธานของศาสนาจักร 
อย่างไรก็ตาม พ่านไม่อาจปฏิบัติหน้าที่นี้ได้จนกว่าพ่านจะมีอาวโสสูงสุดในบรรดาอัคร 
สาวกท่ีมีชีวิตอยู่ (อาๅโสสูงสุดในที่นี้หมายถึงรับใชในตำแหน่งอัครสาวกนานที่สุด) ในเวลาท่ี 
ศาสดาเสียชีวิต พ่านจะเป็นผู้ควบคุมดูแลศาสนาจักรโดยเป็นประธานสภาอัครสาวกสิบสองจนกว่า 
จะมีการจัดตั้งฝ่ายประธานสูงสุดขึ้นอีกครํ่งหนึ่ง ณ เวลาน้ัน พ่านจะเป็นประธานหรือศาสดา 
คนใหม่ของศาสนาจักร 
รูปภาพเมื่อใดก็ตามที่ประธานของศาสนาจักรเสียชีวิต โควรัมอัครสาวกสิบสองจะควบคุมดูแล 
ศาสนาจักร บางคร้ังพวกพ่านจะทำหน้าท่ีน้ีเป็นเวลาหลายปี ก่อนที่ประธานคนใหม่จะได้รันการ 
เลือกอย่างไรก็ตาม เมื่อวิลฟอร์ด วูดรัฟฟ ้ เป็นประธานของศาสนาจักร พ่านบอกอัครสาวกว่า 
ตั้งแต่บัดนี้เป็นด้นไป พระเจ้าทรงตองการให้'โควรัมอัครสาวกสิบสองเสือกประธานคนใหม่ทันที 
หลังจากประธานของศาสนาจักรเสียชีวิต 
• หากประธานของศาสนาจักรเสียชีวิตในวันนี้ ใครจะเป็นประธานคนต่อไปของศาสนาจักร 

(อธิบายว่าอัครสาวกท่ีมีชีวิตอยู่และมีอาวุโสสูงสุดจะเป็นประธานคนต่อไป นี่คือวิธีปฏิบัติที่จัด 
ตั้งไว้แล้ว หากจะมีการเปล่ียนแปลง ก็ตองเป็นไปตามการเปิดเผยที่ได้รับการนำทางจากพระเจ้า 
เท่าน้ัน บอกช่ือสมาชิกในโควรัมอัครสาวกสับสองท่านน้ีและอธิบายว่าอัครสาวก ท่านนี้คือผู้ที่ 
เป็นอัครสาวกนานท่ีสุดรองจากประธานของศาสนาจักรคนปีจจุบัน เสือนความทรงจำพวกเขา 
ว่าเมื่อประธาน เสียชีวิต ที่ปรึกษาของท่านจะกลับคืนสู่โควรัมอัครสาวกสิบสองโดยเรียงลำดับ 
อาวุโสตามวันท่ีท่าน ได้รันการแต่งตั้งใหดำรงตำแหน่งอัครสาวก) 

เมื่อสมาชิกในโควรัมเสียชีวิต ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งต่อจากสมาชิกที่เสียชีวิตจะเลื่อนขึ้นมาแทน 
ตำแหน่งที่ว่าง กล่าวคือ สมาชิกท่ีดำรงตำแหน่งอัครสาวกลำดับท่ี 12 จะเล่ือนข้ึนมาเป็นลำดับท่ี 
11 เม่ือมีผู้ได้รับเลือกเป็นอัครสาวกคนใหม่ วันที่ที่ท่านได้รับการแต่งตั้งจะเป็นตัวกำหนดว่าท่าน 
จะดำรงตำแหน่งใดในโควรัมอัครสาวกสิบสอง นั่นคือ อัครสาวกคนใหม่จะดำรงตำแหน่งอัคร-
สาวกคนที่สิบสองในโควรัม 
อธิบายว่า พระเจ้าทรงรู้จักทุกคนท่ีจะดำรงตำแหน่งประธานของศาสนาจักร พระเจ้าทรงเรียกท่าน 
เหล่านั้นให้เป็นอัครสาวกและจากนั้น เมื่อพระองค์พร้อมที่จะให้พวกท่านเป็นประธานของ 
ศาสนาจักร พวกท่านก็กำลังรับใช้เป็นอัครสาวกผู้มีอาวุโสสูงสุดในโควรัมอัครสาวกสิบสอง 
อยู่แล้ว 
ก่อนที่ สเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์จะเป็นประธานของศาสนาจักร ท่านกล่าวว่า "พระเจ้าทรง 
เตรียมทุกสิ่งไว้อย่างสมบูรณ์พร้อมเพื่อการเปลี่ยนแปลงนี ้ วันนี ้ มีอัครสาวกสิบสี่ท่านเป็นผู้ 
ถือกุญแจเพื่อรอการนำไปใช้ ล้าและเมื่อใดก็ตามที่สถานการณ์เอื้ออำนวย อัครสาวกสิบสองท่าน 
และที่ปรึกษาสองท่านของประธาน จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้นำตามลำดับชั้นของ 
ความอาวุโส 
"นับต้ังแต่สมัยของโจเซฟ สมิธ มีอัครสาวกแปดสับท่านได้รับการประสาทพร แมจะมีเพียงสิบเอ็ด 
ท่านเท่านั้นที่ได้ดำรงตำแหน่งประธานของศาสนาจักร เน่ืองจากท่านเหล่าน้ันเสียชีวิตก่อนจะได้ 
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1นประธาน และเน่ืองจากความตายของผู้รับใช้ของพระองค์อยู่ในอำนาจและการควบคุมของ พระเจ้า 
เระองค์จึงทรงอนุญาตให้ผู้ที ่ไดัรับการแต่งตั้งมาก่อนและขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งแรกสุดเท่าใfน 
เจะรับตำแหน่งผู้นำดังกล่าว ความตายและชีวิตจึงเป็นปีจจัยในการควบคุม พระเจ้าทรงเลือกอัครสาวก 
นใหม่ทุกคนเมื่อถึงเวลาของอัครสาวกท่านนั้น จากใfนทรงเปิดเผยต่อศาสดาซึ่งจะเป็นผู้แต่งตั้ง 
ครสาวทท่านน้ี" (in Conference Report, Oct. 1972 , p. 29; or Ensign, Jan. 1973, p. 34) 

เอคลุมของศาสดา 
[ลังจากโจเซฟ สมิธ ถูกสังหาร อัครสาวกสิบสองเป็นผู้ควบคุมดูแลศาสนาจักร สมาชิกส่วนใหญ่ 
ม,ทราบวิธีเสือกประธานคนใหม่ของศาสนาจักร 
[ดนีย์ ริกดัน เป็นท่ีปรึกษาของศาสดาโจเซฟ สมิธ มาสิบเอ็ดปีและคอยช่วยเหสือโจเซฟในหลาย ๆ 
'านซิดนีย์ ริกดัน คิดว่า เขาควรเป็นประธานคนต่อไปของศาสนาจักร เขาไม่เห็นดัวยกับการท่ีอัคร-
าวกสิบสองจะควบคุมดูแลศาสนาจักรและต้องการให้ผู้คนเสือกตนเองเป็นประธาน 
[ดนีย์ ริกดัน เรียกร้องให้มีการประชุมเพ่ือท่ีผู้คนจะดัดสินใจไต้ว่า ใครควรจะควบคุมดูแลศาสนาจักร 
อมา เมื่อบริคัม ยัง อัครสาวกที่มีอาวุโสสูงสุดและอัครสาวกท่านอื่น ๆ กลับจากงานเผยแผ่ ในเดือน 
'งหาคม 1844 หลังจากโจเซฟ สมิธ ถูกสังหารเป็นเวลาหกสัปดาห์ จึงไต้จัดการประชุมขึ้นที่นอวู 
เงซิดนีย์ ริกดันและบริคัม ยัง ต่างก็เป็นผู้ใ51ดในการประชุมดังกล่าว 
นต่อมา มีการประชุมอีกครั้งเมื่อเวลาสิบนาฬิกา สิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นในการประชุมนั้น เม่ือบริคัม 
ง ยืนขึ้นพูด มีอยู่ชั่วขณะหนึ่งที่บุคลิกและเสียงของท่านเหมือนกับโจเซฟ สมิธ 
รปภาพของโจเซฟ สมิธ และบริคัม ยัง 
ลฟอร์ด วูดรัฟฟ ซึ่งต่อมาไต้เป็นประธานของศาสนาจักรกล่าวว่า "ขาพเจ้าเคยไต้ยินเจ้าหนาที่ชั้นผู้ 
หญ,สองสามท่านเป็นพยานเกี่ยวกับบราเดอร์บริคัม ยัง ในนอวู ชายหญิงทุกคนในท่ีประชุมน้ัน 
เงอาจมีจำนวนหลายพันคนสามารถแสดงประจักษ์พยานอย่างเดียวกัน ข้าพเจ้าอยู่ที่นั่น อัครสาวก 
[บสองอยู่ท่ีน่ัน รวมท้ังคนดี ๆ อีกหลายต่อหลายคนทุกคนสามารถแสดงประจักษ์พยานอย่างเดียวกัน 
าจมีผู้ถามว่า ทำไมบริคัม ยัง จึงมีรูปร่างลักษณะเหมือนกับโจเซฟ สมิธ ได? เพราะในสถานการณ์น้ัน 
โดนีย์ ริกดันและคนอื่น ๆ ต่างพากันลุกขึ้นเรียกร้องขอเป็นผู้นำของศาสนาจักร และผู้คนท่ีน่ีก็ดู 
'ฒือนว่ากำลังเคว้งคว้าง ไม่ทราบจะหันไปทางไหน แต่ทันทีท่ีบริคัม ยัง ยืนขึ้นในห้องประชุมนั้น 
บหนาของท่านคือใบหนาของโจเซฟ สมิธ เส้ือคลุมของโจเซฟ ตกอยู่ท่ีท่าน อำนาจของพระผู้เป็น-
กซ่ึงอยู่กับโจเซฟ สมิธ ไต้ส่งมอบมายังท่าน ท่านพูดดวยเสียงของโจเซฟ และน่ันคือเสียงของผู้เล้ียง 
กะ ริกดันไม่พอใจ แต่ทุกคนในท่ีน้ัน แม้แต่ริกดันเองต่างก็ตระหนักว่า บริคัม คือผู้นำที่เหมาะสมของ 
เกคน ดังนั้น เม่ือจบคำปราศรัย เขาจึงสมัครใจไม่ยอมเสนอช่ือของตนเพ่ือขอการสนับสนุนพระผู้-
รนเจ้าทรงมีเหตุผลน้ีในพระทัย เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนก่อให้เกิดแรงบันดาลใจต่อผู้คน พวกเขาเห็นและ 
ต้ยินต้วยตนเองว่า สิ่งนี้เกิดขึ้นโดยอำนาจของพระผู้เป็นเจ้า" (in Journal of Discourses, 15:81) 
วฌลีน บี. เวลส์ อยู่ท่ีการประชุมน้ันต้วย เธอกล่าวว่า "ดิฉันยืนอยู่บนที่นั่งของรถม้าจึงไม่ต้อง 
เกข้ึนยืน แต่พวกท่ีน่ังอยู่พากันลุกข้ึนยืนและเปล่งเสียงอุทาน ดิฉันมองเห็นอย่างชัดเจนว่า ทุกคนในที่ 
ฌคิดว่าศาสดาโจเซฟ สมิธ ฟืนคืนชีวิตขึ้นมาจริง ๆ แต่หลังจากบริคัม ยัง พูดไต้สองสามคำความ 
กลาหลรุ่นวายก็ยุติลงและผู้คนก็ตระหนักว่าน่ันไม่ใช่ศาสดาโจเซฟแต่เป็นประธานโควรัมอัครสาวก 
๒สองดิฉันคิดว่า นั่นเป็นปรากฎการณ์อันมหัศจรรย์ที่สุดในบรรดาสิ่งมหัศจรรย์ทั้งหลายที่ดิฉันเคย 



บทที่ 9 

การสนทนา 

พบเห็นมา , , (Emmeline B. Wells, "My Testimony," in Preston Nibley, เรียบเรียงจาก Faith-
Promotion Stories [Salt Lake City ะ Deseret Book Co., 1943], หนา 137) 
พระเจ้าทรงแสดงให้ผู้คนเห็นว่า บริคัม ยัง อัครสาวกผู้มีอาวุโสสูงสุดในโควรัมอัครสาวกสิบสอง 
จะเป็นประธานคนต่อไปของศาสนาจักร 

การเปลี ่ยนแปลงตำแหน่งผู ้นำ!ปีนไปอยางมีระเบียบแบบแผน 

ปีจจุบันนี้ ศาสนาจักรทำตามนโยบายที่พระเจ้าทรงจัดตั้งเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้นำ 
เป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผน 
• ท่านเคยเฝืามอง หรือสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในฝ่ายประธานของศาสนาจักรในเวลาที่ 

ประธานเสียชีวิตลงหรือไม1? 
อ่านคำพูดของประธาน เอ็น. เอลดอน แทนเนอร์ ซึ่งกล่าวถึงวิธีที่ประธานสเป็นเซอร ์ ดับเบิลยู. 
คิมบัลล' ไดรับเรียกให้เป็นประธานของศาสนาจักรและศาสดาของพระเจ้า "ภายหลังพิธี ฝืงศพของ 
ประธานล ี ประธานคิมบัลล์ [ขณะนั้นเป็นประธานสภาอัครสาวกสิบสอง] ได้เรียกอัครสาวก 
ทั้งหมดมาประชุมกันในวันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม เวลาบ่ายสามโมง ที่ห้องประชุมสภาใน 
พระวิหารซอลท์เลค ประธานรอมนีย์และข้าพเจ้า [ซ่ึงอยู่ในฝ่ายประธานสูงสุด] ต่างเข้าประจำ 
ตำแหน่งเรียงลำดับอาวุโสในสภา ดังนั้น จึงมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดสิบสี่คน 
"หลังจากรองเพลงและประธานรอมนีย์สวดอ้อนวอนแลว ประธานคิมบัลล่บรรยายความเสกของ 
ท่านต่อหนาที่ประชุมด้วยความอ่อนนอมถ,อมตน ท่านกล่าวว่า เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ท่านอยู่ใน 
พระวิหารเพ่ือทูลเร่ืองน้ีต่อพระเจ้า นั้าตาของท่านหลั่งไหลขณะสวดอ้อนวอน เพื่อทูลขอการทรง 
นำในการรับมอบภารกิจ ใหม่น้ีและในการเลือกท่ีปรึกษาของท่าน 

"ด้วยเครื่องแต่งกายของฐานะปุโรหิตอันศักดิสทธิ่' ที่ประชุมยืนเป็นวงกลมเพื่อสวดอ้อนวอน 
ประธานคิมบัลล์ขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้นำและเอ็ลเดอร์โธมัส เอส. มอนสัน เป็นผู้สวดอ้อนวอน 
ต่อจากนั้น ประธานคิมบัลล์อธิบายวัตลุประสงค์ของการประชุมครั้งนี้ ท่านขานชื่อสมาชิกแต่ละ 
คนในโควรัมโดยเรียงตามลำดับอาวุโส เร่ิมจาก เอ็่ลเดอร์ เอสรา แทฟท ์ เบ็นสัน เพื่อขอความคิด 
เห็นว่าควรมีการจัดต้ังฝ่ายประธานสูงสุดในวันดังกล่าวเลยหรือไม, หรือเห็นควรให้สภาอัครสาวก 
สิบสองดำเนินการต่อไป ทุกท่านลงความเห็นว่า 'ควรจัดตั้งเดี๋ยวนี้, ที่ประชุมพากันกล่าวยกย่อง 
สรรเสริญประธานคิมบัลล์และผลงานของท่านในสภาอัครสาวกสิบสอง 
"จากนั้น เอ็ลเดอร์เอสรา แทฟท์ เบ็นสัน เสนอช่ือ สเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล ์ เป็นประธาน 
ของศาสนาจักร เอ็ลเดอร์ มาร์ค อี. ปีเตอร์สัน ให้การรับรอง และที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
ต่อมา ประธานคิมบัลล์ เสนอช่ือ เอ็น. เอลดอน แทนเนอร์ เป็นท่ีปรึกษาท่ีหน่ึง และแมเรียน จี. 
รอมนีย์ เป็นท่ีปรึกษาท่ีสอง ทั้งสองท่านแสดงความเต็มใจในการรับตำแหน่งดังกล่าว โดยจะอุทิศ 
เวลาและพลังกายพลังใจทั้งหมดในการรับใช้จนสุดความสามารถ 
"ที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท ์ จากน้ัน เอ็ลเดอร์มาร์ค อี. ปีเตอร์สัน ผู้มีอาวุโสเป็นอันดับสอง 
ในโควรัมอัครสาวกสิบสองเสนอชื่อ เอสรา แทฟท ์ เบ็นสัน ผู้มีอาวุโสสูงสุดเป็นประธาน 
โควรัมอัครสาวกสิบสอง ที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
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การสนทนา 5 
โดยใชกระดาน I 
หรือโปสเตอร์ 

การสนทนา เ 
1 

I 
า 

"ณ บดนี ้ สมาชิกทุกท่านต่างวางมือบนศีรษะของ สเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ประธานเอสรา 
แทฟท์ฌ็นสันกล่าวอวยพร แต่งต้ัง และวางมือแต่งต้ังสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล่'เป็นประธาน 
คนที่สิบสองของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชนยุคสดท้าย', (in Conference Report, 
Oct. 1979, pp. 62-63; or Ensign, Nov. 1979, pp. 43-44) 

^ดแผ่นโปสเตอร์หรือเขียนรายชื่อฝ่ายประธานสูงสุดและสภาอัครสาวกสิบสองในปีจจุบันเรียงตาม 
ราดับท่ีถูกต้อง (จะช่วยไต้มาก ถาสามารถหาแผ่นภาพล่าสุดของเจ้าหน้าท่ีช้ันผู้ใหญ่ในปีจจุบันมาแสดง 
ฑมปกติจะพิมพ์ไว้นิตยสารเลียโฮนาฉบับการประชุมใหญ่) อธิบายถึงระเบียบวิธีในการจัดวางตำ 
เหน่งต่าง ๆ ในฝ่ายประธานสูงสุดและโควรัมอัครสาวกสิบสอง 

ราต่างก็มีหน้าที่รับผิดชอบเมื่อประธานคนใหม่ของศาสนาจักรไต้รับการเสือกและประกาศอย่างเป็น 
กางการ เราต้องมีประจักษ์พยานให่ใต้ว่า ประธานซ่ึงเป็นศาสดาของพระเจ้า เป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือก 

เ)ระจักษ์พยานและการท้าทาย 

• เราจะมีประจักษ์พยานในเรื่องนี้ไต้อย่างไร (อนุญาตให้ช้ันเรียนตอบ) 
ท้าทายชั้นเรียนให้รูไต้ดวยตนเองว่าศาสดาคือผู้รับใชที่พระเจ้าทรงเลือกและทำนเขามาสู่ตำแหน่งนี้ 
ฑมชั้นตอนของการเปีดเผย 
เสดงประจักษ์พยานว่า ประธานของศาสนาจักรทุกท่านคือศาสดาที่ไต้รับการเจิมจากพระเจ้า 
^ระองค์ทรงเลือกให้ท่านนำศาสนาจักรแสดงประจักษ์พยานถึงศาสดาและประธานของศาสนา 
mคนปีจจุบัน 
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บริคัม ยัง 1— 
สานุศิษย์ท่ีแท้จริง 
เกิด ะ. 1 มิถนายน 1801 ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งประธาน 1847-1877 

1 0 
วัตถุประสงค 

การเฅรยม 

ข้อแนะนำในการ 
ดำเนินบทเรียน 

การสนทนาและกระดาน 

รูปภาพ การสนทนาขอพระคัมภีร์ 

สมาชิกแต่ละคนในชั้นเรียนจะมีเจตจำนงอันแน่วแน่มากขึ้นในการเปีนสานุศิษย์ที่ซื่อสัตย์ของพระเย-
ซูคริสต์เมึ่อได้ศึกษาชีวประวัติของบริคัม ยัง 

1. ให้ลูว่าสมาชิกแต่ละคนในชั้นเรียนมีพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่และคำสอน และ 
พันธสัญญาครบทุกคน 

2. นำดินสอและอุปกรณ์ที่จำเป็นอื่น ๆ มาจากห้องสมุดอาคารประชุม 

3. เตรียมแจกสำเนา "ปริศนาค้นหาคำเกี่ยวกับบริคัม ยัง,, และ"ปริศนาอักษรไขว้ค้นหาคำเกี่ยวกับ 
บริคัม ยัง,, 

4. เตรียมหารูปภาพต่อไปน้ีมาแสดง: ทางเรียกชาวประมง (62496; ชุดภาพพระกิตติคุณ 209) บริคัม 
ยังภาพสีทายเล่ม ศาสดาท่านปีจจุบัน และ ดอกทานตะวัน วาดโดย คลอต์ โมเนต์ภาพสีทายเล่ม 

5. ให้มอบหมายสมาชิกในชั้นเรียนไว้ล่วงหนาจำนวนหกคนเพื่อนำเสนอรายงานสั้น ๆ หกตอน 
เกี่ยวกับชีวิตของบริคัม ยัง ถามีสมาชิกในช้ันน้อยกว่าหกคน ท่านอาจตองรายงานเองบางตอน 
หรืออาจมอบหมายให้สมาชิกในช้ันรายงานมากกว่าหน่ึงตอน โดยถ่ายเอกสารรายงานจากบทเรียน 
ให้กับพวกเขา 

บทนำ 

เขียนตัวอักษรต่อไปน้ีบนกระดาน และขอให้สมาชิกในช้ันเรียนเรียงเป็นคำท่ีได้ใจความ (คำตอบคือ 
สานุศิษย์) 

• คำว่า สานุศิษย์ หมายถึงอะไร (ผู้ติดตามพระเยซูคริสต์) 
แสดงรูปภาพ ทรงเรียกชาวประมง 

ให้สมาชิกในช้ันเรียนเปิดพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ ในยอห์น 8:31 และอ่าน 



รูปภาพ 

ปริศนาการค้นหาคำ 

รายงาน 1 

รายงาน 2 

การสนทนาบนกระดาน 

• เราจะเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ได้อย่างไร (โดยการ [เรียนรูและทำตาม] พระคำ [พระบัญญัติ] 
ของพระองค์อย่างต่อเนื่อง) 

วางรูปภาพ บริคัม ยัง ถัดจากรูป ทรงเรียกชาวประมง และเขียนคำว่า สานุศิษย์ไวบนหรือใด้ภาพ 
ของบริค'ม ยัง แลวอ,านหรือเล่าข้อความดังต่อไปน้ี 

วันนี้เราจะศึกษาชีวิตของบริคัม ยัง—ผู้เป็นสานุศิษย์ที่แท้จริง (พรอมกับแจกสำเนาและดินสอแก่ 
สมาชิกแต่ละคนในชั้นเรียน) เราจะเริ่มจากการรายงานของสมาชิกในชั้นหกคน ขอให้ฟิงอย่าง 
ตั้งใจและตอบคำถามในกระดาษที่แจกไปหลังจากจบรายงานแต่ละตอน เราจะใชคำตอบเหล่านี้ 
อีกครั้งในกิจกรรมกลุ่ม เอาละ เรามาฟิงดัวอย่างจากรายงานแต่ละตอนลูว่า บริคัมยังเป็นสานุศิษย์ 
ของพระเยซูคริสต์อย่างไร 

เริ่มจากรายงานทั้งหกคนของสมาชิกในชั้นเรียนที่มอบหมายไว้แล'ว 

เรยนรูความถอมใจในวัยเยาว์ 
บริคัม ยังเกิดวันที่ 1 มิอุนายนปี 1801 ในวิตติงแฮม เวอร์มอนท์ จากครอบครัวที่ดีแต,ยากจน 
ท่านได้เข้าเรียนหนังสือตามเกณท์ปกติเพียงแค,สิบเอ็ดวัน ท่านกล่าวถึงอดีตในหลายปีต่อมาว่า 
"ในวัยเยาว์เราไม,เคยมีโอกไสเรียนหนังสือ แต่เรามีสิทธิพิเศษที่ได้เก็บกิ่งไม โค่นด้นไม เข็นชุง 
และขุดรากด้นไมซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้แข้งขา เทาและนิ้วของเราฟกชั้า[ท่านยังได้เรียนรูที่จะทำ 
ขนม!]งลางจาน รีดนมวัว และทำเนยด้วย],, (Preston Nibley, Brigham Young: The Man and 
His Work [Salt Lake CityiDeseret Book Co., 1936], p. 1) 

พบหนังสือมห้ศจรรย์ 
ในปี 1828 บริคัม ยัง ยายไปเมนดัน นิวยอรค ซึ่งอยู่ไม,ไกลจากที่ศาสนาจักรตั้งอยู่ ในปี 1830 
ท่านอ่านหนังสือพระคัมภีร์มอรมอน ซามูเอล สมิธ นัองชายของศาสดาโจเซฟ ทำงานสอน 
ศาสนาคร้ังแรก และได้ขายหนังสือน้ีแก่vJฌียส ยัง พี่'ชาย,ของบริคม ยัง ฟิเนียสอ่านและรูสึกประทับ 
ใจอย่างสุดซึ้ง เขาส่งให้พ่อ พ่ออ่านและเชื่อคำสอนในนั้น และส่งให้บริคัมอ่านต่อ บริคัมศึกษา 
อย่างละเอียดและบอกพี่ชายว่า ท่านรูสึกว่ามีสิ่งที่ดีและถูกด้องในลัทธิมอรมอน 
ต่อมาบริคัม ยัง กล่าวว่า "ข้าพเจ้าไตร่ตรองเรื่องราวนั้นอย่างจริงจังเป็นเวลาเกือบสองปี... ก่อนจะ 
ดัดสินใจยอมรับหนังสือนั้น ข้าพเจ้าพิจารณาทุกหนา...จนกระทั่งข้าพเจ้าได้รับ ความรูที่แน่นอน 
ถึงความจริงของมัน...ข้าพเจ้าอยากมีเวลามากพอที่จะพิสูจน์สิ่งทั้งหมดนี้ด้วยตัวเอง,, (Susa Young 
Gates and Leah D. Widtsoe, The Life Story of Bngham Young [New York:Macmillan Company, 
1930], p. 9) ท่านรับบัพติศมาในปี 1832 
• เหตุการณ์หรือสภาพการณ์ใดที่เตรียมบริคัม ยังเป็นศาสดา (ยอมรับคำตอบต่าง ๆ เช่น เรียนรู 

การทำงาน ได้รับการสอนเรื่องระเบียบวินัย ได้รับการนำทางจากพระเจ้าให้ย้ายไปนิวยอร์ค 
เพื่อรับพระคัมภีร์มอรมอน) 

42 



บทที่ 11 

รายงาน 3 

รายงาน 4 

การสนทนา 

รักศาสดาโจเซฟ 

ไมมมนุษย์คนใดมีอิทธิพลต่อชีวิตของบริคัม ยัง ได้ลึกซึ้งเท่ากับศาสดาโจเซฟ สมิธ การพบปะกัน 
ของชายสองคนท่ีมีช่ือเสียงในปิจจุบันเกิดข้ึนในเสือนกันยายนของปี 1832 ห้าเดือนหลังจากบริคัมรับ 
บัพติศมา และไม่ก่ีสัปดาห์หลังจากมิเรียม เวิร์คส ภรรยาคนแรกของท่านเสียชีวิต บริคัม ยังได้เดินทาง 
ไปเคิร์ทแลนด์ โอไฮโอกับโจเซฟ พี่ชายและฮีเบอร์ ซี. คิมบัลล์เพื่อนของท่าน บริคัมจดบันทึกความ 
รูสึกของท่านเกี่ยวกับการประชุมนี ้ โดยกล่าวว่า "เราพบศาสดากับพี่นองชายสองหรือสามคนของ 
ท่านกำลัง ตัดและลากไม ในเวลานี้ความสุขของข้าพเจ้าเต็มเปียมเมื่อได้จับมือกับศาสดาของพระผู้ 
เป็นเจ้าและได้รับประจักษ์พยานที่มั่นคงโดยพระวิญญาณแห่งการพยากรณ์ว่า ท่านคือผู้ที่มีทุกสิ่งที่ 
มนุษย์ทุกคนจะ เชื่อได้ว่าท่านคือศาสดาที่แท้จริง" ("History of Brigham Young, " Millennial Star 
25 [11 July 1863]:439) 
บริคัม ยัง เป็นเพื่อนและผู้ติดตามที่ซื่อสัตย์ของศาสดาโจเซฟ สมิธ นับตั้งแต่เวลาที่ได้รูจักกันใน 
คร้ังน้ัน ต่อมาท่านกล่าวว่า "เม่ือข้าพเจ้าหวนนึกถึงการท่ีได้รูจักโจเซฟ สมิธ ข้าพเจ้ารูสึกอยากตะโกน 
รองคำว่า อาเลลูยาตลอดเวลา" (Brigham Young, Discourses of Brigham Young [Salt Lake City:Deseret 
Book Co., 1954], p. 458) 

อธิบายว่าบริคัม ยัง เต็มใจทำสิ่งใดก็ตามที่พระเจ้าและศาสดาโจเซฟ สมิธ ขอให้ท่านทำ 

รับใช้เป็นผู้สอนศาสนาในประเทศอังกฤษ 
สภาพความเป็นอยูไนเมืองนอวูไม่ค่อยดีนักเพราะหนองน้ัาท่ีอยู่ใกล้กับแม,น้ัามิสซิสซิปปีสิทธิชนจำนวน 
มากป่วยด้วยไข้มาเลเรีย คร้ังน้ันพระเจ้าทรงเรียกบริคัม ยังและอัครสาวกคนอื่น ๆ ให้จากครอบครัว 
เพ่ือไปสอนพระกิตติคุณในประเทศอังกฤษ พวกเขาไม,เพียงเจ็บป่วยอย่าง หนัก แต่ตองจากครอบครัว 
ที่กำลังเจ็บป่วยไปด้วย บริคัม ยัง รายงานว่า "สุขภาพของข้าพเจ้า แย่มาก ข้าพเจ้าเดินไปที่แม่นำราว 
1๓ เมตรด้วยตนเองไมได้หากไม่ได้รับการช่วยเหสือ...ข้าพเจ้าท้ิงภรรยาท่ีป่วยพร้อมกับทารกอายุสิบวัน 
และลูกทุกคนท่ีป่วยและไม่สามารถช่วยเหลือกันได้ไวเบ้ือง หลัง" ("History of Brigham Young," 
Millennial Star 25[10 Oct.l863]:646) แต่ท่านได้ปล่อยคนที่ท่าน รักไว้ในการดูแลของพระเจ้า 
ท่านซึ่งเป็นผู้รับใชของพระองค์เชื่อมั่นว่า พวกเขาจะได้รับการดูแล 
ท่านอยู่ในประเทศอังกฤษสิบสองเดือนกับอีกสิบหกวัน ขณะเป็นประธานคณะเผยแผ่ ท่านและเพื่อน 
"ให้บัพติศมาเจ็ดถึงแปดพันคน พิมพ์พระคัมภีร์มอรมอนห้าพันเล่ม หนังสือเพลงสวด 3,000 เล่ม 
หนังสือพิมพ์ Millennial Star 2,500 ฉบับ [ตีพิมพ์ในคณะเผยแผ่อังกฤษ] และใบปลิว 50,000 แผ่น" 
(Millennial Star 26 [2 Jan. 1864]:7) อีกทั้งได้จัดตั้งตัวแทนขนส่งทางเรือ และโยกย้ายผู้เปลี่ยนใจ 
เล่ือมใสหน่ึงพันคนไปนอวู (see Millennial Star 26:7] 
ภายหลังการเข้าร่วมกับศาสนาจักร บรคัมยังได้รับใชเป็นผู้สอนศาสนาในโครงการของศาสนาจักร 
อย่างต่อเนื่องกันเป็นเวลาเกือบสิบปี 
• ข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตของบริคัม ยังแสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดถึงความซื่อสัตย์ของท่านอย่างไร (ท่าน 

อุทิศตนอย่างเต็มที่เพื่อทำตามศาสดาและเพื่อทำให้การเรียกทั้งหมดจากพระเจ้าสำเร็จ) 
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รายงาน 5 

รายงาน 6 

การสนทนา 

ทางเสือกปริศนาคนหาคำ 

ปกป้องศาสดาใจเซฟ 

บริคัม ยัง บันทึกว่า 
"ครั้งหนึ่ง อัครสาวกสิบสองหลายท่าน ซึ่งเปีนพยาน,ของพระคัมภีร์มอรมอน และเจ้าหน้าที่ 
ชิ้นผู้ใหญ ่ท่านอื่น ๆ ของศาสนาจักร จัดประชุมสภาขึ้นที่หองชั้นบนของพระวิหาร [เคิร์ทแลนด'] 
[พวกเขาประชุมกันเพราะมีคนจำนวนไม่มากนัก รวมทั้งเจ้าหน้าที่ชั้นผูใหญ่บางท่านคัดคัานศาสดา 
โจเซฟ สมิธ และ ต้องการปลดท่าน และแต่งต้ังเดวิด วิตเมอร์ เปีนประธานของศาสนาจักรแทน] 
คุณพ่อจอห์น สมิธ บราเดอร์ฮีเบอร ์ ซี. คิมบัลล์ และคนอ่ืน ๆ ...คัดค้านมาตรการดังกล่าว 
ข้าพเจ้าลุกขึ้น [บริคัม ยัง กล่าว] และบอกพวกเขาด้วยทีท่าท่ีสงบและทรงพลังว่า ใจเซฟเป็นศาสดา 
และข้าพเจ้ารู เช่นน้ัน และว่าพวกเขาอาจด่าว่าและใส่ร้ายป้ายสีท่านเท่าท่ีพวกเขาพอใจ แต่พวกเขา 
ไม่อาจทำลายการแต่งต้ังศาสดาของพระผู้เป็นเจ้าได้ พวกเขาทำไดแต่เพียงทำลายอำนาจของตัวเอง 
ดัดสายใยที่ผูกพวกเขากับศาสดาและกับพระผู้เปีนเจ้า และทำให,ตัวเองจมด่ิงลงนรก หลายคนรูสึก 
เป็นเดือดเป็นแค้นอย่างมาก [บริคัมกล่าว] ต่อการคัดค้านที่เด่นชัดของข้าพเจ้าเกี่ยวกับมาตรการ 
ของเขา...การประชุมนี้สิ้นสุดลงโดยพวกละทิ้งความเชึ่อไม่สามารถรวมตัวกันเพื่อใชมาตรการ 
ในการคัดค้านดังกล่าวได" ( Manuscript History of Bngham Young, 1801—1844, ed. Elden 
Jay Watson [Salt Lake City:Smith Secretarial Service, 1968], pp. 15—16) 

ไม่แสวงหาตำแหน่ง 

ความรับผิดชอบตกอยู่กับบริคัม ยัง นับตั้งแต่ช่วงแรกของการทำงาน ท่านเป็นหัวหน้าในค่ายไซอัน 
กองทหารเล็ก ๆ ที่ศาสดาโจเซฟจัดตั้งขึ้นในปี 1834 เพื่อไปช่วยเหลือสิทธิชนในอำเภอแจ็คสัน 
มิสซูรี ผู้ที่ถูกขับไล่ออกจากบานของพวกเขา บริคัมเป็นประธานควบคุมโควรัมอัครสาวกสิบสอง 
และ นำคณะเผยแผ่อังกฤษโดยที่ท่านไม่ได้แสวงหาตำแหน่งดังกล่าว ความปรารถนาเพียงประการ 
เดียวของท่านสือเพ่ือประกาศข่าวพระกิตติคุณท่ีได้รับการฟืนฟูและเพ่ือรับการสอนจากศาสดาโจเซฟ 
สมิธ เก่ียวกับความลับลึกของพระผู้เป็นเจ้า ตัวบริคัมเองกล่าวว่า "ข้าพเจ้าไม่เคยปล่อยใหัโอกาส 
ในการเรียนรูสิ่งที่ศาสดา [โจเซฟ] ถ่ายทอดใหัผ่านเลยไป นี่คือความลับของความสำเร็จในการ 
เป็นผู้รับใชท่ีถ่อมใจของท่าน,, (in Journal of Discourses ,12:270) 
• บริคัม ยัง กล่าวอะไรเก่ียวกับการเรียนรูจากศาสดา (ท่าน "ไม่เคยปล่อยใหัโอกาสในการ เรียนรู 

สิ่งที่ศาสดาถ่ายทอดผ่านเลยไป,,) 
บริคัม ยัง เต็มใจทำทุกส่ิงท่ีถูกขอให้ทำท่านยืนเคียงข้างศาสดา สนับสนุนศาสดาในทุกเรื่อง และ 
ยังเรียนรูทุกสิ่งเท่าที่ท่านจะทำได้จากศาสดาอีกด้วย 
• ท่านจะบรรยายถึงความสัมพันธ์ของบริคัม กับโจเซฟ สมิธ ด้วยข้อความที่ดีที่สุดเพียงประโยค 

เดียวว่าอย่างไร (อนุญาตให้ตอบหลาย ๆ ข้อ เช่น ท่านสนับสนุนศาสดา) 
ถามีเวลาทบทวน อธิบายว่าคำเฉลยของ "ปริศนาคนหาคำเกี่ยวกับบริคัม ยัง,, ซ่อนอยู่ในปริศนา 
อักษรไขว ตอบปริศนาโดยหาและวงคำเฉลยท่ีซ่อนอยู่ คำเฉลยอาจอยู่ในแนวตั้งแนวนอนแนว 
เฉียงหรือย้อนกลับ (ให้เวลาทำและตรวจประมาณ 10 นาที แล้วรีบดำเนินบทเรียนต่อไป) 
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บทที่ 10 

รูปภาพกระดาน 
และการสนทนา 

การสนทนาข้อพระคัมภีร์ 

รูปภาพ 

สานุศิษย์ทำฅามศาสดาของพระเจ้า 

แสดงรูปภาพศาสดาคนปีจจุบัน และเขียนคำว่า ท่าน บนกระดานถัดจากภาพ 

• ความสัมพันธ์ของบริคัม ยัง กับศาสดาโจเซฟ สอนอะไรเราเก่ียวกับความสัมพันธ์ท่ีเราควรมีกับ 
ศาสดาของเราในยุคปีจจุบัน (เราควรเช่ือหัเง สนับสนุน เรียนรูจากท่าน และสนับสนุนศาสดา) 

ให้นักเรียนอ่านคำสอนและพันธสัญญา 1:38 แล้วช้ีให้นักเรียนเห็นว่าพระเจ้าตรัสว่า ไม่ว่าพระองค์ 
ตรัสหรือผู้รับใชของพระองค์ [ศาสดา] พูด ก็เหมือนกัน 
แสดงรูปภาพดอกทานตะวัน ขณะท่ีท่านพูดถึงส่ิงต่อไปน้ี: 
ดอกทานตะวันถูกใชเป็นสัญลักษณ์ของความจงรักภักดี "ตามเรื่องที่เล่าขานสืบต่อกันมา ดอกไมท่ี 
ธรรมดาแต่สวยงามนี้จะหันตามพระอาทิตย์ตั้งแต่เชาจนถึงเวลาที่พระอาทิตย์อยู่สูงสุดตรงศีรษะพอดี 
มันจะยังคงหันตามอยู่อย่างนนไม่เปลี่ยนแปลงตลอดบ่ายอันแสนยาวนาน และเม่ือพระอาทิตย์คล้อยต่ํา 
ลงมันก็จะหันตามจนพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปในท่ีสุด,, ( Relief Society Courses of Study, 1986, p. 171) 
เราควรเป็นเหมือนดอกทานตะวันและเป็นเหมือนบริคัม ยัง ในเร่ืองของความจงรักภักดี เราควรทำตาม 
พระเยซูคริสต์โดยการทำตามศาสดาที่มีชีวิตอยู่ของพระองค ์ ประธานกอร์ดอน ปี.ฮิงค์ลีย์แห่งฝ่าย 
ประธานสูงสุดกล่าวว่า "ความรุ่งโรจน์และอัศจรรย์คือสัญญา [ของพระผู้เป็นเจ้า] ที่ให้ไว้กับผู้ที่รักษา 
พันธสัญญาและดำเนินอยู่ในการเชื่อฟิงพระบัญญัติแห่งสวรรค์ของพระองค,์, ("Live Up to Your 
Inheritance, " Ensign 5 Nov. 1983, p. 82) 

ประจักษ์พยานและการท้าทาย 

ทาทายให้นักเรียนเป็น "สานุศิษย์ , , ที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์โดยการทำตามศาสดาที่มีชีวิตอยู่ใน 
ปีจจุบัน แสดงประจักษ์พยานว่า นี่คือศาสนาจักรของพระคริสต ์ พระองค์ทรงควบคุมดูแลและนำ 
ศาสนาจักรของพระองค์โดยผ่านศาสดาที่มีชีวิตอยู่ในปีจจุบัน 

คำเฉลยการค้นหาคำเกี่ยวกับบริค้'ม ยัง 
1. เวอร์มอนท้ 2. งานหนัก 3. พระคัมภีร์มอรมอน 4. ซามูเอล สมิธ 
5. โจเซฟ สมิธ 6. พระเยซู ศาสดา 7. อาเลลูยา 8. อังกฤษ 
9. เคิร์ทแลนด์ 10. สานุศิษย์ 

ปริศนาค้นหาคำเก่ียวกับบริคัม ยัง 
คำเฉลยสำหรับการคนหาคำซ่อนอยู่ในปริศนาอักษรไขว้ อ่านคำถามหรือขอความแต่ละขอ และจากน้ันให้หาและวงคำเฉลยท่ี 
ถูกตองในปริศนาอักษรไขว้ คำเฉลยอาจอยู่ในแนวตั้ง แนวนอน แนวเฉียง หรือย์อนกลับ ให้ต้ังใจค้นหาคำตอบ การเป็นสานุ-
ศิษย์ที่ดีตองอาศัยความพยายาม หลังจาก วงคำเฉลยแลว เติมคำลงในช่องว่างท่ียังไม่ไดเขียนคำตอบลงไป 

1. บริคัม ยัง เกิดในรัฐใด?  
2. แมท่านจะไดเข้าเรียนหนังสือตามเกณฑ์ปกติเพียงแค,สิบเอ็ดวัน ท่านก็ไดเรียนรูบทเรียนอันมีค่ายิ่งในชีวิตจาก  
3. บริคัม ยังไดรับประจักษ์พยานในพระกิตติคุณโดยการศึกษา ที่ครอบครัวของท่านมอบให้ 
4 . เป็นผูสอนศาสนาคนแรกของศาสนาจักร เป็นผู้มอบหนังสือเล่มน้ันให้ซ่ึงช่วยบริคัม ยังเปลี่ยนใจเลื่อมใส 



5. การพบ เป็นเหตุการณ์ท่ีได้เปล่ียนชีวิตของบริคัมภายหลังจากท่ีท่านเข้าร่วมศาสนาจักร 
6. บริคัม ยัง มักจะพูดเสมอ ๆ ว่า ท่านเป็นสานุศิษย์ของ คริสต์ และของ โจเซฟ สมิธ 
7. บริคัม ยัง พูดว่าบ่อยครั้งท่านร้สึกอยากตะโกนร้อง เม่ือท่านหวนนึกถึงการท่ีได้ร้จักศาสดาโจเซฟ สมิธ 
8. เพ่ือเป็นพยานถึงการเป็นสานุศิษย์และการเช่ือฟิงของท่าน บริคัม ยัง ออกจากสหรัฐในช่วงเวลาแห่งการทดลองเม่ือศาสดา 

เรียกท่านไปเป็นผู้สอนศาสนาท่ี  
9. ในระหว่างยุคมืดแห่งการละท้ิงความเช่ือเม่ือสิทธิชนจำนวนมากหว่ันไหว บริคัม ยัง แกต่างให้โจเซฟ สมิธ ในชุมชนใด 

ของมอรมอนในยุคแรกๆ ? 
10. คำใดบรรยายถึงการเป็น "ผู้ติดตาม" ที่แทํ'จริงของพระเยซูคริสต์และศาสดาของพระองค์?  
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บริคัม ยัง ะ 
สร้างอาณาจักรด้วยงานชอบธรรม 

โ1 
วัตถประสงค์ 

การเตรียม 

ข้อแนะนำในการ 
ดำเนินบทเรียน 

การสนทนาโดยใช้รูปภาา 

การสนทนา 

การสนทนาขอพระคัมภีใ 

รายงาน 

จากการศึกษาชีวิตของบริคัม ยัง สมาชิกแต่ละคนในช้ันเรียนจะปรารถนาทำงานแห่งความชอบธรรม 
จนชุดความสามารถของเขา 

1. ให้ดูว่าสมาชิกแต่ละคนในช้ันเรียนมีหนังสือไข,บุกอันล้ําค่าและพระคัมภีร์มอรมอนครบทุกคน 
2. มอบหมายงานให้สมาชิกในชั้นเรียนสามถึงห้าคนเสนอรายงานตามที่บอกไว้ในหนังสือ (รายงาน 

มีอยู่ในเนื้อหาของบทเรียนและควรถ่ายเอกสารแจกให้สมาชิกในชั้นเรียนที่ได้รับมอบหมาย) 
3. ขออนุญาตจากอธิการหรือประธานสาขาเพื่อให้เยาวชนชายหรือเยาวชนหญิงที่กำลังเตรียมเป็น 

ผู้สอนศาสนามาที่ห้องเรียนและเล่าว่าพระเจาทรงประทานพรแก่เขาหรือเธออย่างไร ในการเตรียม 
พร้อมขอให้เขาเล่าเหตุการณ์บางอย่างเกี่ยวกับความช่วยเหลือที่ได้รับ (ถ้าไม่มีบุคคลดังกล่าวจง 
ดำเนินบทเรียนตามที่แนะนำไว้) 

4. เตรียมแสดงรูปภาพรังผ้ึงท่ีมีอยู่1ในบทเรียน 

บทนำ 
N แสดงรูปรังผึ้งที่มีอยู่ในตอนทายของบทเรียนอธิบายว่า: 

นี่คือหนึ่งในสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่บริคัม ยัง และผู้บุกเบิกชาวมอรมอนใช้เม่ือพวกเขาจัดต้ังดินแดนยูฟาห์ 
รังผึ้งติดอยู่หนาบานหลังงามที่บริคัม ยัง สร้างข้ึน และให้ช่ือบานน้ีว่า ปีไฮว ์ เฮาส์ (บาน "รังผึ้ง") 
สัญลักษณ์นี้ยังใช้ในพระวิหาร ซอล์ทเลคด้วย คือที่ลูกบิดประตูจะมีรูปผึ้งและรังผึ้งติดอยู่ รังผึ้งยังเป็น 
สัญลักษณ์ที่ติดอยู่ในธงประจำรัฐยูท่าห์ด้วย 
• รังผึ้งเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงอะไร สำหรับบริคัม ยัง และผู้บุกเบิกชาวมอรมอน (รังผ้ึงและผ้ึงเป็น 

สัญลักษณ์ของความอุตสาหะและการทำงาน) 
• ท่านคิดว่าทำไมสัญลักษณ์นี้จึงมีความสำคัญต่อพวกเขา (สัญลักษณ์ของผึ้งเตือนว่าพวกเขาด้อง 

ทำงานจึงจะอยู่ในเทือกเขาและในหบเขาทางตะวันตกได้และยังเตือนด้วยว่าพระผู้เป็นเจาทรงมีงาน 
ให้พวกเขาทำ ชื่อแรกที่พวกเขาตั้งให้กับเขตแดนแห่งใหม่ในสหรัฐภาคตะวันตกคือ อนุมลรัฐ 
เดเซเร็ท เดเซเร็ทเป็นคำท่ีชาวเจเร็ดเรียกผ้ึงท่ีให้น้ีาหวาน [ลูอีเธอร์ 2:3] เม่ือชาวเจเร็ดมายังแผ่นดิน 
ที่สัญญาไว ้ เขานำฝูงผ้ึงไปกับพวกเขาด้วย 

ใ ชี้ให้เห็นว่างานที่พระผู้เป็นเจาทรงให้ บริคัม ยัง ทำ ก็คลายกับงานที่พระผู้เป็นเจ้าทรงให้เราทำในปีจจุบัน 
ให้สมาชิกเปิดไปท่ีไข่มุกอันล้ําค่าและอ่านโมเสส 1:39 
• อะไร คืองานของพระผู้เป็นเจ้าและเป็นงานของเราในชีวิตนี้ด้วย ( "ที่จะทำให้เกิดความเป็นอมตะ 

และชีวิตนิรันดร์ของมนุษย์" ) 

รายงานสั้น ๆ แต่ละตอนมีไวเพื่อกระตุ้นให้เกิดการสนทนา ตามด้วยคำถามที่จะช่วยเชื่อมช่องว่าง 
ระหว่างบริคัม ยัง กับสมาชิกชั้นเรียนในปีจจุบัน 
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ๆวอย่างการทำงาน1ของบริคม ยัง เปีนแรงบันดาลใจและช่วยสิทธิชนผ่านช่วงเวลาแห่งความยากลำบาก 
1)ย่ไงมาก ขณะท่ีพวกเขาพยายามทำงานของพระเจ้า ขณะสมาชิกในช้ันเรียนท่ีได้รับมอบหมายเสนอ 
ทยงานสั้น ๆ ขอให้คนอ่ืน ๆ ฟิงด้วยความตั้งใจและพิจารณาว่าจะนำตัวอย่างเหล่านี้ไปใช้ในชีวิต 
บองพวกเขาได้อย่างไร 

าารทำสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นจริงไดให้เปีนจริงขี้นมา 
บริคัม ยัง เหมือนกับโจเซฟ สมิธ ตรงท่ีท้ังสองเป็นนักปฏิบัติจริง และเป็นคนมีวิสัยทัศน์กว้างไกล 
แานตัดสินใจทำทุกสิ่งที่เป็นไปได้เพื่อทำให้ทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์ให้ทำในยุคสุดทายบรรลุผล 
เจเซฟ ได้วางรากฐานอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า แต่คนอ่ืน ๆ ถูกเรียกร้องให้สร้างส่วนที่อยู่เหนือ 
ทกฐานน้ัน การร้ถึงส่ิงน้ีช่วยให้เราเข้าใจว่า ทำไมบริคัม ยัง จึงทำสิ่งต่าง ๆ  เหล่าน้ัน ถ้าหากเราไม่เขาใจ 
บทบาทของท่านในฐานะศาสดาและผู้พยากรณ์เราจะเห็นว่าการกระทำบางอย่างของฟานอาจดูเหมือน 
ป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นจริงได้ 
ทัวอย่างเช่น ไม่นานก่อนท่ีสิทธิชนจะถูกบังคับให้ออกจากนอวู อิลลินอยส์ ประธานยังยืนยันว่า 
^ทธิชน ตองสร้างพระวิหารนอวูให้เสร็จ สิ่งนี้เรียกร้องเวลา เงิน และพรสวรรค์อย่างมากมาย มหาศาล 
ทั้งๆที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าสิทธิชนจะได้ชื่นชมพระวิหารแห่งนี้ไม่นานนัก 
• ท่านคิดว่า ทำไมบริคัม ยัง จึงยืนยันว่าสิทธิชนตองสร้างพระวิหาร นอวู้ให้เสร็จ แม้'ว่าพวกเขาอาจจะ 

ได้!ช้พระวิหารแห่งน้ีไม่นาน (ท่านร้ว่าพระเจ้าทรงบัญชาให้พวกเขาสร้างพระวิหาร [ดู ค.พ. 124:27] 
และถึงแม้จะได้!ช้พระวิหารน้ีเพียงช่ัวระยะเวลาส้ัน ๆ สิทธิชนก็จะได้รับพิธการต่าง ๆ  อันจะช่วยให้ 
พวกเขาอดทนต่อความยากลำบากท่ีตองเผชิญระหว่างการอพยพไปตะวันตก) 

มริคัม ยัง นำสิทธิชนลู[ตะวันตก 
กายในสามปีหลังจากท่ีบริคัม ยัง สืบทอดตำแหน่งต่อจากโจเซฟ สมิธ ท่านพร้อมด้วยโควรัม อัครสาวก 
สิบสองนำสิทธิชนที่ซึ่อสัตย์ไปยังหุบเขาเกรทซอลท์ เลค พวกเขาตงถิ่นฐานประมาณสามร้อย 
ห้าสิบแห่งในภาคตะวันตกของสหรัฐฯ สร้างซอลท์ เลค ชิต และกลายเป็นผู้คนที่ยิ่งใหญ่ท่ามกลาง 
ฑือกเขาร็อคกีดังที่ศาสดาโจเซฟ สมิธ พยากรณ์ไว้ 
มริคัม ยัง เห็นภาพท่ีมาปรากฏเก่ียวกับสถานท่ีท่ีพระผู้เป็นเจ้าทรงประสงค์ให้ผู้คนเหล่าน้ีต้ังถ่ินฐาน: 
:'นี่คือที่ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงกำหนดให้ผู้คนของพระองค ์ เราถูกขับไล่ออกจากกะทะร้อนให้ตกเขาไป 
ในกองไฟ และกระเด็นออกจากกองไฟไปอยู่กลางพื้น และบัดน้ีเราอยู่ท่ีน่ี และเราจะอยู่ท่ีน่ี...เราจะ 
สร้างเมืองและพระวิหารแด่พระผู้เป็นเจ้าสูงสุดในสถานท่ีน้ี.. และเราจะสร้างเมืองเป็นร้อย ๆ แห่ง ที่ซึ่ง 
สิทธิชนนับพันนับหมื่นจากประชาชาติต่าง ๆ ของแผ่นดินโลกจะมารวมกัน... คนย่ิงใหญ่และฉลาดของ 
แผ่นดินโลกจะมาเย่ียมเราท่ีน่ี" (Autobiography of James Brown, pp. 119-23; Quoted in Preston 
Nibley, Brigham Young:The Man and His Work [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1936], 
pp. 127-28) 
• บริคัม สร้างและประสานงานต่อจากการวางรากฐานทางวิญญาณท่ีศาสดาโจเซฟไดวางไว้อย่างไร 

(ท่านนำสิทธิชนไปตะวันตกจัดตั้งอาณานิคมและสถาปนาศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์บน 
เทือกเขา) 

• หลักธรรมใดท่ีทำให้บริคัม ยัง และสิทธิชนสามารถทำ "ทะเลทราย.... ผลิดังดอกกุหลาบ,, (อิสยาห์ 
35:1) (ศรัทธา และการทำงาน) 
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บริค้'ม ยัง ส่งเสริมการทำงาน อารยธรรมทางด้านจิตใจ และการศึกษา 
"ในขณะที่สรางบ้าน บุกเบิกเรือกสวนไร,นาและจัดตั้งการปกครองตนเอง [บริคม ยัง ปลุกเราสิทธิชน] 
ไม,ให้เพิกเฉยต่อชีวิตด้านอ่ืน ๆ ที่ดีงาม มีการสนับสนุน การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การละคร และดนตรี 
เพ่ือพัฒนาผู้คนในสังคม [และพัฒนาทางด้านจิตใจ] สิทธิชนสร้างโรงละครของพวกเขาและสอนลูก ๆ 
ในเร่ืองวิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ และการดนตรีพร้อมกันกับการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยของตนผู้บุกเบิก 
อาณานิคมแต่ละกลุ่มได้ร่วมมือกันก่อสร้างห้องประชุมขนาดใหญ่ ซึ่งใช้เป็นโบสถ ์ เป็นโรงเรียน 
และเป็นสถานที่สำหรับเด้นรำและแสดงละคร" (Milton R. Hunter, Brigham Young the Colonizer 
[Salt Lake City: Deseret News Press, 1940], p. 359) 
• ทำไมบริคัม ยัง ไม,เพียงส่งเสริมสิทธิชนให้ทำงานหนักเท่าใfน แต่ส่งเสริมให้พวกเขาซาบซี้งเรื่อง 

อารยธรรมในชีวิต เช่น ศิลปะ การดนตรี การศึกษา และการละครด้วย? (ท่านตองการให้สิทธิชน 
มีชีวิตที่สมดุล—ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม และวิญญาณ) 

บุคคลตัวอย1างผู้เป็นที่ร้ก 
"ไม่เพียงความสามารถด้านการบริหารของท่านเท่านั้นที่ทำให้ [บริคัม ยัง] เป็นท่ีรักของครอบครัว 
และของสิทธิชน ท่านยังเป็นเหมือนพ่อที่ตรงไปตรงมา ใจด ีและเป็นห,วงเป็นใยกับทุกคน ท่านทำงาน 
เคียงบ่าเคียงไหล,กับพวกเขา ผ่าฟืน ตัดไม ทำสะพาน หักล้างถางพง และสร้างถนน ระหว่างการอพยพ 
[ไปตะวันตก] ท่านตื่นเป็นคนแรกในตอนเช้าและเขานอนเป็นคนสุดทาย มักจะเดินตรวจไปรอบ ๆ  เสมอ 
เพ่ือดูว่าทุกคนสุขสบายท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ แต่เหนือสิ่งทั้งหมดนี้ท่านคือศาสดาของ พระผู้เป็นเจ้า 
ท่านอาจว่ากล่าวตำหนิบางแตกด้วยความรัก และการดลใจ ท่านอาจร้องขอ แต่ท่านก็ให้ด้วยท่านจะนำ 
เสมอแต่ท่านก็เป็นผู้ตามด้วยความกล้าหาญและอารมณ์ขันเมื่อเผชิญ ความยากลำบากเป็นเหมือน 
สมอเรือ และเป็นแบบอย่างให้แก่สิทธิชนผู้อ่อนล้าต่อการข่มเหง" ("Brigham Young," Presidents 
of the Church [Religion 345 student manual], 1979, p. 61) 
• คุณสมบัติใดของบริคัม ยัง ที่ทำให้สิทธิชนรักท่านอย่างลึกซึ้ง (ความเต็มใจของท่านที่จะรับใช้ 

เคียงบ่าเคียงไหล่กับพวกเขา ความห่วงใยและความรักที่ท่านมีต่อพวกเขา) 

ผู้นำที่อดทน 
"เป็นเวลา [สามสิบสามปี] [ทั้งในฐานะประธานโควรัมอัครสาวกสิบสอง และในฐานะประธานของ 
ศาสนาจักร] ที่ท่านได้นำ [ผู้คน] ท่านร้ถึงความศักดิสทธิและจุดม่งหมายของงานจาก [รากฐานท่ีโจเซฟ 
วางไว้ให้ บริคัม ยัง] จะดำเนินต่อไปในการสร้างอาณาจักรให้กาวไปขางหน้าเพื่อครอบคลุมโลก และ 
.เปลี่ยนโลกให้กลายเป็นไซอันในที่สุด" ( Presidents of the Church [Religion 345 student manual], 
1979, p. 61) 
• คุณสมบัติใดเป็นคุณลักษณะพิเศษอันทรงพลังที่สุดของบริคัม ยัง? (ความเต็มใจของท่านในการ 

ดำเนินต่อไปในการทำงานของพระผู้เป็นเจ้า แม้จะมีการต่อด้านมากมายอย่างไม่หยุดยั้ง) 
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แระเจ้าจะทรงชวยเราใหได้รับความสำเรจ เหมือนดังที่บริคัม ยังได้รับ 
1ห้นักเรียนเปิดไปท่ี 1 นีไฟ 3:7 ทบทวนถึงเหตุผลท่ีพระเจ้าทรงบัญชาให้บุตรชายของลีไฮกลับไป 
1จรูซาเล็มเพ่ือเอาแผ่นจารึกทองเหลืองจากเลบัน 
1ห้สมาชิกคนหน่ึงในช้ันเรียนอ่านออกเสียง 1 นีไฟ 3:7 
• ทำไมนีไฟจึงพูดว่าเขาจะไปและทำสิ่งที่พระเจ้าทรงบัญชา (นีไฟมีศรัทธาว่าพระเจ้าจะทรงช่วยให้ 

เขาทำงานสำเร็จ) 
.นนว่า บริคัม ยัง ก็เหมือนกับนีไฟ ท่านร้ว่าท่านกำลังทำงานของพระผู้เป็นเจ้า ท่านเชื่อว่าถ้าฟาน 
1เละมนุษย์คนอื่น ๆ ทำทุกสิ่งที่ควรทำเพื่อจัดตั้งอาณาจักร พระผู้เป็นเจ้าจะทรงทำส่วนที่เหลือ 
ท่ยให้นักเรียนเข้าใจว่าถ้าเราทำทุกสิ่งที่เราทำได้แล้ว จากใfนพระผู้เป็นเจ้าจะทรงช่วยเหลือเรา 
ทาท่านได้รับอนุญาตจากอธิการหรือประธานสาขาให้เยาวชนชายหรือเยาวชนหญิงคนหนึ่ง ผู้กำลัง 
1ตรียมตัวเป็นผู้สอนศาสนามาท่ีช้ันเรียน ให้เขาหรือเธอเล่าถึงความช่วยเหลือพิเศษที่ได้รับจากพระเจ้า 
1นการเตรียมพรัอมถ้าไม่มีบุคคลดังกล่าวให้ข้ามไปยังช่วงของการสนทนา โดยใชกระดานสรุปด้วย 
ม่ระจักษ์พยานของท่าน 
• พรอะไรบางท่ีอาจมาสู่เราเน่ืองจากการทำงานท่ีชอบธรรม? (ควรเขียนคำตอบบนกระดาน และควร 

รวมคำส่ิงต่อไปน้ีเข้าไวด้วย: ความเช่ือม่ันในตัวเอง ระเบียบวินัย ความซ่ือสัตย์ การรับใชความเมตตา 
การพ่ึงพาตนเอง ความสุข) 

มริคัม ยัง พูดกับสิทธิชนบ่อย ๆ  ว่า "เม่ือมนุษย์อุตสาหะและชอบธรรม เขาจะมีความสุข" (Discourses 
jf Brigham Young, sel.John A.Widtsoe [Salt Lake City: Deseret Book Co.,1954],p.235) 

ประจักษ์พยานและการทาทาย 
.เสดงประจักษ์พยานว่าเม่ือเราทำส่ิงท่ีพระเจ้าทรงขอให้เราทำ แมดูเหมือนจะยากหรือเป็นไปไม่ได้ 
แระเจ้าจะทรงช่วยเราทำส่ิงท่ีพระองค์ทรงบัญชา ท่านอาจตองการเล่าเรื่องหรือประสบการณ์ส่วนตัว 
พื่ออธิบายถึงแนวคิดนี้ทาทายสมาชิกในชั้นเรียนให้สร้างอาณาจักรโดยการทำงานที่ชอบธรรม 
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12 จอห์น เทย ์ เลอร-
บรษแห่งศรัทธา 

เกิด ะ 1 พฤศจิกายน 1808 ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งประธาน 1880-1887 

วัตถุประสงค ส 
ต 

การเตรยม 1 
2, 

ข้อแนะนำในการ 
ดำเนินบฑเรยน บ 
การสนทนา ใ' 

ร 
รูปภาพ แ 

QJ ว 

ชีวประวัติและ จ 
การสนทนา ฎ 

ทุ 

ค 
แ: 

ท,  

L 
จ 
ไ: 

อ 
C 

มาชิกในช้ันเรียนจะพัฒนาศรัทธาในพระเยซูคริสต์โดยการทำตามตัวอย่างของจอห์น เทย์เลอร์ ผู้ทำ 
ามการกระตุ้นเสือนของพระวิญญาณบริสุทธิ๙ 

. ให้ลูว่าสมาชิกแต่ละคนในชั้นเรียนมีพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ครบทุกคน 

. เตรียมรูปภาพจอห์น เทย์เลอร์ จากภาพสีท้ายเล่มเพ่ือแสดง 

. นำเอาผ้าพันคอหรือเศษผามาทำเป็นผ้าผูกตาในบทเรียน โดยใชเปีนอุปกรณ์ในการสอน 

เทนำ 

^คำถามสามขอต่อไปน้ีเพ่ือนำไปสู่การสนทนาถึงชีวิตช่วงตน ๆ ของจอห์น เทย์เลอร์ 
ท่านเคยฝืน รูสึก หรือเกิดแรงบันดาลใจว่าท่านควรทำส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือไม่? 
ถาเคย ท่านทำอะไรบ้างเกี่ยวกับสิ่งนั้น? 
ผลของความเสึกของท่านเป็นอย่างไร? 

ลังจากสนทนาเกี่ยวกับคำถามเหล่านี้แล้ว (ท่านอาจต้องการเล่าประสบการณ์ส่วนตัว) ให้นำเข้าสู่ 
ไยละเอียดเก่ียวกับจอห์น เทย์เลอร์ ดังต่อไปนี้ 

สดงรูปภาพของจอห์น เทย์เลอร์ 

ยเด็กของจอห์น เทย์เลอร์ เป็นเรื่องทางวิญญาณ 
อห์น เทย์เลอร ์เกิดเม่ือวันท่ี 1 พฤศจิกายน 1808 ในเมืองมิลนธอร๙ป เวสต์มอร์แลนด์ ประเทศอังกฤษ 
พี่นองสิบคน แม'ว่าครอบครัวของท่านจะไมรารวยแต่พวกเขาก็รักใคร,กลมเกลียวกันดี และเคร่งศาสนา 
กคนในครอบครัวได้รับการสอนถึงคุณค่าของการทำงานหนัก จอห์นทำงานในไร่ซ่ึงเป็นสมบัติของ 
รอบครัวและต่อมาก็เป็นช่างกลึงไม้โดยทำไม้ให้เป็นรูปร่างต่าง ๆ ตามประโยชน์การใชงาน 
ม้ว่าจอห์นจะไต้รับบัพติศมาตั้งแต่ยังเป็นทารก ท่านก็ไม่ค่อยใส่ใจกับศาสนาของพ่อแม่ เม่ือเป็นเด็ก 
านฝืนเห็น "ภาพที่มาปรากฏ ท่านเห็นเทพองค์หนึ่งในสวรรค์เป่าแตรส่งข่าวสารแก่บรรดาประชาชาติ 
านไม,เข้าใจความสำคัญของภาพท่ีมาปรากฏน้ีจนกระท่ังเวลาล่วงเลยมาหลายปี" (B. H. Roberts, The 
ife of John Taylor [Salt Lake City:Bookcraft, 1963], p. 28) 
อห์น เทย์เลอร์ ไต้รับการเปิดเผยต้วยว่า ภารกิจท่ีไต้รับแต่งต้ังล่วงหน้าของท่านต้องเกิดข้ึนท่ีอ่ืนดวย 
บ่ใช่เฉพาะในอังกฤษ เม่ือเป็นวัยรุ่นท่านไต้เข้าร่วมกับศาสนานิกายเมโธดิสต์ "วันหนึ่งขณะกำลังออก 
ปเทศนา [ท่านเป็นนักเทศน์ทองท่ี] ท่านกล่าวกับเพื่อนคนหนึ่งว่า 'ผมมีความรูสึกแรงกล้าว่าผมต้องไป 
เมริกาเพื่อสั่งสอนพระกิตติคุณ!" (Paul Thomas Smith,"John Taylor," in The Presidents of the 
1hurch, ed. Leonard J. Arlington [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1986], p. 77) 52 



การสนทนา 

บทเรียนโดยใช้อุปกรณ์ 
และการสนทนา 

เรื่องเล่าและการสนทนา 

ในปี 1832 ทางเปิดสำหรับท่านท่ีจะอพยพไปอเมริกา ขณะขามมหาสมุทรเรือของท่านเผชิญกับพายุ 
ที่รุนแรง จนกัปตันเรือและลูกเรือกลัวว่าเรืออาจจะอับปางจมได้ทุกขณะ แต่จอห์น เทย่เลอร ์ ยังคง 
หนักแน่นไม่หว่ันไหว "สุรเสียงของพระวิญญาณยังคงตรัสภายในใจของท่าน 'เจ้าด้องไปอเมริกาเพื่อ 
สั่งสอนพระกิตติคุณ, 'เพราะจุดมุ่งหมายนี้จึงทำให้ขาพเจ้ามั่นใจ, ท่านกล่าวว่า 'ในตอนกลางคืน 
ขาพเจ้าขึ้นไปบนดาดฟ้า แม่,ขาพเจ้าอยู่บนดาดฟ้าเรือในยามเที่ยงคืนท่ามกลางพายุฝนที่ซัดกระหนํ่า 
ข้าพเจ้ากลับรู้สึกสงบราวกับกำลังนั่งอยู่ในห้องพักผ่อนที่บาน ข้าพเจ้าเชื่อว่าจะตองไปถึงอเมริกาและ 
ได้ทำงานของข้าพเจ้า" (Roberts, The Life of John Taylor, p. 29) 
• พระเจ้าทรงเตรียมจอห์น เทย่เลอร์สำหรับงานในอนาคตของท่านอย่างไร (คำตอบสำหรับคำถามนี้ 

และคำถามอ่ืน ๆ ต่อไปนี้อาจแตกต่างกัน) 

• อาจเกิดอะไรขึ้นกับจอห์น เทย์เลอร์ ถ้าท่านไม,ฟิงและทำตามการกระตุ้นเสือนของพระวิญญาณ 
• เช่นเดียวกับจอห์น เทย์เลอร์ เราจะทำให้ศรัทธาในพระเยซูคริสต์เติบโตขึ้นได้อย่างไร (จอห์น 

เทย์เลอร ์ รู้ว่าพระเจ้าจะทรงนำทางชีวิตท่านเพราะท่านฟิงและทำตามการกระตุ้นเสือนของ 
พระวิญญาณ เราทำส่ิงเดียวกันน้ีได้ด้วย) 

จอห์น เทย์เลอร ์ มศรัทธาว่าพระเจ้าจะทรงนำทางทาน 

เอาผาผูกตาสมาชิกคนหนึ่งในชั้นเรียน และจากนั้นขอให้เขาเลือกสมาชิกอีกคนหนึ่งเพื่อบอกทาง 
ให้เขาเดินผ่านเกาอที่วางเกะกะและเดินออมสมาชิกคนอื่น ๆไปยังจุดใดจุดหนึ่งที่หมายไว้ ซึ่งแทน 
อาณาจักรชั้นสูง ขณะ "คนนำทาง" ที่เสือกมากำลังบอกทางแก่สมาชิกที่ปิดตา สมาชิกคนอื่น ๆ 
ในชั้นเรียนควรพยายามบอกทางที่ผิดเพื่อให้เขาเดินหลงทาง (ลองดูซิว่าจะเกิดอะไรข้ึน!) หลังจาก 
ไปถึงท่ีหมายแลว (ซ่ึงสมมุติว่าคืออาณาจักรช้ันสูง) ให้ถามคำถามต่อไปน้ี 
• เรียนรู้อะไรบ้างจากบทเรียนโดยใช้อุปกรณ์นี้ 

• (ถามสมาชิกในช้ันเรียนท่ีถูกปิดตาว่า) ทำไมจึงเรียกบุคคลนั้นให้นำทางท่าน (ท่านอาจด้องช้ีให้เห็น 
ว่าคนนำทางส่วนใหญ่ถูกเลือกเพราะเราวางใจเขา และมีศรัทธาว่าเขาจะนำเราไปถึง เป้าหมายอย่าง 
ปลอดภัย 

• จากบทเรียนโดยใชอุปกรณ์เรื่องนี้ประยุกต์ใชกับชีวิตของเราได้อย่างไร (อนุญาตให้สมาชิกใน 
ชั้นเรียนแสดงความรู้สึก) 

ชี้ให้เห็นว่าจอห์น เทย์เลอร ์ มีศรัทธาใหญ่ยิ่งในการคนหาความจริงของท่าน และจากนั้นให้อ่าน 
หรือเล่าประสบการณ์ต่อไปน้ีของจอห์น เทย์เลอร์ 
เม่ือจอห์น เทยเลอร์ ออกจากประเทศอังกฤษ ในปี 1832 ท่านอพยพไปอยู่นิวยอร์ค และหลังจากน้ัน 
สองสามเดือนท่านยัายไปยังอัปเปอร์ แคนาดา (ช่ือของจังหวัดด้ังเดิมในแคนาดา ปีจจุบันนี้คือส่วนหนึ่ง 
ของรัฐออนแทริโอ) ที่ซึ่งท่านยังคงเทศนาสั่งสอนในโบสถ์ของเมโธดิสต์ สมาชิกคนหนึ่งของ 
ที่ประชุมนั้น คือเลียโนรา แคนนอน สตรีที่โดดเด่นผู้ซึ่งจอห์นแต่งงานด้วยในเวลาต่อมา จอห์นยังคง 
เทศนาส่ังสอนต่อไป แต่เขารู้สึกว่ามีบางส่ิงขาดหายไปในศาสนาของเขา ต่อมาเขาบันทึกไว้ว่า "พวกเรา 
หลายคนประชุมร่วมกันโดยมีจุดประสงค์เพื่อคนคว้าพระคัมภีร์ และเราพบว่าคำสอนบางอย่าง 
ที่พระเยซูและอัครสาวกสอนไม่มีสอนในบรรดาชาวเมโธดิสต์ หรือชาวแบพทิสต... หรือในนิกายอ่ืนใด 
และเราลงความเห็นว่าถาพระคัมภีร์ไบเบิลเป็นความจริง คำสอนของศาสนาคริสต์นิกายต่าง ๆ 
ในปีจจุบันก็ตองไม่จริง หรือถ้าคำสอนของพวกเขาจริง พระคัมภีร์ไบเบิลก็ไม,จริง... อีกประการหนึ่ง... 
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ราสวดอ้อนวอนและอดอาหารต่อพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้า และใจความสำคัญของคำสวดอ้อนวอน 
บองเราคือหากพระองค์ทรงมีใครสักคนหนึ่งบนแผ่นดินโลกไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ใดก็ตามผู้ปฏิบัติศาสนกิจ 
ทื่ได้รับมอบอำนาจในการสั่งสอนพระกิตติคุณ ขอพระองค์ทรงโปรดส่งเขามาให,เราสักหนึ่งคนด้วย 
ลิด" (in Journal of Discourses, 23:30) 
• จอห์น เทย์เลอร์ แสดงศรัทธาของท่านในการคนหาความจริงอย่างไร (โดยการสวดอ้อนวอนและ 

การอดอาหาร) 

• ทำไมจอห์น เทย์เลอร์จึงสวดอ้อนวอนและอดอาหาร (ท่านตองการให์มีผู้ปฏิบัติศาสนกิจที่มีอำนาจ 
นำความจริงมาสู่ท่าน) 

แระเจ้าทรงส่งพาร์ลีย์ พี. แพรทท์ มาเป็นผู้สอนศาสนาที่แคนาดา และช่วยตอบคำสวดอ้อนวอน 
เห,งศรัทธาของจอห์น เทย์เลอร์ 

ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าสนองความฅ้องการของจอห์น เฑย์เลอร์อยางเพียงพอทเสียว 

• ท่านยินดีออกเดินทางโดยไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวหรือไม ่ (ดูเหมือนความมั่นคงทางการเงินจะเป็น 
สิ่งสำคัญสำหรับคนส่วนใหญ่ก่อนที่พวกเขาจะเริ่มกิจการคาใด ๆ ก็ตาม แต่จอห์น เทย์เลอร์ 
ดำเนินงานโดยแทบจะไม่มีเงินเลย) 

สังเกตตัวอย่างแห่งศรัทธาของจอห์น เทย์เลอร ์ จากประสบการณ์ในชีวิตของท่านดังต่อไปนี้ (เล่าด้วย 
คำพูดของท่านเอง) 
หลังจากเขาร่วมศาสนาจักร จอห์น เทย์เลอร ์ ยายครอบครัวจากแคนาดาไปเคิร์ทแลนด ์ โอไฮโอและ 
ไปยังมิสซูรีในเวลาต่อมา ที่นั่นพวกเขาถูกขับไล่ออกจากบานระหว่างมีการข่มเหงที่มิสซูร ี ท่านเพิ่งจะ 
ตั้งรกรากในนอวู อิลลินอยส ์ ซึ่งเป็นที่รวมแห่งใหม่ของสิทธิชน แลวท่านก็คูกส่งไปสั่งสอนพระกิต-
ติคุณที่ประเทศอังกฤษ คู,ของจอห์น เทย์เลอร์สือวิลฟอร์ด วูดรัฟฟ็ ขณะสั่งสอนพระกิตติคุณ "โดยไม่มี 
ลุงเงินหรือย่าม" (ไม,มีเงิน) จอห์น เทย์เลอร์มอบให้พระเจ้าจัดการเรื่องการเงินของท่าน ท่านกล่าวว่า 
" 'ข้าพเจ้าวางใจ ในพระเจ้ามากกว่ากษัตริย์องค์ใดของแผ่นดินโลกเสียอีก, " (Roberts, The Life of 
John Taylor, p. 71) เมื่อท่านมาถึงนิวยอร์ค ซิตี้ ก่อนจะออกเดินทางไปอังกฤษท่านมีเงินเพียงหนึ่ง 
เพนนีในกระเปีา กระนั้นท่านก็ไม,ได้พูดว่าท่านเป็นคนยากจน เมื่อถามถึงสภาพทางการเงินของท่าน 
ท่านจะพูดว่าท่านม ี "เงินมากมาย" 

วันหนึ่งพาร์ลีย ์ พี. แพรทท์เลียบเคียงท่านว่า " 'บราเดอร์เทย์เลอร ์ ผมได้ยินว่าคุณมีเงินเยอะแยะ?, 

'ใช่ครับ บราเดอร์แพรทท์น่ันเป็นเร่ืองจริง, 'ดีละ ผมกำลังจะตีพิมพ์หนังสือ "เสียงแห่งการเตือน" (Voice 
of Warning) กับ "กวีนิพนธ ์ [มิลเลเนียม] , , (Millennial Poems) ผมตองใชเงินเป็นจำนวนมาก 
และถาคุณจะให์ผมสักสองหรือสามร้อยเหรียญ ผมจะขอบคุณมาก,... 
'โดยผมยอมยกสิ่งของทุกอย่าง ของผมให์คุณด้วยความยินดี, 

'ได้เลย คุณจะได้ทั้งหมดที่ผมมี, 
"เอ็ลเดอร์เทย์เลอร์เอามือลวงเข้าไปในกระเป้าและยื่นให์เขาหนึ่งเซนต์พร้อมกับหัวเราะ 
" 'คุณทำให์ผมคิดว่าคุณมีเงินเยอะ, พาร์ลีย์พูด 
" 'ผมมีจริง ๆ นะ, เอ็ลเดอร์เทย์เลอร์ตอบ 'ผมมีเสื้อผ้าด ีๆ ใส่ คุณให์ผมกิน ให้ผมดื่ม และมีที่พักอาศัย 
อย่างดี แถมยังมีเงินอีกตั้งหนึ่งเพนนีทีเดียวนะ และผมก็ไม่มีหน้ีสินอันใด อย่างนี้ยังไม่มากพออีกหรือ 
ครับ, " (Roberts, The Life of John Taylor, pp. 72—73) 54 



บทที่ 12 

การสนทนา 

คำถามชวนคิด 

การสนทนา 
และกระดาน 

การสนทนาขอพระคัมภีร์ 

• ผู้สอนศาสนาถูกขอให้ออกค่าใช้จ่ายของเขาเอง ถ้าท่านอยู่ในสมัยของจอห์น เทยเลอร์ และไม่มีเงิน 
ท่านคิดว่าท่านจะตอบรับการเรียกให้ไปเป็นผู้สอนศาสนาในคณะเผยแผ่ต่างประเทศหรือไม่ 
(ยอมรับคำตอบต่าง ๆ) 

• ท่านยอมละทิ้งความสุขสบายทางวัตลุเพื่อเตรียมสำหรับงานเผยแผ่หรือไม่? (กระตุ้นให้สมาชิกใน 
ชั้นเรียนคิดถึงสิ่งต่าง ๆ ที่พวกเขาอาจถูกขอให้ละทิ้งเพื่อทำงานเผยแผ่) 

• ท่านจะต้องแสดงหลักธรรมพระกิตติคุณขอใด เพื่อให้เห็นถึงความตื่นตัวอย่างสูง (ศรัทธา) 
ทันทีที่จอห์นเทย์เลอร์มาถึงอังกฤษ ในคำเทศนาครั้งแรกท่านแสดงประจักษ์พยานถึงภาพที่มาปรากฏ 
ในความฝืนของท่าน ที่ท่านฝืนเห็นเทพถือแตรมาปรากฎต่อท่านเมื่อหลายป ี ก่อนที่ท่านจะเขาร่วมคับ 
ศาสนาจักร ภาพปรากฎนนเป็นความจริงขึ้นเพราะเทพนั้นได้มาหาโจเซฟ สมิธ และพระกิตติคุณ 
ก็ได้รับการฟืนฟู (ดูวิ'วรณ์ 14:6-7) โดยผ่านความพยายามของจอห์น เทย์เลอร ์ ทำให้คนจำนวนมาก 
ในอังกฤษประเทศบ้านเกิดของท่านเขาร่วมคับศาสนาจักร 

เราต้องมศร้ทธาในการนำทางและการกระตุ้นเตือนของพระวิญญาณ 

• ปีจจุบันนี้มีสิ่งใดในศาสนาจักรที่เรียกร้องศรัทธาจากเรา เช่นเดียวคับท่ีเรียกร้องจากจอห์น เทย์เลอร์ 
(เขียนคำตอบบนกระดาน คำตอบอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้เช่น การจ่ายส่วนสิบและเงินบริจาค 
การเป็นผู้สอนศาสนา การทำงานคับผู้ท่ีไม่ค่อยเขมแข็ง การสอนประจำบ้าน) 

• เราจะเสียสละอะไรได้บ้างเพื่อเป็นการสร้างศรัทธาและเป็นการเชื่อฟิงพระเจ้า (คำตอบจะแตกต่าง 
คันไป ยกตัวอย่าง บางคนอาจพูดถึงการเสียสละทรัพย์สมบัติต่าง ๆ เช่นจักรยาน รถยนต์หรือเส้ือผ้า 
นำสมัย คนอ่ืน ๆ อาจละท้ิงเพ่ือน ๆ หรือเลื่อนเวลาศึกษาออกไปเพื่อเป็นผู้สอนศาสนา บางคนอาจ 
อุทิศเวลาหรือเงินทองเพื่อรับใช้ผู้อื่น) 

ให้นักเรียนอ่านยากอบ 2:20 ด้วยคัน 
• อัครสาวกยากอบพูดถึงศรัทธาว่าอย่างไร (ขาดการปฏิบัติ ศรัทธาก็ตาย) 
• จอห์น เทย์เลอร์นำพระคัมภีร์ขอน้ีไปใช้อย่างไร เราจะนำไปใช้ได้อย่างไรในทุกวันนี้(ชี้ให้เห็นว่า 

เม่ือเราทำส่ิงท่ีพระเจ้าทรงขอให้เราทำ พระองค์จะทรงนำเราดังที่พระองค์ทรงนำจอห์น เทย์เลอร์ 
โดยการกระด้นเตือนของพระวิญญาณบริสุทธิ เมื ่อเราทำสิ่งที ่พระเจ้าทรงขอและเสียสละ 
ความปรารถนาอ่ืน ๆ เพ่ือรับใช้พระองค์ให้เต็มท่ีย่ิงข้ึน เราจะได้รับพร) 

สรุปบทเรียน โดยการอ่านขอความต่อไปน้ีจากประธานจอห์น เทย์เลอร์ 

" 'มีเหตุการณ์หลายอย่างในอนาคต และอยู่ไม่ไกลนักที่จะเรียกร้องศรัทธาทั้งหมดของเรา พลังงาน 
•ท้ังหมดของเรา ความเช่ือม่ันท้ังหมดของเรา ความวางใจในพระผู้เป็นเจ้าท้ังหมดของเรา เพื่อทำให้เรา 
สามารถด้านทานอิทธิพลท่ีจะต่อด้านเรา...เราจะวางใจในสติปีญญาของเราไม่ได้ เราจะวางใจในความ 
มั่งคั่งของเราไม่ได ้ เราจะวางใจในสภาพการณ์ต่าง ๆ ที่รุมเร้าเราไม่ได ้ เราด้องวางใจในพระผู้เป็นเจ้า 
ผู้ทรงพระชนม์อยู่แต่เพียงพระองค์เดียวว่าจะทรงนำทางเรา ชี้แนะเรา นำเรา สอนเรา และให้คำแนะนำ 
แก่เรา, " (Joseph Fielding Smith, Essentials in Church History [Salt Lake City: Deseret Book 
Co., 1950], p. 479) 
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h ะจักษ์พยานและการท้าทาย 
เสดงประจักษ์พยานว่า เราพัฒนาศรัทธาในพระเยซูคริสต์โดยการฟิงและทำตามการกระตุ้นเตือน 
[เองพระวิญญาณบริสทธิ เมื่อเราทำตามการกระตุ้นเตือนของพระวิญญาณบริฤ[ทธิ๙ พระเจ้าจะทรงนำ 
ราในงานประจำวันทุกอย่างของเรา ท้าทายสมาชิกในชั้นเรียนให้พัฒนาศรัทธาของพวกเขา 
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จอห์น เทย์เลอร์— 
ผู้ปกป้องศาสนา 13 
วัตถประสงค์ 

การเตรยม 

ข้อแนะฟ้าในการ 
ดำเนินบทเรยน 

รูปภาพและบทกวี 

การสนทนา 

ตัวอย่างและ 
การสนทนา 

สมาชิกแต่ละคนในช้ันเรียน จะพัฒนานาความมุ่งม่ันในการปกป้องและดำเนินชีวิตตามมาตรฐานของ 
พระกิตติคุณที่ไดรับการฟืนฟูจากการศึกษาชีวิตของจอห์น เทย์เลอร์ 

1. เตรียมแสดงภาพตนสนเล็ก ๆ ที่อยู่ในป่า ในคู,มือน้ี 
2. ให์ดูว่าสมาชิกแต่ละคนในชันเรียนมีคำสอนและพันธสัญญาและพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธ-

สัญญาใหม่ครบทุกคน 

3. เตรียมทำสำเนาบทกวี "ไม้พันธุดี" สำหรับสมาชิกในชั้นเรียนแต่ละคน (อยู่ท้ายบท) 

บทฟ้า 
บอกสมาชิกในช้ันเรียนว่าท่านจะอ่านบทกวีท่ีมีข่าวสารสำคัญให้พวกเขาฟิง แสดงรูปภาพต้นสนเล็ก ๆ 
ที่ห้อมล้อมดวยป่า ขอให้นักเรียนตั้งใจหัเงเพื่อพวกเขาจะสนทนาเกี่ยวกับข่าวสารนี้ไต้ (อ่านบทกวี 
"ไม้พันธุด" ซึ่งอยู่ท้ายบท และแจกสำเนาให้สมาชิกแต่ละคนในช้ันเรียน) 
• ข่าวสารของบทกวีคืออะไร (นำการสนทนาอย่างส้ัน ๆ อนุญาตให้สมาชิกในช้ันเรียนตอบจากข่าว 

สารท่ีพวกเขาไต้รับในบทกวี ณนว่า ความเข้มแข็งเกิดจากการเอาชนะความยากลำบาก) 
• ความยากลำบากคืออะไร (มันคือสภาวะแห่งความทุกข์ทรมานหรือช่วงเวลาท่ีมีปีญหา ซึ่งเราต้อง 

ต่อสัให้ไต้) 
• สภาวะใดในบทกวีท่ีทำให้ต้นไม้แข็งแรง (สภาวะท่ีต้องต่อสักับแสงแดดท่ีแผดเผา ท้องฟ้า อากาศ 

แสงสว่าง และลมแรง) 
อธิบายว่า วันนี้สมาชิกจะเข้าใจว่าความยากลำบากสร้างความแข็งแกร่งและบุคลิกให้กับชายและหญิง 
อย่างไร พวกเขาจะศึกษาตัวอย่างสามตัวอย่างจากชีวิตของจอห์น เทย์เลอร์ ท่านเผชิญกับสถานการณ์ 
ที่ยากลำบากมากจนทำให้คนอื่น ๆ ถอนตัว ขอให้สมาชิกในช้ันเรียนฟิงว่า ท่านจัดการกับสถานการณ์ 
แต่ละอย่างอย่างไร (อ่านเร่ืองราวต่อไปน้ี หรือเล่าต้วยคำพูดของท่านเอง) 

จอห์น เทย์เลอร ์ ปกป้องศาสดาโจเซฟ สมิธ 
หลังจากเข้าร่วมกับศาสนาจักรในปี 1836 จอห์น เทย์เลอร์ก็ไปเยือนเคิร์ทแลนด์ รัฐโอไฮโอในปี 1837 
ในช่วงเวลานี้เองที่บรรดาชายซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นผู้สนับสนุนศาสนาจักรอย่างแข็งขัน หันมาต่อต้าน 
ศาสดา จนกระท่ังในท่ีสุดก็บังคับท่านให้หนีออกจากเคิร์ทแลนด์ศาสดาแต่งต้ังจอห์น เทย์เลอร์ เป็นมหา 
ปุโรหิตและให้ท่านควบคุมดูแลสาขาต่าง ๆ ในแคนาดา ต่อมาในการประชุมในพระวิหารเคิร์ทแลนด์ 
ซึ่งศาสดาไม่ไต้อยู่ที่นั่น ผู้ละทิ้งความเชื่อคนหนึ่ง "กล่าวโจมตีบุคลิกของศาสดาอย่างรุนแรง... ก่อนจบ 
การประชุม เอ็ลเดอร์เทย์เลอร์ขอสิทธิพิเศษในการพูด ท่านไต้รับอนุญาตให้พูด ในการเริ่มคำพูด 
ของท่าน ท่านอ้างถึงชาวอิสราเอลโบราณซึ่งบ่นว่าพระผู้เป็นเจาและโมเสส จากน้ันก็ถามว่า 
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' ไราได้รับไ]ญญา ความร้เรองกฎ พิธีการและคำสอนต่าง ๆ ของอาณาจ้ทรของพระผูเป็นเจ้าจากท่ีใด 
ครเข้าใจแมหลักธรรมข้อแรกของคำสอนของพระคริสต์ได้ ชาวคริสต์คนใดสอนคำสอนหล,านี้ได้ 
ทด้วยการเรียนรูและ!]ญญาของเราไม่สามารถค้นพบหลักธรรมข้อแรก ซึ่งเป็นเช่นนี้กับตัวข้าพเจ้า 
เละอีกหลายล้านคนด้วย เราจะค้นพบความลับลึกของอาณาจักรได้อย่างไร คนน้ันคือ โจเซฟ สมิธ 
ทยใตพระผูทรงมหิทธิฤทธิ พ่านได้พัฒนาหลักธรรมข้อแรก และเรายังตองเฝืาคอยคำแนะนำเพิ่มเติม 
กกท่านอีกด้วย (B.H. Roberts, The Life of John Taylor [Salt Lake City: Bookcraft, 1963], pp. 40-
U) 
' คุณลักษณะพิเศษอะไรที่จอห์น เทย์เลอร์แสดงออกในเหตุการณ์นี้ในประวัติศาสนาจักร? (เขียน 

คำตอบบนกระดาน คำตอบจะหลากหลายและอาจรวมถึงความจงรักภักด ี ความกล้าหาญความ 
เข้มแข็งของประจักษ์พยาน) 

1ลังจากท่ีพ่านสนทนาเร่ืองแรกแล้ว ให้อ่านหรือเล่าตัวอย่างต่อไปน้ี ขอให้สมาชิกในชั้นเรียนสังเกต 
ทามกล้าหาญของจอห์น เทย์เลอร ์ ในการปกป้องศาสนาอีกคร้ังหน่ึง 

)อห์น เฑย์เลอร์ หยูดการขูเขญในเรื่องการใช้ยางมะฅอยและขนนก 

1กณ้มืองโคลัมบัส รัฐโอไฮโอ ฝูงชนกลุ่มใหญ่มารวมกันเพื่อฟิงคำพูดของจอห์น เทย์เลอร ์ ก่อนเริ่ม 
ไารประชุม เอ็ลเดอร์เทย่'เลอร์ได้รับการเสือนจากสมาชิกของศาสนาจักรว่า ชายกลุ่มหนึ่งเตรียมยาง 
}ะตอยและ'ขนนกไวพร้อมแล้วและ "พูดข่มขวัญว่าพวกเขาจะแต่งตัวให้พ่าน [ด้วยยางมะตอยและ 
ณนก] หากพ่านยังขืนสั่งสอนต่อไป" (Roberts, The Life of John Taylor9 p.53) เอ็ณดอร์เทย์เลอร์ 
ใอบอย่างไม่เกรงกลัวว่าพ่านตัดสินใจแล้วท่ีจะพูด 
อ็ณดอร์เทย์เลอร์เริ่มด้วยการเตือนฝูงชนว่า ขณะน้ีพ่านยืนอยู่ " 'ทำมกลางผู้คนที่บรรพบุรุษเคยต่อสั 
)นได้รับพรยิ่งใหญ่ที่สุดประการหนึ่งเท่าที่เคยประสาทให้กับครอบครัวมนุษย ์ นั่นคือ สิทธิที่จะคิด 
ๆจะพูด ที่จะเขียน...และสิทธิที่จะนมัสการพระผู้เป็นเจาตามจิตสำนึกของพวกเขา สิทธิมนุษยชน 
)นสักดสิทธิ่'ทั้งปวง...รับประกันโดยรัฐธรรมนูญอเมริกัน..., [จากนั้นเอ็ลเดอร์เทเลอร ์ ประกาศ 
)ย่างกล้าหาญ] ว่า 'ข้าพเจาได้รับแจ้งมาว่าท่านตั้งใจที่จะทายางมะตอยและขนนกที่ตัวข้าพเจาเพราะ 
ไวามคิดเห็นทางศาสนาของข้าพเจ้า นี่คือสิ่งที่ท่านได้รับสืบทอดมาจากบรรพบุรุษของท่าน หรือน่ีคือ 
^รท่ีพวกเขาซ้ือมาด้วยการเสียสละชีวิตและเลือดเน้ือ หรือน่ีคือเสรีภาพของท่าน หรือหากเป็น เช่นน้ัน 
ใอนน้ีท่านก็มีเหย่ือหน่ึงคน,... แล้วท่านก่็ฉีกเส้ือช้ันในและกล่าวว่า "ท่านสุภาพบุรุษเชิญเอายางมะตอย 
เละขนนกของท่านมาน่ี เหย่ือของพวกท่านพร้อมแล้ว...มาเลย! ท่านสุภาพบุรุษ มาเลย! ข้าพเจ้าบอกว่า 
บาพเจ้าพร้อมแล้ว!, 

' 'ไม่มีใครขยับ ไม่มีใครพูด [จอห์น เทย์เลอร์] ยืนยืดตัวตรงเต็มที ่ สงบแต่ท้าทายจ้าวแห่งสถานการณ์ 
'หลังจากหยุดไปช่ัวขณะ ท่านก็กล่าวคำปราศรัยต่อและสั่งสอนด้วยความกล้าหาญและพลังอันยิ่งใหญ่ 
โาวสามช่ัวโมง [หลังการประชุม] พี่นองชายยังคงยืนยัน...ความตั้งใจของฝูงชน [คือท่ีจะทายางมะตอย 
ๆลุกขนนกบนตัวท่าน] แต่พวกเขาเกิดความคร่ันคร้ามจนเงียบสงบเน่ืองจากความกล้าหาญของเอ็ลเดอร์ 
ทย์เลอร์ (Roberts, The Life of John Taylor9 pp. 54-55) 
• ท่านคิดว่าทำไมฝูงชนจึงไม่ทำร้ายจอห์น เทย์เลอร ์ (คำตอบอาจหลากหลาย แต่ให้เนนว่า จอห์น 

เทย์เลอร์ มีความกล้าหาญที่จะปกป้องสิ่งที่ท่านร้ว่าถูกตอง เมื่อลมแห่งการข่มเหงพัดมา ท่านมีราก 
หย่ังลึกพอ [ประจักษ์พยาน] ที่จะด้านทานมัน) 
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กิจกรรมกลุ่ม 
และการสนทนา 

บทท บ 

จอห์น เทย์เลอร์ เพิ่มพลังแก ,สมาชกของศาสนาจักรในชวงเวลาแห1งการข ,มเหง 

เหตุการณ์ต่อไปนี้ เกิดขี้นในช่วงปีที่เต็มไปด้วยอันตรายอย่างใหญ่หลวงสำหรับสิทธิชนยุคสุดท้าย 
ในปี 1854 "มีการเรียกพิเศษจากประธานยง...สั่งให์ [เอ็ลเดอร์เทย์เลอร์]ไปที่นิวยอร์ค ซิตี้ เพ่ือจัดต้ัง 
และตีพิมพหนังสือพิมพ์โดยมีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอคำสอนและการปฏิบัติของศาสนาจักร กระทำ 
ดังนี้ ก็เพื่อหักล้าง...ความรูสึกที่ต่อตานชาวมอรมอนที่เพิ่มทวีขี้นเป็นเวลากว่าหนึ่งปี...นอกจากนี้ 
พี่นัองชายยังได้จัดตั้งและตีพิมพ์หนังสือพิมพ์สิทธิชนยุคสุดท้ายในเมืองใหญ่ ๆ อีกหลายเมืองเช่น... 
วอชิงตัน ดี.ซี.... เซนต์ หลุยส์...ซานฟรานซิสโก" (Francis M. Gibbons, John Taylor.Mormon 
Philosopher, Prophet of God [Salt Lake City:Deseret Book Co., 1985], p. 138) เอ็ลเดอร์ 
เทย์เลอร์ย้ายบ้านไปที่นิวยอร์ค ซิตี้ และอยู่ที่นั่นจนถึงปี 1857 

ช่วงเวลานี้ถึงขีดสุด เมื่อรัฐบาลสหรัฐในวอชิงตัน ดี.ซี.ส่งกองทหารมาที่ยูพ่าห์ เพื่อปราบปรามสิ่งที่ 
พวกเขาคิดว่าเป็นการกบฎ ในนิวยอร์ค เอ็ลเดอร์เทย์เลอร์ได้ใหัความปกป้องชาวมอรมอนจากเจ้าหน้าท่ี 
ผู้มีอำนาจของรัฐที่พยายามจะทำลายพวกเขา ท่านท้าทายใหศัตรูของศาสนาจักร " 'พิสูจน์ว่า ว่าจริงหรือ 

' ที่พวกเขาคิดว่า "ลัทธิมอรมอน , , ด้อยศีลธรรม ด้อยพระคัมภีร์ ด้อยปรัชญา หรือว่าในยูท่าห์มีผู้คน 
ที่รักชาติน้อยกว่าในส่วนอื่น ๆ ของสหรัฐฯ เราขอร้องให้พิสูจน์ถาท่าน มีเหตุผลใดละก ็ท่านสุภาพบุรุษ 
นำมันออกมาเราไม1ต่อด้านการสำรวจหรอก และทาให้ท่านมาพบกับเรา,, (B. H. Roberts, A Compre-
hensive History of the Churchy 4:63) 
เน่ืองจากผลของมติมหาชนและการออกกฎหมายต่อด้านศาสนาจักรและต่อด้านพทุสมรสชายหลายคน 
ในศาสนาจักรจึงถูกจับคุม อีกหลายคนตองหลบซ่อนตัวเพื่อหนีการจับคุม จอห์น เทย์เลอร์ เป็นอัคร-
สาวกอาๅโส หลังจากการเสียชีวิตของบริคัม ยัง ในปี!ร77 จนกระทั่งท่านได้เป็นประธานของ 
ศาสนาจักรในปี!ร80 ท่านกับที่ปรึกษาคือจอร์จ คิว. แคนนอน และโจเซฟ เอฟ. สมิธ ด้องหลบซ่อนตัว 
ในปี 1885 และมอบความไว,วางใจของท่านในพระเจ้า 

เราควรเป็นผู้ชนะในความชอบธรรมเชนเสียวกับจอห์น เทย์เลอร์ชนะ 
จากชีวิตที่กลาหาญของจอห์น เทย์เลอร์ ท่านปกป้องหลักธรรมพระกิตติคุณมาตลอด "และจากอาชีพ 
นักหนังสือพิมพ์ของท่านทำให้ท่านเป็นที่ร้จักในนาม 'ผู้ปกป้องศาสนา, และในฐานะ 'ผู้ชนะแห่งเสรี-
ภาพ , ด้วย,, (Emerson Roy West, Profiles of the Presidents, rev. ed. [Salt Lake City:Deseret Book 
Co., 1980], p. 90) ในความกล้าหาญและศรัทธาของท่าน ทำให้เราเรียนรูวิธีที่จะตอบสนองวิธีที่จะ 
เป็นคนซื่อสัตย์ และทำให้เราพบวิธีที่จะเป็นผู้ปกป้องศาสนา และเป็นผู้มีชัยในความชอบธรรมด้วย 
ตัวของเราเอง 
ถามสมาชิกในช้ันเรียนว่า เขาจะทำอะไรในสถานการณ์สามอย่างต่อไปนี้และให้พวกเขาเสนอแนะวิธี 
ที่ทำให้เขาสามารถปกป้องหลักธรรมพระกิตติคุณได้(ท่านอาจใชัสถานการณ์ที่เหมาะสมซึ่งนำไปใช้กับ 
วัฒนธรรมของท่านได้ดีกว่า) 

สถานการณ์ 1 วัยรุ่นกลุ่มหนึ่งไปรวมกันที่บ้านเพื่อนคนหนึ่งเพื่อดูวิดีโอ ทุกอย่างดำเนินไปด้วยดี 
จนกระทั่งมีบางคนใส่วิดีโอระดับอาร์เขาไป ซึ่งมีภาพเปลือย ภาษาหยาบคายและรุนแรง 
สถานการณ์ 2 ในช้ันเรียนประวัติศาสตร์ ครูวิจารณ์เกี่ยวกับมอรมอนและพหสมรสอย่างเสีย ๆ หายๆ 
ซึ่งตัวท่านร้ว่าไม่จริง 
สถานการณ์ 3 ในห้องแต่งตัว เพื่อนคนหนึ่งของท่านซึ่งเป็นสมาชิกของศาสนาจักร เล่าเรื่องสกปรก 
แม้จะตลกแต่ก็น่ารังเกียจและน่าอาย 59 
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ประจักษ์พยาน แ 
และพระคัมภีร์ 1 

การสนทนา • 

f ลังจากให้เวลาสนทนาสถานการณ์ข้างต้นแล้ว อ่านข้อความต่อไปนี้ของเอ็ลเดอร ์ ดับเบิลยู. 
0ม.แกรนท์ แบนเกอร์เตอร์ อดีตสมาชิกในโควรัมแรกของสาวกเจ็ดสิบ 
'ตอนนี้ขอให้แสดงจุดยืนที่ชัดเจนของเรา แม้เราจะปฏิบัติต่อผู้อื่นดวยความกรุณา ความอดกลั้น 
เละความเคารพ เราก็ต้องยืนหยัดอย่างมั่นคงสำหรับเรื่องที่ไดเปิดเผยแก่เรา เราไม่ต้องออกตัว หรือ 
สกอับอายที่เราไม,มีคำสอนและหลักธรรมเหมือนกับศาสนาอื่น ให้เราพูดถึงเรื่องนี้ดวยลักษณะท่าที 
ใเป็นมิตรและอบอุ ่น แต่ไม่ต้องออกตัวหรือรูสึกอับอาย เราไม่ใช่ผู้ริเริ่มการฟืนฟูนี้ พระผู้เป็นเจ้า 
ใรงเป็นผู้กระทำ ล้าพวกเขาไม่ซาบซี้งในศาสนาจักรหรือในคำสอนของศาสนาจักร เราก็ยังคงรูว่าสิ่ง 
แล่านี้เป็นความจริง,, (Wm. Grant Bangerter, "it 's a Two-Way Street,"Ensign, July 1986, p. 71) 
เสดงประจักษ์พยานจากการอ่านพระคัมภีร์สองข้อต่อไปนี ้ โรม 1:16 และคำสอนและพันธสัญญา 
4:7 ถึงความสำคัญของการปกป้องศาสนาจักร คำสอนของศาสนาจักรและพรที่ไต้รับจากการทำตาม 
ราสอนน้ัน 
' พระเจ้าทรงสัญญาอะไรกับเรา ถาเราไม่รูสึกอับอายที่มีพระกิตติคุณของพระคริสต ์ (ความรอดและ 

ชีวิตนิรันดร์ซึ่งเป็นของประทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในของประทานทั้งหมดของพระผู้เป็นเจ้า) 

h ะจักษ์พยานและการท้าทาย 
ฌบทเรียนต้วยประจักษ์พยานส่วนตัวของท่านถึงความจริง ทาทายสมาชิกแต่ละคนในชันเรียนไม่ให้ 
ไลัวความยากลำบากหรือการท้าทายที่เกิดขึ้นกับศาสนาจักร ในที่สุดความจริงจะชนะเสมอ 
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ไม้พันธุดี 
มาตรแม้นเกิดเป็นไม้ไม่ต่อสั 

เชิดชูก่ิงก้านสู่นภาใส 
ยืนต้นรับแสงสูรย์เพียงรำไร 
หยาดพิรุณลูบไลในบางคราว 

มิอาจเป็นราชาในป่าไม้ 
ต้องยืนต้นแห้งตายไม,จีรัง 

เฉกเช่นคนไม,เคยยากลำบาก 
พ่ายแพัอปสรรคไปเสียสิ้น 

เกินถวิลฟ้าใสให้ชีวิต 
ไร,แม้ความเป็นชายชาตรี 

ไร,ชีวิตไร,ศักดิศรีแห่งตัวตน 
ไม้ดีต้องยืนหยัด 

ต้านสายลมแรงจัดพัดไหว 
ฟ้าสูง ยิ่งแกร่ง ยิ่งไกล 

ต้านแม้พายุใหญ่อย่างทรนง 
ผ่านรอน ผ่านหนาว ฝนหิมะ 

ทั้งคนและไม้จะเติบโต 
ไม้ชอุ่มทึบหนาเป็นป่าใหญ่ 
เราพบสายพันธุดีทั้งสองไต้ 

มีดาวส่องนำทางกระจ่างไกล 
บาดแผลไซรัสร้างเสริมเติมพลัง 

พายุร้าย และทุกข์ยากนานา 
นี่แหละหนากฎเกณฑ์แห่งชีวิต 

(Douglas Malloch as quoted in Sterling พ. Sill, 
Making the Most of Yourself 

[Salt lake City:Bookcraft, 1971], p. 23) 

61 





เป็นผู้สอนศาสนา 
ตลอดชีวิต 14 
วัตถประสงค 

การเฅรยม 

สมาชิกในชั้นเรียนจะไดรับการกระตุนให้เป็นผู้สอนศาสนาตลอดชีวิตของเขา 

1. เตรียมโปสเตอร์สองแผ่น หรือเขียนส่ิงต่อไปน้ีบนกระดาน 

2. เตรียมกระดาษท่ีเขียนข้อพระคัมภีร์ต่อไปน้ีให้สมาชิกในช้ันเรียนอ่านในเวลาท่ีเหมาะสม: 
ก. โมไซยา 28:3, 5 ข. แอลมา 29:1 ค. ค.พ. 58:26-29 

3. สมาชิกแต่ละคนในชั้นเรียนควรมีพระคัมภีร์มอรมอนและคำสอนและพันธสัญญา 
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ข้อแนะนำในการ 
ดำเนินบฑเรืยน 

การสนทนา 

โปสเตอร์หรือกระดาน 

พระคัมภีร์ 

บทนำ 
เยาวชนชายที่มีค่าควรทุกคนลูกขอให้รับใช้เป็นผู้สอนศาสนา ค,ูสามีภรรยาสูงอายุที่เลี้ยงลูลูกจนโต 
แลวไดรับการส่งเสริมให้รับใช้งานเผยแผ่ เยาวชนหญิงอาจรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาได้ถาเธอมีค่าควร 
และมีความปรารถนา 
• ประธานเดวิด โอ. แมคเคย์หมายความว่าอะไรเม่ือท่านกล่าวว่า "สมาชิกทุกคนเป็นผู้สอนศาสนา!" 

(in Conference Report, 6 Apr. 1959, p. 122) ท่านหมายถึงสมาชิกทุกคนที่อายุมากกว่าสิบเก้าปี 
ใช่ไหม (ยอมรับคำตอบท่ีแตกต่างกัน) 

หมายเรียกเป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลาอย่างเป็นทางการมาจากประธานของศาสนาจักร อย่างไรก็ดี 
เราทุกคนถูกขอให้เป็นผู้สอนศาสนาตลอดชีวิตของเรา 
แสดงโปสเตอร์แผ่นแรกหรือเขียนบนกระดาน 

เอ็ลเดอร์โธมัส เอส. มอนสันกล่าวว่า มีสามสิ่งที่เราควรปลูกฝึงเพื่อจะเป็นผู้สอนศาสนาที่ดี 
" 1. ความปรารถนาที่จะรับใช้ 2. ความอดทนที่จะเตรียม 3. ความเต็มใจที่จะทำงาน', (Be Your 
Best Self [ Salt Lake City: Deseret Book Co., 1979], p. 59) 

ประการที่หนึ่ง ผู้สอนศาสนาต้องมืความปรารถนาที่จะรับใช้' 
พระคัมภีร์บอกเราว่า "พระเจัาทรงเรียกร้องใจและความคิดที่เต็มใจ" (ค.พ. 64:34) ตามจริงแล'ว 
คำสอนและพันธสัญญา 4:2 ให้คำแนะนำแก่ผู้สอนศาสนาว่า "โอ เจ้าที่เริ่มในการรับใช้พระผู้ 
เป็นเจ้าจงลูว่าเจ้ารับใช้พระองค์ด้วยสุดใจ ความสามารถ ความคิดและกำลังของเจ้า" 
• ทำไมสิ่งนี้จึงเป็นขอกำหนดสำคัญสำหรับผู้สอนศาสนา (ถาท่านไม่จริงใจหรือกระสือรือร้นในการ 

เป็นผู้สอนศาสนา และท่านไม่มีความปรารถนาท่ีแท่,จริง ท่านจะเป็นผู้สอนศาสนาที่มีประสิทธิภาพ 
อย่างแท้,จริง ไม,ได้) 

ให้สมาชิกในช้ันเรียนอ่าน โมไซยา 28:3, 5 
พวกบุตรของโมไซยามีความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ โดยทางคำสอนและตัวอย่างของเขา บางคนที่มี 
ใจแข็งกระด้างได้รับการสัมผัส เปลี่ยนใจเลื่อมใสและรับบัพติศมา แอลมาผู้บุตรมีความปรารถนา 
อันยิ่งใหญ่ด้วย 
ให้สมาชิกในช้ันเรียน อ่านแอลมา 29:1 
แอลมากล่าวเพิ่มเติมว่า "แต่ดูเถิด ขาพเจ้าเป็นมนุษย์และทำบาปในความปรารถนาของช้าพเจ้า 
เพราะช้าพเจ้าควรพอใจกับสิ่งซึ่งพระเจ้าทรงแบ่งปีนให้ช้าพเจ้า" (แอลมา 29:3) 
• ท่านคิดว่า ทำไมพระเจ้าทรงเสือกมนษย์แทนที่จะส่งเทพลงมาประกาศพระคำของพระองค ์ (รับฟิง 

คำตอบที่ดีทุกขอ แต่นำสมาชิกในช้ันเรียนมาสู่ความเช้าใจท่ีว่า มนุษย์ด้องมีส่วนร่วมในการสร้าง 
อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าหากพวกเขาปรารถนาจะมีส่วนในอาณาจักรของพระองค์หลังจากการ 
พิพากษาครั้งสุดท้าย ถามนุษย์ได้รับการสอนจากเทพตลอดเวลาเขาจะไม,พัฒนาศรัทธา โจเซฟ 
ฟิลดิง สมิธ กล่าวว่าเแป็นสิ่งที่ขัดกับกฎของพระผู้เป็นเจ้าที่สวรรค์เปีดออกและทูตสวรรค์ลงมาทำ 
สิ่งต่าง ๆ ให้มนุษย์ในสิ่งซึ่งมyyย์สามารถทำได้ดวยตัวเอง... ท่านจะไม่พบว่ามีที่ใดในพระคัมภีร์ 
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บทที่ 12 

เร่ืองเล่า 

เร่ืองเล่า 

ที่กล่าวว่าทูตสวรรค์ลงมาจากสวรรค์และมอบบางสิ่งที่มนุษย์สามารถทำเองได' แต่เทพลงมาและ 
บอกมนุษย์ว่าจะต้องทำอะไรบาง และส่งมนุษย์ไปทำส่ิง'น้ัน" [ Doctrines of Salvation, comp. 
Bruce R. McConkie, 3 vols. (Salt Lake City: Bookcraft, 1954-56), 1:196]) 

ท่านอาจไม่รูจักเยาวชนชายสักคนที่ละทิ้งอาณาจักรเพื่อไปเป็นผู้สอนศาสนา แต่ว่ามีคนเช่นนั้น 
เป็นจำนวนมากที่ละทิ้งหน้าที่การงานที่มีค่าตอบแทนสูง ความสุขสบายในครอบครัวและเพื่อนพอง 
ตลอดจนทุนการศึกษาหรือการกีฬาเพ่ือไปรับใช้พระเจา บางคนมีความปรารถนาท่ีจะเป็นผู้สอนศาสนา 
เกือบจะท้ังชีวิต หลายคนไต้ทำตามที่เอ็ลเดอร์มอนสันกล่าวและไต้ปลูกฝึงความปรารถนาใfน 
ทอมมีความปรารถนาสองอย่าง ตลอดชีวิตของเขา เขาไดวางแผนท่ีจะไปเป็นผู้สอนศาสนา เช่นเดียวกับ 
พี่ชาย แต่จริง ๆ แลวเขาไม่ไต้คิดมากนักเกี่ยวกับเรื่องนี้ เป็นเหมือนบางสิ่งที่เขาคิดว่าควรจะทำเท่านั้น 
ความปรารถนาอีกอย่างหน่ึงคือความฝืนและความมุ่งหวังท่ีจะเป็นกองหลังท่ีแข็งแกร่งของทีมฟุตบอล 
ระดับมัธยมศึกษาของเขา เขาฝืนถึงการถูกทาบทามจากวิทยาลัยมีช่ือในเขตของเขา จากน้ันอาจไต้เล่น 
ฟุตบอลระดับอาชีพ เขาอยากเก่งพอที่ความฝืนนี้จะเป็นจริง และเขาก็เก่งจริง ๆ เขาต่ืนเต้นแค,ไหน 
เมื่อเขาไต้รับการทาบทามใใnปเล่นฟุตบอลกับมหาวิทยาลัยที่เขาฝืนไว้ เขาตื่นเต้นมาก จนกระท่ัง 
เมื่อครูผึกที่เป็นผู้ทำการคัดเสือกรูว่าเขาเป็นมอรมอนและถามว่า "คุณไม่คิดจะเป็นผู้สอนศาสนา 
ให้กับศาสนาของคุณหรือ" และน่ันทำให้เขาเรียนรูว่าความปรารถนาอันไหนย่ิงใหญ่กว่ากัน เขาตอบว่า 
"ครับ" ทำให้เขาครูฝ็กหมดความสนใจในตัวเขา หลังจากนั้นทอมครุ่นคิดเสมอ ๆ ว่า ชีวิตของเขา 
จะเป็นอย่างไรถาเขาเสือกเล่นฟุตบอลให้กับมหาวิทยาลัยต่อไปอย่างที่เขาต้องการ แต่เขาไม,เคย 
เสียใจกับการตัดสินใจเขาเป็นผู้สอนศาสนา เพราะชีวิตของเขาไต้รับการเติมจนเต็มดวยความดีงาม 
ที่เขาจะไม่มีวันไต้รับเลยหากเขาไม่เป็นผู้สอนศาสนา แท่'จริงแล้ว การเล่นฟุตบอลกลับมีความสำคัญ 
น้อยกว่ามากเมื่อเขาเริ่มมองชีวิตในแง่มุมที่ถูกต้องและกว้างไกล 

ช่วงต้นทศวรรษที ่1950 ถาเด็กไม่สบาย มีไข้จะทำให้พ่อแม่เกิดความหวาดหวั่นขึ้นมา "ขออย่าให้เป็น 
โปลิโอเลย" พวกเขาสวดอ้อนวอน เหยื่อโปลิโอบางรายเสียชีวิตและอีกหลายคนแขนขาพิการ 
อย่างรุนแรงหรือใชการไม่ไต้เลย มีไม่มากนักที่ผ่านพนไปไต้โดยไม,เป็นอันตราย 
ในปี 1954 หกเดือนก่อนการคนพบวัคซีน เด็บปีน้อยอายุสิบสี่เดือนถูกคุกคามต้วยโปลิโอชนิดที่ 
ทำให้เป็น อัมพาต แม้มันจะทำให้เธอเดินไม่ไต้เลย เธอและพ่อแมกรูสึกซาบซึ้งอย่างมากที่ยังมีชีวิตอยู่ 
เด็บปี เป็นเด็กท่ีน่ารักมาก แต่ในช่วงปีแรก ๆ อาการหนักมาก เธอไต้รับการผ่าตัดใหญ่ถึงยี่สิบสองครั้ง 
จนกระท่ังช้ันมัธยมศึกษาปีท่ีหน่ึง ส่วนใหญ่เธอจะต้องเรียนหนังสืออยู่ที่บาน เธอไต้รับการสอนโดยครู 
จากโรงเรียนในทองถ่ินขณะอยู่ในระหว่างการผ่าตัดท่ีต้องทำหลาย ๆ ครั้ง แม้เธอจะต้องใส่เ?เอกและใช้ 
ไม้เท้าตลอดเวลา ซึ่งเธอพยายามเรียนรูที่จะใช้มัน เธอก็ทำไต้อย่างดีทั้งที่โรงเรียนและที่โบสถ ์ บุคลิก 
ลักษณะของเธอเปล่งประกายออกมา อันแสดงถึงความรักที่มีชีวิต แม้จะเป็นชีวิตเช่นนั้นก็ตาม ซึ่งเป็น 
ตัวอย่างให้แก่ผู้ที่ไต้สัมผัสเธอ เธอมีเพื่อนที่ดีมากมายและเธอไต้รับการต้อนรับอย่างดีในการสังสรรค์ 
และกิจกรรมต่าง ๆ ของพวกเขา เธอพัฒนาและใช้พรสวรรค์ต้านดนตรีของเธอ 
พ่อแม่ของเธอให้ความเห็นว่าเธอไม่มีปมต้อย และเธอควรเรียนรูที่จะพึ่งพาตัวเองให้มากที่สดเท่าที่ 
จะเป็นไปไต้ ซึ่งหมายความว่าเธอจะทำทุกสิ่งดวยตัวเองเท่าที่จะทำไต ้ ตามจริงแล้วแม้จะอยู่ภายใต้ 
สภาพการณ์ที่ยากลำบากมากแต่เด็บปีก็ยังสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย 
หลังจากสำเร็จการศึกษา เด็บปีไม,ไต้ใช้เวลาไปกับการคาดหวังว่าจะต้องเดินไดจึงจะไปเป็นผู้สอน 
ศาสนาไต้ ไม่ว่าจะเดินไต้หรือไม่ก็ตามความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ของเธอคือ เป็นผู้สอนศาสนาและ 
แบ่งปีนพระกิตติคุณ 
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การสนทนาข้อพระคัมภีร์ ใท 

บปีออกไปเป็นผู้สอนศาสนา และเธอไม่เป็นเพียงผู้สอนศาสนาท่ีดีธรรมดาเท่าน้ัน เธอเป็นผู้สอน 
สนาที่ยอดเยี่ยม หลายชีวิตถูกเปลี่ยนและได้รับแสงสว่างเพราะเธอทำให้ความปรารถนาที่ฝึงลึก 
ะรับใชพระเจ้าบรรลุผลเป็นจริง 

ะการท่ีสอง เราต้องการความอดทนเพ่ือเฅรยมสำหรับงานเผยแผ่ 
ถ้าเป็นวันสอบและท่านไม่ได้เตรียมพรัอมสำหรับการสอบ ท่านจะรูสึกอย่างไรเมื่อครูแจกข้อสอบ 
(หวาดหว่ัน ทอใจ ละอายใจ) ถ้าท่านเป็นนักแสดงและจะตองเล่นดนตรีชิ้นหนึ่ง อ่านบทกวี 
หรือเล่าเร่ือง หรือร,องเพลงเด่ียว และท่านไม่ไดฟิกหัดหรือเตรียมตัว ท่านจะรู้สึกอย่างไร 
ะเจ้าตรัส "หากเจ้าพร้อมเจ้าจะไม่กลัว" (ค.พ. 38:30) ตามจริงแล้ว หากท่านพร้อมท่านมักจะ 
แตนกับส่ิงท่ีกำลังจะทำ ท่านจะรูสึกพร้อมและกระสือรือร้นที่จะทำ การเตรียมและความร้สึก 
งเราสำหรับงานเผยแผ่ก็เช่นเดียวกัน หากเราเตรียมให้พร้อมเราอยากจะไป หากเราไม่พร้อม 
เทำให้เราหวาดหว่ัน 

การสนทนาส้ัน ๆ เก่ียวกับแต่ละส่ิงต่อไปน้ีท่ีจะช่วยสมาชิกในช้ันเรียนเตรียมเป็นผู้สอนศาสนา 
การสิกษา หากเราศึกษาพระคัมภีร์และคำพูดของผู้นำศาสนาจักรในปีจจุบัน เราจะรูจักคำสอนและ 
วิธีที่จะสอน 
การสวดอ้อนวอน โดยทางการสวดออนวอนเราจะได้รับพระวิญญาณและรูความจริง 
การรับใช้ เราจะพบความสุขโดยผ่านการรับใช 
การเข้าร่วมในช้ันเรยนเซมินาร โรงเรยนวันอาทิตย์ ฐานะใ]โรหิต และเยาวชนหญิง เราเรียนรูและ 
เติบโตจากการเข้าร่วม 
การดำรงชวิตอย่างชอบธรรม 
และทำให้เราเป็นตัวอย่างท่ีดีจากคำสอนของเรา 
การจัดการด้านการเงิน การเก็บออมจะช่วยให้มีค่าใชจ่ายสำหรับงานเผยแผ่ 
ลุ[ขภาพและโภชนาการที่ด ีการทำตามพระวาจาแห่งใ]ญญา การเรียนรูและทำตามโภชนาการท่ีดี 
และการออกกำลังกาย จะช่วยให้เราพร้อมทางกายภาพในการเป็นผู้สอนศาสนา 

เะการที่สาม เราต้องปลูกฝังความเต็มใจที่จะทำงาน 
^ส่ิงตังท่ีกล่าวไว้ (การศึกษา การสวดอ้อนวอน การรับใช ฯลฯ) ตองใชความเพียรพยายามท้ังทาง 
งกายและทางวิญญาณ หรือความพยายามทางสติปีญญา หรือความพยายามทั้งหมดนี้รวมกัน 
กมเต็มใจท่ีจะทำงานเป็นส่ิงสำคัญอย่างย่ิงในการเตรียมตัวและในการทำงานในสนามเผยแผ่ 
[สมาชิกคนหน่ึงในช้ันเรียนอ่านคำสอนและพันธสัญญา 58:26-29 
พระคัมภีร์ข้อน้ีบอกว่าท่านควรทำงานในฐานะผู้สอนศาสนาอย่างไร เป็นเพียงหน้าท่ีหรือ (ไม่ใช่ 
ควรทำงานน้ีด้วยความเต็มใจ) 
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l/หท ไA 

การสนทนา 

โปสเตอร์หรือกระดาน 

เรื่องเล่า 

เราจะเป็น และควรจะเป็นผู้สอนศาสนาตลอดชีวิตของเรา 
• เราจะทำอะไรไต้บางในเวลานี้ที่จะเป็นผู้สอนศาสนา แม้ว่าเราจะยังไม่ได้รับหมายเรียกอย่างเป็น 

ทางการจากศาสดา (คำตอบควรแสดงให้เห็นว่า เราต้องดำรงชีวิตอย่างชอบธรรมเพื่อเป็นอิทธิพล 
ต่อผู้อื่น) 

ผู้สอนศาสนาบอกเราว่า ผู้สนใจและผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสที่กระสือรือร้นส่วนใหญ่คือผู้คนที่รูจักกับ 
สิทธิชนยุคสุดทายที่ดี ผู้คนที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์และความสุขที่ไต้รับจากพระกิตติคุณ 
โดยตัวอย่างของพวกเขาแต่ละปีมีหลายพันคนเข้าร่วมศาสนาจักร เพราะเขาเห็นชีวิตที่ดีของสมาชิก 
ผู้ดำเนินชีวิตตามหลักธรรมของพระกิตติคุณ มีหลายคนไม่เข้าร่วมเพราะเขาเห็นว่าสมาชิกไม่ไต้ 
เป็นตัวอย่างท่ีดีในการดำเนินชีวิตเย่ียงพระคริสต์ 
• หากฟานกำลังคนหาศาสนา วิถีของชีวิต ท่านจะคนหาอะไรในผู้ที่ปฎิบตศาสนานั้น (คำตอบอาจรวม 

สิ่งต่อไปนี้ เช่น ความเมตตากรุณา ความถ่อมใจ ตัวอย่างของความรักแบบชาวคริสต์ ความดีงาม 
ความปีติยินดี ความกล้าหาญ ศรัทธา ความละเอียดรอบคอบ ร้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา นิสัยที่ดี 
ความสุข) 

• หากมีบางคนกำลังมองดูพ่านอยู่ เขาจะพบคุณสมบัติเหล่าน้ีหรือไม, (ให้พวกเขาคิดในใจไม,ต้องตอบ) 

เอ็ลเดอร์มอนสันให้คำแนะนำที่ดีบางประการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเป็นอิทธิพลต่อผู้อื่น 
แสดงโปสเตอร์แผ่นท่ี 2 หรือเขียนข้อความต่อไปน้ีบนกระดาน "ประการแรก เติมความคิด [ของท่าน] 
ต้วยความจริง ประการท่ีสอง เติมชีวิตของท่านต้วยการรับใช และประการที่สาม เติมหัวใจของท่าน 
ดวยความรัก , , (Thomas ร. Monson, Be Your Best Self, p. 168) 

เราจะเปีนผู้สอนศาสนาแก่สมาชิกของศาสนาจักรได' 
เราจะเป็นผู้สอนศาสนาแก่เพ่ือนและเพ่ือนไม่านท่ีเป็นสมาชิกของศาสนาจักรไต้ ทำไมเราจึงอุทิศเวลา 
พลังงาน และความรักเฉพาะแก่เพ่ือนท่ีไม่เป็นสมาชิก และเพิกเฉยต่อความต้องการของสมาชิกท่ีไม1ค่อย 
เข้มแข็งหรือไม่ค่อยอุทิศตน พวกเขาต้องการพรของพระกิตติคุณท่ีพวกเขาอาจยังไม่ไต้รับต้วยเช่นกัน 

มาร์ค และ เคนเป็นเพ่ือนท่ีดีต่อกัน แต่ในช่วงที่เริ่มเป็นวัยรุ่นเคนไต้รับอิทธิพลจากเพื่อน ๆ เขาเป็นท่ี 
นิยมในกลุ่มเพื่อน ๆ และเริ่มสูบบุหรี่ มาร์คสามารถที่จะคบกับพวกเขาต่อไปหรือจะถอนตัวและ 
ปล่อยเคนไปตามทางของเขา แต่มารค์ไม่ทำอย่างน้ันมาร์คพูดว่า "เคน ผมไม,อยากให้คุณสูบบุหร่ี 
เราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมานานแต่มันทำให้ผมไม่สบายใจเมึ่อคุณสูบบุหรี่,, เขาทำดังที่อัครสาวกเปาโล 
สวดออนวอนคือที่จะ "พูดต้วยใจกล้า , , (เอเฟซัส 6:20) เคนเปลี่ยนแปลงนิสัยเพราะมาร์คพูดดวย 
ความรัก 
พระเจาตรัสว่า ''หากเป็นไปว่าเจ้าจะทำงานตลอดวันเวลาของเจ้าในการป่าวร้อง การกลับใจแก่คน 
พวกน้ี และนำแมจิตวิญญาณเดียวมาสู่เรา ความสุขของเจ้าพร้อมดวยเขาจะใหญ่ย่ิงเพียงใดในอาณาจักร 
ของพระบิดาของเรา!,, (ค.พ. 18:15) พระองค์ไม่ไต้ตรัสว่าเฉพาะจิตวิญญาณของผู้ไม่เป็นสมาชิกเท่าน้ัน 
จิตวิญญาณในชั้นเรียนเซมินารีและโรงเรียนวันอาทิตย์ มีค่าต่อพระเจ้าเช่นเดียวกับจิตวิญญาณของ 
ผู้ที่ท่านอาจต้องเดินทางข้ามมหาสมุทรเพื่อไปช่วยให้เขารอด อาจเป็นจิตวิญญาณของสมาชิกคนใด 
คนหนึ่งในครอบครัวของท่านก็ไต้ หรืออาจเป็นจิตวิญญาณของท่านเอง เราจะทำให้คนอื่นเข้มแข็ง 
ไม,ไต้หากชีวิตของเราไม่ไต้รับพร 
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ม่ระจ,กษ์พยานและการท'ไทาย 
ฃอให้เราอย่าลืมว่าพระกิตติคุณเป็นของประทานอันลาค่า และมันเป็นหนาท่ีและสิทธิพิเศษของเราท่ีจะ 
1เบ่งปีนแก่ผู้อ่ืน ศาสดาของพระผู้เป็นเจาขอให้เราเป็นผู้สอนศาสนาตลอดชีวิตของเรา เราควรปลูกฝืง 
ๆวามปรารถนาอันแรงกลาท่ีจะทำส่ิงน้ัน และเราควรเตรียมตัวด้วยการสวดอัอนวอน การศึกษา การ 
สืารงชีวิตอย่างชอบธรรม และการแสดงความกล้าหาญในการทำส่ิงถูก ตังที่เอ็ลเดอร์มอนสันกล่าวไว้ 
ฑ ่ เราควรเติมความคิดของเราด้วยความจริง เติมชีวิตด้วยการรับใช้ และเติมหัวใจด้วยความรักในการทำ 
Kงน้ัน เราได้ทำให้ความสว่างของเราฉายส่องจนผู้อ่ืนยอมรับว่า ชีวิตของเราชอบธรรมเป็นประโยชน์ 
1เละมีความสุข และปรารถนาท่ีจะมีชีวิตตามพระกิตติคุณและได้รับพรเหมือนกับเรา 
เสดงประจักษ์พยานถึงความสำคัญของพระบัญญัติที่ให้เป็นผู้สอนศาสนาและถึงอิทธิพลดีเยี่ยมที่ 
นักเรียนเป็นได ้ หากทำตามพระบัญญัติน้ัน 
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วฺลฟอร์ด วูดรัฟฟ ้— 
ซื่อสัตย์และจริง 
เกิด ะ ใ มีนาคม 1807 ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งประธาน 1889-1898 

15 
วัตถุประสงค์ 

การเฅรืยม 

ขอแนะนำในการ 
ดำเนินบทเรยน 
รูปภาพ 
การสาธิต 
และการสนทนา 

สมาชิกในชั้นเรียนจะพยายามทำตามตัวอย่างของวิลฟอร์ด วูดรัฟฟ ็ ผู้ซึ่งรับใช้อย่างซื่อสัตย์ตั้งแต่ 
ครั้งแรกที่ท่านเรียนรูพระกิตติคุณ 

1. เตรียมแสดงรูปภาพวิลฟอร์ด วูดรัฟฟ็ ภาพสีท้ายเล่ม 
2. เตรียมกรอบรูปอันเล็ก ๆ ที่เขียนคำว่า ตัวฉัน ไว้ตรงกลางกรอบรูปน้ี 

3. เขียนคำต่อไปนี้บนกระดาษแผ่นเล็กสองแผ่น 

วิลฟอร์ด วูดรัฟฟ ้ — ซื่อสัตย์และจริง  

— ซื่อสัตย์และจริง 
4. นำเชือกหรือด้ายยาวมาในชั้นเรียนเพื่อดึงจากนอกหนาต่างไปยังนอกประตู 

บทนำ 
แสดงรูปภาพวิลฟอร์ด วูดรัฟฟ ็ อธิบายว่าท่านเป็นประธานคนที่สี่ของศาสนาจักร 
วิลฟอร์ด วูดรัฟฟ ็ เป็นคนละเอียดอ่อน ท่านมองเห็นสิ่งที่เล็กในชีวิตนี ้ แต่เป็นส่วนสำคัญของความ 
เป็นนิรันดร สาธิตแนวคิดนี้โดยการวางเชือกผ่านกลางห้อง ปลายด้านหนึ่งอยู่นอกประตูห้องเรียน 
ส่วนปลายอีกด้านหนึ่งอยู่นอกหนาต่างห้องเรียน ถ้าไม,มีหนาต่างให้ดึงเชือกไปที่ริมผนังห้อง 
สมมุติว่าเชือกใช้แทนความเป็นนิรันดร และปลายท้ังสองด้านไม่มีท่ีส้ินสุด สมมุติว่าห้องน้ีเป็นเวลาและ 
วาระที่กำหนดไว้สำหรับชีวิตนี้ เม่ือพิจารณาถึงเร่ืองเวลาแลวจะเห็นว่าชีวิตน้ีแสนสน ความเป็นมตะ 
ที่เปรียบเสมือนห้องนี้ซึ่งไม่ค่อยใหญ่โตนัก อย่างไรก็ดี เม่ือคำนึงถึงความเป็นมตะว่าเราจะได้อยู่ท่ีไหน 
และจะได้อยู่อย่างไรในนิรันดรท้ังหมดท่ีเหลือ ช่วงเวลาที่อยู่ในความเป็นมตะนี้ก็จะกลับมีความสำคัญ 
อย่างยิ่งยวด 

วิลฟอร์ด วูดรัฟฟ้ รับใช้อย่างซื่อสัตย์ตลอดชืวิตของทาน 
เพราะวิลฟอรํด วูดรัฟฟ้ มองเห็นอนาคตอย่างชัดเจน ท่านรูว่าเมื่อท่านกลับไปหาพระบิดาบนสวรรค์ 
ท่านจะตองรับผิดชอบสำหรับการกระทำของท่านในความเป็นมตะ สิ่งที่ท่านตองการมากที่สุดคึอ 
สามารถที่จะรายงานสิ่งที่ดีต่อพระองค์ได้ 
จากความเขาใจนี ้ พิจารณาวิธีต่อไปนี้ที่ท่านพยายามทำเพื่อให้ตัวเองมีคุณสมบัติพร,อมสำหรับการ 
พิพากษานั้น 



ตัวอย่าง 

แผ่นคำ 

ประการที่หนึ่ง ท่านเป็นผู้สอนศาสนา แม้ท่านจะสั่งสอนพระกิตติคุณตลอดชีวิตแต่ท่านก็รับใช้ 
ในฐานะผู้สอนศาสนาอย่างเป็นทางการถึงสิบห้าปี ท่านให้บัพติศมาหลายร้อยคน ขอให้ลองคิดถึง 
ครอบครัวของคนเหล่านี้ จำนวนของผู้ที่ถูกนำเข้ามาสู่ศาสนาจักรรวมทั้งครอบครัวและลูกหลานขอ> 
พวกเขาจะขยายต่อไปอย่างไมสนสุด 
รเบอร์ เจ. แกรนท์พูดถึงวิลฟอร์ด วูดรัฟฟ็ไวว่า "ข้าพเจาเชื่อว่าไมมมนุษย์คนใดที่เคยเดินบนผืน 
แผ่นดินโลก จะเป็นผู้เปลี่ยนใจทางจิตวิญญาณมาสู่พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ได้มากกว่าท่าน" 
(Gospel Standards, comp. G. Homer Durham [Salt Lake City: The Improvement Era, 1969], p.20) 
สมาชิกบางคนในชั้นเรียน อาจอยู่ในศาสนาจักรเพราะงานสอนศาสนาของประธานวูดรัฟฟ็ก็ไร่ 
ในการเป็นผู้สอนศาสนาพวกเราหลายคนอาจไม่ถูกส่งไปยังที่ที่มีผู้คนหลายพันคนกำลังแสวงหา 
ความจริงเหมือนกับกรณีของประธานวูดรัฟฟ็ อย่างไรก็ดี เราสามารถ เป็นอิทธิพลอันทรงพลังยิ่ง 
เพ่ือความดีในชีวิตของหลายร้อยคนตลอดช่วงชีวิตของเราได้ 

จากความสำเร็จอันย่ิงใหญ่ของท่าน บางคนอาจคิดว่างานเผยแผ่ของวิลฟอร์ด วูดรัฟฟ็ คงไม่มีปีญหา 
หรืออุปสรรคท่ีย่งยากอย่างใด แต่น่ันไม่จริง ท่านทนทุกข์ทรมานในความยากลำบากอย่างแสนสาหัส 

เล่าตัวอย่างต่อไปนี้ 
วันหนึ่งในมิสซูรีใด้ วิลฟอร์ด วูดรัฟฟ็กับคู,ของท่านเดินทั้งวันโดยไม่มีอาหาร ทั้งสองมาถึงที่แห่งหนึ่ง 
ที่บาทหลวงคนหนึ่งปฏิเสธไม่ยอมให้อะไรรับประทานและไม่ยอมให้พักคางคืน พวกท่านด้องเดิน 
ไปตามชายฝึงแม่นี้าอีกประมาณสิบเก้ากิโลเมตร 
วิลฟอร์ดเขียนไว้ในสมุดบันทึกของท่านว่า: "[บาทหลวง] ชั่วร้ายที่ไม่ยอมให้ขนมปีงเราแม้แต่ชิ้นเดียว 
หลอกเราให้เดินผิดทาง ทำให้เราตองข์ามหนองนาลุยโคลนท่วมเข่าและแช่อยู่ในนี้าจนถึงสี่ทุ่มเพื่อหา 
ทางเดินไปตามริมฝึงแม่น้ัาท่ีคดเค้ียว จากน้ันเราก็ข้ึนจากหนองน้ีาตรงไปยังทุ่งหญ้าและนอนอยู่ บนหญ้า 
ทั้งคืน" 
" 'เม่ือเราออกห่างจากหนองน้ีา เราได้ยินชาวอินเดียนแดงคนหน่ึงกำลังเคาะจังหวะบนกระป้องสังกะสี 
และร้องเพลง มันมืดมาก เราจึงเดินตรงเขาไปหาเสียงน้ัน และเมื่อเข้าไปใกลัค่ายอินเดียนแดง สุนัข 
อินเดียนแดงฝูงใหญ่กรูเข้ามา มันดมกลิ่นเรา แต่ไม่เห่าหรือกัด ในเวลาไม่นานนักเราก็ถูกล้อมไว้ด้วย 
ชาวอินเดียนแดงเผ่าโอเซ่ และได้รับการตอนรับอย่างดีจากคุณเจโรและภรรยาซึ่งเป็นชาวอินเดียนแดง 
เธอเล้ียงอาหารม้ือใหญ่ท่ีแสนจะเอร็ดอร่อยและให้ท่ีหลับนอนอย่างดีแก่เรา ซึ่งเราร้สึกขอบคุณอย่างยิ่ง 
สำหรับสิ่งนั้น หลังจากเหนื่อยล้ามาทั้งวัน" 
" 'ขณะหัวถึงหมอน ข้าพเจ้าร้สึกขอบพระทัยพระผู้เป็นเจาจากก้นบึ้งของหัวใจสำหรับการแลกเปลี่ยน 
การปฏิบัติอันเหี้ยมโหดของใ]โรหิต...ที่ดูมีการศึกษา กับการปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรม เมตตา และ 
เอ้ือเฟือเผ่ือแผ่ของชาวอินเดียนแดงเผ่าโอเซ่ท่ีดูเหมือนป่าเถ่ือน แต่กลับไม่เป็นเช่นน้ัน ขอพระผู้เป็นเจ้า 
โปรดประทานรางวัลแก่ท้ังสองตามส่ิงท่ีเขาสมควรจะได้รับด้วยเถิด!, "(Matthias F.Cowley, Wilforo 
Woodruff-.History of His Life and Labors [Salt Lake City: Bookcraft, 1978], p. 48) 
ท่านเป็นคนที่เชื่อฟิงและถ่อมใจ ศาสดาโจเซฟ สมิธเรียกท่านว่า "วิลฟอร์ดผู้<ช่ือสัตย์,, (Preston Nibley 
The Presidents of the Church [Salt Lake City: Deseret Book Co.,1974], p. 101) 
ติดแผ่นคำ "วิลฟอร์ด วูดรัฟฟ้ ชื่อสัตย์และจริง,, ใด้ภาพวิลฟอร์ด วูดรัฟฟ็ 
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ประธานวูดรัฟฟ็มีศรัทธายิ่งใหญ่ที่จำเป็นต่อการรักษาและได้รับการรักษา ข้อความต่อไปนี้มาจาก 
บันทึกของท่าน 
วันหนึ่งวิลฟอร์ด วูดรัฟฟ็พบกับชายและหญิงคนหนึ่งบนถนน และหญิงคนน้ันถามว่า ท่านจำเธอ 
ได้หรือไม่ ท่านตอบว่าจำไม่ได้ แล้วเธอก็พูดว่า"ท่านวางมือให้ชายคนนี้ในเฮียฟอรํ'ดเชียร์[อังกฤษ] 
เม่ือห้าสิบปีก่อน เขาเป็นใบ้พูดไม,ได้สักคำเดียวจนกระท่ังท่านวางมือให้พรเขา: และเขาก็พูดได้ตั้งแต่ 
นั้นเป็นตนมา" (พนford Woodruff, sel. G. Homer Durham [Salt Lake CityiBookcraft, 1946], 
p.314) 

ประธาน วูดรัฟฟ ้ เป็นบุ4เษที่มีคุณสมบ้ฅิสูงส่ง 
ท่านเปีนชายที่เปียม1ไปด้วยครัทธาและมองเหีนภาพที่มาปรากฎ ศรัทธาของท่านทำให้ท่านสามารถ 
เห็นภาพท่ีมาปรากฎ และได้รับการเปิดเผยที่สำคัญเพื่อนำศาสนาจักรและชีวิตของสมาชิก ท่านได้รับ 
การมาเยือนจากเทพและอดีตศาสดาโจเซฟ สมิธ และบริคัม ยัง หลังจากที่ท่านทั้งสองเสียชีวิตไปแล้ว 
เพราะมีความจำเป็นอย่างหน่ึงในศาสนาจักร ในความฝืน บริคัม ยัง มอบ "กุญแจของพระวิหาร [ซอลท์ 
เลค] แก่เอ็ลเดอร์วูดรัฟฟ็ และบริคัม ยัง บอกให้ท่านเข้าไปและอุทิศพระวิหารน้ันแด,พระเจ้า" (Cowley, 
Wilford Woodruff, p. 582) ความฝืนน้ีเป็นจริงเม่ือประธานวูดรัฟฟ็อุทิศพระวิหารแห่งน้ัน ในเวลาต่อมา 
วิลฟอร์ด วูดรัฟฟ็ยังได้รับการมาเยือนจากผูที่ร่างประกาศอิสรภาพและรัฐธรรมนูญของสหรัฐอีกด้วย 
ตัวท่านได้ช่วยกระทำพิธีการแห่งความรอดที่สำคัญให้แก่บุคคลสำคัญ ๆ เช่น เบ็นจามิน แฟรงคลิน 
และจอร์จ วอชิงตัน (see Cowley, p. 586) 
ท่านเป็นบุรุษแห่งความเมฅฅา ในฐานะประธานของอัครสาวกสิบสอง เอ็ลเดอร์วูดรัฟฟ็ "ประชุมกับ 
สภาของท่าน เมื่อมีการออกเสียงให้เ1ยกชาวอินเดียนแดงหนุ่มยี่สิบคนเข้ารับการศึกษาในวิทยาลัย 
บริคัม ยังที่โพรโว (ชื่อเดิม) เพื่อว่าพวกเขาจะได้เป็นผู้สอนศาสนาในบรรดาผู้คนของเขาเองหัวใจ 
ของท่านอยู่ในคณะเผยแผ่อินเดียนแดง---ความเป็นไปได้อย่างสูงที่ผู้คนเหล่านั้นจะรับพระกิตติคุณ 
แจ่มชัดมากในความคิดของท่าน,, (Cowley, p. 540) 

เบ็นจามิน แฮร์ริสัน ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา ขอให้ประธานวูดรัฟฟ็และฝ่ายประธานของ 
ศาสนาจักรสวดออนวอนให้เขาและภรรยาที่กำลังป่วย เมื่อภรรยาของเบ็นจามิน แฮร์ริสันเสียชีวิต 
ประธานวูดรัฟฟ็ ส่ง "โทรเลขแสดงความเสียใจต่อประธานาธิบดีแฮร์ริสัน มีใจความตังนี ้ '...การเสีย 
ชีวิตของคู่ชีวิตที่แสนรักของท่านส่งผลต่อเราแต่ละคน ราวกับว่ามันเป็นการสูญเสีย ของเราด้วย 
เราเสียใจกับท่านอย่างสุดซึ้งและจริงใจ และออนวอนต่อพระผู้เป็นเจ้าสูงสุด ผู้ซึ่งทรงถือชะตากรรม 
ของเราทุกคนไวในพระหัตถ์ของพระองค์ท่ีจะทรงอวยพรปลอบประโลม และสนับสนุนท่านในเวลา 
แห่งความยากลำบากและความเศรัาโศกใหญ่หลวงนี้,, (Cowley, p. 580) 
ท่านเป็นบุรุษแห่งการทำงาน จากการอ่านบันทึกของท่าน จะเห็นว่าวิลฟอร์ด วูดรัฟฟ็รักที่จะทำงาน 
ด้วยมือของท่านเองมากแค่ไหน คร้ังหน่ึงหลังจากการขุดดินเพ่ือปลูกข้าวโพดกับหลานชาย ท่าน เขียนว่า 
"นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของข้าพเจ้าที่เด็ก ๆ ทำได้ดีกว่าข้าพเจ้าในการขุดดินปลูกข้าวโพด และในงาน 
อื่น ๆ ที่ทำด้วยมือ,, (Cowley, p. 564) ตอนนั้นท่านมีอายุแปดสิบสองปี 
ท่านเสียสละเพื่อพระเจ้าด้วยความถ1อมใจ การเสียสละทางกายและด้วยความสมัครใจเป็นส่วนตัว 
เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเชื่อฟิงของท่านต่อพระผู้เป็นเจ้า "ท่านไม่มีความประสงค์ของตัวเอง 
แต่ตองการอยู่ในตำแหน่งที่จะทำตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า" (Cowley, p. 534) 
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รูปภาพ 

แผ่นคำ 

วิดีโอเทป 
หรือการอ่าน 

เม่ือถึงวัยท่ีหลายคนลดกิจกรรมของพวกเขาลง ประธานวูดรัฟฟ้ยังคงไปเยี่ยมถิ่นฐานและชุมชนเล็ก ๆ 
ในเทือกเขา ท่านเขียนว่าท่านอยู่ที่นั่นสิบเอ็ดวัน "ท่ามกลางพายุหิมะอันหนาวเหน็บ ปูที่นอนบนพื้นดิน 
ในกระโจมของคนเลี้ยงแกะ ข้าพเจ้ารับประทานขนมชงกับเนี้อสองมื้อต่อวันด้วยความขอบพระทัย 
ข้าพเจ้าดื่มนำจากหิมะที่ละลายและเย็นยะเยึอก ซึ่งตามจริงแล้วกลับทำให้มีสุขภาพดีที่สดด้วย ข้าพเจ้า 
เดินทางหลายวันบนหลังม้าเป็นเวลาแปดถึงสิบช่ัวโมงต่อวัน ขณะท่ีลมเหนืออันหนาวเหน็บพัดมาปะทะ 
ใบหนา อีกไม่นานข้าพเจ้าก็จะอายุเจ็ดสิบสามปีแล้ว" (Cowley, p. 531) 
มีอยู่ครั้งหนึ่งอธิการเอ็ดเวิร์ด ฮนเตอร์ อธิการควบคุม พยากรณ์ว่าวิลฟอร์ด วูดรัฟฟ็จะได้เป็นประธาน 
ของศาสนาจักร ประธานวูดรัฟฟ ็ "รีบห้ามเขาว่าอย่าพูด เพราะ... ท่านไม่เคยแสวงหาเกียรติเพื่อ 
ตัวเองเลย,, (Cowley, pp. 560-61) 
ท่านเป็นนักประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ ่ นอกเหนือจากการทำงานสอนศาสนาที่ยิ่งใหญ่ของท่านแล้ว 
บันทึกทางประวัติศาสตร์ที่ท่านเก็บรักษาไว้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ท่านอุทิศให้ศาสนาจักร บันทึกของท่าน 
มีมากกว่าเจดพนหน้า (see Cowley, p. 600) 

ทานจะเปีนเหมือนวิลฟอร์ด วูดรัฟฟ ้ ได้ 
บอกสมาชิกในชั้นเรียนว่า ท่านจะเป็นเหมือนวิลฟอร์ด วูดรัฟฟ็ได ้ ท่านจะช่วยผู้คนได้ ท่านจะช่วย 
เปลี่ยนชีวิตของผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสได้ ท่านจะเป็นผู้จดบันทึกที่ยอดเยี่ยมได้ และท่านจะเป็นชาย 
และหญิงท่ีซ่ือสัตย์ได้ 
แสดงกรอบรูปท่ีมีคำว่า ตัวฉัน ใกล้ ๆ กับภาพวิลฟอร์ด วูดรัฟฟ ็ แล้วพูดว่า 
สิ่งนี้แทนรูปของท่านแต่ละคน ขณะท่ีท่านอยู่บนโลกน้ี หากท่านจะดำรงชีวิตอย่างมีค่าควร ท่านจะมี 
สิทธิได้รับพรเช่นเดียวกับวิลฟอร์ดวูดรัฟฟ็ได้รับด้วยความเมตตา ศรัทธาย่ิงใหญ่และการสวดออนวอน 
ของท่าน ท่านจะช่วยรับใชและเป็นพรแก่ผู้อื่นได้ 
ติดแผ่นคำ " ซื่อสัตย์และจริง,, ใตกรอบรูป 
ลองดูตัวเองในภาพ (เอ่ยช่ือของสมาชิก "สมศักด ิ ซื่อสัตย์และจริง สุรชัย ซื่อสัตย์และจริง,, ฯลฯ 
แสดงความเช่ือม่ันของท่านในสมาชิกแต่ละคน) 
ล้าหาได้ฉายภาค 1 ของวิดีโอประจักษ์พยานของวิลฟอร์ด วูดรัฟฟ็ (38 วินาที) ล้าหาไม,ได้ อ่านประจักษ์-
พยานของวิลฟอร์ด วูดรัฟฟ ็ต่อไปนี้ 

ประจักษ์พยานของวิลฟอร์ด วูดรัฟฟ็ 
"ข้าพเจ้าแสดงประจักษ์พยานว่า ศาสดาโจเซฟ สมิธพูดต่อหนาผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มใหญ่ในอิล-
ลินอยส์ว่า หากท่านเป็นจักรพรรดิของโลกและได้ควบคุมครอบครัวท้ังหมดของมนุษย์ท่านจะสนับสนุน 
ชายหญิงและเด็กทุกคนในสิทธิทางศาสนาของเขา สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ผมเห็นด้วย อย่างยิ่ง , , 

"ข้าพเจาแสดงประจักษ์พยานว่าโจเซฟ สมิธเป็นศาสดาที่แท้จริงของพระผู้เป็นเจ้า ได้รับการแต่งตั้ง 
จากพระผู้เป็นเจ้า เพื่อวางรากฐานศาสนาจักรและอาณาจักรของพระองค์ในสมัยการประทานสุดท้าย 
และในความสมบูรณ์แห่งเวลา ข้าพเจ้าแสดงประจักษ์พยานว่า ในด้นฤดูใบไม้ผลิของปี 1844 ในนอวู 
ศาสดาโจเซฟ สมิธเรียกอัครสาวกสิบสองมารวมกันและมอบพิธีการต่าง ๆ ของศาสนาจักรและ 
อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าแก่ท่าน และผนึกกุญแจและอำนาจท้ังหมดท่ีพระผู้เป็นเจ้าทรงมอบแก่ท่าน 
บนศีรษะของเรา ท่านบอกว่าเราด้องร่วมใจกันนำอาณาจักรนี้ไปสู่ชัยชนะ มิฉะนี้นเราจะถูกกล่าวโทษ 
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บทที่ 22 

ข้าพเจ้าเป็นคนเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่ในเนื้อหนังในเวลานี ้ ผู้ได้ยินประจักษ์พยานนั้นจากปากของท่าน 
และข้าพเจ้า!วานี่เป็นความจริง โดยอำนาจของพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงแสดงให้ประจักษ์แก่ข้าพเจ้า" 
."ในการประชุมท่านยืนประมาณสามชั่วโมงเพื่อสอนเราถึงเรื่องต่าง ๆ ของอาณาจักร สีหน้าของท่าน 
สุกใสดังอำพัน และท่านถูกคลุมไว้ด้วยอำนาจท่ีข้าพเจ้าไม่เคยเห็นในมนุษย์คนใดมาก่อน 
"ข้าพเจ้าแสดงประจักษ์พยานว่าโจเซฟ สมิธเป็นผู้ริเร่ิมเอ็นดาวเม้นท์ท่ีสิทธิชนยุคสุดท้ายได้รับ ข้าพเจ้า 
ได้รับเอ็นดาวเมนท์ส่วนตัวภายใด้มือและการนำของท่าน และข้าพเจ้ารูว่ามันเป็นหลักธรรมท่ีถูกด้อง 
ข้าพเจ้าไม่เพียงได้รับเอ็นดาวเมนท์ส่วนตัวภายใด้มือของท่านเท่านั้น แต่ข้าพเจ้าแสดงประจักษ์พยานว่า 
บริคัม ยัง สิเบอร ์ ซี. คิมบัลล์ วิลลาร์ด ริชาร์ดส ์ จอร์จ เอ. สมิธ จอห์น เทย์เลอร ์ และเจ้าหน้าท่ี 
ท่านอื่น ๆ ได้รับเอ็นดาวเมนท์ภายใด้มือและการนำของศาสดาโจเซฟ รวมทั้งภรรยาของข้าพเจ้า ฟิปี 
บัธเชบา สมิธ ลีโอนอรา เทเลอร์ แมรี สมิธ และคนอ่ืน ๆ อีกด้วยที่ข้าพเจ้านึกไม่ออกตอนนี้" 
"ศาสดาโจเซฟ มอบชีวิตของท่านเพ่ือพระคำของพระผู้เป็นเจ้าและเพ่ือประจักษ์พยานถึงพระเยซูคริสต์ 
และท่านจะถูกสวมมงกุฎในฐานะมรณสักขีในท่ีประทับของพระผู้เป็นเจ้าและของลูกแกะในประจักษ์พยาน 
ทั้งหมดของท่านที่ให้แก่เรา อำนาจของพระผู้เป็นเจ้าแสดงให้เห็นประจักษ์ชัดในศาสดาโจเซฟ" 
"นี่คือประจักษ์พยานของข้าพเจ้า พูดจากปากของข้าพเจ้าลงในเครื่องบันทึกเสียงวันที่สิบเก้า เดือน 
มีนาคม ปี 1897 เม่ือข้าพเจ้าอายุเก้าสิบเอ็ดปี วิลฟอร์ด วูดรัฟ'ฟ้" 

ประจักษ์พยานและการท้าทาย 
แสดงประจักษ์พยานของท่านและท้าทายสมาชิกในชั้นเรียนให้เป็นผู้สอนศาสนาตลอดชีวิตของเขา 
กล่าวยาว่าพวกเขาตองมี "ความปรารถนาที่จะรับใช" มี "ความอดทนที่จะเตรียม" และเต็มใจ 
"ที่จะทำงาน" (ดูบทท่ี 14) 
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บทท่ี 16 คว-
าลฟอร์ด วูดรัฟฟ็: 

มชอบธรรมและการคุ้มครองจากพระเจ้า 
วัตถุประสงค์ I1 

I 

การเตรียม 

ข้อแนะนำในการ 
ดำเนินบทเรียน 1 

1 

การสนทนา I 

I 

^มาชิกในชั้นเรียนจะเรียนรูว่าซาตานมีอย่จริง และว่าความชอนธรรมและความกล้าหาญจำเป็นต่อ 
าารเผชิญและการเอาชนะซาตาน 

I. ให้แน่ใจว่าสมาชิกแต่ละคนในชั้นเรียนมีงานมาตรฐานทุกเล่ม 
I. อ่านเรื่องราวพระคัมภีร์ทั้งหมดอย่างละเอียดก่อนสอนบทเรียน มุ่งการสนทนาไปยังข้อพระคัมภีร์ 

ที่เสนอแนะ 

บทนำ 

ว่านข้อความต่อไปนี้ของโจเซฟ สมิธ ซึ่งได้รับการบันทึกไวโดยวิลฟอร์ด วูดรัฟฟ็: 
' 'ความรอดไม่มีอะไรมากหรือ,น้อยไปกว่าชัยชนะเหนือศัตรูทั้งหมดของเราในโลกนี้ และเหนือวิญ-
^าณร้ายทั้งหมดในโลกที่จะมาถึง ในกรณีของพระเยซูคริสต์พระองค์จะทรงปกครองจนกว่าพระองค์ 
0ะนำศัตรูทั้งหมดมาไวใตพระบาทของพระองค์... 
' 'มีหลักธรรมหนึ่งบนโลกนี้ที่น้อยคนนักจะคิดถึง ไม,มีบุคคลใดจะมีความรอดนี้ได้นอกจากโดยผ่าน 
ทางแทเบอร์นาเคิล [ร่างกาย]...เป็นเช่นนี้กับมารด้วยเมื่อเขาตก เขาแสวงหาสิ่งซึ่งไม่ถูกตองด้วยเหตุนี้ 
ขาจึงถูกขับลงมาและมีกล่าวว่าเขานำหลายคนมากับเขาด้วย การลงโทษของเขาใหญ่หลวงเพราะเขา 
ใม่ได,รับอนุญาตให้มีร่างกาย ลูซิเฟอร์วางแผนโค,นล้มประกาศิตของพระผูเป็นเจา เร่ร่อนไปมาบน 
เผ่นดินโลกเพื่อแสวงหาคนที่เขาอาจทำลายได้, " (Matthias F. Cowley, Wilford Woodruff: History 
if His Life and Labors [Salt Lake City: Bookcraft, 1964], pp. 174—75) 
ใณทน!วิธีการท่ี,ชาตานอาจใชส่ิงต่าง ๆ ต่อไปนี้เพื่อโจมตีผู้คนในปิจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน: 
ฑ่านอาจเพิ่มเติมสิ่งที่ลูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับสมาชิกในชนเรียนของท่านเป็นพิเศษ) 
I. ยาเสพติด 
I. เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ 
3. การผิดศีลธรรม 
X. การฆ่าตัวตาย 
5. การขับขี่ยวดยานอย่างคึกคะนอง ไม่ระมัดระวัง 
5. สงคราม 
7. ความอดอยาก 
3. การทำทารุณกรรมเด็ก 

การทำแท้ง 
ฌนว่าการเชื่อฟิงพระกิตติคุณทำให้เรามีพลังต่อด้านซาตาน 
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การสนทนา 

เอ็ณดอร์เอ็ลเรย ์ แอล. คริสเตียนเซ็น เมื่อครั้งเป็นผู้ช่วยอัครสาวกสิบสอง ได้เตือนเราว่า "ในการ 
กระทำช่ัวร้ายทุกอย่าง ฝ่ายตรงข้ามจะทำอะไรผู้ล่วงละเมิดไม่ได้มากไปกว่าที่เขาจะยอมให้มันทำ...และ 
เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิสถิตอยู่กับเรา ซาตานตองออกไป" (in Conference Report, Oct. 1974, 
p.30; or Ensign, Nov. 1974, p. 24) 

พระเจ้าทรงคุ้มครองวิลฟอร์ด วูดรัฟฟ็ 

เม่ือวิลฟอรีด วูดรัฟฟ็เป็นอัครสาวก ท่านได้รับพิษขณะลอกหนังสัตว์ที่ตาย เพราะพิษร่างกายของท่าน 
เกือบจะทนไม,ไหวและเกรงกันว่าท่านจะเสียชีวิต ประธานบริคัม ยังให้พรท่านดังต,อไปนี้: 

'บราเดอรีวูดรัฟฟ ็ ข้าพเจ้ากล่าวกับท่านในพระนามของพระเยซูคริสต์ว่าท่านจะไม่ตาย แต่ท่าน 
จะมีชีวิตเพ่ือทำงานของท่านให้เสร็จซ่ึงท่านได้รับมอบหมายให้ทำบนแผ่นดินโลกฝ่ายตรงข้ามพยายาม 
หลายครั้งเพื่อเอาชีวิตท่าน แต่พระเจ้าทรงคุ้มครองท่าน และจะทรงคุมครองท่านจนกว่างานของท่าน 
จะเสร็จ, " (Cowley, Wilford Woodruff, p. 368) 
โดยที่ร้ว่าวิลฟอรี'ด วูดรัฟฟ็เป็นผู้รับใชที่มีค่าเป็นพิเศษในอุดมการแห่งความชอบธรรม ซาตานจึง 
พยายามทำให้ท่านบาดเจ็บทางร่างกาย แต่โดยทางการคุ้มครองจากพระเจ้าและความชอบธรรมของ 
ท่านประธานวูดรัฟฟ็ จึงผ่านพนไปได้ด้วยดี 

อ่านเรื่องต่อไปนี้: 
"วิลฟอร์ด วูดรัฟฟ็เรียนร้ที่จะวางใจอย่างเต็มเปียมในอำนาจของพระเจ้าตั้งแต่ยังเยาว์วัย ตามที่เขียน 
ในบันทึกของท่าน ท่านได้รับอุบัติเหตุหลายครั้ง ได้รับความยากลำบากต่าง ๆ นานาและยังมีชีวิต 
รอดมาได้เพราะพระกรุณาธิคุณของพระเจ้า ท่านตกลงไปในหม้อนํ้าร้อนขนาดใหญ่เมื่ออายสามขวบ 
ท่านลื่นตกจากคานในโรงนาของคุณพ่อ หนากระแทกกับพ้ืน ท่านตกจากที่สูงและแขนหักทั้งสองข้าง 
วัวตัวผู้ขวิดท่านทำให้เสียเลือดมากจนเกือบจะสินชีวิต ท่านขาหักเพราะตกจากรถม้า ท่านถูกวัวเตะท้อง 
ท่านถูกฝึงอยู่ใด้กองฟางเมื่อเกวียนพลิกควํ่า ท่านอยู่ในเกวียนที่พลิกควํ่าเพราะม้าตื่นตกใจวิ่งลงเขา 
ท่านตกจากด้นไม้สูงสิบห้าฟุตลงไปนอนหงายท้อง ท่านรอดชีวิตจากการจมนํ้าลึกถึงสามสิบฟุต 
ท่านเกือบจะแข็งตายขณะที่คลานเข้าไปหาความอบอุ่นในโพรงด้นแอปเปิล แต่มีคนผ่านมาและช่วยไว 
ทัน ท่านฟินไปโดนเท้าซ้ายขณะผ่าฟืน ท่านถูกสุนัขบ้ากัด ท่านตกจากหลังม้าที่กำลังวิ่งเป็นเหตุให้ 
ขาข้างหน่ึงหักสองแห่ง และข้อเท้าท้ังสองข้างเคล่ือน ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นกอนวิลฟอร์ดจะอายุยี่สิบปี 
"ต่อมาท่านตกจากส่วนบนของกงล้อระหัดสองคร้ัง เกือบเสียชีวิตเพราะถูกบดทับ ท่านถูกม้าที่กำลัง 
ตื่นตระหนกลากสองครั้ง ปากกระบอกปีนชี้ตรงมายังอกของท่านอย่างบังเอิญแต่โชคดีที่กระสุนด้าน 
ด้นไม้ล้มทิ่มอกท่านทำให้กระดูกหน้าอกและซี่โครงหักสามซี ่ น่อง สะโพกและขาฟกชํ้าอย่างมาก" 
("wilford Woodruff: Man of Faith and Zeal," New Era, Jan. 1972, pp. 30—31) 
ถามคำถามเพื่อการสนทนาต่อไปนี ้ เพ่ือช่วยนักเรียนให้เห็นว่าวิลฟอร์ด วูดรัฟฟ็พึ่งพาพระเจา และมี 
ความสำนึกในพระกรุณาธิคุณฝึงแน,นอยู่ในความคิดและจิตใจของท่าน จากการที่พระเจ้าทรงช่วยท่าน 
ผ่านพนความทุกข์ยากเหล่านี้ (ไม่ด้องการคำตอบท่ีเจาะจง อนุญาตให้สมาชิกในชั้นเรียนแสดงความ 
รูสึก1ของเขา) 
• ทำไมท่านจึงรสึกว่าการรอดพ'นจากความตายแบบเฉียดฉิวสอนให้วิลฟอร์ด วูดรัฟฟ็เข้าใกล้พระเจ้า 7 * * 

มากขน? • มีคนใดในพวกท่านหรือในครอบครัวของท่านที่เคยรอดชีวิตจากภัยพิบัตร้ายแรงทำนองนี้บัาง? 
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การสนทนาข้อพระคัมภีร์ 

• ท่านรูสึกอย่างไรเมื่อเจ่าท่านได้รับการคุ้มครองจากพระเจา? 
• ท่านคิดจ่าคุณลักษณะใดถูกทำให้แข็งแกร่งขี้นในความคิดและจิตใจของวิลฟอร์ด วูดรัฟฟ้ อันเนื่อง 

มาจากประสบการณ์ของท่าน? 
• ซาตานรับผิดชอบสำหรับความช่ัวร้ายและอุบัติเหตุท้ังปวงหรือไม่? (ฌ้นจ่ามีอุบัติเหตุจริง ๆ และจ่า 

เรามีอำเภอใจที่จะเลือก การเลือกบางอย่างบางครั้งก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือภัยพิบัต ิ อย่างไรก็ดี 
เราทุกคนสามารถดำเนินชีวิตใกล้ชิดพระเจามากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ วางใจพระองค์ในทุกเรื่อง 
เช่นเดียวกับวิลฟอร์ด วูดรัฟฟ ็ โดยวิธีน้ีบทบาทของซาตานจะลดน้อยลงอย่างมาก) 

คนชอบธรรมมือำนาจมากกวาซาตาน 

อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ต่อไปนี้: 
โมเสส 4:1-3: ซาตานแสวงหาอำนาจและเกียรติของพระผู้เป็นเจ้า เขาถูกขับจากสวรรค์ 
โมเสส 4:4-21 ซาตานหาทางทำลายอาดัมและอีฟ เขาถูกสาปแช่งและตกอยู่ใด้อำนาจของคนชอบธรรม 
โมเสส 1:12-22: ซาตานพยายามหลอกโมเสส เขาถูกจับได้และถูกขับออกไปโดยอำนาจที่ชอบธรรม 
ของโมเสส (ข้อ 13 และ 14 เป็นกุญแจสู่การเข้าใจจ่าซาตานคือใคร ชี้ให้ชั้นเรียนเห็นอย่างชัดเจน 
โมเสสเห็นจ่าซาตานไม่มีรัศมีภาพและโมเสสสามารถมองดูเขาโดยไม่ถูกเปลี่ยนสภาพ) 
ม'ทธิว 4:1-11: ซาตานพยายามทำลายพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดทรงตำหนิเขา (สังเกตจ่า การแปล 
ของโจเซฟ สมิธ ในข้อ 1 พระเยซูทรงถูกพระวิญญาณนำไปยังแดนทุรกันดารเพื่อประทับอยู่ 
กับพระผู้เป็นเจ้า) 
โจเซฟ สรธ-ประวัติ 1:15-16: ซาตานพยายามใข้อำนาจของเขาเพ่ือขัดขวางโจเซฟ สมิธจากการได้รับ 
ความจริงจากพระผู้เป็นเจ้า แต่เขาถูกขับออกไปโดยอำนาจของพระผู้เป็นเจ้าเพราะการสวดออนวอน 
และศรัทธาของโจเซฟ สมิธ 

แม้จ่าตัวอย่างดังกล่าวทั้งหมดเกี่ยวข้องกับชีวิตของศาสดา เป็นสิ่งสำคัญที่จะจดจำจ่าซาตานล่อลวง 
ทุกคน ยกเว้นเด็กเล็ก ๆ กระนั้น ทุกคนก็จะเอาชนะอำนาจของซาตานได้โดยทางความชอบธรรม 
ไม่เฉพาะศาสดาเท่านั้นที่จะเป็นคนชอบธรรมได้ 

ประจักษ์พยานและการท้าทาย 
อ่านคำสอนและพันธสัญญา 21:4-6 

แสดงประจักษ์พยานจ่าพระเจ้าทรงสัญญาจะคุ้มครองเรา หากเราเชื่อฟิงศาสดาและพระบัญญัติ 
"เดินอยู่ในความบริสุทธทั้งมวลต่อหน้า [พระเจ้า]...พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าจะทรงทำให้อำนาจแห่ง 
ความมืดกระจายไปต่อหน้า [เรา] และทำให้ท้องฟ้าส่ันเพ่ือผลดีแก่ [เรา] และรัศมีภาพของพระนาม 
ของพระองค์" (ค.พ.21:4,6) 
ซาตานจะไม่หยุดทำลายงานของพระเจ้า เขาจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อนำสิทธิชนให้หลงทาง แต่เรา 
ด้องจำไว้เสมอจ่า ความชอบธรรม การสวดออนวอน และฐานะปุโรหิตจะพิชิตซาตาน แผนของพระเจ้า 
จะสำเร็จ 

ท้าทายสมาชิกในชั้นเรียนให้เป็นคนชอบธรรม 
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โลเรนโซ สโนว์ 
รับใช้พระผู้เป็นเจ้าและเพื่อนมนุษย์ของท่าน 
เกิด : 3 เมษายน 1814 ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งประธาน ะ 1898—1901 

17 
วัตถประสงค์ 

การเฅรยม 

ข้อแนะนำในการ 
ดำเนินบทเรียน 
กระดาน 

จากการศึกษาชีวิตของโลเรนโซ สโนว์ สมาชิกในชั้นเรียนจะปรารถนารับใชพระเจ้าโดยการรับใข้ 
เพื่อนมนุษย์ของเขา 

1. ให้ดูว่าสมาชิกแต่ละคนในช้ันเรียนมีพระคัมภีร์มอรมอนและคำสอนและพันธสัญญาครบทุกคน 
2. เตรียมแสดงรูปภาพ โลเรนโซ สโนว์ ภาพสีท้ายเล่ม 
3. วาดผัง"ชีวิตของโลเรนโซสโนว์—เสันทางแห่งการรับใช,บนกระดานก่อนเริ่มชั้นเรียน 
4. มอบหมายให้สมาชิกส่ีคนเสนอรายงานเก่ียวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตของโลเรนโซ สโนว์ถ่าย-

เอกสารรายงานจากบทเรียน และขอให้สมาชิกในชั้นเรียนเสนอรายงานด้วยคำพูดของเขาเอง 
หากทำได้ 

5. เตรียมแสดงรูปภาพทหารท่ีมีอยู่ในบทเรียน 

บทนำ 
วาดเฉพาะเสันทางและข้อความส้ัน ๆ บนกระดาน (ดูตัวอย่าง) ระหว่างสอนบทเรียนท่านจะเติมตัวอย่าง 
จากชีวิตของโลเรนโซ สโนว่ลงในช่องว่าง ข้อความตอนแรกบนกระดานควรเป็นดังนี้: 

หลังจากท่านเติมรายละเอียดในระหว่างบทเรียน ข้อความบนกระดานที่เขียนเสร็จแล้วจะเป็นดังนี้: 
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รูปภาพและ 
กระดาน 

ตัวอย่างและ 
การสนทนา 

กระดาน 

รูปภาพ การสนทนา 
และกระดาน 

วันนี้เราจะศึกษาเกี่ยวกับประธานคนที่ห้าของศาสนาจักร และเรียนรูบางส่ิงเก่ียวกับความรักและการ 
รับใช้พระผู้เป็นเจ้าและเพื่อนมนุษย์ของท่าน 
ชูรูปภาพโลเรนโซ สโนว์ และถามว่า: คนน้ีคือใคร? 

ทุกคนที่เข้าสู่โลกมตะนี ้เดินบน "เสนทาง" วันนี้เราจะเดินตามเสันทางที่โลเรนโซ สโนว์เดินในช่วง 
ชีวิตของท่าน 

ชีวิตในชวงแรก ๆ ของโลเรนโซ สโนว ์ เฅรยมทานสำหรับการรับใช้ 

อ่านหรือเล่าช่วงปีแรก ๆ ของโลเรนโซ สโนว์ดังต่อไปน้ีโดยใช้คำพูดของท่านเอง หลังจากน้ันให้ถาม 
คำถามที่อยู่กัดไปเพื่อกระตุ้นการสนทนา 
โลเรนโซสโนว์ เกิดเม่ือวันท่ี 3 เมษายน ปี 1814 ในแมนทูอัว โอไฮโอ แม้ท่านจะเกิดในครอบครัวท่ี 
เคร่งศาสนา แต่ดูเหมือนโลเรนโซจะไม,ค่อยสนใจศาสนามากนักในช่วงแรก ขณะเป็นวัยร่น คุณพ่อ 
คุณแม่สอนท่านให้มีความรับผิดชอบ มีความเห็นอกเห็นใจและอดกลั้น บานของท่านเปิดรับตัวแทน 
ของทุกศาสนา อีกทั้งท่านยังพัฒนาความรักอย่างลึกซึ้งในหนังสือและการเรียนรูด้วย (See Thomas 
c. Romney, The Life of Lorenzo Snow [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1955], pp. 16—18) 
เขียนในช่อง 1 รักการเรียนรู 
ชีวิตในตอนด้น ๆ โลเรนโซอยากเป็นทหาร ครอบครัวสโนว่มบรรพบุรุษหลายชั่วอายุที่เป็นทหาร 
"มีชื่อเสียงโด่งตัง" "เครื่องแบบแวววับจับตาของชายที่รับใช้ประเทศชาติและเพลง [ทหาร] ที่เร้าใจ 
กระตุ้น [ท่าน] อย่างแรง...อีไลซา อาร์. พี่สาวที่อุทิศตนของท่านเกรงว่าอาชีพตังกล่าวจะนำท่านไปสู่... 
การล[รบ [และ] ความตายที่น่ากลัว เธออ้อนวอนขอร้องท่าน...ให้เปลี่ยนความคิดเสีย" (Romney, 
The Life of Lorenzo Snow, p. 19) แต่กระนั้น อีไลซาก็ได้ทำเครื่องแบบให้ท่าน และโลเรนโซ 
สวมมันตลอดอาชีพการเป็นทหารของท่านซึ่งเจริญก้าวหนาจนท่านได้รับแต่งทั้งเป็นนายพันโท 
จากผู้ว่าราชการแห่งรัฐโอไฮโอ 
แสดงรูปภาพทหารจากคู่มือ 
• ท่านคิดว่าโลเรนโซได้รับประโยชน์อะไรจากประสบการณ์ในวัยเด็กและการรับใช้เป็นทหาร? 

(คำตอบอาจรวมถึงส่ิงต่อไปน้ีเช่น ความเห็นอกเห็นใจ ระเบียบวินัย ความอดกล้ัน ความรับผิดชอบ 
ความจงรักภักดี) 

เขียนคำตอบเหล่าน้ีหน่ึงอย่างหรือมากกว่าน้ันลงในช่อง 2 ของเสันทาง 
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บทที่ 22 

ตัวอย่าง 

การสนทนา 

กระดาน 

การสนทนา 

โลเรนโซ สโนว์ไปเคิร์ทแลนด์ 

พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยให้เราได้รับประจักษ์พยาน พระองค์ทรงทำสิ่งนี้เพื่อโลเรนโซ สโนว์ ฟ้งแนว 
ความคิดถึงวิธีท่ีโลเรนโซ สโนว์พัฒนาความปรารถนาแท้จริงเพ่ือให้ได้รับประจักษ์พยาน และได้รับใช 
ผู้อื่น (เล่าตัวอย่างต่อไปน้ีด้วยคำพูดของท่านเอง) 
โลเรนโซสำเร็จการศึกษาที่วิทยาลัยโอเบอร์ลินในโอเบอร์ลิน โอไฮโอ และไม ,เสกประทับใจ 
กับศาสนา (เพรส,ใบทีเรียน) ที่เรียนรูจากที่นั่น มารดาของท่านและซิสเตอร์ลีโอนอร่ายอมรับศาสนา 
มอรมอนในปี 1831 อีไลซาพี่สาวของท่านเข้าร่วมศาสนาจักรในปี!835 และย้ายไปเคิร์ทแลนด์ 
เธอสอนใน "โรงเรียนครอบครัว" ของโจเซฟ สมิธท่ีน่ัน โดยท่ีรูว่าโลเรนโซต้ังใจจะศึกษาต่อ ในภาษา 
ฮีบรู เธอจึงชวนท่านมาเคิร์ทแลนด์เพื่อศึกษาภาษาฮีบรูในโรงเรียนศาสดา (โรงเรียนนี้จัดตั้งขึ้น 
โดยศาสดาโจเซฟ สมิธ เพื่อให้การศึกษาเพิ่มเติมแก่เจ้าหนาที่ชั้นผู้ใหญ่บางคน) โลเรนโซย้ายไป 
เคิร์ทแลนด์ท่ีซ่ึงท่านได้พบกับศาสดาโจเซฟ สมิธ 
หลังจาก "การประชุมขอพร" ซึ่งจัดขึ้นในพระวิหารเคิร์ทแลนด ์โลเรนโซพบบิดาของศาสดา ท่านเป็น 
ปิตุของศาสนาจักร ในการสนทนากับท่าน ปิตุกล่าวว่า" 'โอ บราเดอร์สโนว์ ผมคนพบว่าคุณกำลัง 
พยายามทำความเข้าใจหลักธรรมของศาสนามอรมอน, 

" 'ใช่ครับ, โลเรนโซตอบ 'นั่นคือเหตุผลที่ผมมาที่นี่, 
" 'ดีละ อย่าวิตก แต่จงสวดอ้อนวอนต่อพระเจ้าจนกว่าคุณจะได้รับคำตอบ ศึกษาเรื่องสำคัญนั้นให้มาก 
เปรียบเทียบพระคัมภีร์กับสิ่งที่เรากำลังสอน พูดคุยกับพี่นองชายที่ท่านรูจักและหลังจากนั้นคุณจะ 
มั่นใจว่า "ศาสนามอรมอน , , เป็นของพระผู้เป็นเจ้า และคุณจะรับบัพติศมา, " (Romney, The Life of 
Lorenzo Snow, pp. 24-25) 
• ท่านจะรูสึกอย่างไรเมื่อได้ฟ้งคำแนะนำของโจเซฟ สมิธ ซีฒียร์ที่ให้กับโลเรนโซ? (ยอมรับคำตอบ 

ที่แตกต่างกัน) 
• ทำไมคำแนะนำนี้จึงเป็นคำแนะนำที่ดี? (นี่คือวิธีที่ผู้คนส่วนใหญ่ได้รับประจักษ์พยานของพระ-

กิตติคุณ [ดู โมโรไน 10:4-5]) 
ในท่ีสุด คำสวดอ้อนวอนของโลเรนโซได้รับคำตอบและท่านมั่นใจในความจริง ในปี!ร36 โลเรนโซ 
สโนว์รับบัพติศมาเป็นสมาชิกของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชนยุคสุดทาย 

• คำหรือวลีใดใข้บรรยายชั้นตอนนี ้ (ช่อง 3) ในชีวิตของโลเรนโซ สโนว่ได้? (คำตอบที่เป็นได้คือ 
การเปล่ียนใจเล่ือมใส การบัพติศมา ประจักษ์พยาน ฯลฯ) เขียนคำตอบที่ถูกตองในช่อง 3 

การอุทิศตอพระกิตติคุณได้แสดงให้เห็นในการรับใช้ของโณรนโซ ส4โนว์ ตอพระผู ้เปีนเจ้า 
และมนุษย์ 

ทันทีที่โลเรนโซ สโนว่ได้รับประจักษ์พยาน ท่านตองการทำทุกสิ่งที่จะทำได้เพื่อรับใชพระผู้เป็นเจ้า 
แม้การรับใชดังกล่าวเรียกร,องการเสียสละอย่างมาก 
ในฤดูใบไม้ผลิของปี 1837 หลังจากได้รับการยืนยันเป็นสมาชิกของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์ 
แห่งสิทธิชนยุคสุดทายไม,ถึงปี และหลังจากได้รับฐานะปุโรหิต โลเรนโซ สโนว์ออกไปทำงานเผยแผ่ 
แห่งหน่ึง ซึ่งท่านได้ทำงานเผยแผ่หลายแห่งด้วยกัน 
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1 
1 

การสนทนา 

กระดาน I 

I 

การสนทนา 

๒เรนโซสอนญาติ ๆ ของทาน 
แลังจากเดินเป็นระยะทางถึงสามสิบไมล์ (48 กิโลเมตร) ในวันท่ีสองของงานเผยแผ่ของท่าน โลเรนโซ 
ชัดการประชุมขึ้นในละแวกบ้านคุณลุงของท่าน นี่เป็นความพยายามครั้งแรกในการพูดต่อหนาผู้คน 
1นที่ประชุมท่านได้สวดอ้อนวอนและอดอาหาร๓อบทั้งวัน แสวงหาพลังและการดลใจจากพระเจ้า 

นั้นท่านไม่รูว่าจะพูดอะไร แต่ "พระวิญญาณบริสุทธิพานักบนข้าพเจ้าอย่างทรงพลังยิ่ง" ท่านกล่าว 
'ทรงเติมความคิดของข้าพเจ้าด้วยความสว่างและทรงส่ือสารความคิดและภาษาอย่างถูกด้อง[ท่านแสดง 
ม่ระจักษ์พยานอันเข้มแขึ่งถึงการฟ้นฟูพระกิตติคุณ ทำให้ผู้คนมากมายเลื่อมใส] ภายหลังการประชุม 
FITงท่ีสอง "ท่านรายงานว่า"...ข้าพเจ้าให้บัพติศมาคุณลุงและยืนยันท่าน ได้ให้บัพติศมาคุณป้าและ 
ฎกพ่ีลูกน้องอีกหลายคนของข้าพเจ้า หน่ึงในผู้คนเหล่าน้ีมือดาลินผู้ท่ี [ต่อมา] เป็นภรรยาของข้าพเจ้า" 
ทมอยู่ด้วย (Eliza R. Snow Smith, Biography and Family Record of Lorenzo Snow [Salt Lake 
City: Deseret News Co., 1884], p. 16) 
• ท่านคิดว่าทำไมงานเผยแผ่ของโลเรนโซ สโนว์จึงประสบผลสำเร็จ? (ท่านทำตามพระวิญญาณและ 

ได้รับการอุทิศ) 
• ท่านคิดว่าโลเรนโซเรียนรูบทเรียนสำคัญอะไร? (การวางใจพระเจ้าและการเชื่อฟิงพระวิญญาณ) 

เติมคำหรือวลีสำคัญในช่อง 4 (คำตอบท่ีเป็นได้อาจรวมถึง: ทำตามพระวิญญาณ ฟิงพระเจ้า วางใจ 
พระเจ้า) 
ไม่นานโลเรนโซ สโนว่กพัฒนาคุณสมบัติพิเศษสำคัญหลายอย่าง ซึ่งจะช่วยท่านในเวลาต่อมา เม่ือท่าน 
เป็นประธานของศาสนาจักร ขณะเสนอรายงานตอนต่อไปพยายามพิจารณาว่ามีคุณสมบัติอะไรบ้าง 

ความเมตตาต่อซิณฅอร์ยัง 
ในฤดูใบไมผลิของปี 1840 เอ็ลเดอร์สโนว์กูกเรียกไปสอนศาสนาที่ประเทศอังกฤษ ก่อนเดินทาง 
ท่านไปเยี่ยมครอบครัวของอัครสาวกที่กำลังทำงานในประเทศอังกฤษเพื่อรับข่าวคราวไปให้สามีของ 
พวกเธอ ท่านพบว่าภรรยาของบริคัม ยัง อาศัยอยู่ใน "กระท่อมไม้ซุงท่ียังสร,ไงไม่เสร็จ มีแต่พื้น และยัง 
ไม่ได้ฉาบรอยต่อเพื่อป้องกันอากาศเย็นจากภายนอก...ทำให้ [ครอบครัว] ตองทนรับลมและพายุ... 
เธอเพิ่งกลับจาก...การด้นหาวัว [นม] แต่ไม1ได้ผล มันหลงหายไปเมื่อวันก่อนและเธอด้องพึ่งมัน 
อย่างมากเพ่ือจะได้นมมาเล้ียงลูกเล็ก ๆ ของเธอ เมื่อข้าพเจ้าถามว่าเธออยากให้ข้าพเจ้าบอกอะไรสามี 
ของเธอบ้าง โลเรนโซเล่าว่า "เธอตอบว่า" 'คุณเห็นสภาพของฉัน แต่บอกเขาว่าไม่ตองเป็นห่วงฉัน 
แม้แต่นอย--ฉันอยากให้เขายังคงทำงานต่อไปจนกว่าจะถูกปลดอย่างสมเกียรติ, สภาพยากจนค่นแด้น 
ที่คุกคามเธออย่างเห็นได้ชัด ทำให้ข้าพเจ้าเห็นอกเห็นใจเธออย่างสดซึ้ง ข้าพเจ้ามีเงินไม่มากนัก— 
ไม่พอแม้จะพาข้าพเจ้าไปให้ได้หน่ึงในสิบของระยะทางท่ีจะไปทำงานโดยไม่ได้สำรวจรายรับรายจ่าย 
และแม้เป็นเวลาท่ีจวนจะตองออกเดินทาง ข้าพเจ้าดึงเงินที่มีอยู่เพียงน้อยนิดออกจากกระเป้าและมอบ 
ให้เธอ แต่เธอปฏิเสธท่ีจะรับมัน ขณะข้าพเจ้ายืนกรานอย่างหนักแน่นท่ีจะให้เธอ เธอยังคงปฏิเสธ— 
แตกยังสองจิต สองใจ เงินได้หล่นลงไปท่ีพ้ืนและตกลงไปในร่องระหว่างไม้กระดาน ซึ่งทำให้เรื่องยุติ 
ข้าพเจ้ากล่าวอำลาเธอและปล่อยให้เธอเก็บมันขึ้นมาเมื่อเธอมีเวลาว่าง" (Smith, Biography and Family 
Record of Lorenzo Snow, p. 47) 
• คุณสมบัติใดที่ท่านเห็นโลเรนโซ สในว์พัฒนา? (ความเมตตาสงสาร ความเห็นอกเห็นใจความ 

เอ้ือเฟือเผ่ือแผ่ ความเป็นห่วงเป็นใย มิตรภาพ) 
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บทที่ 12 

กระดาน 

การสนทนา 

การสนทนาขอพระคัมภีร์ 

กระดาน 

เติมคำหรือวลีสำคัญในช่องท่ีห้า (คำตอบท่ีเป็นได้คือ: ความกรุณา ความเห็นอกเห็นใจ ความเมตตา 
สงสารต่อเพ่ือนมนุษย์) 

การใช้ฐานะปุโรหิตเพื่อปลอบโยน: สิ่งอัศจรรย์ 
ในเดือนมีนาคมปี 1891 ระหว่างที่เอ็ลเดอร์ สโนว์กำลังจัดประชุมใหญ่สเตคในบ?คม ซิตี้ เด็กสาว 
อายุสิบห้าปีช่ือเอลลา เจ็นเซ็นเสียชีวิต เธอทนทุกข์ด้วยไข้อีดำอีแดงกว่าหนึ่งสัปดาห ์ เธอรูว่าเธอกำลัง 
จะเสียชีวิตและได้กล่าวอำลาครอบครัวของเธอ เธอได้ยินพ่อแม่และคนอื่น ๆ ร้องไห้ซึ่งทำให้เธอ 
เป็นทุกข์มาก วิญญาณของเธอไปโลกแห่งวิญญาณและยังคงอยู่ที่นั่นหลายชั่วโมง 
ขณะท่ีเอ็ลเดอร์สโนว์กำลังพูดในการประชุมใหญ่ มีข้อความสั้น ๆ ส่งมายังท่าน บอกถึงการเสียชีวิต 
ของเอลลา ท่านขอตัวออกจากที่ประชุมโดยพูดว่า ''มีคนติดต่อให้ข้าพเจัาไปเยี่ยมผู้ที่อยู่ในความ 
เศร้าโศกอย่างหนัก,, (Romney, The Life of Lorenzo Snow, p. 413) เอ็ลเดอร์รัดเจอร์ คลอว่สนไปกับ 
ท่านด้วย ท่านตามพ่อของเอลลาไปยังบานเจ็นเซ็น ทั้งสองเข้าไปยังห้องนอนที่เด็กหญิงคนนั้นนอน 
เสียชีวิต ประธานสโนว์ขอให้ประธานคลอว์สันชโลมเธอและจากน้ันให้พรเธอโดยใช " 'นาเสียงออก 
คำสั่ง อันเป็นคำพูดที่พิเศษมากว่า: "กลับมา เอลลา กลับมางานของเธอบนโลกนี้ยังไม่เสร็จ,, ไ.. 
" '...กว่าช่ัวโมงต่อมา หลังจากประธานสโนว์ปฏิบัติต่อเธอ...เธอสืมตาข้ีน เธอมองไปรอบ ๆ ห้อง และ 
[ถามว่า] "ท่านอยู่ที่ไหน?,, [พ่อแม่ของเธอถามว่า] "ใครหรือลูก? , , "ทำไมบราเดอร์ สโนว์ , , เธอตอบ 
"เรียกหนูกลับมา , , ' "(Romney, The Life of Lorenzo Snow, pp. 413-15) 
• เราเรียนร้บทเรียนอะไรเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการรับใชผูอื่นจากประสบการณ์นี้? (ยอมรับคำตอบ 

ที่แตกต่างกัน:เราจำเป็นตองพักความสุขสบายของเราเพื่อเติมความตองการ โดยต่วนของอีก 
คนหน่ึง เราจะใชฐานะปุโรหิตเพ่ือรับพรและเพ่ือให้พรผู้อ่ืนได้) 

อ่านคำสอนและพันธสัญญา 42:29 กับนักเรียน 
• เราจะแสดงความรักต่อพระผู้ช่วยให้รอดได้อย่างไร? (โดยการรับใช้พระองค์และรักษาพระบัญญัติ 

ของพระองค์) 
• เราจะรับใช้พระเจัาได้อย่างไร? (อ่านโมไซยา 2:17) 

ชีวิตของโลเรนโซ สโนว่คอชีวิตแห่งการรับใช้ ท่านแสดงความเต็มใจครั้งแลวครั้งเล่าเพื่อทำงาน 
ทุกอย่างที่พระเจาทรงขอให้สำเร็จ ท่านเป็นคนหนึ่งที่เรียกร้องการเสียสละของสิทธิชน เพราะชีวิต 
ของท่านเป็นประจักษ์พยานท่ีมีชีวิตถึงความเต็มใจท่ีจะทำส่ิงเดียวกันน้ัน เติมคำว่า รับใช้อย่างซื่อสัตย์ 
ตลอดชีวิตของท่าน บนกระดาน 



พระคัมภีร์ 

ประจักษ์พยานและการท้าทาย 
ท้าทายสมาชิกทุกคนในชั้นเรียนให้เติบโตเหมือนดังโลเรนโซ สโนว์ พวกเขาทำได้หากพวกเขามอบ 
เวลา พรสวรรค์ และทรัพย์สินเงินทองอย่างไม่เห็นแก่ตัวเพ่ือทำให้อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าก้าวหนา 
และส่ิงน้ีจะทำให้พวกเขาเติบโตมากข้ึนด้วย 
เม่ือเรารับใช้เพ่ือนมนุษย์ของเรา เราจะรูจักพระผู้ช่วยให้รอดและความรักของพระองค์โดยอำนาจของ 
พระวิญญาณบริสุทธิ ซึ่งเป็นพยานที่ยิ่งใหญ่กว่า 

แสดงประจักษ์พยานถึงพลังแห่งการรับใช้ในชีวิตของเราแต่ละคน 

สรุปบทเรียนโดยอ่านคำสอนและพันธสัญญา 76:5-10 เกี่ยวกับสัญญาที่พระเจ้าทรงทำเพื่อคนที่รับใช้ 
พระองค์ในความชอบธรรม 

82 





18 โลเรนโซ สโนว์: การจัดการด้านการเงิน 
ของอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า 

วัตถุประสงค์ 

การเตรืยม 

ข้อแนะนำในการ 
ดำเนินบทเรียน 

ตัวอย่าง 

วิดีโอเทป 
และการอ่าน 

สมาชิกในช้ันเรียนจะปรารถนารับใช้เพ่ือนมนุษย์ของเขา โดยการช่วยเหลือดานการเงินเพื่อเสริมสร้าง 
อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดินโลก 

1. ให้ดูว่าสมาชิกแต่ละคนในช้ันเรียนมีพระคัมภีร์ไบเบิล พระคัมภีร์มอรมอน และคำสอนและพนธ-
สัญญาครบทุกคน 

2. แสดงรูปภาพโลเรนโซ สโนว์ โจเซฟ เอฟ. สมิธ วิลฟอร์ด วูดดรัฟฟ้ และฮีเบอร์ เจ. แกรนท์ จากภาพสี 
ทายเล่ม 

3. ถาหาได เตรียมฉายวิดีโอเทป แรงบันดาลใจร่ือง หนาต่างสวรรค์ (53145) 

4. ถ่ายเอกสารขอความของศาสดาเกี่ยวกับส่วนสิบ และมอบหมายล,วงหนาให้สมาชิกส่ีคนในช้ันเรียน 
ให้อ่านขอความเหล่าน้ัน 

บทนำ 

เล่าเร่ืองต่อไปน้ี: 
ประธานสโนว์อุทิศเวลาตั้งแต่ตันให้กับเรื่องทางการเงินในศาสนาจักรเป็นอย่างมาก และเป็นผู้ที่มี 
คุณสมบัติเหมาะสมยิ่งในการจัดการเรื่องนั้น เม่ือพ่านเป็นประธานของศาสนาจักรในปี 1898 ภาระ 
ใหญ่สุดท่ีตกอยู่กับสิทธิชนคือปีญหาด้านการเงินของศาสนาจักร ผู้คนไม,ไดจ่ายส่วนสิบตังที่ควรทำเป็น 
"ช่วงเวลาแห่งการข่มเหงการออกกฎหมายท่ีไม่ยุติธรรมโดยนักวิจารณ์และศัตรู และ [ค่าใช้จ่ายในการ 
ดำเนินคดีในศาล] ที่สูงลิ่ว ทำให้เกิดสภาวะกดตันทางการเงินอย่างรุนแรง ซึ่งทำให้ศาสนาจักร 
ประสบกับการลมละลาย เม่ือประธานสโนว์หันไปหาพระเจัาในคำสวดอ้อนวอน พระองค์ทรงบอก 
ให้ท่านเดินทางไปเซนต์จอร์จและแวะเย่ียมชนกลุ่มใหญ่ตอนขากลับ [การเดินทางเร่ิมข้ึนในปี 1899 เซนต์ 
จอร์จ อยู่ห่างไปทางใตัของซอลท์ เลค ซิตี้สี่ร้อยแปดสิบกิโลเมตร] แม้ว่าจุดประสงค์ของการให้ไปเย่ียม 
ครั้งนี้ลูไม,ชัดเจนตรงตามการขอความช่วยเหลือในเรื่องวิกฤตทางการเงินเลยก็ตาม แต่โลเรนโซ 
และพี่นองชายที่ไดรับการคัดเลือกก็ไดไปยังกลุ่มชนทางตอนใตัของยูท่าห์" (Heidi ร. Swinton, 
"Lorenzo Snow," in Leonard J. Arrington, ed., The Presidents of the Church [Salt Lake 
City:Deseret Book Co., 1986], p. 174) 
ฉายวิดีโอเทป ตอน 6 หน้าต่างของสวรรค ์ (The Windows of Heaven) ถ้าหาไม่ไดให้อ่านเรื่อง ต่อไปนี้: 
ที่เซนต่'จอร์จ ประธานสโนว่ได้รับการเปิดเผยอันน่าอัศจรรย์ ท่านไดรับการบอกว่า ถ้าสิทธิชนจะรักษา 
กฎส่วนสิบท่ีมีอยู่ท้ังศาสนาจักร และสิทธิชนแต่ละคนจะได้รับพรและปีญหาด้านการเงิน จะหมดไป 
ประธานสโนว์กล่าวว่า: 
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การสนทนา 

การสนทนาข้อพระคัมภีร์ 

ข้อความที่ยกมาและ 
รูปภาพ 

"เวลามาถึงแล้วขณะนี้ที่สิทธิชนแต่ละคนผู้ตั้งใจเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต และตั้งมั่นอยู่บนรากฐาน 
ที่ถูกต้องจะทำตามพระประสงค์ของพระเจาและจ่ายส่วนสิบเต็ม นั่นคือพระคำของพระเจ้าที่มาถึงท่าน 
และมันจะเป็นพระคำของพระเจ้าต่อทุกคนตลอดทั่วแผ่นดินไซอัน เมื่อข้าพเจ้าจากท่านไปแล้วผู้คน 
ในเซนต ์ จอร์จ] และเมื่อท่านเริ่มคิดถึงสิ่งนี้ ท่านจะรูว่าเวลามาถึงแล้วที่ทุกคนจะยอมตนในการจ่าย 
ส่วนสิบเต็มจำนวน พระเจ้าทรงให้พรเราและทรงมีพระเมตตาต่อเราในอดีตเป็นต้นมา แต่เวลา มาถึงแล้ว 
เมื่อพระเจ้าทรงขอร้องให้เราลุกขึ้นยืนและทำสิ่งซึ่งพระองค์ทรงบัญชา และไม,เพิกเฉย อีกต่อไป 
สิ่งที่ข้าพเจ้าพูดกับท่านในสเตคนี้ของไซอัน ข้าพเจ้าจะพูดกับทุกสเตคของไซอันที่ไดรับการจัดตั้งขึ้น 
ต้วย ไม่มีชายหรือหญิงคนใดเม่ือไดยินส่ิงท่ีข้าพเจ้ากำลังพูดอยู่ในขณะน้ีแล้วจะร้สึกพอใจล้าเขาหรือเธอ 
ไ ม,ไต้ จ่ายส่วนสิบเต็ม (18 May 1899, MS, 61:533)" (Lorenzo Snow, The Teachings of Lorenzo 
Snow, Clyde J. Williams, comp. [Salt Lake City: Bookcraft, 1984], p. 155) 
จากน้ันประธานสโนว์สัญญากับสิทธิชนในเซนต์จอร์จว่า พระเจ้าจะทรงส่งฝนลงมา พวกเขาจะไม่ทน 
ทุกข์จากความแห้งแล้งอีกต่อไป 
• หลักธรรมใดใน!เจจุบันที่พระเจ้าทรงยํ้าให้ประธานสโนว์ใช้ในการแกปีญหาทางการเงินของ 

ศาสนาจักร? (ส่วนสิบ กฎน้ีควรไต้รับการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด) 

• ประธานสโนว์ให้สัญญาอะไรกับสิทธิชนในเซนต์ จอร์จ ถาพวกเขาจะจ่าขส่วนสิบอย่างซื่อสัตย์? 
(ฝนจะตก) 

พระคัมภืร์และศาสดายูคลุ[ดท้ายสอนเราเกี่ยวกับความสำคัญของส่วนสิบ 
ให้นักเรียนอ่านและทำเครื่องหมายคำสอนและพันธสัญญา 119:4 
ในพระคัมภีร์ข้อนี้พระเจ้าทรงประกาศว่า ส่วนสิบ คือ "หนึ่งในสิบของผลประโยชน์ของเขาทังหมด 
เป็นรายปี": ผลประโยชน, เป็นท่ีเข้าใจว่าหมายถึง รายไต้ 
ให้สมาชิกในช้ันเรียนท่ีไต้รับมอบหมายอ่านข้อความต่อไปน้ี ท่านอาจต้องการแสดงรูปภาพของศาสดา 
แต่ละคนขณะอ่านข้อความของบุคคลนั้น ๆ 
ประธานวิลฟอร์ด วูดร้ฟฟ้ 

"ข้าพเจ้าอยากให้พี่นองชายเข้าใจสิ่งนี้ว่า ส่วนสิบของเรา แรงงานของเรา การทำงานของ เราไม่ใช่ 
เพื่อความสูงส่งของพระผู้ทรงมหิทธิฤทธิ แต่เพื่อตัวเราเอง,, (Emerson Roy West, Profiles of the 
Presidents [Salt Lake City:Deseret Book Co., 1972], p. 155) 
ประธานโลเรนโซ สโนว์ (ณ การประชุมนมัสการในพระวิหารซอลท์ เลค 2 กรกฎาคม 1899) 

"การจ่ายส่วนสิบเพียงบางส่วนคือการไม่ไต้จ่ายส่วนสิบเลยในทรรศนะของกฎที่พระเจ้าทรงเปิดเผย,,  

( Life of Joseph F. Smith, comp. Joseph Fielding Smith [Salt Lake City:Deseret Book Co., 1938], 
p. 308) 
ประธานโจเซฟ เอฟ.สมิธ 
"กฎส่วนสิบคือการทดสอบซึ่งแต่ละคนจะไต้รับการพิสูจน์ หากคนใดล้มเหลวในการรักษากฎนี้ 
จะเป็นท่ีรูกันว่าเขาคือคน ๆ หน่ึงท่ีไม่สนใจความผาสุกของไซอัน ซึ่งละเลยหนาที่ของการเป็นสมาชิก 
ของศาสนาจักร , , ( Gospel Doctrine [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1939], p. 226) 



การสนทนาและ 
กระดาน 

กระดาน 
และการสนทนา 

การสนทนา 

ประธาน!เบอร์ เจ. แกรนฑ์ 
"ข้าพเจาแสดงประจักษ์พยาน—และข้าพเจ้ารูว่าประจักษ'พยานที่ข้าพเจาแสดงนี้เป็นความจริง— 
ว่าชายและหญิงที่ซื่อสัตย์อย่างแท้จริงต่อพระผู้เป็นเจ้า ผู้ที่จ่ายหนึ่งส่วนสิบของเขา... พระผู้เป็นเจ้า 
จะประทานใ]ญญาซึ่งจะทำให้เขาสามารถใชประโยชน์เกัาส่วนที่เหลือได้ และเงินส่วนที่เหลือนี้ 
จะใชได้อย่างมีคุณค่ามากกว่า และเขาจะประสบผลสำเร็จจากการใชเงินส่วนที่เหลือนี้มากกว่าที่เขา 
จะได้รับหากเขาไมซอสัตย์ต่อพระเจ้า" (West, Profiles of the Presidents, 1972 ed.,p. 231) 
เขียนบางสิ่งที่ประธานของศาสนาจักรบอกเราเกี่ยวกับส่วนสิบบนกระดาน (ส่วนสิบมีไวเพื่อความ 
สูงส่งของเรา ส่วนสิบมีไว้เพื่อพรทางวิญญาณไม่ใช่แค,พรทางการเงินเท่านั้น การจ่ายส่วนสิบบางส่วน 
คือการไม่เชื่อฟิงกฎส่วนสิบ กฎส่วนสิบคือการทดสอบ ผู้ที่จ่ายส่วนสิบจะสามารถใชเงินได้อย่าง ฉลาด 
มากกว่าผู้ท่ีไม่จ่าย) 

ศาสนาจักรใช้เงินบริจาคอย่างไร? 

เงินบริจาคท่ีให้กับศาสนาจักร ได้ถูกใชและจะใชไปในหลายด้านดังต่อไปน้ี เพื่อเสริมสร้างอาณาจักร 
ของพระผู้เป็นเจ้า: 

วาดผังต่อไปนี้บนกระดานก่อนเริ่มชั้นเรียน: 

ใชผังเพ่ืออธิบายส่ิงต่อไปน้ี: 

ส่วนสิบคือการบริจาคที่สำคัญที่เราให้กับศาสนาจักร เพื่อใชสำหรับการดำเนินงานทุกด้านของ 
ศาสนาจักร เช่นอาคารต่าง ๆ (อาคารประชุมและพระวิหาร) โครงการสอนศาสนา อุปกรณี'และ 
โครงการการศึกษา (วิทยาลัยและเซมินารี) ค,าใชจ่ายประวัติครอบครัวและค่าใชจ่ายด้านการบริหาร 
(เช่นการ ปรับปรุงหนังสือคู,มือเล่มน้ี) อย่างไรก็ดี ส่วนสิบไม่ได้เป็นการบริจาคเพียงอย่างเดียวที่สมาชิก ให้กับศาสนาจักร • การบริจาคอ่ืน ๆ อะไรบ้างท่ีท่านและครอบครัวให้กับศาสนาจักร? (เขียนคำตอบ ซึ่งจะแตกต่างกัน ลงบนผัง คำตอบควรรวมถึงการบริจาคเงินอดอาหารและทุนเผยแผ ่ ลูผังข้างด้น) ณนว่าแรงงาน และการบริจาคสิ่งของต่าง ๆ ก็มีค่าเท่ากับการบริจาคเป็นเงินสด นอกเหนือจากพรแห่งการให้เราจะช่ืนชมการรับใช ความสะดวกสบาย และโอกาสต่าง ๆ ที่การบริจาค เหล่าน้ีได้ให้กับเราแต่ละคนในฐานะสมาชิกของอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า 
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บทที่ 22 

ประสบการณ์ 
และการสนทนา 

พระคัมภีร์และ 
กระดาน 
การสนทนา 

พระบิดาบนสวรรค์ประทานพรแกผู้ที่ให้เพื่อสร้างอาณาจักร 
สัญญา 
อ่านหรือเล่าประสบการณ์ต่อไปนี้ของเอ็ลเดอร์แองเจล เอเบรีย แห่งสาวกเจ็ดสิบ: 
"ข้าพเจ้าจำไดครั้งหนึ่งในปี 1957 ขณะที่ข้าพเจ้ากำลงทำหนาที่เป็นประธานคนใหม่ของสาขาหนึ่ง 
ในอาร์เจนตินา ข้าพเจ้าตัดสินใจสัมภาษณ์สมาชิกเกี่ยวกับความสำคัญของการจ่ายส่วนสิบ ข้าพเจ้าได้คุย 
กับบราเดอร์ที่สีคนหนึ่งในสาขาชื่อโฮเซ ่ผู้ซึ่งมีปีญหาอย่างมากในการจ่ายส่วนสิบข้าพเจ้าถามเขาอย่าง 
ไม่ออมคอม 'บราเดอร์โฮเซ ่ ทำไมคุณไม,จ่ายส่วนสิบ?, ข้าพเจ้าแน่ใจว่าโฮเซ่คงไม่คิดว่าข้าพเจ้าจะถาม 
ตรง ๆ เช่นน้ัน 
"หลังจากเงียบไปชั่วขณะ เขาตอบว่า: 'ประธาน คุณก็ร้ว่าผมมีลูกสองคน ค่าแรงของคนที่ใชแรงงาน 
ตํ่ามาก เดือนน้ีผมตองซ้ือรองเท้าให้ลูกใส่ไปโรงเรียน เห็นได้ชัดว่าผมไม,มีเงินพอ, 

"ข้าพเจ้าตอบในทันใดโดยไม,ด้องคิดว่า 'โฮเซ่ ผมสัญญากับคุณว่าถาคุณจ่ายส่วนสิบอย่างซื่อสัตย์ 
ลูกของคุณจะมีรองเท้าใส่ไปโรงเรียน และคุณจะสามารถซ้ือทุกส่ิงท่ีจำเป็นสำหรับครอบครัว ผมไม่ร้ว่า 
พระองค์จะทรงทำมันอย่างไร แต่พระเจ้าทรงรักษาสัญญาของพระองค์เสมอ นอกจากนี้, ข้าพเจ้า 
กล่าวเพิ่มเติมว่า 'หากคุณยังคงพบว่าคุณไม,มีเงินพอ ผมจะเอาเงินของผมเองคืนให้คุณเท่ากับที่คุณ 
ได้จ่ายส่วนสิบไป, 

"ระหว่างทางกลับบาน ข้าพเจ้าสงสัยว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าทำไปนั้นถูกตองหรือไม่ ข้าพเจ้าเองก็เพิ่งแต่งงาน 
ได้ไม่นาน และเพิ่งเริ่มงานอาชีพและมีปีญหาทางเศรษฐกิจเหมือนกัน ข้าพเจ้าเริ่มวิตกกังวลเกี่ยวกับ 
รองเท้าของตนเอง เพียงแค,ปีญหาเร่ืองรองเท้าของตนเองโดยไม,รวมถึงปีญหาของครอบครัวโฮเซ่ แค,น้ี 
ก็ทำให้ข้าพเจ้าหนักใจเป็นอย่างยิ่งแล,ว แมเมื่อข้าพเจ้ามาถึงบานภรรยาสุดที่รักจะสนับสนนข้าพเจ้า 
อย่างสุดใจและพยายามทำให้ข้าพเจ้าม่ันใจว่าทุกส่ิงจะเป็นไปด้วยดี ข้าพเจ้าก็ยังพูดได้ว่าคืนนั้นไม่มีใคร 
สวดอ้อนวอนให้กับสวัสดิภาพทางเศรษฐกิจของบราเดอร์โฮเซ่มากกว่าที่ข้าพเจ้าทำเป็นแน่ 
"หนึ่งเดือนต่อมา ข้าพเจ้านั่งคุยกับโฮเซ่อีกครั้ง แมนั้าตาจะทำให้เขาแทบจะพูดไม่ได้ แต่เขาก็พูดว่า: 
'ประธานครับ เหลือเช่ือจริง ๆ ผมจ่ายส่วนสิบแล้ว ผมสามารถบรรลุข้อผูกมัดทุกอย่างของผม และผม 
ได้ซ้ือร้องเท้าใหม่ให้ลูกทุกคน ซื้อทุกอย่างโดยที่ไม่ได้ค่าแรงเพิ่ม ผมร้ว่าพระเจ้าทรงรักษา สัญญา ของ 
พระองค์ , , (in Conference Report, Oct. 1981, p. 34; or Ensign, Nov. 1981, pp. 24-25) 
เขียนข้อพระคัมภีร์อ้างอิง มาลาคี 3:10 และเขียน คำสอนและพันธสัญญา 82:10 บนกระดานให้ 
สมาชิกคนหน่ึงในช้ันเรียนอ่านออกเสียง 

เอ็ลเดอร์เอฌรียคาดหวังว่าพระเจ้าจะให้พรโฮเซ่ถาเขารักษากฎส่วนสิบ 
• พระเจ้าทรงเคยประทานสัญญาเช่นน้ีแก่เราหรือไม่?(เคย พระองค์จะทรงเทพรให้แก่ผู้ท่ีจ่ายส่วนสิบ) 
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ประจักษ์พยานและการทาทาย 
จบบทเรียนโดยการแสดงประจักษ์พยานว่า พระเจ้าทรงรักษาสัญญาของพระองค ์ ถาเรารักษา 
พระบัญญัติเร่ืองส่วนสิบเราจะได้รับพร สนับสนุนให้สมาชิกในชั้นเรียนแบ่งปีนประสบการณ์ส่วนตัว 
เกี่ยวกับพรและความสุขที่ได้รับจากการจ่ายส่วน^บและการรักษาข้อผูกมัดอื่น ๆ ทาทายให้นักเรียน 
บริจาคเพื่อสรัางอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า 
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ทำใฬ้แรงผลักดันจากเพื่อนรุ่นเดียวกัน 
เป็นประสบการณ์ในทางบวก 19 
วัตถประสงค์ 

การเตรยม 

ข้อแนะนำในการ 
ดำเนินบทเรยน 
บทเรียน 
โดยใช้อุปกรณ์ 

การสนทนา 
ข้อพระคัมภีร์ 

กิจกรรมและ 
การสนทนา 

สมาชิกในช้ันเรียนจะเห็นว่าแรงผลักดันจากเพ่ือนรุ่นเดียวกัน เป็นได้ท้ังประสบการณ์ในทางบวกและ 
ทางลบ และเขาจะเสือกทำตามอิทธิพลทางบวกซ่ึงช่วยให้เขากลับไปหาพระบิดาบนสวรรค์ 

1. เตรียมเข็มทิศและแม่เหล็กแท่งเล็ก ๆ หากเป็นได้ ถ้าหาแม่เหล็กไม่ได้อาจใช้โลหะชิ้นเล็ก ๆ ที่มีเหล็ก 
ปน เช่น คีมอันเล็ก ๆ หรือตะปู ฯลฯ (ไม่ควรใช้วัตถุชุบโครเมียมหรือสแตนเลสสตีล) 

2. เตรียมกระดาษและดินสอสำหรับสมาชิกแต่ละคนในช้ันเรียน 

3. ให้ดูว่าสมาชิกแต่ละคนในช้ันเรียนมีพระคัมภีร์ไบเบิลและพระคัมภีร์มอรมอนครบทุกคน 

บทนำ 

ชูเข็มทิศขึ้นและถามคำถามต่อไปนี้: 
• สิ่งนี้คืออะไร? 
• มันทำอะไรได้บ้าง? 
• จะใช้มันได้อย่างไร? 
เน่ืองจากเข็มทิศจะช้ีไปในทิศทางเดียวเสมอ (ทิศเหนือ) มันจึงมีคุณค่าในการช่วยให้เรารูว่าเราอยู่ ทิศไหน 
และจะตองไปทางใด (ให้สมาชิกคนหน่ึง ซึ่งอาจเป็นลูกเสือถือเข็มทิศไว้ ขณะท่ีสมาชิกท่ีเหลือเดินมา 
สังเกตทิศทางที่เข็มทิศชี้อยู่ จากน้ัน เบ่ียงเบนเข็มทิศโดยการเคล่ือนแม่เหล็กหรือ โลหะชิ้นเล็ก ๆ ไปมา 
รอบ ๆ เข็มทิศ ให้สมาชิกในช้ันเรียนกลับไปน่ังเกาอ้ี) 
• การสาธิตน้ีเก่ียวข้องกับชีวิตของเราอย่างไร? (ชีวิตของเราเป็นเหมือนเข็มของเข็มทิศบางเร่ืองอาจ 

ดึงให้เราออกไปจากเสันทางของเรา หรือมีอิทธิพลต่อทิศทางท่ีเรากำลังเดินไป อย่างไรก็ดี หากเรา 
ยังคงยึดมั่นในเสันทางของเราและทำตามอิทธิพลดี ชีวิตของเราจะดีขึ้นมาก) 

แรงผลักดันจากเพื่อนรุ[นเสียวกัน มอิทธิพลอยางมากตอพฤติกรรม 
ให้นักเรียนอ่านแอลมา 37:38-41 

ในเวลาท่ีพวกเขาอยู่ในแดนทุรกันดาร เม่ือเลมัน เลมิวเอล และคนอ่ืน ๆ ไม่ซ่ึอสัตย์ แกนของลูกกลม 
จะทำงานอย่างไม่ถูกตอง อย่างไรก็ดี เม่ือผู้คนซ่ือสัตย์ แกนจะนำพวกเขาไปในทิศท่ีถูกตอง อิทธิพล 
ที่ถูกด้องเป็นสิ่งสำคัญมากหากเราด้องการดำเนินไปในทิศทางที่ถูกด้อง 
จัดเตรียมดินสอและกระดาษให้สมาชิกแต่ละคนในชั้นเรียน และขอให้พวกเขาเขียนรายช่ือผู้คนหรือ 
สิ่งของต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของพวกเขาตามลำดับความสำคัญ (เร่ิมจากส่ิงท่ีอิทธิพลมากท่ีสุค 
เป็นอันดับ 1 และส่ิงท่ีมีอิทธิพลนอยท่ีชุดเป็นอันดับ 10) 



1 
า 

เ 

I 

เรื่องเล่าและ 
การสนทนา เ 

( 

I 

• สิ่งใดหรือใครที่มีอิทธิพลต่อท่าน? (คำตอบอาจไม่เหมือนกัน) 
» ท่านคิดว่าใครสือบุคคลที่หวังดีหรือต้องการให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่ท่าน? (คำตอบอาจเป็น: บิดา มารดา 

ครอบครัว ผู้นำ เยาวชนและผู้นำทางศาสนา ฯลฯ) 
' อิทธิพลใดพยายามหาประโยชน์และเอาเปรียบท่านมากที่สุด?(เพื่อนรุ่นเดียวกันการโฆษณาชวนเชื่อ 

โทรทัศน์ฯลฯ) 
ไจกรรมน้ีจะแตกต่างกันในแต1ละคร้ังพยายามแสดงให้เห็นว่าส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อเราใfนสำคัญ เน์นดวยว่า 
ฑํคัญแค,ไหนที่พวกเขาจะชักนำเพื่อนและครอบครัวไปในทิศทางที่ถูกต้อง 
^ระเจ้าทรงเป็นห่วงอย่างมากว่าเราจะไปในทิศทางท่ีถูกต้องหรือไม่ พระองค์ทรงรักเราและทรงต้องการ 
[ห้เราฉลาดและระมัดระวังอิทธิพลท่ีอยู่รอบตัวเรา 
เจเซฟ เอฟ. สมิธ ประธานคนท่ีหกของศาสนาจักรกล่าวว่า: (อ่านสิ่งต่อไปนี ้ อธิบายหากจำเป็น) 
4กิจกรรมสันทนาการของเราควรสำแดงถึงลักษณะพิเศษของคนหรือสิ่งแวดล้อมที่ดีงาม เราควร 
^จารณาอุปนิสัยของผู้ท่ีเราคบหาในสถานบันเทิงอย่างระมัดระวัง และเราควรควบคุมตนเองดวยจิต 
ฑํนึกสูงส่งของความรับผิดชอบที่มีต่อบิดามารดา ต่อเพื่อนและต่อศาสนาจักร เราควรแน่ใจว่าสิ่ง 
วันเทิงของเราเป็นที่ยอมรับของพระผู้เป็นเจ้า สิ่งนั้นควรไต้รับการเห็นชอบจากบิดามารดาและจาก 
พื่อนในศาสนาของเรา และควรสอดคล้องกับหลักธรรมที่ถูกต้องซึ่งจะทำให้การคบหากับสมาชิก 
]กคนหนึ่งในศาสนาจักรเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎ กิจกรรมสันทนาการซึ่งในตัวของมันเองและ 
1นสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีน่ายกย่อง อาจเป็นกิจกรรมท่ีเหมาะสมและดีงาม เราควรหลีกเล่ียงหาก 
ป็นกิจกรรมที่น่าสงสัยหรือไม่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม และหากสถานท่ีน้ันเสือมเสียและกิจกรรม 
1ม่ไต้ดำเนินตามข้อจำกัดท่ีถูกต้อง" (Joseph F. Smith, Gospel Doctrine [Salt Lake City: Deseret 
3ook Co., 1939], p. 320) 

รตรสหายและเพื่อนรุนเสียวก้นจะเปีนอิทธิพลในทางลบได้ 

บณะท่ีเอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์ พูดที่มหาวิทยาลัยบริคัม ยัง ท่านเล่าถึงสองตัวอย่างซึ่งแสดงให้เห็นว่า 
พื่อนหรือเพื่อนรุ่นเดียวกันที่ไม,ดีมีอฺทธิพลต่อเราอย่างไร 
'คนที่อาศัยอยู่บนเกาะไต้สอนบทเรียนที่ดีเยี่ยมบทหนึ่ง เม่ือเขาจับปู เขาจะใส่มันในตะกรัาเรียบเล็ก 
1บหน่ึง ล้าท่านใส่ปูหนึ่งตัวในตะกร้ามันจะคลานออกมาทันท ีล้าท่านใส่ปูสองตัวในตะกร้าทุกครั้งที่ปู 
ทัวหนึ่งเริ่มคลานออกมา ปูอีกตัวหนึ่งจะดึงมันกลับเข้าไปข้างใน... 
'ข้าพเจ้าหวังว่าเราจะเข้าใจถึงบทเรียนอีกบทเรียนหนึ่งที่ข้าพเจ้าไต้เรียนรู...จากคุณลุง มันเป็นเรื่อง 

1กี่ยวกับหมาป่ากับแกะ หมาป่าฉลาดมาก พ่อและแม่หมาป่าปล่อยลูกเล็ก ๆ ของมันออกไปว่ิงเล่น 
แยอกล้อกัน และลูกแกะซ่ึงอยู่ในร้ัวมองออกไปและพูดว่า 'โอโห น่าสนุกจังเลย, และพวกมันจะออก 
ใปเล่นกับพวกลูกหมาป่า เม่ือเห็นตังน้ันหมาป่าตัวใหญ่ก็จะออกมากินพวกมัน" ("This is the Way;and 
rhere Is None Other Way," in Brigham Young University 1981—82 Fireside and Devotional 
Speeches [1982], p. 67) 
• สองเร่ืองน้ีประยุกต์ใชกับชีวิตของท่านไต้อย่างไร? (หลังจากสนทนาส้ัน ๆ ขอให้นักเรียนถามตัวเอง 

ว่าสองเรื่องนี้บอกบางสิ่งเกี่ยวกับเพื่อนคนใดคนหนึ่งของเขาหรือไม,) 
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บทที่ 22 
คำถามชวนคิด 

เกล็ดประวัติ 

ถามตัวท่านเองว่า: ข้าพเจ้ากำลังชักนำเพื่อน ๆ ไปในทางท่ีผิดหรือไม่? เพื่อน ๆ กำลังชักนำข้าพเจ้า 
ไปในทางท่ีผิดหรือไม,? 
คิดถึงสถานการณ์หนึ่งที่ท่านรูว่ามีบางคนทำตามเพื่อนหรือกลุ่มที่ไม่ดี ใคร,ครวญดูว่ามีบ่อยคร้ังเพียงใด 
ที่สถานการณ์เหล่านี้จบลงด้วยความเสียใจ ความเศร้าโศก หรือความทุกข์ ให้ไตร,ตรอง1ใคร่ครวญ 
ถึงจุดนี ้ ไม,ใช่ให้ชุบซิบนินทาผู้อ่ืน (จงระวังอย่าให้มีการเอ่ยชื่อหรือประสบการณ์ที่ชั้นเรียนร ้ และซ่ึง 
จะทำให้คนอื่นเสื่อมเสียหรือเป็นเหตุให้นักเรียนตัดสินผู้อื่น อาจมีประสิทธิภาพอย่างมากหากท่านใข้ 
สถานการณ์หรือเร่ืองเล่าซ่ึงสมาชิกในช้ันเรียนร้เปีนอย่างดี แต่จะไม,ทำให้คนใดคนหน่ึงเสียหายเม่ือนำ 
มาเล่า'ซา) 
คิดลูว่าความทุกข์จะถูกขจัดออกไปได้มากแค,ไหนหากเราเรียนร้ที่จะชักนำเพื่อน ๆ ไปในทางที่ถูกตอง 
จงกล้าหาญเม่ือเผชิญกับการล่อลวง 
ให้สมาชิกคนหนึ่งในชั้นเรียนอ่านคำพูดของประธานสเป็นเซอร ์ ตับIบิลยู. คิมบัลล ์ ขณะที่ท่านเป็น 
สมาชิกของโควรัมอัครสาวกสิบสอง: 
"โอ้ ถาคนหนุ่มสาวของเราจะเรียนร้บทเรียนพ้ืนฐานน้ี คือที่จะเลือกคบหาเพื่อนที่ดีเสมอ ซึ่งเราจะไม่ 
พบเห็นว่าเขาคบหาคนที่จะทำให้มาตรฐานของเราลดลง ขอให้เยาวชนทุกคนเลือกคบหาเพื่อน 
ที่ทำให้เขามีความปรารถนาในการทำสิ่งถูกตอง เพื่อนที่พยายามทำให้เขาบรรลุจุดสูงสุด อย่าปล่อย 
ให้เขาเลือกคบหาเพื่อนที่ส่งเสริมให้เขาตกอยู่ในความประมาทเป็นอันขาด" (Love versus Lust, 
Brigham Young University Speeches of the Year [Provo, 5 Jan. 1965], p. 8) 

มิตรสหายและเพื่อนรู่นเสียวกันจะเป็นอิทธิพลในทางบวกได้ 
อิทธิพลของมิตรสหายหรือเพื่อนรุ่นเดียวกันใช่ว่าจะเป็นในทางลบเสมอไป อ่านเกล็ดประวัติต่อไปนี้: 
"ในสุสานแห่งหนึ่ง มีหินสิขาวแผ่นเล็ก ๆ เป็นเครื่องหมายหลมศพของเด็กหญิงเล็ก ๆ คนหน่ึง 
บนหินน้ันสลักไว้ว่า: 'เด็กนอยผู้ท่ีเพ่ือน ๆ ของเธอกล่าวว่า "มันง่ายข้ึนท่ีจะเป็นคนดีเม่ือเธอ อยู่กับเรา',  

( File Favorites, comp. Albert Zobell, Jr. [Salt Lake City: Bookcraft, 1968], p. 62) 
คำจำกัดความและกิจกรรม 

เอ็ลเดอร์เฮลส์ให้คำจำกัดความง่าย ๆ แต่เต็มไปด้วยความหมายของคำว่าเพ่ือน: "อะไรคือคำจำกัดความ 
ของคำว่าเพ่ือน? เพื่อนคือคนที่ทำให้มันง่ายขึ้นในการดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณของพระเยชุคริสต์',  

(Robert D.Hales, "This is the Way; and There Is None Other Way,"in Brigham Young University 
of the Year, 1981—82, p. 67) 
อ่านคำจำกัดความคำว่า เพ่ือน ของเอ็ลเดอร์มาร์วิน เจ. แอชตัน ะ "จริง ๆ แล'วเพ่ือนไม่ได้หมายความถึง 
บุคคลที่พยักหนาเห็นด้วยกับการกระทำของเรา หรือไม่แยแสต่อความประพฤติที่ไม่ถูกตองของเรา 
เพื่อนคือบุคคลที่ใส่ใจ" (Marvin J. Ashton,"lt's No Fun Being Poor," Ensign, Sept. 1982, p. 73) 
กล่าวย้อนไปถึงรายชื่ออิทธิพลต่าง ๆ ตั้งแต่ด้น และทำเครื่องหมายอิทธิพลที่เข้ากับคำจำกัดความ 
ของคำว่าเพ่ือนแทํ' 
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การสนทนาข้อพระคัมภีร์ 

การสนทนาข้อพระคัมภีร์ 

ทองใช้ความกลาหาญในการเป็นเพ่ือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคนอื่นกำลังทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง บางครั้ง 
เมแต่ที่โบสถ์เยาวชนยังไม่เห็นอกเห็นใจกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่ไม่ไต้เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกัน 
บางคนเจ็บปวดเมื่อเขาไม่เป็นที่ยอมรับเพราะเขาไม,ใช่สมาชิกของศาสนาจักร เราทุกคนต้องเป็น 
พื่อนแท—เห็นอกเห็นใจทุกคน—โดยเฉพาะกับคนที่รูว่าเขาไม่เป็นที่ยอมรับของคนอื่น ผู้ที่ถูกปฏิเสธ 
0ากผู้ท่ีไม่ย้ังอิด และผู้ท่ีไม,ไต้เป็นสมาชิกของศาสนาจักร 

พระเจ้าทรงจัดเตรียมที่แหงหนึ่งไว้เพื่อพบแรงผลักดันทางบวกจาณพื่อนรูนเสียวก้น 
ให้คนหน่ึงอ่านโมไซยา 18:7—10 ออกเสียง 
• คุณสมบตใดบอกไTเนพระคัมภีร์ข้อนี้ที่เป็นคุณสมบัติของเพื่อนแท้?(ยอมรับคำตอบที่แตกต่างกัน) 
• เราจะสามารถพบความเป็นเพ่ือนดังกล่าวไต้จากท่ีไหนในโลกน้ี? (ท่ีโบสถ์: บางคนอาจพูดถึงคณะ 

เผยแผ่ หรือในพระวิหาร) 
ประธานเดวิด โอ. แมคเคย์ สอนว่าความเป็นเพื่อนคือเหตุผลหลักประการหนึ่งที่พระเจาทรงจัดตั้ง 
ศาสนาจักรของพระองค พระองค์ทรงเตือนเราดวยถึงผลท่ีตามมาหากเราเสือกท่ีจะละเลยโอกาสสำหรับ 
ความเป็นเพ่ือน และอิทธิพลในศาสนาจักร และแสวงหาเพื่อนและอิทธิพลในที่แห่งอื่นพ่านกล่าวว่า: 
"ในบรรดาพรท่ีแสนหวานท่ีสุดของชีวิต คือการเป็นเพื่อนกับชายและหญิงผู้ที่อุดมคติ และความมุ่งมาด 
ปรารถนาของพวกเขาสูงส่งและงดงาม นอกเหนือจากนี้ความรูสึกถึงความสัมพันธ์อันแนบแน่นกับ 
พระผูเป็นเจ้ายังก่อให้เกิดความเต็มใจที่จะช่วยเหลอ การให้กำลังใจและการดลใจของเพื่อนความเป็น 
เพ่ือนคือการครอบครองอันศักดิสทธิ อากาศ นํ้าและแสงอาทิตย์จำเป็นสำหรับดอกไม้ ต้นไม้และต้นไม้ 
ใบหญาทุกชนิดฉันใด รอยย้ิม ความเห็นอกเห็นใจ และความรักของเพ่ือนก็จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวัน 
ของมนุษย์ฉันน้ัน 'ที่จะมีชีวิต หัวเราะ รักเพื่อนและมีเพื่อนรัก คือการให้ความอบอุ่นแก่ชีวิต, เหตุผล 
หลักประการหนึ่งซึ่งพระเจ้าทรงมีในการจัดตั้งศาสนาจักรของพระองค์คือเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคน 
ทั้งสูงและตํ่า จนและรวย แข็งแรงและอ่อนแอ ไต้คบหากับเพ่ือนมนุษย์ของเขา ในบรรยากาศของความ 
เป็นเพ่ือนทางศาสนาท่ียกระดับจิตใจ จะพบส่ิงน้ีไดัไนโควรัมฐานะ ปุโรหิต องค์การช่วยและการประชุม 
ศีลระลึก เขาผู้ที่เพิกเฉยโอกาสเหล่านี้ ผู้ไม,ยอมรับประโยชนํ จากสิ่งนี้เมื่อถึงขีดหนึ่งจิตวิญญาณของ 
เขาเองจะหิวโหย" (in Conference Report, Apr. 1940, p. 116) 
• ใครควรจะเป็นอิทธิพลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเรา? (พระบิดาบนสวรรค์ พระผู้ช่วยให้รอด และ 

พระวิญญาณบริสุทธ) 

พระบิดาบนสวรรค์ พระผู้ช่วยให้รอด และพระวิญญาณบริสทธิ๋ เปีนอิทธิพลที่ดที่ลุ[ดของเรา 
ให้คนหน่ึงอ่าน ยอห์น 15:13 ออกเสียง 
• พระผู้ช่วยให้รอดทรงแสดงให้เราเห็นว่าพระองค์ทรงรักเรามากแค,ไหน? (ความรักของพระองค์ 

มากพอที่จะให้ชีวิตของพระองค์) 
• ใครควรจะเป็นอิทธิพลทิ่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเรา? (พระผู้ช่วยให้รอด) 
พระผู้ช่วยให้รอดทรงสัญญาว่าถ้าเราทำตามพระองค์โดยการเป็นเพื่อนแท้ของพระองค์ เราจะมีมรดก 
ร่วมกับพระองค์คือชีวิตนิรันดร (ดู ค.พ. 93:45) 
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บทที่ 22 

คำถามชวนคิด 

ประจักษ์พยานและการท้าทาย 
เราได้ศึกษาชีวิตของศาสดาหลายท่านในยุค!]จจุบันไปแล้ว เราเห็นแล้วว่าพวกท่านคือผู้ท่ีรอบคอบ 
ในการเลือกอิทธิพลท่ีดีในชีวิต ในการทำดังน้ี ท่านได้เพิ่มพูนพรสวรรค์และคุณสมบัติที่ดีที่สุดของท่าน 
และได้รับพรจากพระเจ้า และเป็นอิทธิพลทางบวกในชีวิตของลูก ๆ ของพระบิดาบนสวรรค์ 
เป็นจำนวนมาก 
แสดงประจักษ์พยานว่ามีความปลอดภัยและความสุขในการเสือกอิทธิพลทางบวกโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในการทำตามพระผู้ช่วยให้รอดและศาสดาของพระองค์ 
ทาทายให้นักเรียนแสวงหาอิทธิพลทางบวก เป็นอิทธิพลทางบวกในชีวิตของเพื่อนและครอบครัว 
หลีกเล่ียงอิทธิพลทางลบ ท้าทายให้พวกเขาเห็นอกเห็นใจทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ดูเหมือนมีปีญหา 
ประธานแมคเคย่พูดถึงคนท่ีอาจทำให้จิตวิญญาณของตนหิวโหย แต่บางคน"หิวโหย" เน่ืองจากสภาวะ 
ที่เขาควบคุมไม,ได้ 
ตอบคำถามเหล่านี้ในใจ: 
• ท่านปฏิเสธหรือไม่พยายามช่วยเหลือคนที่ท่านพบ ผู้ซึ่งกำลังหิวโหยเพราะไม,มีอาหารหรือไม่? 
• ท่านเห็นทุกวัน แต่ไม่รับรูว่ามีบางคนที่จิตวิญญาณของเขาหิวโหยเพราะขาดเพื่อนหรือไม่? 
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20 ศาสดาโจเซฟ เอฟ. สมิธ — 
เสียงแห่งความกล้าหาญ 

เกิด: 13 พฤศจิกายน 1838 ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งประธาน: 1901-1918 

วัตถประสงค์ 

การเฅรียม 

ข้อแนะนำในการ 
ดำเนินบทเรยน 

กิจกรรม 

การสนทนา 

นักเรียนจะได้รับการกระตุ้นให้แสดงความกล้าหาญทั้งทางร่างกายและทางจิตใจโดยผ่านศรัทธาในพระเจ้า 
พระเยซูครสิต์ ดังที่ประธานโจเซฟ เอฟ. สมิธ แสดงให'เห็นเป็นตัวอย่าง 

1. เตรียมโปสเตอร์ข้อพระคัมภีร์ต่อไปน้ีหรือเตรียมเขียนบนกระดาน: สดุดี 23:4 และโรม 8:31 
2. เตรียมแสดงรูปภาพโจเซฟ เอฟ. สมิธ จากภาพสีท้ายเล่มและรูปภาพแมรี ฟิลดิง สมิธและโจเซฟ 

เอฟ. สมิธ บุตรชายของเธอขณะกำลังขับเกวียนข้ามทุ่งราบ (62608; ชุดภาพพระกิตติคุณ 412) 

3. เตรียมดินสอและกระดาษสำหรับสมาชิกแต่ละคนในชั้นเรียน 

บทนำ 
แจกดินสอและกระดาษใหนักเรียนถามคำถามต่อไปนี้เพื่อเป็นการเริ่มตนบทเรียนขอใหนักเรียนเขียน 
คำตอบที่ท่านจะถามในกระดาษแต่ไม่ตองเขียนชื่อของพวกเขาลงไป และท่านจะสนทนาถึงคำตอบ 
เหล่านี้ภายหลัง 
• ในสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านได้ทำอะไรบางที่จำเป็นตองใชความกล้าหาญ? 
• ท่านคิดถึงอะไรเมื่อท่านคิดถึงความกล้าหาญ? (ยอมรับคำตอบท่ีแตกต่างกัน) 
ความกล้าหาญ คือ "พลังทางใจหรือทางจิตใจท่ีจะไม่หว่ันเกรง ยืนหยัดอย่างเหนียวแน่น และต่อด้าน 
อันตราย ความกลัวหรือความยากลำบาก" ( Webster's Tenth New Collegiate Dictionary, s.v. 
"courage") 
• เราจะพัฒนาพลังหรือคุณสมบัตินี้ได้หรือไม่? (ได้) 
• ท่านคิดออกไหมถึงผู้นำที่ยิ่งใหญ ่ ทั้งในและนอกศาสนาจักรที่แสดงความกล้าหาญอย่างมาก? (คำ 

ตอบอาจไม่เหมือนกัน และอาจรวมช่ือของบุคคลต่อไปน้ีเช่น โจเซฟ สมิธ สเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. 
คิมบัลล ์ โคลัมบัส จอร์จ วอชิงตัน หรือนักบินอวกาศ ท่านอาจเสนอชื่อของวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ใน 
ประเทศของท่าน) 

• ท่านคิดออกไหมถึงผู้นำที่ยิ่งใหญ่ทั้งในและนอกศาสนาจักรที่แสดงความขี้ขลาด? (คำตอบส่วนมาก 
จะเป็นไม่อย่างไรก็ตามให้ยอมรับทุกคำตอบ) 

ความกล้าหาญคือคุณสมบัติพ้ืนฐานของการเป็นผู้นำ ชาวโลกช่ืนชมความกล้าหาญ และจะทำตามผู้นำ 
ที่กล้าหาญ ชาวโลกดูแคลนคนข้ีขลาด 
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รูปภาพ 

รูปภาพ 

รอบฅวโจเซฟ เอฟ. สมิธ ห'อมล้อมไปด้วยผู้คนที่กล้าหาญฑงทางรางกายและทางจิตใจ 
แสดงรูปภาพโจเซฟ เอฟ. สมิธ 

วันที่ 13 พฤศจิกายนปี 1838 แมรีฟิลดิง สมิธให้กำเนิดบุตรชายคนแรกชื่อโจเซฟฟิลดิง สมิธใน 
ฟาร์เวสต์ มิสซูร ี (หมายเหตุ: นี ่ ไม่ใช่ โจเซฟ ฟิลดิง สมิธผู้เป็นประธานคนท่ีสิบของศาสนาจักร 
แต่คือบิดาของพ่านซ่ึงเป็นประธานคนท่ีหก) โจเซฟ ยังเด็กเกินกว่าที่จะเข้าใจอย่างเต็มที่ถึงสิ่งทีมาร 
ดาของพ่านและสิทธิชนคนอ่ืน ๆ กำลังทนทุกข์จากการกระทำของกลุ่มคนร,ายมิสซูรีผู้ซึ่งตั้งใจจะ 
ขุดรากถอนโคนชาวมอรมอน แต่เมื่อพ่านอายุหกขวบและอาศัยอยู่ในนอวู พ่านเกิดความเข้าใจ 
อย่างถ,องแห้ถึงการต่อสู;และการข่มเหง พ่านทราบว่าไฮรัมบิดาของพ่านและอาของพ่าน โจเซฟ 
ถูกกลุ่มคนที่โกรธเคืองฆ่าตายในคุกคาร์เทจ ในวัยเยาว์ของพ่านพ่านเป็นพยานหลายครั้งถึงความ 
กลาหาญของชายผู้ยิ่งใหญ่เหล่านี้ แมรี ฟิลดิง สมิธมารดาของพ่านคือบุคคลที่เป็นตัวอย่างของการ 
มีลักษณะ นิสัยที่กล้าหาญและมีพลัง จึงไม,แปลกเลยที่เด็กหนุ,มโจเซฟจะมีลักษณะนิสัยแบบ 
เดียวกันเม่ือพ่านอายุยังห้อยพ่านอายุยังไม,ครบแปดปีในขณะท่ีพ่านต้องขับวัวเทียมเกวียนจากมอนโทรส 
ไอโอวา ไปยังวินเทอร์ ควอเตอร์ เนบรสกา 

โจเซฟ เอฟ. สมิธแสดงความกล้าหาญในวัยเยาว์ 
แสดงรูปภาพโจเซฟ กับมารดากำลังข้ามทุ่งราบ 
เล่าเหตุการณ์ต่อไปนี้จากชีวิตของพ่าน: 
โจเซฟ และมารดา ใชชีวิตในช่วงฤดูหนาวของปี 1847—48 ในวินเทอร ์ ควอเตอร์ (ปีจจุบันคือ 
ส่วนหนึ่งของโอมาฮา เนบรัสกา)เพ่ือเตรียมสำหรับการเดินทางไปทุบเขาซอลท์ เลค 

เม่ือสิทธิชนถูกขับไล่ออกจากนอวู และมาถึงไอโอวา เป็นช่วงฤดูหนาวพอด ี พวกเขาหยุดพักเพื่อ 
เตรียมตัวครั้งสุดท้ายเพื่อเดินทางข้ามไปยังทุบเขาซอลท์เลค ซึ่งเป็นระยะทางถึงหนึ่งพันหกร้อย 
กิโลเมตร และไต้ใชวนเทอร์ ควอเตอร์ เป็นที่ตั้งค่ายชั่วคราวเพื่อปลูกพืชสำหรับผู้ที่กำลังตามมา 
โจเซฟน้อยอายุแปดขวบเปีนฺผู้ดูแลฝูงวัวในช่วงเวลาที่ยากลำบากนั้นและรูสึกถึงความรับผิดชอบ 
ที่ต้องดูแลวัวพ่านร้ว่ามันคือสิ่งจำเป็นสำหรับการเดินทางไปตะวันตก 

เชาวันหนึ่งพ่านและโธมัส เบอร์ดิค ซึ่งเป็นเด็กอีกคนหนึ่งที่อายุเท่ากับพ่านอยู่ห่างจากหมู,บาน 
สองถึงสามกิโลเมตร เพื่อเฝ็าลูฝูงวัวกินหญ้าและในระหว่างนั้นก็ไดหาความสนุกสนานดวยการ 
ขี่ม้าแข่งกันและกระโดดข้ามหลุม ทั้งสองตกใจมากเมื่อเห็นชาวอินเดียนแดงกลุ่มหนึ่งควบม้ามาที่ 
พวกเขา 
"โธมัส...รีบกลับบานทันทีพร้อมกับร้องว่า 'อินเดียนแดง!, 'อินเดียนแดง!" , (Joseph Fielding 
Smith, comp., Life of Joseph F. Smith [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1938], p. 135) 
สิ่งแรกที่โจเซฟเในทันทีว่าจะต้องทำคือ ดูแลฝูงวัวให้ปลอดภัยเพราะท่านร้ว่าถ้าวัวหายพวกท่าน 
จะไป จากวินเทอร์ ควอเตอร์ในปีน้ันไม่ไต้ ท่านต้อนฝูงสัตว์อย่างรีบร้อน ชาวอินเดียนแดงสองคน 
ควบม้าผ่านท่านตามโธมัสผู้ซ่ึงกระโดดลงจากม้าดวยเหตุผลบางอย่างและว่ิงกลับม้านไป อินเดียน 
แดง คนหนึ่งเอาม้าของโธมัสไป โจเซฟขี้นไปอยู่หน้าฝูงวัวและทำให้มันเปลี่ยนทิศทางมุ่งกลับ 
ม้านสำเร็จก็พอดีชาวอินเดียนแดงมาถึง ความพยายามของท่านผนวกกับการจู่โจมอย่างฉับพลัน 
และเสียงร้องตะโกนของพวกอินเดียนแดง ทำให้ฝูงวัวแตกตื่น ในที่สุดชาวอินเดียนแดงจำนวน 
หน่ึงก็สามารถไล่ท่านทันแม้ท่านจะพยายามหนีอยู่ช่วงระยะเวลาหน่ึง 
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I 

1 
การสนทนา 

I 

โปสเตอร์หรือกระดาน I 
( 

'อินเดียนแดงคนหนึ่ง,, ท่านกลำว "ขี่ม้ามาทางด้านซายและอีกคนหนึ่งมาทางด้านขวาของข้าพเจ้า 
1เละสองคนนั้นได้จับแขนและขาข้าพเจ้าและยกข้าพเจ้าขึ้นจากหลังม้า จากนั้นทั้งสองก็ควบม้าของ 
^นให้ข้าลงจนกระท่ังม้าของข้าพเจ้า [ว่ิง] ลอดผ่านข้าพเจ้าไป แล้วพวกเขาก็โยนข้าพเจ้าลงบนพ้ืนอย่าง 
ม้าระหํ่า ม้าหลายตัวที่อยู่ด้านหลังกระโดดข้ามข้าพเจ้าไป แต่ไม่ได้ทำให้ข้าพเจ้าบาดเจ็บ ชาวอินเดียน 
.เดงจับม้าข้าพเจ้าไปและพวกเขาควบม้าอย่างเร็วไปในทิศทางเดียวกับที่พวกเขามา" (Smith, Life of 
Joseph F. Smith, p. 136) 
โจเซฟหนุ่มผู้กล้าหาญและเด็ดเด่ียวถ่วงเวลาชาวอินเดียนแดงไวนานพอท่ีพวกผู้ชายจากหมู่ม้านจะมาถึง 
.เละทำให้ชาวอินเดียนแดงตกใจหนีไป ม้าของเขาหายไป แต่วัวทุกตัวปลอดภัยเนื่องจากความกล้า 
แาญ,ของโจเซฟ 

เม่ือท่านอายุเกา'ปี ท่านขับเกวียนกันหนึ่งซึ่งเทียมด้วยวัวแปดตัวไปยังทุบเขาซอลท์ เลค ที่นั่นท่านได้ 
1ป็นเด็กเล้ียงวัวท่ีมีความรับผิดชอบอีกคร้ัง ตลอดระยะเวลาท่ีท่านดูแลฝูงวัว ท่านไม่เคยปล่อยปละ 
ละเลยจนทำให้วัวหายไปแม้แต่ตัวเดียว คร้ังหน่ึงท่านได้ช่วยชีวิตลูกวัวตัวหน่ึงจากพวกสุนัขป่าท่ีดุร้าย 
อย่างกล้าหาญ 

กวามกล้าหาญเกิดจากศรัทธา 
• เด็กหนุ่มโจเซฟ เอฟ. ได้รับความกล้าหาญน้ีมาจากไหน? (คำตอบอาจแตกต่างกัน และอาจรวมถึง: 

จากมารดาของท่าน จากบิดาและอาของท่าน จากพระบิดาบนสวรรค์) 
• อะไรทำให้เรามีความกล้าหาญ? (ศรัทธา) 
แสดงโปสเตอร์หรือเขียนสดุดี 23:4 และโรม 8:31 บนกระดาน 
ศรัทธาเป็นพ้ืนฐานของความกล้าหาญ และโจเซฟได้เห็นศรัทธาอย่างมากจากมารดาของท่าน ท่าน 
เล่าเหตุการณ์ต่อไปน้ีให้ลูกของท่านฟิงบ่อย ๆ เพ่ืออธิบายว่าทำไมท่านจึงมีศรัทธาอย่างมากในการสวด 
อ้อนวอน 

ขณะท่ีพวกท่านอาศัยอยู่ในวินเทอร์ ควอเตอร์ โจเซฟหนุ่มเดินทางไปเซนต่ไจเซฟ มิสซูรีกับมารดา 
และโจเซฟ ฟลดิงลุงของท่าน เพื่อไปซื้อสัมภาระบางอย่างสำหรับใช้ในการเดินทางจากวินเทอร์ 
ควอเตอร์ ไปยังหุบเขาซอลท์ เลค ระหว่างทางกลับม้านพวกท่านพักแรมหนึ่งคืนใกล้กับกลุ่มคน 
ที่มีวัวอยู่ฝูงหนึ่ง เพ่ือป้องกันไม,ให้วัวของพวกท่านปะปนกับวัวฝูงอ่ืนและถูกไล่ด้อนไป พวกท่านจึง 
ยังคงใส่แอกวัวไว้เมื่อปล่อยมันออกไปกินหญ้าในคืนนี้น เช้าวันรุ่งขึ้นพวกท่านไม่เห็นวัวโจเซฟ 
กับลุงคนหาตลอดเช้านี้นและกลับมายังที่พักเพื่อรายงานว่าวัวหายไปแล้ว โจเซฟมาถึงเกวียนเป็นคนแรก 
และจดบันทึกไว้ว่า "vเมื่อข้าพเจ้ามาถึง ก็เห็นคุณแม่กำลังคุกเข่าสวดอ้อนวอนอยู่ ข้าพเจ้าหยุดชะงัก 
ครู่หน่ึงและจากน้ันค่อย ๆ ย่องเข้าไปให้ใกล้พอที่จะได้ยินคำทูลอ้อนวอนของเธอต่อพระเจ้า ซึ่งเธอ 
ทูลขอเพื่อพระองค์จะไม่ทรงยอมให้เราถูกทิ้งไว้ไนสภาพนี้โดยไม่ช่วยเหลือ แต่ขอให้ ทรงนำเราให้พบ 
วัวสองตัวที่หายไป เพ่ือเราจะเดินทางต่อไปได้อย่างปลอดภัย เม่ือเธอลุกข้ึนก็พบว่า ข้าพเจ้ายืนอยู่ 
ใกล้ ๆส่ิงแรกท่ีข้าพเจ้าเห็นบนใบหน้าสวยงามของเธอคือรอยย้ิมท่ีเบิกบาน ซึ่ง ทำข้าพเจ้าผู้ซึ่งท้อแท้-
สิ้นหวังกลับมีความหวังขึ้นมาอีกครั้ง และมีความรูสึกมั่นใจอย่างที่ไม่เคยเสกมาก่อน, " (Smith, Life 
of Joseph F. Smith, p. 132) 
มารดาของท่านบอกให้โจเซฟและคุณลุงรับประทานอาหารขณะที่เธอเดินออกไปหาวัวพี่ชายของเธอ 
คัดคานเพราะท่านได้หาทุกที่แล้ว เธอเพียงแต่ย่ึ^มและเดินตรงไปท่ีแม่น้ีาชายคนหน่ึงท่ีดูแลฝูงวัวทักทาย 
เธอและพูดว่า "vคุณผู้หญิงครับ ผมเห็นวัวของคุณอยู่ทางโน้น [เขาชไปอีกทางหน่ึงซ่ึงเป็นทางท่ีผิด] 
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ตอนรุ่งเช้า ,"(Smith, Life of Joseph F. Smith, p. 133) มารดาของโจเซฟไม่ได้หันกลับ 
แต่ยังคงเดินหน้าต่อไป เม่ือเห็นดังน้ี ชายคนนั้นจึงควบม้าด้วยความรีบเร่งตรงไปยังฝูงวัวของเขา 
เพื่อตอนฝูงวัวและไล่มันเดินไปอย่างเร็ว ซิสเตอร์สมิธเห็นวัวของเธอถูกมัดอยู่กับด้นไม้ริมตลิ่ง 
เพ่ือพรางตาไม,ให,คนพบ แมรี ฟิลดิง สมิธ ไม่ห่วงเพราะเธอวางใจพระเจา ไม่ได้วางใจ มนุษย์ (See 
Smith, Life of Joseph F. Smith, pp. 132-33) 

หลังจากน้ันไม่นาน ระหว่างเดินทางไปยังทุบเขาซอลท์ เลค โจเซฟเห็นอีกตัวอย่างหนึ่งถึงศรัทธา 
ของเธอ เน่ืองจากการเดินทางเป็นเวลานานไปยังไซอัน ทำให,วัวตัวหนึ่งเหนื่อยมากและลมป่วยจน 
ตองนอนลงบนพื้นมารดาของท่านนำขวดนั้ามันที่ได้ทำให้ศักดิสิทธึ่แลวมาใหพี่ชายของเธอและมี 
ชายอีกคนหน่ึงเพ่ือให้พรวัวเพราะมันจำเป็นสำหรับการเดินทาง "พี่น้องชายทั้งสองเทนั้ามันลงบน 
หัววัวและวางมือบนหัวของมัน...ท่านทำกับสัตว์เช่นเดียวกับที่ทำกับมนุษย์ทันใดนั้นวัวก็ลุกขึ้น 
และภายในไม,ก่ีนาทีมันก็สามารถลากเกวียนไปได้ราวกับไม่มีอะไรเกิดข้ึน,, (Smith, Life of Joseph 
F. Smith, p. 150) 
มารดาที่รักของท่านเสียชีวิตเมื่อท่านอายุเพียงแค,สิบสามป ี แต่ท่านได้เห็นตัวอย่างของความกล้า 
หาญ ศรัทธาและความซ่ือสัตย์จงรักภักดีจากเธอมากมายหลายเร่ือง และท่านได้สร้างสิ่งเหล่านั้น 
เพิ่มเติมต่อไปตลอดชีวิตของท่าน 
• ท่านตองการความกล้าหาญประเภทใด หรือระดับใดในวัยสิบห้าปีในการขามนั้าขามทะเลไป 

เผยแผ่ศาสนาในบรรดาผู้คนท่ีท่านไม่เข้าใจภาษาของพวกเขา (ไม,มีศูนยฝิกอบรบผู้สอนศาสนา 
ในสมัยน้ัน) และท่ีซ่ึง ท่านไม่คุนเคยกับขนบธรรมเนียมประเพณีและอาหารที่แปลกของพวก-
เขา? (ยอมรับข้อคิดเห็นท่ีแตกต่างกัน) 

• การออกไปโดยไม่มีลุงเงินหรือย่าม (หมายถึงไม,มีเงิน)จะเป็นอย่างไร? 
เม่ือโจเซฟ เอฟ. สมิธอายุสิบห้าปีท่านถูกเรียกไปสอนศาสนาที่เกาะแซนด์วิช ปีจจุบันเรียกว่าเกาะ 
ฮาวาย หลังจากไปถึงท่านก็ล้มป่วย แต่ท่านใชโอกาสน้ีเพ่ือเรียนร้ภาษาจนสามารถพูดภาษาพ้ืนเมือง 
ได้ ท่านเรียนรูภาษาในหนึ่งร้อยวัน ท่านเรียนรูที่จะรักผู้คนและอาหารของพวกเขาด้วย ผู้สอน 
ศาสนาบางคนหมดความพยายามและกลับบาน บางคนรูสึกว่าเฉพาะชาวอเมริกันและชาวยุโรป 
เท่าน้ันท่ีจะเปล่ียนใจเล่ือมใส ไม่ใช่ชาวพ้ืนเมือง แต่โจเซฟร้ โดยผ่านประธานบริกัม ยัง ว่าพระเจ้า 
ทรงส่งท่านเพ่ือนำความสว่างของพระกิตติคุณมาสู่ผู้คนท่ีมีน้ัาใจและมีความรักเหล่าน้ี--ชนพ้ืนเมือง 
ของเกาะน้ัน 
สามปีต่อมา และยังคงอายุน้อยกว่าคนหนุ่มในปีจจุบันที่ถูกเรียกไปสอนศาสนา ท่านถูกปลดให้ 
กลับบ้าน ระหว่างเดินทางกลับ เช่นเดียวกับเดินทางไปเกาะ พวกเอ็ลเดอร์จำเป็นตองหยุดแวะและ 
หางานทำเช่นการเก็บเกี่ยวในไร่หรือที่ใดก็ได้เพื่อมีเงินซื้อเสื้อผาและอาหารและเพื่อเป็น ค,าใชจ่าย 
ในการเดินทางกลับซอลท์เลค ซิตี ้ เมื่อพวกท่านมาถึงซาน เบอร์นาร์ดิโอ (เป็นเมืองหนึ่งใน แคลิ-
ฟอร์เนียตอนใด้) โจเซฟได้รับการว่าจ้างให้เป็นคนขับรถม้าเพื่อนำวัวหรือล่อข้ามทะเลทรายไป 
ซอลท์ เลค 
ในช่วงเวลานี้ผู้คนมีความร้สึกต่อด้านมอรมอนอย่างรุนแรง บริคัม ยังและชาวมอรมอนถูกตำหนิ 
เพราะการสังหารหมู่ที่เมา mทน มีโดว ์ ที่ซึ่งผอพยพที่ไม่ใช่มอรมอนถูกฆ่าตายระหว่างเดินทาง 
ผ่านยูท่าห์ไปแคลิฟอร์เนียในปี 1857 ด้วยเหตุนี้กองทหารสหรัฐจึงเดินทางไปยูท่าห์อันเนื่องมาจาก 
คำฟ้องร้องผิด ๆ ของเจ้าหน้าท่ีรัฐบาลในยูท่าห์ผู้ซ่ึงเป็นศัตรูต่อสิทธิชนยุคสุดทาย "มี^ชายผู้มี1ใจเป็น 
ฆาตกรจำนวนมากมายอยู่ทั่วไป" คุยอวดว่าจะฆ่าชาวมอรมอนทุกคนที่เขาพบ (Smith, Life of 
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oseph F. Smith, p. 188) ด้วยเหตุนี ้ สมาชิกของศาสนาจักรจึงตองเดินทางเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เพ่ือความ-
เลอดภัย 

จเซฟ เอฟ. และคณะของท่านหยุดตั้งค่ายในบ่ายวันหนึ่งเมื่อกลุ่ม "คนขี้เมาควบม้าเข้ามาในค่าย... 
ฌถสาบานและขู่ว่าจะฆ่า 'ชาวมอรมอน' ทุกคนที่เหยียบย,างเข้ามาในเสันทางของเขา...เมื่อสมาชิก 
ทงคนของศาสนาจักรได้ยินว่าพวกเขากำลังมา ก็ได้เข้าไปหลบซ่อนในพุ่มไม้ชายฝึงแม่นี้าเพื่อไม่ให้ 
ทก,น้ันเห็น โจเซฟ เอฟ....เก็บรวบรวมฟืนเพ่ือทำเป็นเชอเพลิง [ท่านเดินไปยังท่ีเก็บฟืน อันธพาลขี้เมา 
เนหน่ึงถึอปีนพกอยู,พร้อมทงพูด]1ว่า มันเป็นหน้าที่ของเขาที่จะ [ฆ่า] 'มอรมอน , ทุกคนที่เขาพบ... 
เขาถามโจเซฟ] ด้วยนี้าเสียงที่เกรยวกราดและดังว่า 'แกเป็น..มอรมอนรึเปล่า?, [โจเซฟไม่แยแส 
เนที่จองมายังท่าน] และมองจ้องในดวงตาของอันธพาลผู้นี้น...ท่านตอบอย่างองอาจว่า 'ใช่ครับผม 
เมเป็นมอรมอนท่ีซ่ือสัตย์ จงรักภักดี และไม่มีวันเปลี่ยนแปลง, 

สิ่งนี้ทำให้ชายคนนั้น [ประหลาดใจ] และ...เขาคว้ามือ [ของเอ็ลเดอร์สมิธ]ไว้และพูดว่า 

'ดีละ คุณเป็น...คนที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยพบ! จับมือกันหน่อยพ่อหนุ่ม ฉันดีใจที่เห็นชายที่กลาปกป้อง 
เวามเชอของเขา,,, (Smith, Life of Joseph F. Smith, p. 189) ชายคนนั้นลูเหมือน จะเป็นหัวหน้ากลุ่ม 
^เราะเม่ือเขาควบม้าจากไป คนอ่ืน ๆ ก็ตามเขาไป ประธานสมิธกล่าวว่า ท่านมั่นใจเหลือเกินว่าจะถูก 
งเมื่อท่านยอมรับว่าเป็นมอรมอน แต่ท่านยอมหากจะตองถูกยิง 

ในตัวอย่างนี ้ โจเซฟ เอฟ. สมิธแสดงความกลาหาญประเภทใด ทางร่างกายหรือทางจิตใจ? 
(ทั้งสองทาง) 
บุคคลหนึ่งกลัวและขณะเดียวกันก็มีความกลาหาญได้หรือไม,? (หลังจากให้สมาชิกในช้ันเรียนแสดง 
ความคิดเห็นแล้ว อ่านขอความต่อไปนี้ของเอ็ลเดอร์มาเรียน ดี. แฮงค์ส) 

ในความกล้าหาญไม,ใช่ว่าจะไม,มีความกลัวเสียทีเดียว ความกล้าหาญที่แท่,จริงจะแสดงให้ประจักษ์ 
ดยการกระทำส่ิงท่ีตองทำอย่างกล้าหาญโดยไม่คำนึงถึงความกลัว หรือ สิ่งที่เป็นอันตราย หรือการ 
เอเลียนของฝูงชน หรือคำเยยหยันถากถางจากเพ่ือนรุ่นราวคราวเดียวกัน ความกล้าหาญท่ีแท่'จริง คือ 
กรทำส่ิงถูกตองโดยไม่คำนึงถึงอันตราย การต่อด้าน หรือความกลัว,, (in Vital Quotations, comp. 
Emerson Roy West [Salt Lake City: Bookcraft, 1968], p. 74) 
เม้ชีวิตต่อมาจะไม,ง่ายนักสำหรับประธานสมิธ ในช่วงที่ท่านเป็นประธานของศาสนาจักรมีการต่อ 
ทนศาสนาจักรอย่างมาก กลุ่มการเมืองต่อด้านมอรมอนในยูท่าห์ใชหนังสือพิมพ์ทองท่ีกระจายข่าว 
ปท่ัวประเทศว่าประธานโจเซฟ เอฟ. สมิธ เป็นบุคคลท่ีน่ารังเกียจ ท่านมองข้ามการสบประมาทของ 
[ตรูโดยไม่ตอบโตแต่อย่างใด ท่านกล่าวว่าล้าศาสดาโจเซฟ สมิธอดทนการข่มเหงที่ท่านทนทุกข่ได้ 
เละล้าพระผู้ช่วยให้รอดอดทนได้และทนทุกข์โดยไม่ปริปาก ท่านก็ทำได้เช่นกัน ท่านรูว่าสักวันหนึ่ง 
ทามจริงจะชนะ ศรัทธาของท่านทำให้ท่านกล้าหาญ ในระยะนี้ศาสนาจักรยังคงเติบโตต่อไปซาตาน 
[ละสมุนของเขาไม่สามารถหยุดยั้งศาสนาจักรได ้ สิทธิชนยุคสุดทายรัก ยกย่อง ละเคารพบุรษแห่ง 
เวามกล้าหาญท่ีย่ิงใหญ่ผู้น้ี แม้แต่ศัตรูจำนวนมากของท่านก็ยังให้เกียรติท่านก่อนท่ีท่านจะสนชีวิต 
บุคคลผู้ใดด้องถูกข่มเหงเพราะเหตุความชอบธรรมผู้นี้นเป็นสุขเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขา,, 

มัทธิว 5:10) 

พงใชความกล้าหาญอย่างมากเพื่อจะอยู่เหนือการล่อลวงและความยากลำบากของชีวิต เราจะทำดังท่ี 
\ระธานโจเซฟ เอฟ. สมิธทำได้หากเรามีศรัทธา 
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บทที่ 22 

ประจักษ์พยานและการท้าทาย 

แสดงประจักษ์พยานถึงความจริงท่ีว่าการมีศรัทธานำมาซ่ึงความกล้าหาญในการเผชิญ!]ญหาต่าง ๆ 
ของชีวิตท้าทายสมาชิกในชั้นเรียนให้แสดงความกล้าหาญในชีวิตของพวกเขา 
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21 โจเซฟ เอฟ. สมิธ: 
การไถ่คนตาย 

วัตลุประสงค์ 

การเตรียม 

ข้อแนะนำในการ 
ดำเนินบทเรียน 
ทดสอบความรู 

รูปภาพและ 
การสนทนา 

โดยดูจากท่ีมาของคำสอนและพันธสัญญาภาค 138 สมาชิกในชั้นเรียนจะรูว่าการชดใช้ของพระผู้ช่วย 
ให้รอดคือพรย่ิงใหญ่ท่ีสุด 

1. เตรียมแสดงรูปภาพต่อไปน้ี: 
ก. โจเซฟ เอฟ. สมิธ จากภาพสิท้ายเล่ม 
ข. ตนไมต้นหน่ึงในป่า (ดู หนา "62" p. 62) และภาพป่าไม (ในบทเรียนน้ี) 
ค. ผู้สอนศาสนา (ทางเลือก) 

2. แจกสำเนาทดสอบความรูแก่สมาชิกในช้ันเรียน เตรียมดินสอไว้ให้ต้วย (ดูท้ายบท) หมายเหตุ: 
เนื่องจากหลายคนไม่ค่อยเข้าใจหลักธรรมแห่งการไถ,คนตาย จึงขอแนะนำให้พ่านสอนอย่างไม่ 
เป็นทางการดวยการสนทนาในช้ันเรียนมาก ๆ เป็นสิ่งสำคัญที่จะสอนบทเรียนนี้ดวยพระวิญญาณ 
เพ่ือช้ันเรียนจะรู้สึกถึงประจักษ์พยานของพ่าน 

ให้แน่,ใจว่าทุกคน Iความหมาย,ของการไถ ("การปลดปล่อยจากการเป็นเชลยโดยการจ่ายค่าไถ,") 
เพราะแอดัมและอีฟล่วงละเมิด เราทุกคนจึงต้องตาย แต่พระเยซูคริสต์ทรงเสนอพระองค์เองเพื่อ 
ไถ,พวกเราหรือจ่ายค่าบาปให้เรา พระองค์ทรงทนทุกข์ทรมานและสิ้นพระชนมเพื่อเราจะมีชีวิตอีก 
พระเยซูทรงจ่ายราคาเพ่ือเรา นั่นสือการไถ, พระองค์ทรงเป็นพระผู้ไถ1ของเรา 

บทนำ 
นำเข้าสู่บทเรียนโดยการแจกสำเนาทดสอบความรูและดินสอ แนะนำชั้นเรียนให้ตอบว่าถูกหรือผิด 
ในแต่ละข้อ บอกพวกเขาว่าจะตรวจแบบทดสอบของตัวเองในภายหลัง 

• "ถาครูพูดว่า 'สมสักด (ใช้ชื่อของนักเรียน) มองไม่เห็นป่าเพราะต้นไมบัง' พวกเธอคิดว่าครู 
หมายความว่าอย่างไร?" พ่านคิดว่าประโยคนี้หมายความว่าอย่างไร? (เรามักจะมองเห็นต้นไม 
ที่อยู่รอบตัวเรา—สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรา—[แสดงภาพต้นไม้ที่อยู่ใกล้] สิ่งที่อยู่ใกล้เราดูเหมือนจะมี 
ความสำคัญอย่างย่ิง และเรามองไม่เห็นภาพรวมท้ังหมด [แสดงภาพป่า] 

• ในนิยายอังกฤษเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับกษัตริย์อาเธอร ์ มีพ่อมดคนหนึ่งชื่อว่าเมอร์ลิน เขา 
แปลฬางกษัตริย์ให้กลายเป็นเหยี่ยวเพื่อพระองค์จะบินไต้สูงเหนือแผ่นดินโลก พ่านคิดว่าทำไม 
พ่อมดจึงทำเช่นนั้น? (เพื่อให้กษัตริย์มองเห็นโลกและสอนพระองค์ว่า ไม่มีเขตแดนกั้นระหว่าง 
อาณาจักร ก่อนหนานั้นพระองค์มองเห็นแต่ต้นไม และมองเห็นไต้จำกัด) 

• อะไรคือ "ต้นไม" ของพ่าน สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวพ่านซึ่งตอนนี้พ่านคิดว่าสำคัญ? (พวกเขาอาจกล่าวถึง 
การเป็นคนเก่งต้านกีฬา ชนะการแข่งขัน เป็นคนท่ีมีช่ือเสียง ทำตามแฟชั่น ฯลฯ) 

• หากพ่านสามารถมองเห็นชีวิตตลอดนิรันดร "ต้นไม้" เหล่าน้ีจะมีความสำคัญแค,ไหน? (นักเรียน 
อาจให้คำตอบท่ีหลากหลายอธิบายว่าส่ิงน้ันส่วนใหญ่จะไม่มีความสำคัญเลย) 
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คำถามชวนคิด 
และข้อความที่ยกมา 

การสนทนา 
โดยใข้รูปภาพ 

การสนทนา 

การสนทนาพระคัมภีร์ 

• ท่านคิดว่าทำไมพระเจาจึงทรงแสดงภาพที่มาปรากฎของโลกจากเริ่มตนจนถึงที่สุดแก่ศาสดา เช่น 
เอบราแฮม และโมเสส? (ดู โมเสส 1:27-39 และ เอบราแฮม 3) 

พระเจ้าทรงช้ีให้เห็นว่าภาพรวมท้ังหมดย่ิงใหญ่เกินกว่าบุคคลใดจะมองเห็นได้ในช่ัวขณะเดียวเราไดรับ 
พรท่ีมีศาสดาผู้ได้เห็นหรือได้รับการบอกเล่าถึงภาพท่ีย่ิงใหญ่กว่า 

สิทธิชนยุคลุ[ดท้ายไม่ควรกลัวความตาย 

• มันทำให้ทำนกังวลหรือเศร้าโศกหรือไม,ที่รูว่าวันหนึ่งท่านจะตองตาย?ไตร่ตรองคำถามใfนแล'วตั้งใจ 
ฟิงสิ่งที่ประธานโจเซฟ เอฟ. สมิธพูด 

ประธานสมิธกล่าวว่า "ข้าพเจ้าช่ืนชมยินดีท่ีข้าพเจ้าเกิดมาเพ่ือมีชีวิต เสียชีวิต และท่ีจะมีชีวิตอีก ข้าพเจ้า 
ขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้าสำหรับความรูน้ีมันทำให้ข้าพเจ้ามีความสุขและสันติซ่ึงโลกไม,สามารถให้ได้ 
ทั้งโลกก็เอามันไปไม่ได้...ข้าพเจ้าไม่มีเหตุผลที่จะร้องไห้ครํ่าครวญแม้ในเรื่อง ความตายจริงอยู่ข้าพเจ้า 
มีความอ่อนแอพอที่จะร้องไห้เมื่อเพื่อนและเครือญาติเสียชีวิต...แต่ข้าพเจ้าไม่มีเหตุผลที่จะร้องไห้ 
คร่ําครวญ หรือเศร้าโศกเน่ืองจากความตายท่ีเข้ามาสู่โลก...ความกลัว ในเร่ืองความตาย [ทางโลก] นี้ด้อง 
ถูกนำออกไปจากสิทธิชนยุคสุดท้าย" (เGospel Doctrine [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1939], 
p. 428) 
แสดงรูปภาพผู้สอนศาสนา 

• มีใครบางในครอบครัวของท่านหรือคนที่ท่านรูจักดีไปเป็นผู้สอนศาสนา? มีคนร้องไห้เมื่อพวกเขา 
จากไปหรือไม่? ทำไม? คนท่ีถูกท้ังไว้เบ้ืองหลังร้องไห้คร่ําครวญหรือไม,? (คำตอบที่เป็นไปได้อาจ 
ได้แก่: คนท่ีอยู่เบ้ืองหลังร้องไห้ แต่พวกเขาไม,ได้ร้องไห้คร่ําครวญ พวกเขาร้ว่าพวกเขาจะคิดถึง 
ผู้สอนศาสนาที่จากไป แต่พวกเขารูว่าน่ันคือการจากกันเพียงช่ัวคราว) 

• เม่ือผู้สอนศาสนากลับบาน จะมีความร้สึกอย่างไรในวันคืนสู่เหย้า? (ความปีติยินดี ความสุข ความ-
ภาคภูมิใจ) 

ประธานสมิธเปรียบเทียบความตายกับการกลับจากการเป็นผู้สอนศาสนา ผู้สอนศาสนาตอบรับ 
การเรียกให้เป็นผู้สอนศาสนา บรรลุจุดประสงค์ของการเป็นผู้สอนศาสนา แลวก็กลับบานเราทุกคน 
ก็ได้รับการเรียกให้ทำภารกิจบนโลกนี้ เรามาและทำจุดประสงค์ของภารกิจให้สำเร็จ และวันหน่ึงเรา 
จะกลับไปยังพระนิเวศน์ของพระบิดาบนสวรรค์เพ่ือคืนสู่เหย้าอย่างมีความสุขหากเรา ดำเนินชีวิตตาม 
พระบัญญัติของพระบิดาบนสวรรค์ 

สิทธิชนยูคลุ[ดท้ายได'รับการสอนดวยภาพของชีวิตที่กว้างไกลกวาคนอื่น 

• มีคนตายคนใดที่ท่านอยากไปเยี่ยมหรือไม,เช่นญาติหรือเพื่อน? คนท่ีท่านอยากร้จัก เช่นบรรพบุ3ษ 
หรือบุคคลในประวัติศาสตร์? วีรบุรุษ? (ครูอาจกล่าวถึงบางคนท่ีครูเองอยากไปเย่ียม และบอกว่า 
ทำไมการไปเยี่ยมนั้นจึงมีความหมายอย่างมาก) 

• ในฐานะท่ีเป็นสิทธิชนยุคสุดท้าย ทำไมเราจึงเชื่อว่าเราจะได้รับสิทธิพิเศษของการอยู่ร่วมกับคนที่ 
เรารักหลังจากความตาย? เราได้รับความเช่ือหรือความหวังน้ีจากท่ีใด? 

นำชั้นเรียนให้อ่านพระคัมภีร์ต่อไปนี้: โมเสส 5:9-10; เอเสเคียล 37:5-6, 12, 14; ดาณียล 12:2; โยบ 
19:25-26 ฌ้นว่าศาสดาในพันธสัญญาเดิมมองเห็นล่วงหนาถึงการฟืนชีวิตครั้งใหญ่ของคนตาย 
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การสนทนา 

การสนทนา 

ศาสดาหลายท่านในพระคัมภีร์มอรมอนมองเห็นล่วงหน้าถึงการห่ึเนคืนชีวิตด้วยเช่นกัน (ดู แอลมา 11: 
40-45) 
• เรามีหลักฐานใดที่พิสูจน์ว่าคำพยากรณ์จากพระคัมภีร์แต่ละข้อเหล่านี้เป็นจริงแล'ว? (คำตอบอาจ 

แตกต่างกัน พยายามให้แน่ใจว่ามีการกล่าวอ้างถึงหลักฐานต่อไปน้ี) 
ประจักษ์พยานที่บ,นทกโดยผู้เขยนพันธสัญญาใหม่และพระคัมภีร็่มอรมอน 
มัทธิว 27:52-53; 3 นีไฟ 11:14-15 
ประจักษ์พยานในยุคสุดท้าย โจเซฟ สมิธ จูเปียร ์ ออณิวอร์คาวเดอรี และซิดนีย ์ ริกดัน ทั้งสามคน 
แสดงประจักษ์พยานว่าพวกเขาเห็นพระเจ้าพระเยซ ู พระองค์เดียวกับที่ถูกตรึงกางเขนในเจรูซาเล็ม 
และว่าพระองค์ทรงปรากฎต่อพวกเขา (ดู ค.พ. 76:14, 20; 110:2) 

ความเข้าใจในเรื่องการเปีนอยู ,ชั่วคราวของเราซึ่งเ?เนส่วนหนึ่งของนิรันดร 
เมื่อมาถึงจุดนี้ให้ตรวจแบบทดสอบตามรายการต่อไปนี้ คำตอบที่ถูกตองจะอยู่หลังข้อความที่ผิด 
ในแบบทดสอบ สนทนาข้อพระคัมภีร์ต่อไปน้ี: 
fl 1. วิญญาณของเราเป็นอยู่ก่อนที่เราจะเกิดมาบนแผ่นดินโลก (ดู ค.พ. 49:17) 
ผ 2. ก่อนเกิดเรามีร่างกายที่มีเนื้อหนังและกระลูกเหมือนกับที่เรามีอยู่ขณะนี้ (ก่อนเกิดเราเป็นวิญญาณ 

ดู ค.พ. 138:56) 
ถ 3. เมื่อเราเกิดเราได้รับร่างกายทางเนื้อหนัง ซึ่งจะตองประสบกับความตาย (ดู โมเสส 6:59) 
ถ 4. เม่ือเสียชีวิต ร่างกายและวิญญาณจะแยกออกจากกัน ร่างกายจะเน่าเปีอย ส่วนวิญญาณจะไปยังโลก 

แห่งวิญญาณ (ดู แอลมา 40:21) 
ถ 5. ในโลกแห่งวิญญาณจะมีการพิพากษาบางส่วน คนชอบธรรมจะไปที่รมดี และคนช่ัวร้ายจะไป 

ที่คุกแห่งวิญญาณ (ดู แอลมา 40:12, 14; ค.พ. 138:20-22) 
ผ 6. ตอนสิ้นสุดของมิลเลเนียมเฉพาะผู้ชอบธรรมเท่านั้นที่จะฟืนคืนชีวิต วิญญาณและร่างกายของ 

พวกเขาจะรวมกันอีกและจะไม่แยกจากกันอีก (ตอน/ร่ิฆตฆของมิลเลเนียมเฉพาะผู้ชอบธรรมเท่าน้ัน 
ที่จะฟืนคืนชีวิต วิญญาณและร่างกายของพวกเขาจะรวมกันอีก และจะไม,แยกจากกันอีกเลย ดู ค.พ. 
88:96-101) 

ผ 7. ผู้ที่ได้รับร่างกายมตะ ดำเนินชีวิตอย่างชั่วร้าย เม่ือตายจะไม,ฟืนคืนชีวิต (ผู้ท่ีได้รับร่างกายมตะ 
ดำเนินชีวิตอย่างชั่วร้าย เมื่อตายแล้วจะฟืนคืนชีวิตตอนสิฆสุคมิลเลเนียม เพื่อพวกเขาจะมีเวลา 
คิดถึงการทำที่ผิด ๆ เหล่าน้ันและกลับใจถาพวกเขาตองการ ดู ค.พ. 88:101) 

หากทุกคนฟืนคืนชีวิต อะไรคือข้อได้เป1ยบของการรักษาพระบัญญัติ? (ผู้ที่รักษาพระบัญญัติจะได้ 
ชีวิตนิรันดร์และความสูงส่ง ดู เอบราแฮม 3:26) 
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บทที่ 22 

การสนทนา 

ภาพที่มาปรากฏตอประธานโจเซฟ เอฟ. สมิธเกี่ยวกับการไถ ,คนตาย 
ประธานโจเซฟ เอฟ. สมิธ เป็นพยานว่าแม้จะไม,มีประจักษ์พยานของคนอื่น หรือจากพระคัมภีร์ 
หรือจากหนิ;งสือใด ๆ ที่เขียนไว แต่ท่าน "ได้รับประจักษ์พยานจากพระวิญญาณในใจของขาพเจ้าเอง 
และขาพเจ้าเป็นพยานต่อพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้า เหล่าเทพและมนุษย์ โดยไม่กลัวถึงผลท่ีตามมาว่า 
ข้าพเจ้ารูว่าพระผู้ไถ,ทรงพระชนม์และถาข้าพเจ้าซื่อสัตย์ข้าพเจ้าจะมองเห็นพระองณ์เบบหนาต่อหน้า 
และยืนกับพระองค์บนแผ่นดินโลกนี้โดยมีร่างกายที่ฟืนคืนชีวิตแล้ว เพราะพระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดเผย 
เรื่องนี้แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้รับประจักษ์พยาน และข้าพเจ้าแสดงประจักษ์พยานและประจักษ์พยาน 
ของข้าพเจ้าเป็นความจริง" (Gospel Doctrine, p. 447) 
หากเราอ่านคำสอนและพันธสัญญาภาคที่ 138 เราจะรูว่าท่านได้รับความเชื่ออย่างมั่นคงเกี่ยวกับ 
ความรูดังกล่าวจากท่ีไหน มันเป็นบันทึกของภาพที่มาปรากฎเกี่ยวกับการไถ,คนตาย ซึ่งศาสดาท่านนี้ 
ได้เห็น ขณะที่ท่านอ่านพระคัมภีร์และไตร,ตรองเรื่องนี ้ ท่านสนใจเรื่องราวที่เปโตรเขียนเกี่ยวกับ 
พระเยซูผู้เสด็จไปสั่งสอนวิญญาณที่อยู่ในคุกและกล่าวถึงผู้ไม,เชื่อหัเงซึ่งเสียชีวิตในสมัยของโนอาห์ 
และนำท่วมใหญ่ ท่านอ่านว่า "ด้วยเหตุนี้เอง ข่าวประเสริฐจึงได้ประกาศแม้แก่คนที่ตายไปแล้วเพื่อเขา 
จะมีชีวิตทางวิญญาณเช่นพระเจ้า แม้ว่าเม่ือเขายังอยู่ในโลกน้ีเขาถูกพิพากษาลงโทษเหมือนอย่างมนุษย์ 
ทั่ว ๆ ไป (1 เปโตร 4:6) 
ประธานสมิธเล่าถึงภาพท่ีมาปรากฎน้ันว่า "ขณะท่ีข้าพเจ้าไตร,ตรองถึงเร่ืองเหล่าน้ีซ่ึงมีเขียนไว ตาแห่ง 
ความเข้าใจของข้าพเจ้าถูกเปิด และพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตบนข้าพเจ้า และข้าพเจ้าเห็นฝูงคนตาย 
ทั้งเล็กและใหญ่ และมีหมู่วิญญาณของคนเท่ียงธรรมนับไม,ถ้วนรวมกันอยู่ในท่ีแห่งหน่ึง ผู้ที่ซื่อสัตย์ 
ในประจักษ์พยานของพระเยซู ขณะที่พวกเขามีชีวิตในความเป็นมตะ...ข้าพเจ้าเห็นว่าเขาเต็มไปด้วย 
ความสุขและความยินดีและกำลังชื่นชมอยู่ด้วยกัน เพราะวันแห่งการปลดปล่อยของเขามาถึงแล้ว 
เขาชุมนุมกันอยู่คอยการเสด็จของพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้ามาในโลกแห่งวิญญาณ เพ่ือทรงประกาศ 
การไถ่พวกเขาจากสายรัดแห่งความตาย...วิญญาณและร่างกายจะรวมกัน ไม่ถูกแยกจากกันอีกเลย 
เพื่อเขาจะได้รับความบริบูรณ์แห่งความสุข" (ค.พ. 138:11-12, 15-17) 
ก่อนที่จะเห็นภาพ ประธานสมิธคิดไตร,ตรองอย่างหนักเกี่ยวกับคำถามที่ว่า พระเยซูทรงเสด็จไปหา 
คนช่ัวในบรรดาวิญญาณต่าง ๆ ด้วยพระองค์เอง และสอนพวกเขาโดยตรงได้อย่างไร ในเม่ือพระองค์ 
อยู่ในอุโมงค์ฝึงศพเพียงแค,สามวันเท่าน้ัน? ภาพที่มาปรากฏนี้แสดงให้ท่านเห็นว่าพระผู้ช่วยให้รอด 
ไม,ได้เสด็จไปด้วยพระองค์เอง แต่ทรงแต่งตั้งบรรดาวิญญาณของผู้คนที่ซื่อสัตย์ให้ไปและสอน 
แทนพระองค์ 
• พระคริสต์ทรงสอนพระกิตติคุณแก่เราบนแผ่นดินโลกอย่างไร? พระองค์เสด็จไปเยี่ยมแต่ละคน 

ด้วยพระองค์เองหรือสอนเป็นองค์ประชุมหรือเป็นกลุ่ม? (ไม่ พระองค์ตรัสกับศาสดาทรงมอบพลัง 
และอำนาจแก่พวกเขา จากน้ันพวกเขาแบ่งหนาท่ีและจัดระเบียบกัน) 
เราได้รับการสอนโดยคนท่ีได้รับการเรียกเช่นเดียวกับผู้คนท่ีอยู่ในคุกแห่งวิญญาณ เป็นท่ีน่าสนใจว่า 
บรรดาคนเหล่านั้นที่ประธานสมิธมองเห็นใน "ชุมชนอันหนาแน่น" ท่านกล่าวถึงพ่อแอดัมและแม่ 
อีฟด้วย และบรรดาศาสดาท่ีย่ิงใหญ่หลายท่านจากหลาย ๆ สมัยการประทาน และท่านกล่าวว่า "ทั้งหมด 
นี้และอีกมากมาย แมศาสดาผู้อยู่ในบรรดาชาวนีไฟ,, (ค.พ. 138:49) 
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อะไรคือบทบาทของเราในการไถ1คนตาย? 

บรรดาวิญญาณชอบธรรมผู้สิ้นชีวิตทางโลกกำลังง่วนกับการสอนผู้ที่อยู่ในคุกแห่งวิญญาณ เราซ่ึง 
อยู่บนแผ่นดินโลกต้องประกอบพิธีการท่ีตองทำในโลกน้ีให้พวกเขา-บัพติศมาและพิธีการพระวิหาร 
หลังจากการค้นควาประวัติครอบครัว เราจะช่วยคนตายของเราให้รอดได้แต่เราต้องช่วยตัวเองให้รอด 
โดยการเช่ือฟิงด้วย 
ขอให้เราคิดถึงจุดประสงค์ของชีวิตบนแผ่นดินโลกอย่างจริงจัง เราได้รับร่างกาย ผ่านช่วงเวลาแห่งการ 
ทดสอบ และแลวศรัทธาของเราก็กลับคืนและแข็งแกร่งข้ึน เราเต็มใจท่ีจะเสียสละอะไรก็ตามซ่ึงจำเป็น 
ต่อการบรรลุเป้าหมายของเรา ดังที่ประธานโจเซฟ เอฟ. สมิธกล่าว "มีการปลอบโยนอันแสนหวาน 
ในความรูนี ้ [เกี่ยวกับการฟ้นคืนชีวิต] และในความคิดที่ว่าโดยผ่านการปฏิบัติตามพิธีการและ 
หลักธรรมพระกิตติคุณ...มนุษย์จะเกิดใหม่อีกคร้ัง ได้รับการไถ,จากบาป ลุกขึ้นจากความตาย และกลับ 
ไปยังที่ประทับของพระบิดาเช่นเดียวกับพระเยซู ความตายไม่ใช่จุดสิ้นสุด , , 0Gospel Doctrine, 
pp. 447-48) 

ประจ้กษ์พยานและการท้าทาย 
ทาทายนักเรียนให้เขาใจว่าหลังจากเรารูแผนแห่งชีวิตแลว เราควรดำเนินชีวิตโดยให้ตาของเรามองเห็น 
ป่าทั้งป่าไม,ใช่เห็นแต่ต้นไม เราต้องเก็บเป้าหมายนิรันดรไวในความทรงจำและทำทุกสิ่ง ที่สามารถ 
ทำไต้เพื่อบรรลุเป๋าหมายเหล่านั้น 
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แบบทดสอบ 
ตอบถูก (ถ) หรือผิด (ผ) ในแต่ละข้อ 

1. วิญญาณของเราเป็นอยู่ก่อนที่เราเกิดมาบนแผ่นดินโลก 
2. ก่อนเกิดเรามีร่างกายที่มีเนื้อหนังและกระดูกเหมือนกับที่เรามีอยู่ขณะนี้ 
3. เมอเราเกิดเราได้รับร่างกายทางเนื้อหนังซึ่งจะต้องประสบกับความตาย 
4. เมื่อเสียชีวิตร่างกายและวิญญาณจะแยกออกจากกัน ร่างกายจะเน่าเปีอยส่วนวิญญาณจะไปยังโลกแห่งวิญญาณ 
5. ในโลกแห่งวิญญาณจะมีการพิพากษาบางส่วน คนชอบธรรมจะไปที่รมดีและคนชั่วรัายจะไปที่คุกแห่งวิญญาณ 
6. ตอนสิ้นสุดของมิลเลเนียมเฉพาะผู้ชอบธรรมเท่านั้นที่จะฟืนคืนชีวิต วิญญาณและร่างกายของพวกเขาจะรวม 

กันอีก และจะไม่แยกจากกันอีก 
7. ผู้ที่ได้รับร่างกายมตะ ดำเนินชีวิตอย่างชั่วร้าย เม่ือตายจะไม,ฟืนคืนชีวิต 
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ฮีเบอร์ เจ. แกรนท์— 
บุรุษผู้มีเจตจำนงอันแน่วแน่ 
เกิด: 22 พฤศจิกายน 1856 ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งประธาน: 1918—1945 

22 
วัตถประสงค์ 

การเตรยม 

ข'อแนะนำในการ 
ดำเนินบทเรยน 

เรื่องเล่า 

สมาชิกในชันเรียนจะตระหนักถึงศรัทธา ความปรารถนา และเจตจำนงอันแน่วแน่ท่ีมอยูในชีวิตของ 
ประธานฮีเบอร์ เจ. แกรนท์ และเขาจะเริ่มนำคุณลักษณะเหล่านี้เขามาในชีวิตของพวกเขา 

1. ให้ลูว่าสมาชิกแต่ละคฺนในช้ันเรียนมีพระคัมภีร์มอรมอนครบทุกคน 
2. เตรียมแสดงรูปภาพฮีเบอร์ เจ. แกรนท์ ในบทเรียนน้ี 

3. ถ้าเป็นไปได้ให้นำสิ่งที่จะแสดงต่อไปนี้มาชั้นเรียน: ลูกเบสบอล หมวกเบสบอล ไม้เบสบอล ปากกา 
หมึกซึม (หรือปากกาขนนก) และหนังสือเพลงสวด 

บทนำ 

เมื่อฮีเบอร์เจ. แกรนท์อายุเพียงเกาวัน เจเดดิยาห์เอ็ม. แกรนท์(สมาชิกคนหนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุด) 
ผูเปีนบิดาก็เสียชีวิต ทิ้งเด็กทารกที่บอบบางและมารดาม่ายไว้ในสภาพที่กำลังขัดสน หลายคนรูสึกว่า 
ทารกอ่อนแอผู้นี้คงจะไม่รอดและเขาคงจะเสียชีวิตแน่หากไม่ได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดจากมารดา 
ในที่สุดเมื่อบรรดาภรรยาม่ายของเจเดดิยาห็ไม่สามารถจ่ายค่าเลี้ยงดูตนเองได้ จึงขายบานหลังงาม 
และทรัพย์สินที่เมนสตรีทในซอลท ์ เลค ชิต และนำเงินที่ได้มาแบ่งกันในบรรดาผูรับมรดกของ 
ตระกูลแกรนที' มารดาของฮีเบอร์ได้ห้ารัอยดอลลาร์ เธอนำเงินจำนวนน้ีไปซ้ือบานเล็ก ๆ หลังหน่ึง 
และหาเล้ียงตัวเองและฮีเบอร์โดยการรับจางเย็บผา 
ฮีเบอร์เรียนรูจากมารดาว่า พระเจ้าจะประทานพรให้พวกเขาหากพวกเขามีศรัทธา ทำงานหนักและรักษา 
พระบัญญัติ เม่ือเป็นเด็กท่านอยู่ในสภาพท่ียากจนและขาดแคลนมาก "ในเวลากลางสืนด้องอยู่ท่ามกลาง 
อากาศที่หนาวเย็นและลมแรงโดยไม่มีไฟให้ความอบอุ่น และอาหารก็มีนอยมากตลอดทั้งปีจะมีฌย 
และน้ีาตาลเพียงไมกกิโลกรัมเท่าน้ัน คริสต์มาสคร้ังหน่ีง [ราเชล แกรนท] ร้องไห้เพราะเธอไม่มีเงิน 
แม้แต่สิบเซนต์ท่ีจะซ้ือลูกกวาดให้ลูกสำหรับเทศกาลน้ี [ของฮีเบอร์],, (Ronald พ. Walker, "Heber 
J. Grant," in The Presidents of the Church, ed. Leonard J. Arlington [Salt Lake City: Deseret 
Book Co.,1986], p. 218) 

คร้ังหน่ึงช่วงท่ีฝนตกหนัก ด้องใช้ถังนั้าไม,น้อยกว่าครึ่งโหลรองรับนี้าฝนที่ไหลมาจากรอยรั่วจากหลังคา 
กระท่อมน้อยท่ีซ่อมซอ อธิการเอ็ดวิน ดี. วูลเลย์ (คุณตาของประธานสเปนเซอร ์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์) 
มาที่บานและเสนอที่จะใช้เงินอดอาหารทำหลังคาบานใหม่ให้ หญิงม่ายแกรนท์ปฏิเสธโดยพูดว่า 
เธอจะคอยจนกว่าลูกชายจะโตเป็นหนุ่มและสร้างบานหลังใหม่ให้เธอ 
ท่ามกลางความยากลำบากต่าง ๆ นานัปการ ทั้งสองยังคงทำงานเพื่อให้เป็นที่พอพระทัยพระบิดาบน 
สวรรคเสมอ โดยการดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ 
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ใ 

นช่วงเวลาแห่งการทดลอง ศรัทธาของมารดาและบุตรชายคู่นี้ทำให,เจตจำนงอันแน่วแน่ฝึงลึกเข้าไป 
นลักษณะนิสัยของพวกเขา มารดาของสิเบอร์แบ่งห้องให้เช่าเพื่อนำเงินมาช่วยให้เธอและบุตรชาย 
สิ่งจำเป็นในชีวิต สิเบอร์เรียนรูที่จะทำงานหนักและไม่เคยใชสภาพที่เป็นอยู่ของตนเป็นข้ออ้างในการ 
เนว่า ต่อมาฮีเบอร์ได้สร้างบ้านที่สุขสบายและสวยงามให้มารดาได้สำเร็จ และท่านเชิญอธิการวูลเลย์ 
าอุทิศบ้านหลังจากสร้างเสร็จ ประสบการณ์น้ีทำให้สีเบอร์ เจ. แกรนท่'หนุ่มเปียมไปด้วยความรู้สึกถึง 
เระกรุณาธิคุณและความสำเร็จอันย่ิงใหญ่ 
านและศึกษา 1 นีไฟ 7:12 ร่วมกัน (เราสามารถทำทุกสิ่งได้ตามพระประสงค์ของพระเจ้า หากเรา 
สดงศรัทธา) 

การมีศรัทธาทำให้ลักษณะนิสัยของบุคคลน้ัน ๆ เข้มแข็งข้ึนได้อย่างไร? (เราเร่ิมวางใจพระเจ้าเม่ือเรา 
มีศรัทธา ศรัทธาที่เพิ่มขึ้นจะช่วยให้เรารักษาพระบัญญัติ และเมื่อเรารักษาพระบัญญัติและทำสิ่งที่ 
พระเจ้าทรงตองการให้เราทำ เราก็สร้างลักษณะนิสัยของตัวเรา) 
สิ่งใดในชีวิตของท่านที่ตองใชศรัทธา? สิ่งเหล่านั้นกำลังสร้างลักษณะนิสัยของท่านหรือไม่? 
(ยอมรับคำตอบท่ีแตกต่าง) 

ทามปรารถนาและเจตจำนงอันแน่วแน่จะนำเราไปส่งานอันยิ่งใหญได้ 

เสดงรูปภาพฮีเบอร์เจ.แกรนท์ ที่มีอยู่ในบทเรียน 
เวอย่างสามตัวอย่างต่อไปนี้จากชีวิตของสิเบอร์เจ.แกรนท์แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมาดปรารถนาอัน 
เงใหญ่และเจตจำนงอันแน่วแน่สู่ความสำเร็จ (ขณะที่ท่านอ่านและศึกษาเรื่องเหล่านี้ให้ใชอุปกรณ์การ 
โอนท่ีอยู,บนโต๊ะเพ่ือช่วยทำให้เร่ืองราวต่าง ๆ มีความหมายมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ขอให้สมาชิกบางคน 
นช้ันลองใชปากกาหมึกซึมเขียน "ใบประกาศเกียรติคุณ , , หรือขอให้คนอื่น ๆ ลองร้องเพลงสวด 
^ยไม,มีเครื่องดนตรีประกอบ) 
ทนและสนทนาเรื่องต่อไปนี้: 
'เบอร์กล่าวว่า " 'เนื่องจากข้าพเจ้าเป็นลูกโทน คุณแม่จึงเลี้ยงดูข้าพเจ้าอย่างทนุถนอมจริง ๆ แล้ว 
ทพเจ้าได้รับการเลี้ยงดูตามแบบอย่างของการปลูกพืชในตู้กระจก ซึ่งนับวันก็มีแต,จะสูงขึ้นสูงขึ้น 
เต,ไม่แข็งแรง ข้าพเจ้าเรียนรูที่จะ!เดกวาด ล้างและเช็ดจาน แต่ไม่ค่อยรูเกี่ยวกับการเล่นทอยกองหรือ 
(งท่ีเด็กผู้ชายสนใจอันจะพัฒนาโครงสร้างทางร่างกายของเขา ด้วยเหตุนี้ เม่ือข้าพเจ้าเข้าร่วมทีม เบสบอล 
ด็กชายวัยเดียวกันและมีอายุมากกว่าข้าพเจ้าเล็กน้อยเล่นในทีมที่หนึ่งซึ่งมี [ผู้เล่น] เกาคนคนที่อายุ 
4อยกว่าข้าพเจ้าเล่นในทีมที่สอง และอีกกลุ่มที่อายุน้อยกว่ามากเล่นในทีมที่สามและข้าพเจ้าเล่นใน 
ฟุมนี้เหตุผลประการหนึ่งที่เป็นเช่นนี้ก็สือว่าข้าพเจ้าขวางลูกเบสบอลจากฐานหนึ่งไปยังอีกฐานหนึ่ง 
1ม่ได้ และอีกเหตุผลหนึ่งคือว่าข้าพเจ้าไม่มีกำลังพอที่จะวิ่งหรือตีลูก เมื่อข้าพเจ้าเก็บลูกได้เด็กผู้ชาย 
ไนอ่ืน ๆ จะตะโกนว่า "ขว้างมานี่ เจ้ากระเทย!" เพ่ือน ๆ วัยเด็กของข้าพเจ้าหัวเราะเยาะข้าพเจ้าอย่างมาก 
ฅพเจ้าจึงปฏิญาณอย่างแน่วแน่ว่าข้าพเจ้าจะเป็นผู้เล่น ในทีมที่เก่งที่สุดและเอาชนะแชมปึในเขตยูท่าห์ 
[ห้ได้...ข้าพเจ้ารับจ้างขัดรองเทา...จนเก็บเงินได้หนึ่งดอลล่าร์เพื่อนำไปซื้อลูกเบสบอลและใชเวลา 
1ลายชั่วโมงฝึกขว้างลูกบอลที่โรงนาของอธิการเอ็ดวิน ดี. วูลเลย์ ซึ่งเป็นเหตุให้ท่านตงสมญานาม 
บาพเจ้าว่าเป็นเด็กท่ีข๋ีเกียจท่ีสุดในวอร์ด สิบสาม บ่อยครั้งที่ข้าพเจ้าปวดแขนจนนอนไม่หลับในตอน 
ไลางคืน แต่ข้าพเจ้าก็ยังคง'ฝึกต่อไป ในท่ีสุดก็สามารถเข้าร่วมในทีมท่ีสองได้ ต่อมาข้าพเจ้าเข้าร่วมกับ 
^โมสรที่ดีขึ้น จนท่ายสุดได้เล่นในทีมที่ชนะแชมปึในแคลิฟอร์เนีย โคโลราโด และไวโอมิงและ 

108 



บทที่ 22 

ตัวอย่างที่ 2 

ตัวอย่างที่ 3 

การสนทนาขอพระคัมภีร์ 

นี่เปีนการทำให,สัญญาที่ทำไว' กับตัวเองบรรลุผลสำเร็จและจากใ4นจึงได้หยุดเล่น เบสบอล" (Bryant 
ร. Hinckley, Heber J. Grant [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1951], pp. 37—38) 
" 'มารดาของขาพเจา, " ฮีเบอร์กล่าว " 'พยายามสอนขาพเจา [ร้องเพลง] เม่ือ [ขาพเจ้า] ยังเล็กอยู่ 
แต่ไม่สำเร็จเพราะข้าพเจ้าไม,สามารถร้องเสียงสูง ๆตํ ่า ๆ ได้ ข้าพเจ้าเรียนร้องเพลงกับศาสตราจารย์ 
ชาร์ลส เจ. โธมัส ผู้ซึ่งพยายามสอนข้าพเจ้าแต่ก็ไร้ผล...จนในที่สุดท่านด้องเลิกสอน ท่านกล่าวว่า 
ไม,มีทางท่ีข้าพเจ้าจะร้องเพลงเป็น...[แต่อาจจะ] เป็นได้ท่ีโลกอ่ืน...[จากน้ันเพ่ือนคนหน่ึงบอกข้าพเจ้า]ว่า 
ใครก็ตามท่ีมีน้ัาเสียงดีก็ร้องเพลงได้ท้ังน้ัน ถามีความมานะบากบ่ันและเต็มใจฟืกอย่างหนัก, "(Hinckley, 
Heber J. Grant, p. 470) ในท่ีสุดประธานแกรนท์ก็สามารถร้องเพลงได้ เพราะท่านเกฝนอย่างสมํ่าเสมอ 

ต่อมา ขณะเย่ียมสเตคในอริโซนากับเอ็ลเดอร์รัดเจอร์ คลอว์สัน และเจ. โกลเดน คิมบัลล์ ท่านกล่าวว่า 
"ข้าพเจ้าถาม [พวกเขา] ว่าจะเป็นอะไรไหมหากข้าพเจ้าจะร้องเพลงสวดสักร้อยเพลงในวันนั้น พวกเขา 
คิดว่าข้าพเจ้าลอเล่นแต่ก็ทำให,ข้าพเจ้ามั่นใจว่าพวกเขายินดี เราอยู่ [ในรถม้าเล็ก] ขากลับจากโฮลบรูค 
สู่เซนต์จอห์น ระยะทางประมาณหนึ่งร้อยกิโลเมตร หลังจากข้าพเจ้าร้องไปได้ประมาณสี่สิบเพลง 
พวกเขาบอกว่าหากข้าพเจ้าร้องอีกหกสิบเพลงที่เหลือเขาจะตองประสาทเสียแน่นอนข้าพเจ้าไม่สนใจ 
คำขอร้องของเขาแต่ได้ทำตามที่ตกลงกันไวและร้องจนครบหนึ่งร้อย [เพลง] , , (Hinckley, Heber J. 
Grant, p. 47) 
ความสนใจด้านดนตรีของฮีเบอร ์ เจ. แกรนท์ แผ่ขยายออกไปยังผู้อื่นด้วย ท่านช่วยนักดนตรีและ 
สนับสนุนการร้องเพลงออกอากาศในวันอาทิตย์ของคณะนักร้องประสานเสียงแทเบอร์นาเคิล ท่าน 
ให์การสนับสนุนคณะนักร้อง "ในการเดินทางหลายครั้งไปยังแคลิฟอร์เนียและชิคาโกและกำหนด 
[รายละเอียดเก่ียวกับ] คณะกรรมการดนตรีของศาสนาจักร" (Hinckley, Heber J. Grant, p. 41) 
เม่ือคร้ังเป็นเด็ก ฮีเบอร์อยากเป็นเสมียนให้กับธนาคารฟาร์โก เวลส์'แอนด์คอมพานี เพราะท่านรูว่างานน้ี 
ให้เงินมากกว่าการขัดรองเท้า อย่างไรก็ด ี เพ่ือให้ได้งานน้ีท่านร้ว่าจำเป็นตองปรับปรุงลายมือของท่าน 
"ตอนแรก ลายมือของท่านแย่มากจนเมื่อเพื่อนสองคนมองเห็น เพื่อนคนหนึ่งพูดกับอีกคนหนึ่งว่า 
'ลายมือยังกับไก่เขี่ย, 'ไม่ใช่, เพ่ือนอีกคนหน่ึงพูด 'มันเหมือนฟ้าผ่าลงมาบนขวดหมึก, [คำวิจารณ์น้ี] 
สะกิดความหยิ่งในศักดิศรีของฮีเบอร์,, (Hinckley, Heber J. Grant, p. 40) ท่านตัดสินใจเกหัด 
จนกระทั่งท่านเขียนได้สวยกว่าเพื่อนสองคนนั้น ท่านกล่าวต่อมาว่า ท่านใชกระดาษมากเท่ากับ 
ที่จุได้ในรถบรรทุกหนึ่งคันในการเกหัดคัดลายมือ 
เน่ึองจากพรสวรรค์ท่ีได้รับการพัฒนา ในท่ีสุดท่านถูกขอให้เขียน "บัตรอวยพร การ์ดแต่งงาน กรมธรรม 
ใบห้น และเอกสารทางกฎหมาย" (Hinckley, Heber J. Grant, p. 40) ในสมัยน้ัน สิ่งเหล่านี้ไม่มีการพิมพ์ 
ตองเขียนด้วยมือ ท่านได้รับการเสนอเงินเดือนที่สูงเพื่อไปทำงานใน ซานฟรานซิสโกเป็นคนคัดลอก 
เอกสาร แต่ท่านปฏิเสธ "[ต่อมา] ท่านสอนคัดลายมือและการบัญช ี ที่มหาวิทยาลัยเดเซเร็ท [มหา-
วิทยาลัยยูท่าห์]" (Hinckley, Heber J. Grant, p. 40) 
พระเจ้าตรัสในคำสอนและพันธสัญญา 6:8 ว่า: "ตามจริง ตามจริงแล้ว เรากล่าวกับเจ้า แม้เจ้าปรารถนา 
จากเราฉันใด มันจะเป็นฉันนั้นกับเจ้า และหากเจ้าปรารถนาเจ้าจะเป็นทางแห่งการทำดีมากในคน 
ชั่วอายุนี้,, 

• ความปรารถนาและเจตจำนงอันแน่วแน่เป็นเครื่องมืออันทรงพลังใช่หรือไม่? (ใช่! และเม่ือเรามี 
ความปรารถนาท่ีชอบธรรมและบุ่งม่ันในเป๋าหมายของเรา พระเจ้าทรงสัญญาว่าเรา "จะเป็นทางแห่ง 
การทำดีมาก") 
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ประจักษพยาน 

• ในฐานะท่ีเป็นเยาวชน ท่านใช้ความปรารถนาและเจตจำนงอันแน่วแน่เป็นเครื่องมือในการทำให้ 
เกิดงานย่ิงใหญ่ได้อย่างไร? 

อ่านประจักษพยานของฮีเบอร์เจ. แกรนท์ต่อไปนี้: 
" 'ขาพเจัาอยากแสดงประจักษ์พยานกับท่าน...และบอกท่านว่าขาพเจ้ารูว่าพระเยซูคริสต์คือพระบุตร 
ของพระผู้เป็นเจ้า พระบิดานิรันดร ข้าพเจ้ารูว่าโจเซฟ สมิธ คือศาสดาของพระผู้เป็นเจ้าและขอ 
พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยเราดำเนินชีวิตเพ่ือให้ผู้อ่ืนเห็นการกระทำดีของเรา และอยากศึกษาแผนแห่งชีวิต 
และความรอด ข้าพเจ้าทูลขอในพระนามของพระเยซูคริสต ์เอเมน, " (Preston Nibley, The Presidents 
of the Church [Salt Lake City: Deseret Book Co.,1941], pp. 322—23) 

ประจักษ์พยานและการท้าทาย 
แสดงประจักษ์พยานและท่าทายสมาชิกในช้ันเรียนให้นำคุณลักษณะของศรัทธา ความปรารถนาและ 
เจตจำนงอันแน่วแน่เข้ามาใช้ในชีวิตของพวกเขา สนทนากับพวกเขาถึงวิธีที่จะทำสิ่งนี้ 
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23 ฮีเบอร์ เจ. แกรนท์: 
ได้รับความสำเร็จโดยการวางใจพระเจ้า 

วัตถุประสงค์ 

การเตรียม 

ข้อแนะนำในการ 
ดำเนินบทเรียน 

รูปภาพ 

ตัวอย่าง 

สมาชิกในชั้นเรียนจะเข้าใจว่าการวางใจพระผู้ช่วยให้รอดนำมาซึ่งพร 

1. ให้ลูว่าสมาชิกแต่ละคนในช้ันเรียนมีพระคัมภีร์มอรมอนและคำสอนและพันธสัญญาครบทุกคน 
2. เตรียมแสดงรูปภาพฮีเบอร์ เจ. แกรนท์ ที่มีอยู่ในบทเรียน 
3. เตรียมป้ายท่ีบอกว่า: ติดตามตอนต่อไป 
4. เตรียมเพลงสำหรับร์องเด่ียว 
5. เตรียมโปสเตอร์ต่อไปนี้: "ด้วยความช่วยเหลือของพระเจ้า ข้าพเจ้าจะทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ 

และ...ด้วยความช่วยเหลือของพระองค์ข้าพเจ้าไม,กลัวอะไรเลยแต่ข้าพเจ้าจะทำทุกสิ่งได้,, สิเบอร์ 
เจ. แกรนท์ 

บทนำ 
• การวาฬจใครคนใดคนหน่ึงหรือในบางเร่ืองหมายความว่าอะไร? (หมายถึงไว้วางใจ พึ่งพาเชื่อในขึ้น 

กับ ทำตาม เช่ือถือ หรือปรึกษาหารือ) 
แสดงรูปภาพ สิเบอร์ เจ. แกรนท์ ในบทเรียน 

ถึงแมชีวิตของสิเบอร์ เจ. แกรนท์จะไม่สะดวกสบาย แต่ท่านก็ได้รับพรอย่างมากและโดยผ่านศรัทธา 
เจตจำนงอันแน่วแน่และความปรารถนาทำให้ท่านเอาชนะการท้าทายมากมายได้ ท่านได้รับความสำเร็จ 
อย่างมาก แต่ไม่ได้ถือว่าความสำเร็จเหล่าน้ันเป็นความดีความชอบ และท่านกล่าวว่าด้วยความ ช่วยเหลือ 
ของพระเจ้า ท่านจึงทำทุกสิ่งได้และผ่านมาได้ด้วยดีในชีวิตนี้ 

พระผู้ชวยให้รอดประทานพรแกชวิฅของเราเมื่อเราหันไปหาพระองค์ในความถ,อม 
"ในฤดูใบไมร่วงปี 1880 ไม,นานก่อนวันเกิดปีท่ี 24 ของ [สิเบอร์ เจ. แกรนท์] ท่านได้รับ [เรียก] โดย 
ประธานจอห์น เทเลอร์ ให้เป็นประธานควบคุมสเตคทุอิลู...การมอบหมายน้ีสร,ไงความประหลาดใจ 
แก่ท่านอย่างมาก ท่านไม่ได้บ่นว่าแต่ยอมรับการเรียกนั้น [ท่านอาศัยอยู่ในซอลท์ เลค ซิตี ้ ห่างจาก 
ทูอิลูสี่สิบแปดกิโลเมตร],, (Preston Nibley, The Presidents of the Church [Salt Lake City: Deseret 
Book Co., 1941],p. 280) สิเบอร์เจ.แกรนท์รูสึกไม่พร้อมและไม่รูเลยว่าตองทำอะไรบาง แต่กระน้ัน 
ท่านก็ยอมรับการเรียกและทำได้ดียิ่ง 
ประธานแกรนท์เล่าว่า: " 'ตั้งแต่เด็กมาแล้ว ข้าพเจ้าไม่เคยพูดต่อหนาสาธารณชนเกินกว่าสิบนาที 
แม้สักครั้ง ข้าพเจ้าถูกเรียกให้เป็นประธานควบคุมสเตคแห่งไซอันโดยไม่มีประสบการณ์มาก่อน 
ข้าพเจ้าจำได้ถึงการสั่งสอนและการเล่าเรื่องทุกเรื่องที่ข้าพเจ้าเคยเล่า แม้บางเร่ืองจะเล่ามากกว่าสองคร้ัง 
แต่แต่ละเร่ืองหลังจากท่ีเล่าไปได้ 7 นาที [ข้าพเจ้า] ก็หลงและคิดไม่ออก... 
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ป้าย 

กิจกรรม 

การสนทนาและ 
กระดาน 

การสนทนา 

'วันอาทิตย์ต่อมาข้าพเจ้าก็ทำได้ไมดกว่าเดิม ข้าพเจ้าคิดไม่ออกอีกหลังจากพูดไปได้ประมาณหก 
หรือเจ็ดนาท ี วันอาทิตย์ต่อมาข้าพเจ้าก็ทำได้เท่าเดิม วนอาทิตย์ต่อจากนั้น ข้าพเจ้าพา [พ่ีน,องชาย 
ที่พูดเก่งมาก] สองคนไปกับข้าพเจ้าไปยังตอนใตสุดของเขตทอิล ู ชนบทไกลสุดซึ่งเปีนเมืองเล็ก ๆ 
ชื่อเวอร์นอน [ประมาณเกาสิบหกกิโลเมตรจากซอลท์ เลค ซิต]...มีอาคารประชุมหลังเล็ก ๆ ที่ทำจาก 
ท่อนชุง และขณะที่ข้าพเจ้ากำลังเดินไปที่ประชุมกับ...จอห์น ซี. ชาร์ป ซึ่งตอนนั้นเปีนอธิการของ 
วอร์ดเวอร์นอน ข้าพเจ้ามองไปรอบ ๆ และพูดว่า: "อธิการครับ ทำไมไม,เห็นมีใครมาประชุมเลย" 

"ออ" อธิการพูด "ผมคิดว่าคงจะมีคนอยู่ท่ีน่ันแล้วละมังครับ"...อาคารประชุมไม,ได้อยู่ในระยะท่ีจะ 
มองเห็น เม่ือเรามาถึงยอดเขาข้าพเจ้าเห็นเกวียนจำนวนหน่ึงอยู่รอบ ๆ อาคารประชุม แต่ไม่เห็นมีใคร 
สักคนเดินเข้าไปในที่ประชุม "นั่นไงครับ" ข้าพเจ้ากล่าว "มีเกวียนหลายเล่มอยู่ที่นั่น แต่ไม,เห็นมีใคร 
ไปประชุม" อธิการจึงพูดว่า: "ผมคิดว่าคงมีคนอย่ในอาคารประชุมแล้วละครับ" เราเดินเข้าไปใน 
อาคารประชุมสองนาทีก่อนบ่ายสองโมง 1Jานหลังน้ันเต็ม เต็มทุกท่ีน่ัง และเราเปีนคนสุดทายที่เข้าไป 
ข้างใน เราเร่ิมการประชุมบ่ายสองโมงตรง...[เม่ือถึงเวลาพูด] ข้าพเจ้าลุกขึ้นเพื่อพูดสักห์าหกหรือเจ็ด 
นาที..., " (Preston Nibley, The Presidents of the Church [Salt Lake City ะ Deseret Book Co., 1977], 
pp. 224—25) 

ชูป้าย: ติดตามตอนต่อไป 

ทานถูกขอให้ทำ 
ดำเนินกิจกรรมชั้นเรียนต่อไปในตอน "ท่านถูกขอให์ทำ" ให์เนื้อเพลงแก่สมาชิกคนหนึ่งในชั้นเรียน 
เพ่ือร,องเด่ียว ขอให้บุคคลน้ันร,องโดยไม่ได้ฝึกมาก่อน 
ท่านอาจได้ยินคำกล่าวเช่น: "ฉันทำสิ่งนี้ไม่ได้,' "ฉันไม,รูว่าจะทำยังไง,, "ฉันไม่เคยทำสิ่งนี้มาก่อน , , 

"ฉันตองการความช่วยเหลือ" 
เขียนคำกล่าวของพวกเขาบนกระดาน เปิดโอกาสให้บุคคลนั้นแสดงออก เปรียบเทียบความรูสึก 
ของเขากับความเสกที่ฮีเบอร์เจ. แกรนท์มีเมื่อท่านได้รับการเรียกจากประธาน เทเลอร์ให้รับใข้ 
เปีนประธานของสเตคทูอิลู ทบทวนประสบการณ์ตอนแรกของท่านและยาประเด็นนี้: 

1. ตอนนั้นฮีเบอร์อายุแค่ยี่สิบสามปี 
2. ท่านไม่เคยพูดต่อหนาสาธารณชนมาก่อนเลยในชีวิต 
3. ท่านไม่กล้าพูดต่อหน้าผู้คน 
4. ท่านไม,รูอะไรเลยเกี่ยวกับหน้าที่ของท่าน 
P ประธานแกรนทํทาอะไรในสถานการณ์ท่ี "ท่านถูกขอให้ทำ"? (อนุญาตให้สมาชิกในช้ันเรียนตอบ) 
• ถามคนท่ีท่านขอให้ร้องเพลง: สถานการณ์ของประธานแกรนท์คล้ายคลึงกับสถานการณ์ของท่าน 

ในทางใดบาง? (ความรูสึกท่ัวไปคือไม,พร้อม ขาดประสบการณ์ และกลัวที่ไม่ร้อะไรเลย ซึ่งเปีน 
องค์ประกอบที่คล้ายคลึงกันในสองสถานการณ์นี้) 
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I 

การสนทนา 

คำถามชวนคิด 

โปสเตอร์ 

ตอนจบของเรื่อง 
จบเรื่องโดยการอ่านหรือ!ล่าประสบการณ์ของประธานฮีเบอร์ เจ. แกรนท์ในทูอิลู 
ประธานแกรนท์กล่าวว่า: 
" 'ข้าพเจ้าลุกข้ึนเพ่ือจะพูดส้ัน ๆ แค,ห้า หกหรือเจ็ดนาที แต่ข้าพเจ้ากลับพูดนานถึงส่ีสิบห้านาที โดยรู้สึก 
เป็นอิสระและรู้สึกถึงพระวิญญาณของพระเจ้าอย่างมากในการสั่งสอนพระกิตติคุณอย่างที่ไม่เคยรูสึก 
มาก่อนตลอดส่ีสิบปีท่ีผ่านมา ขณะท่ีข้าพเจ้าคุกเข่าลงและขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้าสำหรับพระวิญญาณ 
อันสักดสิทธิทหลั่งลงมาอย่างมากมาย ข้าพเจ้าไม,สามารถกลั้นนํ้าตาแห่งความซาบซึ้งที่หลั่งออกมา 
ในคืนนั้นได้.. 
" 'ข้าพเจ้าได้รับอีกบทเรียนหนึ่งในวันอาทิตย์ต่อมา ซึ่งทำให้ข้าพเจ้าซาบซึ้งอย่างมาก แมว่าจะไม,ค่อย 
สบายใจกับประสบการณ์นี้เท่าใดนัก ข้าพเจ้าไปที่แกรน์ทสวิลล ์ วอร์ดใหญ่ที่สุดในสเตคทูอิลูแห่ง 
ไซอัน และข้าพเจ้าทูลต่อพระเจ้าด้วยทีท่าแบบเดียวกับออลิเวอร ์ คาวเดอร ี เมื่อท่านทูลพระเจ้าว่า 
"ข้าพระองค์อยากแปล"...แต่ต่อมาท่านบอกว่า มันลมเหลว เพราะท่านไม่ได้ศึกษาไตร,ตรอง ท่าน 
ไม่ได้สวดออนวอนเกี่ยวกับมัน และท่านไม,ได้ทำในส่วนของท่าน ข้าพเจ้าทูลพระเจ้าว่าข้าพเจ้า 
อยากจะพูดกับสิทธิชนในแกรนสวิลล์อีกครั้ง [เหมือนกับที่ข้าพเจ้าได้ทำในเวอร์นอน] ข้าพเจ้าลุกขึ้น 
และพูดไปได้ห้านาท ี และมีเหงื่อออกเต็มตัวราวกับข้าพเจ้าตกลงไปในคลอง และข้าพเจ้าก็คิดอะไร 
ไม่ออกอีก ข้าพเจ้าเป็นผู้พูดที่ลมเหลวที่สุด ซึ่งไม่มีมนุษย์คนใดทำแย่ขนาดนี ้ ข้าพเจ้าไม่ได้หลั่งนั้าตา 
แห่งความซาบซ้ึง แต่ข้าพเจ้าเดินออกจากท่ีประชุมไปหลายกิโลเมตร จนเข้าไปในทุ่งท่ามกลางกองฟาง 
และเมื่อไปได้ไกลพอจนแน่ใจว่าไม่มีใครเห็น ข้าพเจ้าคุกเข่าหลังกองฟางกองหนึ่ง และหลั่งนํ้าตา 
แห่งความอัปยศอดส ู ข้าพเจ้าทูลขอการอภัยจากพระเจ้าสำหรับการไม่จดจำว่ามนุษย์จะสั่งสอน 
พระกิตติคุณไม่ได้ด้วยอำนาจ ด้วยการบีบบังกับ และด้วยการดลใจนอกจากเขาจะได้รับพรด้วยอำนาจ 
ที่มาจากพระผู้เป็นเจ้า และข้าพเจ้าทูลพระองค์ที่นั่นราวกับเป็นเด็ก ว่าหากพระองค์จะทรงอภัยข้าพเจ้า 
สำหรับความอวดดีของข้าพเจ้าแล้ว...ข้าพเจ้าจะพยายามอย่างสุดกำลังที่จะจดจำว่าการดลใจมาจากไหน" 
(Nibley, The Presidents of the Church, pp. 225-26) 
ฮีเบอร์ เจ. แกรนท์ พูดกับผู้คนหลายครั้ง เมื่อท่านแนะนำพระกิตติคุณแก่พวกเขาว่าท่านรักสเตคทูอิลู 
" 'นอกเหนือจากเรื่องอื่น ๆ , " ท่านกล่าว " 'ข้าพเจ้าบอกผู้คนว่า [เม่ือข้าพเจ้ายอมรับการเรียกให้นำ 
สเตค] ข้าพเจ้าไม,รู้ว่าจะตองทำอะไรบาง [เก่ียวกับการเรียกน้ัน] แต่ด้วยความช่วยเหลือของพระเจ้า 
ข้าพเจ้าจะทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได ้ และด้วยความช่วยเหลือของพระองค ์ ข้าพเจ้าไม่กลัวอะไรเลย 
แต่ข้าพเจ้าจะทำทุกสิ่งได้' " (Nibley, The Presidents of the Church, pp. 224-25) 
• ทำไมประธานแกรนท์จึงได้รับความสำเร็จในประสบการณ์หนึ่ง แต่กลับล้มเหลวอย่างยิ่งในอีก 

ประสบการณ์หน่ึง? (จากประสบการณ์แรกท่านถ่อมใจและไปหาพระเจ้าเพื่อทูลขอความช่วยเหลือ 
แต่จากประสบการณ์หลังท่านคิดเอาว่าพระเจ้าจะทรงช่วยเหลือท่านโดยไม่ตองทุ่มเทและไม่ได้ทูล 
ขอความช่วยเหลือในสิ่งที่ท่านตองการ) 

• ท่านจะทำอย่างไรในอนาคตเมื่อท่านอาจถูกเรียกสู่ตำแหน่งหรอถูกขอให้ทำบางสิ่งที่ท่านรู้สึกว่า 
ไม่มีคุณสมบัติพอที่จะทำ? 

อ่านคำพูดของประธานแกรนท์ในโปสเตอร์พร้อมกับนักเรียน: "ด้วยความช่วยเหลือของพระเจ้า 
ข้าพเจ้าจะทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได ้ และ...ด้วยความช่วยเหลือของพระองค์ข้าพเจ้าไม่กลัวอะไรเลย 
แต่ข้าพเจ้าจะทำทุกสิ่งได้ ,ฮีเบอร์เจ. แกรนท์ 
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บทที่ 12 

การสนทนาข้อพระคัมภีร์ 

ตัวอย่าง 

การสนทนาข้อพระคัมภีร์ 

อ่านข้อพระคัมภีร์ต่อไปนี้ร่วมกัน คำสอนและพันธสัญญา 112:10; 1 นีไฟ 3:7; และคำสอนและ 
พันธสัญญา 30:1-3 
พระเจ้าทรงประสงค์ให้เรายอมรับพระองค์และพึ่งพาพระองค์เพื่อพลังเมื่อเราเผชิญการท้าทายต่าง ๆ 
ในชีวิตน้ี เราได้รับพรที่สัญญาไว้เมื่อเรารักษาหลักธรรมนี้ 

มืศรัทธาในพระผู้ชวยให้รอดและร้กษไพระบัญญ้ต 
ประธานแกรนท์เล่าประสบการณ์ต่อไปนี้ด้วยคำพูดของท่านเองถึงวิธีที่พระเจ้าประทานพรให้เรา 
เม่ือเรารักษาพระบัญญัติของพระองค์และวางใจในความช่วยเหลือจากสวรรค์ของพระองค์ 
" 'ข้าพเจ้าจำได้เม่ือคร้ังเป็นเด็กหนุ่ม ข้าพเจ้ามีเงิน 50 เหรียญในกระเป้าซ่ึงต้ังใจว่าจะเอาไปฝาก ธนาคาร 
เม่ือข้าพเจ้าไป การประชุมอดอาหารในเชาวันพฤหัสบดี—สมัยน้ัน การประชุมอดอาหารจัดขึ้นในวัน 
พฤหัสบดีแทนท่ีจะเป็นวันอาทิตย์—อธิการขอให้บริจาค ข้าพเจ้าเดินไปหาท่านและยื่นเงินให้ 50 เหรียญ 
ท่านเอาไปห้าเหรียญและใส่ไว้ในลนชักและคืนให้ข้าพเจ้า 45 เหรียญพร์อมกับพูดว่านั่น คือส่วนที่ 
ข้าพเจ้าแบ่งปีนให้เต็มจำนวน 
" 'ข้าพเจ้าพูดว่า "อธิการวูลเลย์ ท่านมีสิทธิอะไรที่จะกีดกันไม่ให้ผมจ่ายหนี้พระเจ้า? ท่านไม่ได้สอน 
ในวันนี้หเอว่าพระเจ้าจะทรงตอบแทนให้สี่เท่า? มารดาของผมเป็นหญิงม่ายและเธอต!>งการ 200 
เหรียญ" 

" 'ท่านกล่าวว่า "พ่อหนุ่ม คุณเชื่อหรือว่าถ้าผมเอา 45 เหรียญนั้นด้วยคุณจะได ้ 200 เหรียญเร็วขึ้น?" 
" 'ข้าพเจ้าตอบว่า: "เชื่อครับ" 
" 'แลวท่านก็เอาไป 
" 'ขณะเดินจากการประชุมอดอาหารไปยังท่ีทำงาน ความคิดหนึ่งผุดขึ้นในสมองของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า 
ส่งโทรเลขไปยังชายคนหนึ่งถามเขาว่าเขาจะซอพันธบัตรในราคาพิเศษกี่ใบภายในเวลาสี่สิบแปดชั่วโมง... 
เขาตอบกลับมาว่า เขาตองการมากท่ีสุดเท่าท่ีข้าพเจ้าจะมีให้ ข้าพเจ้าได้กำไรจากการซื้อขายครั้งนี้ถึง 
218.50 เหรียญ 
" 'วันต่อมา ข้าพเจ้าเดินไปหาอธิการและพูดว่า: "อธิการครับ ผมทำได้ 218.50 เหรียญ หลังจากบริจาค 
50 เหรียญในวันน้ัน และทำให้ผมเป็นหน้ีส่วนสิบ 21.85 เหรียญ ผมจะตองหาผลต่างระหว่าง 21.85 
เหรียญกับ 18.50 เหรียญให้ได้ พระเจ้าไม่เพียงประทานสี่เท่าของส่วนสิบที่ได้จ่ายไปให้ผม เท่าน้ัน 
แต่ยังทรงเพ่ิมให้อกจำนวนหน่ึง" ' 
อ่านคำสอนและพันธสัญญา 82:10 ร่วมกัน: "เราพระเจ้าถูกผูกมัด เมื่อเจ้าทำอย่างที่เรากล่าวแต่เมื่อเจ้า 
ไม,ทำอย่างท่ีเรากล่าว เจ้าย่อมไม่มีสัญญา" 
• ทำไมบางครั้งเราจึงกลัว หรือไม่ศรัทธาพอที่จะเชื่อฟิงพระบัญญัติของพระเจ้า เมื่อพระองค์ทรง 

สัญญาว่าจะประทานพรยิ่งใหญ่แก่เราเมื่อเราเชื่อฟ้ง? (ยอมรับคำตอบท่ีแตกต่างกันและช้ีให้เห็นว่า 
พรต่าง ๆ ไม่ได้เกิดขึ้นในทันทีเสมอไปเหมือนกับที่เกิดขึ้นในตัวอย่างสุดท้ายจากชีวิตประธาน 
แกรนท์ อย่างไรก็ตาม พระเจ้าทรงรักษาสัญญาของพระองค์เสมอ พระองค์จะทรงมุสาไม่ได้) 



เมื่อเราเชื่อฟิงหลักธรรมพระกิตติคุณต่อไป พรจะมาสู่เราและความวางใจในพระบิดาบนสวรรค์ 
จะเพิ่มขึ้นเมื่อเราวางใจและพึ่งพาพระผู้ช่วยให้รอด พรจะเข้ามาสู่ชีวิตของเรา และเมื่อความวางใจ 
ของเราในพระเจาและการเช่ือฟิงของเราเติบโต การพ่ึงพาพระเจาจะกลายเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตของเรา 
ตลอดไป และเราจะเข้าใกลัพระบิดาบนสวรรค์มากย่ิงข้ึน 

ประจักษ์พยานและการท้าทาย 

ทำนอาจตองการเฌ่งปีนประสบการณ์ส่วนตัวกับนักเรียนเก่ียวกับการวางใจพระผู้ช่วยให้รอดของท่าน 
แสดงประจักษ์พยานถึงความจริงของหลักธรรมพระกิตติคุณ 
ทาทายสมาชิกในชั้นเรียนให้พึ่งพาพระผู้ช่วยให้รอด ขณะเกิดสถานการณ์ยุ่งยากต่าง ๆ ขึ้นในชีวิต 
ของพวกเขา ทาทายให้พวกเขาทูลขอพลังจากพระเจา พึ่งพาคำตอบและความช่วยเหสือจากพระองค์ 
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24 การเปล่ียนความอ่อนแอ 
และการทดลองให้เป็นความเข้มแข็ง 

วัตลุประสงค์ 

การเตรยม 

ข้อแนะนำในการ 
ดำเนินบทเรียน 
การสนทนาและ 
กระดาน 

ทบทวน 

การสนทนา 

สมาชิกในช้ันเรียนจะตระหนักว่า ด้วยความช่วยเหสือของพระเจ้า ความอ่อนแอและการทดลองสามารถ 
กลายเป็นบ่อเกิดของความเข้มแข็ง 

1. ให้ดูว่าสมาชิกแต่ละคนในช้ันเรียนมีพระคัมภีร์มอรมอนและคำสอนและพันธสัญญาครบทุกคน 
2. ก่อนสอนชั้นเรียนอย่างนอยสองหรือสามวัน ให้อ่านบทเรียนในส่วนกิจกรรมชั้นเรียนในหัวข้อ 

"การเปลี่ยนความอ่อนแอให้เป็นความเข้มแข็ง,, ให้ละเอียด นำสิ่งของหนัก ๆ หลาย ๆ อย่างมา 
ชั้นเรียน ติดข้อความสั้น ๆ ไว้ท่ีส่ิงของน่ํนซ่ึงเขียนว่า "การทดลองและความอ่อนแอส่วนตัว,, 

สิ่งของอาจได้แก่: ลุงเล็ก ๆ ใส่เมล็ดพืช ดิน หรือทราย กอนหินใหญ่ ๆ หนังสือเล่มใหญ่และหนัก 
หรือเคร่ืองมือเคร่ืองใชหนัก ๆ จัดเวลาให้เพียงพอเพื่อรวบรวมสิ่งของที่จำเป็นและเตรียมข้อความ 
สั้น ๆ ติดแนบกับสิ่งของเหล่านี้ มอบหมายให้สมาชิกชั้นเรียนหนึ่งหรือสองคนล่วงหนา ให้ถือ 
สิ่งของก่อนเริ่มชั้นเรียน หากจำเป็นให้แจกผาหรือเส้ัอคลุมเก่า ๆ แต่สะอาดแก่พวกเขาเพื่อป้องกัน 
เส้ือผาไม่ใหเปรอะเฟ้อน 

บทนำ 
• การทดลองคืออะไร? (สิ่งที่ทดสอบความเข้มแข็ง ศรัทธา หรือหลักธรรม) 
• ความอ่อนแอคืออะไร? (จุดบกพร่อง ความล้มเหลว) 

• อะไรคือการทดลองและความอ่อนแอท่ีท่านด้องเผชิญในแต่ละวัน?(ให้สมาชิกช้ันเรียนตอบ เขียน 
คำตอบของพวกเขาบนกระดาน) 

เรากำลังศึกษาชีวิตของฮีเบอร์ เจ. แกรนท์ อะไรคือการทดลองและความอ่อนแอที่ประธานแกรนท์ 
เผชิญ? 
1. เม่ือฮีเบอร์ยังเป็นเด็กทารก คุณพ่อของท่านเสียชีวิต 
2. ทางร่างกาย ฮีเบอร์ผอมและตัวเล็กมาก 
3. ท่านไม,ได้รับพรด้วยความสามารถตามธรรมชาติในเรื่องของกีฬา-ตัวอย่างเช่นทางด้านเบสบอล 
4. ท่านร้องเพลงให้ถูกทำนองไม,ได้ 
5. ลายมือของท่านแย่มาก 
6. เป็นเร่ืองยากสำหรับฮีเบอร์ท่ีจะพูดในท่ีสาธารณะ 
7. เม่ือตอนท่ีท่านเป็นเด็ก ท่านและคุณแม่ค่อนข้างลำบากในเรื่องการเงิน 
• เม่ือเราจากชีวิตก่อนเกิดมารับร่างกายและท่ีจะพิสูจน์ตนเอง เป็นเร่ืองบังเอิญท่ีเราได้รับความอ่อนแอ 

และการทดลองหรือไม่? (ไม่) 
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การสนทนาพระคัมภีร๙  

ตัวอย่าง 

อ,านอีเธอร์ 12:27 ด้วยกัน 
พระบิดาบนสวรรค์ของเราทรงส่งเรามายังโลกนี้เพื่อรับการทดลองและการทดสอบ เราตกลงยอมรับ 
การทดลองและความอ่อนแอพร ,อมกับสิ่งทาทายที่จะเกิดขึ้นตามมา พระบิดาบนสวรรค์ทรงเวา 
เราสามารถเข้มแข็งได้โดยสิ่งเหล่านั้น 

เราเจริญก้าวหน้ายิ่งขี้นเมื่อเราเปลี่ยนความออนแอและการทดลองให้เป็นความเข้มแ6รง 
วิธีที่เราตอบสนองต่อการทดลองและความอ่อนแอ จะทำให้เราเจริญกาวหนายิ่งขึ้นในฐานะบุตร 
และธิดาของพระผู้เป็นเจ้าหรือขัดขวางความกาวหน้าได้ ฮีเบอร์ เจ. แกรนท์เป็นตัวอย่างที่ดีของผู้ที่ 
วางใจในพระเจา เอาชนะและเติบโตขึ้นจากความยากลำบากที่ท่านเผชิญทั้ง ๆ ที่มีความสงสัยความ-
อ,อนแอและการทดลอง 
ตอนแรกสิเบอร์ เจ. แกรนท์รูสึกตื้นตันกับการเรียกให้เป็นอัครสาวก ท่านอายุเพียงยี่สิบห้าปี ในเวลา 
ที่ประธานจอห์น เทย์เลอร์เรียกท่าน 
เป็นเวลาถึงหกเดือนหลังจากที่ท่านได้รับการสนับสบุนเป็นอัครสาวก คือจากเดือนตุลาคม 1882 
ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 1833 ประธานแกรนท์รูสึกว่าท่านไม่สามารถทำงานของพระเจาได้สมดังที่พระผู้ 
ช่วยให้รอดทรงตองการให้ท่านทำ ความรูสึกที่ไม,อาจด้านทานไว้ได้เกี่ยวกับความอ่อนแอทางวิญญาณ 
และความไม่สมบูรณ์ทางด้านบุคลิกภาพ ทำให้ท่านกลัดกอุม ท่านกล่าวถึงสภาวะนี้ว่า: 
"มวิญญาณสองอย่างที่พยายามกับเร เตลอดเวลา วิญญาณหนึ่งบอกเราให้ทำงานเพื่อความดีต่อไป 
และอีกวิญญาณหนึ่งบอกเราว่าเพราะความผิดและจุดอ่อนตามธรรมชาติ เราจึงไม1มีค,าควร ข้าพเจา 
สามารถพดตามความเป็นจริงว่านับตั้งแต่เดือนตุลาคม 1882 จนกระทั่งถึงเดือนกุมภาพันธ์ 1883 
วิญญาณนั้นติดตามข้าพเจาทั้งกลางวันและกลางคืน บอกข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าไม่มีคำควรท่ีจะเป็นอัครสาวก 
ของศาสนาจักร และบอกว่าข้าพเจ้าควรจะถอนตัว เมื่อข้าพเจ้าแสดงประจักษ์พยานเกี่ยวกับความรู 
ของข้าพเจ้าว่าพระเยซูคือพระคริสต์พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนม์ พระผู้ไถ,ของ มนุษยชาติ 
ดูเหมือนจะมีเสียงหนึ่งพูดกับข้าพเจ้าว่า: "เจ้าโกหก! เจ้าโกหก! เจ้าไม่เคยเห็นพระองค์!" (Heber J. 
Grant, Gospel Standard, comp. G. Homer Durham [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1969], pp. 
194-95; see also Presidents of the Church [Religion 345 student manual], p. 178) 
ในฤดูใบไม้ผลิของปี!883 ฮีเบอร์ เจ. แกรนท์ เดินทางจากเขตสงวนนาวาโฮของชาวอินเดียนแดง 
พรอมด้วยผู้นำจำนวนหนึ่ง พอมาถึงทางที่จะเลี้ยวซาย แต่ก็มีทางที่ตรงไปได้ด้วยซึ่งเป็นเสันทาง 
ที่ผู้คนใชสัญจรไปมาบ่อยมาก ท่านถามว่าหากท่านจะเดินตรงไปตามลำพังจะมีอันตรายอะไรหรือไม่ 
เสันทางนี้จะผ่านลำห้วยใหญ่และจะไปเชื่อมกับถนนใหญ่ที่อีกฟากหนึ่งของลำห้วยนั้น เมื่อคิดว่า 
มีความปลอดภัย ท่านจึงกล่าวกับคนที่เดินทางมาด้วยกันว่า "ผมอยากจะเดินทางไปตามลำพังขอให้ 
พวกท่านไปก่อนเถอะนะครับ" (Gospel Standards, p.195; see also Presidents of the Church 
[Religion 345 student manual], p. 178) 

ประธานแกรนท์เล่าประสบการณ์ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากนั้น อ่านเรื่องราวของท่าน: 
"ขณะที่ข้าพเจ้าขี่ม้าเพื่อไปพบกับพวกเขา [กลุ่มของท่าน] อีกฟากหนึ่ง ดูประหนึ่งว่าข้าพเจ้าจะเห็น 
ลูประหนึ่งว่าข้าพเจ้าจะไดยนเรื่องซึ่งเป็นความจริงที่สุดอย่างหนึ่งตลอดชีวิตของข้าพเจ้า ลูประหนึ่งว่า 
ข้าพเจ้าจะเห็นสภาสวรรค์ ลูประหนึ่งว่าข้าพเจ้าจะได้ยินคำพูดที่กำลังพูดกัน ข้าพเจ้าฟงการสนทนา 
ด้วยความสนใจอย่างยิ่ง ฝ่ายประธานสูงสุดและสภาอัครสาวกสิบสองไม่สามารถตกลงกันในเรื่อง 
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I 
กิจกรรมและ 
การสนทนา 

ชายสองคนท่ีจะเข้ามารับตำแหน่งในโควรัมอัครสาวกสิบสองท่ียังว่างอยู่ มีตำแหน่งว่างอยู่หนึ่งตำแหน่ง 
เป็นเวลาสองปีและว่างลงสองตำแหน่งเป็นเวลาหนึ่งป ี และการประชุมใหญ่ได,เสร็จส้ินลง โดยที่ 
ตำแหน่งว่างนั้นยังไม่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ในสภานี้ [ซึ่งดูประหนึ่งว่าท่านเห็น] พระผู้ช่วยให้รอด 
บาปรากฎ คุณพ่อของข้าพเจ้าอยู่ที่นั่น และศาสดาโจเซฟ สมิธก็อยู่ท่ีน่ัน พวกท่านสนทนา ถึงความผิด 
พลาดที่ไม่ได้แต่งตั้งบุคคลแทนสองตำแหน่งที่ว่าง และเป็นไปได้ว่าตองใชเวลาอีกหกเดือนก่อนที่ 
โควรัมจะสมบูรณ์ และพวกเขาสนทนากันว่าพวกเขาตองการให้ใครเข้ารับตำแหน่งท้ังสองน้ันและ 
ตัดสินใจว่าวิธีที่จะแก้ไขปีญหาดังกล่าวคือการให้การเปิดเผย ข้าพเจ้าเข้าใจว่าศาสดาโจเซฟ สมิธ และ 
ทณพ่อของข้าพเจ้ากล่าวถึงข้าพเจ้า และขอให้ข้าพเจ้าได้รับเรียกสู่ตำแหน่งน้ัน ข้าพเจ้ายืนอยู่ตรงนั้น 
และร้องไห้ด้วยความปีติยินดีจริง ๆ แลวข้าพเจ้าไม่ได้ทำอะไรเลยท่ีทำให้ข้าพเจ้ามีสิทธได้รับตำแหน่ง 
อันสูงส่งนั้น นอกจากข้าพเจ้าตำเนินชีวิตอย่างสะอาดและบริสุทธิมาโดยตลอด ข้าพเจ้าเข้าใจว่าเป็น 
เพราะคุณพ่อของข้าพเจ้าได้เสียสละชีวิตอย่างแท้จริงในส่ิงท่ีรูจักว่าเป็นการปฏิรูป ที่ยิ่งใหญ่เหมือนกับ 
ที่บรรดาผู้คนในยุคตน ๆ เป็นมรณสักขีอย่างแท้จริง ศาสดาโจเซฟและคุณพ่อของข้าพเจ้าจึงปรารถนา 
ให้ข้าพเจ้ารับตำแหน่งน้ัน และเพราะการรับใข้อย่างซ่ือสัตย์ของพวกท่าน เหล่านั้น ข้าพเจ้าจึงได้รับ 
การเรียกและไม่ใช่เพราะส่ิงท่ีข้าพเจ้าได้กระทำด้วยตนเองหรึอความสำเร็จ อันยิ่งใหญ่ที่ได้ทำแต่อย่างใด 
ข้าพเจ้าเข้าใจด้วยว่านั่นคือทั้งหมดที่บุคคลเหล่านี ้ ศาสดาและคุณพ่อ ของข้าพเจ้าได้ทำเพื่อข้าพเจ้า 
นับจากวิ'นนั้นมันขึนกับข้าพเจ้าและกับข้าพเจ้าเพียงผู้เดียวเท่านั้นว่าข้าพเจ้าจะทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จ 
หรือลมเหลว... 
ไม่มีใครท่ีไม่มีความสุขมากไปกว่าข้าพเจ้านับต้ังแต่เดือนตุลาคม 1882 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 1883 
แต่นับจากวันท่ีได้เห็นภาพ ความคิดท่ีว่าข้าพเจ้าไม่มีค่าควรเป็นอัครสาวกไม่เคยรบกวนข้าพเจ้าอีกต่อไป 
ตลอดจนไม่มีความวิตกกังวลนับต้ังแต่คำกล่าวสุดท้ายท่ีโจเซฟ เอฟ. สมิธ พูดกับข้าพเจ้า: "ขอพระเจ้า 
ทรงอวยพรเธอ ลูกชายของฉัน ขอพระเจ้าทรงอวยพรเธอ เธอได้รับความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ 
จงจำไวเสมอว่าน่ีสืองานของพระเจ้าไม่ใช่งานของมนุษย์ พระเจ้าทรงย่ิงใหญ่กว่ามนุษย์คนใด พระองค์ 
ทรงรู้ว่าพระองค์ทรงตองการให้ใครนำศาสนาจักรของพระองค ์ และพระองค์ไม่เคยทรงทำผิดพลาด 
ขอพระเจ้าทรงอวยพรเธอ" (Heber J. Grant, in Conference Report, Apr., 1941, p. 5; see also Gospel 
Standards, pp. 195-96 and Presidents of the Church [Religion 345 student manual], p. 178) 

เปลี่ยนการทดลองและความออนแอให้เปีนความเข้มแข็ง 

บ่อยครั้งที่เรารูสึกว่ามีสิ่งท้าทายทับโถมเข้ามาในรูปของการทดลองและความอ่อนแอส่วนตัวความ 
รู้สึกหมดกำลังใจและไม่มีค่าควรรบกวนความคิดและการกระทำของเรา พระเจ้าจะทรงช่วยเรา 
ระหว่างช่วงเวลาเหล่าน้ีหากเราเต็มใจท่ีจะช่วยตัวเราเอง 
ให้สมาชิกช้ันเรียนท่ีได้รับมอบหมายมายืนหนาช้ัน 
• กล่าวถึงรายการความอ่อนแอท่ีเขียนไวแลวบนกระดาน ถามคำถามต่อไปน้ีอีกคร้ัง: การทดลอง 

และความอ่อนแอที่คนหนุ่มสาวตองเผชิญในทุกวันนี้ได้แก่อะไรบาง? (ขณะที่สมาชิกชั้นเรียน 
กล่าวถึงส่ิงเหล่าน้ีและแสดงความรู้สึกของพวกเขา ยื่นของหนัก ๆ ให้สมาชิกชั้นเรียนที่อยู่หนาชั้น 
ทีละอัน เม่ือท่านย่ืนของหนักให้จนหมดแล้ว และพวกเขาถือของหนักมากพอแล้ว ให้ถามคำถาม 
ต่อไปนี้) 

• รู้สึกอย่างไรที่ต้องแบกของหนัก ๆ ? (อ่อนกำลัง เหนื่อยอ่อน ท้อถอย และอื่น ๆ ) 
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บทที่ 24 

การสนทนาพระคัมภีร์ 

• การแบกของหนักเหล่านี้ขัดขวางในการที่ท่านจะไปไหนต่อไหนและทำสิ่งที่จะทำอย่างไร? (ให้ 
สมาชิกช้ันเรียนตอบ) 

• กิจกรรมนีเกี่ยวข้องกับการแบกความอ่อนแอและการทดลองของเราอย่างไร? (ดังท่ีกล่าวไว้ก่อน 
หนานี้ เราจะรูสึกว่าการทดลองและความอ่อนแอที่เราได้รับเป็นภาระและหนักเกินไป) 

• เราไปหาความช่วยเหลือจากที่ไหน? (พระบิดาบนสวรรค์ของเราทรงรู้และเป็นห่วงเราแต่ละคน 
และการต่อสู้ที่เรากำลังเผชิญ พระองค์ทรงอยู่ที่นั่นเพื่อคอยช่วยเหลือ พระองค์ทรงช่วยเราเอาชนะ 
ความอ่อนแอและการทดลองส่วนตัว และยกภาระออกไปได้ [ช่วยสมาชิกช้ันเรียนเอาส่ิงของวางลง 
แลวให้พวกเขากลับไปน่ังท่ี) 

อ่านและสนทนา โมไซยา 24:10-16 ด้วยกันทั้งชั้น 
• ขณะท่ีเรากำลังประสบกับความอ่อนแอและภาระหนักท่ีเรารู้สึกว่ามันเป็นด้นเหตุ เราจะทำให้ภาระ 

เบาลงและจัดการกับความรู้เหล่านี้ได้อย่างไร? (กล่าวถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เราเรียนรู้จากโมไซยา 24: 
10-16) 

เราเรียนรู้ว่า-
1. ความนึกคิดของใจผู้คนบุ่งไปท่ีพระผู้เป็นเจา (ดู ข้อ 12) 
2. พวกเขาสามารถผ่านการทดลองได้ด้วยศรัทธา (ดู ข้อ 14) 
3. พวกเขามีศรัทธาว่าพระเจาจะทรงช่วยเหลือพวกเขาและพวกเขาทนรับความทุกข์ทรมานด้วย 

ความอดทน (ข้อ 15) 

ขณะที่เราเผชิญหนากับการทดลองและความอ่อนแอ ชัยชนะและรางวัลของเราจะเกิดขึ้นขณะที่เรา 
แสวงหาความเป็นเพื่อนกับพระผู้ช่วยให้รอด เพราะพระองค์ทรงสัญญาว่า "...เพราะหากเขาถ่อมตัว 
ต่อหนาเราและมีศรัทธาในเรา เมื่อนั้นเราจะทำให้สิ่งอ่อนแอกลับเข้มแข็งสำหรับเขา" (อีเธอร์ 12:27) 
พระผู้ช่วยให้รอดทรงบอกเราเช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงบอกศาสดาโจเซฟ สมิธขณะที่ท่านอยู่ 
ในคุกลิเบอร์ที: u...เจาจงรู้ว่าเร่ืองท้ังหมดน้ีจะเป็นประสบการณี'แก่เจ้าและจะเป็นไปเพ่ือความดีของเจา,, 

(ค.พ. 122:7) 

ประจักษพยานและการท้าทาย 

แสดงประจักษ์พยานและท่าทายสมาชิกในชั้นเรียนให้ไปหาพระเจ้าในศรัทธา ทูลขอความช่วยเหลือ 
ในการต่อสู้กับการทดลองและความอ่อนแอ พระองค์จะทรงรักษาสัญญาในการทำให้สิ่งอ่อนแอ 
กลับเป็นความเข้มแข็งในชีวิตของเรา 
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25 จอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ: 
การตอบรับความดี 

เกิด: 4 เมษายน 1870 ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งประธาน: 1945—1951 
วัตถุประลโงค 

การเฅรยม 

ข้อแนะนำในการ 
ดำเนินบทเรยน 
กิจกรรม 

การสนทนาข้อพระคัมภีร์ 

เพื่อแสดงให้เห็นว่าพรของพระกิตติคุณจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อเรารับส่วนของพรนั้น 

1. เตรียมผลไมชนิดต่าง ๆ มาให้นักเรียน (นำกระดาษเช็ดปากและลุงใส่ขยะมาด้วย) หมายเหตุ: อย่าผิด 
กฎอดอาหารหากบทเรียนนี้ตรงกับอาทิตย์อดอาหาร 

2. เตรียมแสดงรูปภาพจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ จากภาพสีทายเล่มและภาพพระคริสต์กับเด็ก ๆ (62467; 
ชุดภาพพระกิตติคุณ 216) จากห้องสมุดอาคารประชุม 

3. เตรียมกระดาษส่ีแผ่นท่ีเขียนช่ือของจอห์น สมิธ จอร์จ เอ. สมิธ จอห์น เฮนรี สมิธ และจอร์จ 
อัลเบิร์ต สมิธ เขียนแผ่นละหนึ่งชื่อไว้ที่ส่วนล่างของกระดาษพร้อมทั้งเตรียมบางสิ่งมาให้นักเรียน 
รองขณะเขียน 

4. เตรียมรางวัลเล็ก ๆ นัอย ๆ  สำหรับผูชนะหนึ่งคนหรือหลายคนในกิจกรรม "ผูนาของศาสนาจักร" 
5. เตรียมดินสอและกระดาษสำหรับสมาชิกแต่ละคนในชั้นเรียน 
6. ให้ดูว่าสมาชิกแต่ละคนในช้ันเรียนมีพระคัมภีร์ไบเบิลและพระคัมภีร์มอรมอนครบทุกคน 

บทนำ 
แจกผลไม้หนึ่งผลและกระดาษเช็ดปากแก่สมาชิกแต่ละคน เตือนให้พวกเขาทิ้งเปลือกผลไม้และ 
กระดาษเช็ดปากลงในลุงขยะท่ีท่านเตรียมไว้ (อย่าละเมิดกฎแห่งการอดอาหาร หากบทเรียนน้ีตรงกับ 
อาทิตย์อดอาหาร) 
ขณะท่านกำลังเอร็ดอร่อยกับผลไม้ ให้นึกภาพผลไม้ของด้นท่ีลีไฮเห็นในความฝืน (อ่าน 1 นีไฟ 8:10— 
12,17—18) 
• ลีไฮบรรยายว่าผลไม้นั้นเป็นอย่างไร?("ผลนั้นหวานที่สุด...และ...ขาวยิ่งกว่าความขาวทังหมดที่พ่อ 

เคยเห็นมา" [1 นีไฟ 8:11]) 
• ผลไม้น้ันทำให้ลีไฮรูสืกอย่างไร? (มันทำให้ท่านมี "ความสุขอย่างเหลือลน" [1 นีไฟ 8:12]) 
• ผลไม้น้ันมีให้สำหรับทุกคนใช่ไหม? (ใช่) 
• ทุกคนมารับประทานผลไม้นั้นหรือไม่? (ไม่ เลมันกับเลมิวเอลและคนอื่น ๆ ไม่มา;ดูขอ 17—18) 
• ทำไมพวกเขาไม่มา? (เพราะพวกเขาไม่ด้องการหรือไม่ปรารถนาจะมา; ดูข้อ 18) 
• อะไรที่ดูเหมือนจะเป็นองค์ประกอบสำคัญในการตัดสินใจว่าเราจะรับพรหรือผลไม้ของพระกิต-

ติคุณหรือไม่? (เราปรารถนาจะรับส่ิงเหล่าน้ันหรือไม่) 
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กิจกรรม 

จอร์จ อ้ลเปิร์ต สมิธได้รับอิทธิพลดอยไงมากมายในชวิฅของท่าน 
แสดงรูปภาพจอร์จ อัณบิร์ต สมิธ 
จอร์จ อัลเบิรีต สมิธอายุสามสิบสามปีเม่ือทำนได้รับการสนับสนุนให้เป็นอัครสาวก และอายุเจ็ดสิบห้าปี 
เม่ือท่านเป็นประธานและศาสดา ท่านเรียนรูอิทธิพลดีจากบิดา ปู และทวดของท่าน ซึ่งล้วนเป็นผู้นำ 
ที่ยิ่งใหญ่ของศาสนาจักรมาก่อน 
วางเกาอ้ีส่ีตัวหนาห้องเรียน แจกกระดาษให้สมาชิกส่ีคน คนละหนึ่งแผ่น ควรเขียนแต่ละชื่อต่อไปนี้ 
ลงบนส่วนล่างของกระดาษแต่ละแผ่น: จอห์น สมิธ จอร์จ เอ. สมิธ จอห์น เฮนรี สมิธ จอร์จ อัลเบิร์ต 
สมิธ พร,อมกับแจกดินสอและที่รองเขียนให้แต่ละคน แนะนำชั้นเรียนว่าทั้งสี่คนคือ "ผู ้นำของ 
ศาสนาจักรท่ีมาเย่ียม" เร่ิมอ่านคำบรรยายข้างล่าง เม่ือท่านอ่านถึงผู้นำคนใดขอให้สมาชิก คนท่ีมีช่ือของ 
ผู้นำท่านนั้นเขียนประวัติย่อลงบนกระดาษที่แจกให้ เขาควรเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เขาเป็น 
ตัวแทนอยู่ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ 
หลังจากอ่านคำบรรยายทั้งหมดแล้ว สมาชิกในชั้นเรียน (ซึ่งอาจเขียนประวัติย่อด้วย) อาจถามคนที่ 
เป็นตัวแทนของผู้นำของศาสนาจักรคนใดคนหน่ึง ยกตัวอย่าง สมาชิกคนหน่ึงอาจถามว่า: "จอร์จ เอ. 
สมิธ อายุเท่าใดเมื่อท่านถูกเรียกเป็นอัครสาวก?" ล้ามีคนถามคำถามที่ตัวแทนคนนั้นอยู่ตอบไม่ได้ 
ก็่ให้คนที่เป็นคนถามเข้าแทนที่คนนั้นในฐานะ "ผู้นำของศาสนาจักรที่มาเยี่ยม" หากคนใดตอบคำถาม 
ทุกข้อได้ก็จะยังคงอยู่ในตำแหน่งอันทรงเกียรติของเขาที่หนาชั้นตลอดชั่วโมงเรียน ทุกคำถามที่นักเรียน 
ถามตองเก่ียวข้องกับข้อมูลท่ีได้อ่านไปจากคำบรรยายเพ่ือท่ีท้ัง "ผู้นำที่มาเยี่ยม" และสมาชิกในช้ันเรียน 
จะหัเงอย่างต้ังใจ 
1. จอห์น สมิธ: จอห์น สมิธเป็นคุณทวดของประธานจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ ซึ่งเป็นพี่ชายของ โจเซฟ 

สมิธ ซีเนียร0'และเป็นลุงของศาสดาโจเซฟ จอห์น สมิธถูกเรียกเป็นประธานสเตคคนแรกในทุบเขา 
ซอลท่เลค และช่วยแบกรับภาระการเป็นผู้นำในช่วงฤดูหนาวแรกท่ีสิทธิชนอยู่ในทุบเขา ท่านเป็น 
คนหน่ึงท่ีดูแลสิทธิชนเม่ือมีต๊ักแตนระบาดเข้ามาทำลายพืชผลในระหว่างฤดูร้อนปี 1848 ท่านรับใช้ 
เป็นปิตุควบคุมของศาสนาจักรต้ังแต่ปี 1849 ถึง 1854 

2. จอร์จ เอ.สมิธ:ท่านถูกเรียกว่า"จอร์จ เ อ " ท่านเป็นบุตรของจอห์น สมิธ และเป็นคุณปของ 
ประธานจอรี'จ อัลเบิรี'ต สมิธ ประธานสมิธได้รับการต้ังช่ือตามช่ือ "จอรี'จ เอ." นี้จอรี'จ เอ. สมิธ 
ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน,องของศาสดาโจเซฟ เป็นคนอายุนอยที่สุดในสมัยการประทานนี้ที่ได้รับเรียก 
เป็นอัครสาวก ท่านถูกเรียกเมื่ออายุยังไม่ถึงยี่สิบสองป ีท่านมีส่วนร่วมในการสร้างอาณานิคมหลาย 
แห่งของศาสนาจักร และรับใช้หลายปีในโควรัมอัครสาวกสับสองก่อนจะถูกเสือกเป็นที่ปรึกษา 
คนหนึ่งของประธานบริคัม ยัง 

3. จอห์นพนรสมิธ: 
อัลเบิร์ต สมิธ จอห์น เฮนรีรับใช้ในโควรัมอัครสาวกสิบสองเช่นเดียวกับบิดาของท่านต่อมาท่าน 
รับใช้เป็นที่ปรึกษาคนหนึ่งของประธานโจเซฟ เอฟ. สมิธ เพื่อนบ้านและเพื่อน ๆ ถือว่าชีวิต 
ครอบครัวของจอห์น เฮนรีและภรรยา เป็นแบบฉบับของความรักและความเมตตา จอห์น เฮนรี สมิธ 
คือแบบฉบับอันดีงามของประธานจอรี'จ อัลเบิร์ต สมิธ เมื่อพูดถึงท่านประธานสมิธกล่าวว่า 
"ข้าพเจาไม่เคยพบคนท่ีย่ิงใหญ่กว่าบิดาของข้าพเจ้า" (Preston Nibley, The Presidents of the Church 
[Salt Lake City: Deseret Book Co., 1941], p. 337) 
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X. จอร์จ อ้ณปิร์ฅ สมิธ: สัญญาที่ให้ไ'flนปิตุพรของจอร์จ อัลฌิรีต สมิธ หลายเดือนก่อนที่ท่านจะอายุ 
ครบสิบสี่ปีมีความสำคัญอย่างยิ่ง ปิตุกล่าวกับท่านว่า: 
" 'เจ้าจะกลายเป็นศาสดาท่ีย่ิงใหญ่ท่ามกลางพวกบุตรของไซอัน และเหล่าเทพของพระเจ้าจะปฏิบัติ 
ต่อเจ้า และพรท่ีเสือกสรรจากสวรรค์จะเป็นของเจ้า... 
" 'และเจ้าจะลูกห่อทุมในภาพที่มาปรากฎของสวรรค์ และเจ้าจะถูกสวมด้วยความรอดดังเช่นด้วย 
การี'เมนท์ เพราะเจ้าถูกกำหนดให้เป็นคนใหญ่ย่ิงต่อพระพักตร์พระเจ้า เพราะเจ้าจะเป็นอัครสาวก 
ใหญ่ย่ิงในศาสนาจักรและอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดินโลก และไม,มีคนใดในครอบครัว 
ของบิดาเจ้าจะมีอำนาจของพระผู้เป็นเจ้ามากกว่าท่ีเจ้ามี และไม่มีใครจะอยู่เหนือเจ้า...และเจ้าจะเป็น 
บุรุษผู้มีศรัทธายิ่งใหญ่ต่อพระพักตร์พระเจ้า แม้เช่นเดียวกับนองชายของเจเร็ด และเจ้าจะคงอยู่บน 
แผ่นดินโลกจนกว่าเจ้าจะพึงพอใจกับชีวิตและจะถูกนับเป็นผู้ได้รับการชโลมของ พระเจ้าและจะ 
กลายเป็นกษัตริย์และปุโรหิตของพระผู้เป็นเจ้าสูงสุด" (Doyle L. Green, " Tributes Paid President 
George Albert Smith," Improvement Era, June 1951, pp. 404—5) 

พลังจากส้ินสุดการถามคำถาม มอบรางวัลแก่ผู้ชนะในกิจกรรมคร้ังน้ี 

ความคิดที่มืคาควรชวยให้จอร์จอัลเปิร์ฅสมิธ ได้รับผลของพระกิตติคุณ 
• ถาท่านได้รับปีตุพรเช่นเดียวกับประธานสมิธ ท่านจะคิดอย่างไร? (ยอมรับคำตอบที่แตกต่าง) 
ปิตุพรมีประโยชน์เพียงเล็กนอยต่อบุคคล นอกเสียจากว่าเขาจะดำเนินชีวิตอย่างมีค่าควรต่อพรของ 
พระเจ้า จอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ เดถึงสิ ่งนี ้ และท่านเริ ่มเตรียมตั้งแต่วัยเยาว์เพื่อพร้อมสำหรับ 
ความรับผิดชอบท่ีจะมาถึงท่าน เร่ืองราวต่อไปน้ีเกิดขนในช่วงเวลาน้ัน: 
ประธานสมิธกล่าวว่า "เช่นเดียวกับเด็กวัยสิบสามปีท่ัวไป ขาพเจ้าไปเรียนหนังสือท่ีวิทยาลัยบริคัม ยัง 
โชคดีท่ีข้าพเจ้าได้เรียนบางวิชากับด็อกเตอร์ คาร์ล จี. เมเซอร์ นักการศึกษายอดเยี่ยมซึ่งเป็นคนแรก 
ที่สร้างโรงเรียนศาสนาจักรชั้นยอดของเรา...ข้าพเจ้าจำได้ไม่มากนักถึงสิ่งที่ท่านพูด ในช่วงปีที่ข้าพเจ้า 
อยู่ท่ีน่ัน แต่มีส่ิงหน่ึงท่ีข้าพเจ้าไม่มีวันลืมเลย 
วันหนึ่ง...ด็อณตอร์เมเซอร์ลุกขึ้นยืนแล้วกล่าวว่า: 

" 'ท่านไม่เพียงตองรับผิดชอบต่อสิ่งที่ท่านทำเท่านั้น แต่ท่านจะด้องรับผิดชอบทุกสิ่งที่ท่านคิดด้วย, 

"ด้วยความเป็นเด็ก และไม่อยู่ในวิสัยที่จะควบคุมความคิดของข้าพเจ้าได้มากนัก มันทำให้ข้าพเจ้า 
คิดหนักและร้สึกกังวลว่าข้าพเจ้าด้องทำอะไร ตามจริงแล้วมันเหมือนมีหนามทิ่มข้าพเจ้า ประมาณ 
หน่ึงสัปดาห์หรือสิบวันหลังจากน้ันข้าพเจ้าจึงเข้าใจว่าเขาหมายถึงอะไร ข้าพเจ้าเข้าใจหลักปรัชญาของ 
คำพูดนั้นแล้ว ในทันทีน้ันเอง ข้าพเจ้าก็เข้าใจความหมายในสิ่งที่เขาพูด:ทำไม แน่นอน ท่านจะตอง 
รับผิดชอบความคิดของท่าน เพราะเมื่อชีวิตท่านสิ้นสุดในความเป็นมตะมันจะรวมความคิดทั้งหมด 
ของท่านไว คำสั่งสอนนี้เป็นพรยิ่งใหญ่ต่อชีวิตข้าพเจ้าและทำให้ข้าพเจ้าหลีกเลี่ยงความคิดที่ไม่ 
เหมาะสมได้หลายครั้ง เพราะข้าพเจ้าร้ว่ามันจะเป็นผลรวมของความคิดเมื่องานในชีวิตของข้าพเจ้า 
สินสุดลง,, ("Pres. Smith's Leadership Address," Deseret News [Church section], 16 Feb. 1946, 
p. 1) 
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การสนทนาข้อพระคัมภีร์ 

การสนทนา 

คำแนะนำนีเข้ามาในช่วง'นN,หวะเหมาะพอดีในชีวิตของจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ เพราะในปีเดียวกันนั้น 
ในวัยหนุ่มอายุสิบสามปีท่านกาวเข้าสู่วงการธุรกิจ และเริ่มหาช่องทางโดยการเป็นลูกจางในโรงงาน 
ทำกางเกง ชุดทำงานที่ซีย่ซเอ็มไอ (ZCMI-Zion's Cooperative Mercantile Institution) ห้างสรรพสินค้า 
ในซอลท่ เลค ซิตี้ ที่ศาสนาจักรเป็นเจ้าของ 
• ความคิดของเรามีพลังมากแค,ไหนในการชี้นำวิถีชีวิตของเรา? (คำตอบอาจต่างกัน แต่เนนว่าความคิด 

ของเราเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญสำหรับความเจริญก้าวหนาอย่างชอบธรรมของเรา) 

ข้อพระคัมภีร์ที่พูดเกี่ยวกับพลังของความคิดของเรา (ขณะที่นักเรียนเปิดพระคัมภีร์ไบเบิล ให้คนหนึ่ง 
อ่านสุภาษิต 23:7: "เขา [คน] เป็นเหมือนคนที ่คอยนับอยู ่ข้างใน" [หมายเหตุ: ความหมายจาก 
พระคัมภีร์ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องแลวจะตองแปลว่า "เขาคิดเช่นไรในใจ เขาก็เป็นเช่นนั้น" - ผู้แปล]) 
ตามที่จอร์จ อัลเบิร์ต สมิธลงความเห็นว่าเมื่:^นในชีวิตของเราสันสุดลง เราก็คือผลของความคิด ของเรา 

ประธานจอร์จ อ้ณบิร์ต ลฌิธ เสกขอบคุณในสิท!เพลด 

อ่านแอลมา 29:5 พร์อมกัน 
® แอลมาพูดว่าอะไรเป็นตัวตัดสินว่าเราจะไดรับพรจากสวรรค์หรือไม่?(เราปรารถนาและเลือกความดี 

หรือไม่) 

ประธานจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ รสืกขอบคุณอย่างยิ ่งสำหรับอิทธิพลดีในชีวิตของท่าน ท่านพยายาม 
อย่างหนักที่จะแสดงความซาบซงโดยการดำเนินชีวิตให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได 
ในเดือนกุมภาพันธ์ปี 1909 ท่านล้มป่วย 
มันเป็นเวลาช่วงฤดูหนาวที่จอร์จ อัลเบิร์ตฝืน ในความฝืนใfน คุณป่จอร์จ เอ. สมิธมาเยี ่ยมท่าน 
(เราไม่รู้วิ'นที่ที่ฝืนอย่างแน่นอน แต่เหตุการณ์ที่ปะติดปะต่อกันดูเหมือนจะตรงกับช่วงที่ท่านไม ,สบาย 
ในปี 1909—1912 จอร์จ อัลเบิร์ตเดินทางไปเซนต์จอร์จเพื่อพักฟ้นและบางทีท่านอาจฝืนในช่วง 
ฤดูหนาวของปี 1909—1910) ความฝืนนสร้างความประทับใจอย่างสุดซึ ้งแก่ท่าน ท่านบันทึก 
ประสบการณ์ไว้ตังต่อไปนี้: 
"ข้าพเจ้าป่วยหนักเป็นเวลาหลายปี ตามจริงแล้วทุกคนคิดว่าข้าพเจ้าคงต้องตายแน่นอนแต่ภรรยาของ 
ข้าพเจ้าไม,คิดเช่นนั้น ข้าพเจ้าไปเซนต่9อร์จ ยูท่าห์กับครอบครัวเพื่อดูว่ามันจะทำให้สุขภาพของข้าพเจ้า 
ดีขึนหรือไม, เราไปไกลที่สุดเทาmะไปไต้ต้วยรถไฟ และจากนั้นเดินทางต่อต้วยเกวียนโดยทำเตียงไว้ 
ต้านล่างเพื่อให้ข้าพเจ้านอน 
"ที ่ เซนต์จอร์จ เราจัดเตรียมเต็นท์ โดยทำยกพื ้นสูงสามสิบเซนติเมตรเพื ่อให้สะดวกสบายและ 
เหมาะสมสำหรับสุขภาพของข้าพเจ้า และเราม้วนเต๊นท์ต้านใต้ขึ้นเพื่อให้แสงแดดส่องและระบาย อากาศ 
ข้าพเจ้าอ่อนแอมากจนเกือบจะขยับเขยอนไม่ไต้ ความพยายามแม้แต่จะพลิกตัวบนเตียงก็เป็นไปไต้ 
อย่างชา ๆ และทำให้ข้าพเจ้าเหนื่อยมาก 
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"วันหนง ขณะท่ียังอยู่ในสภาพเช่นน ข้าพเจ้าไม่ร้สึกตัวและคิดว่าได้ผ่านเข้าไปยังอีกด้านหนึ่ง ข้าพเจ้า 
พบว่าตัวเองกำลังยืนหันหลังให้ทะเลสาบกวางใหญ่และสวยงาม หันหนาสู่ป่าใหญ่ มองไม่เห็นใคร 
และไม,มีเรือที่ทะเลสาบและไม,มีอะไรบ่งบอกว่าข้าพเจ้ามาถึงที่นั่นได้อย่างไร ข้าพเจ้าเข้าใจหรือ 
ดูเหมือนจะเข้าใจว่างานของข้าพเจ้าในความเป็นมตะสิ้นสุดแลวและได้กลับบาน ข้าพเจ้าเริ่มมองไป 
รอบ ๆ เพ่ือดูว่าจะพบใครสักคนหรือไม, ไม่มีอะไรท่ีบ่งบอกว่ามีคนอยู่ท่ีน่ัน มีเพียงแค,ด้นไมสูงใหญ่ 
และสวยงามตรงหน้าข้าพเจ้าและทะเลสาบงดงามด้านหลังเท่าน้ัน 
"ข้าพเจ้าเริ่มสำรวจ และไม่นานนักก็พบทางเดินผ่านป่าซ่ึงลูเหมือนถูกใชน้อยมากและมีหญาปกคลุม 
จนแทบมองไม,เห็น ข้าพเจ้าเดินไปตามทางนั้นและหลังจากเดินไปได้พักใหญ่และไกลพอควรเข้าไป 
ในป่า ข้าพเจ้าเห็นชายผู้หนึ่งเดินตรงมายังข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารูทันทีว่าเขาเป็นคนร่างสูงใหญ ่ข้าพเจ้ารีบเดิน 
ไปหาเขา เพราะข้าพเจ้าจำได้ว่าเขาคือคุณป่ของข้าพเจ้า ท่านหนักมากกว่าหนึ่งร้อยสามสิบห้ากิโลกรัม 
เม่ือท่านมีชีวิตอยู่ ซึ่งจะนึกภาพได้ว่าท่านเป็นคนตัวใหญ่จริง ๆ ข้าพเจ้าจำได้ว่าข้าพเจ้ามีความสุขมาก 
เม่ือเห็นท่าน ข้าพเจ้ามีชื่อตามชื่อของท่านและนี่ทำให้ข้าพเจ้าภูมิใจมาก 
" เม่ือคุณป่อยู่ห่างจากข้าพเจ้าประมาณสองสามฟุตท่านก็หยุด การหยุดของท่านทำให้ข้าพเจ้าด้องหยุด 
ด้วย คร้ันแล้ว—และข้าพเจ้าอยากให้เด็กชาย เด็กหญิง และคนหนุ่มสาวจดจำส่ิงน้ีไว โดยไม่มีวันลืม 
ท่านมองมาที่ข้าพเจ้าอย่างเอาจริงเอาจังและพูดว่า: 

" 'ป่อยากร้ว่าหลานทำอะไรบางกับชื่อของป่, 
"ทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าทำได้ผ่านเข้ามาในมโนภาพของข้าพเจ้าราวกับเป็นภาพเคลื่อนไหวบนจอ—ทุกสิ่ง 
ที่ข้าพเจ้าได้ทำ ภาพชีวิตในอดีตผ่านไปอย่างเร็วในขณะท่ีข้าพเจ้ากำลังยืนอยู่ท่ีน่ัน ชีวิตทั้งหมดที่ผ่าน 
มาได้เข้ามาในมโนภาพ ข้าพเจ้ายิ้มและมองไปที่คุณป่และพูดว่า: 
" 'ผมไมไคยทำส่ิงใดให้ช่ือของคุณป่เส่ือมเสียเลยครับ, 

"ท่านกาวออกมาและกอดข้าพเจ้าไว้ และขณะท่ีท่านทำเช่นน้ัน ข้าพเจ้าร้สึกตัวอีกครั้งในสภาพแวดลอม 
ทางโลก หมอนของข้าพเจ้าเปียกชุ่มเหมือนเอานั้ามาราด ชุ่มด้วยนั้าตาแห่งความซาบซึ้งที่ข้าพเจ้าตอบ 
ได้อย่างไม่ละอาย,, (George Albert Smith, "Your Good Name," Improvement Era, Mar. 1947, 
p. 139) 
• เรื่องนี้แสดงให้เห็นอะไรเกี่ยวกับความปรารถนาของประธานสมิธในช่วงที่ท่านมีชีวิตอยู่? (ท่าน 

ตองการทำดีและให้เกียรติบิดามารดาทางโลกและในสวรรค์ของท่าน) 
• เราจะฝึกฝนตัวเองให้คิดส่ิงดี ปรารถนาส่ิงดี และทำสิ่งที่เราคิดและปรารถนาดีนั้นได้อย่างไร? 
นำสมาชิกในชั้นเรียนสู่คำตอบที่เป็นไปได้ต่อไปนี้: 
1. โดยการอยู่1ในท่ีท่ีมีอิทธิพลดี 
2. โดยการจดจำอิทธิพลและประสบการณ์ที่ดี 
3. โดยการทูลขอพระผู้เป็นเจ้าช่วยให้เรารักและช่ืนชมของประทานท่ีดีของพระกิตติคุณ (เพ่ือช่วยเสริม 

ประเด็นนี ้ ท่านอาจให้สมาชิกคนหนึ่งอ่านโมไซยา 5:2 จากข้อน้ีเราจะเห็นว่า พระเจ้าทรงเปลี่ยน 
พระทัยหรือความปรารถนาของคนกลุ่มหนึ่ง เพราะพวกเขามีศรัทธาและทูลขอความช่วยเหลือ 
จากพระองค์) 

4. โดยให้ความคิดหรือความปรารถนาที่ไม่ดีแทนที่ด้วยความคิดหรือความปรารถนาที่สอดคลองกับ 
มาตรฐานของพระผู้เป็นเจ้าอย่างรวดเร็ว 
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Lin ri ZJ 

5. โดยการรักษาพันธสัญญาที่เราทำเมื่อบัพติศมา และโดยการต่อพนธสัญญาเหล่าน้ันทุกวันอาทิตย์ 
เมื่อเรารับส่วนศีลระลึก 

• มีอิทธิพลดีอะไรบางในชีวิตของท่าน? (สนทนาคำตอบแต่ละข้อ) 
แสดงรูปภาพพระคริสต์เพเด็ก ๆ 
• เด็ก ๆ ตอบสนองพระเจาอย่างไร? (พวกเขาแสดงความไว้วางใจและความรัก หัเงอย่างตั้งอกตั้งใจ 

และยอมให้พระเจ้านำเขาไปท่ีใดก็ตามท่ีพระองค์คิดว่าดีท่ีสุด) 
เราทุกคนมีโอกาสเหมือน ๆ กันที่จะไดรับการสอนและไดรับพรจากพระเจ้า หากเราจะแสดงความ 
ไว้วางใจและความเต็มใจอย่างเดียวกับท่ีเด็ก ๆ แสดง พระองค์ตรัสว่าจะทรงอยู่กับเราเสมอหากเรา 
แสดงโดยผ่านการกระทำและการสวดอ้อนวอนของเราว่า เราปรารถนาความช่วยเหลือและพรของ 
พระองค์พระองค์จะทรงเต็มพระทัยให้ส่ิงน้ันแก,เรา 

ประธานจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธรับใชตลอดมีชีวิตท่ียาวนานของท่าน เอ็ลเดอร์แมทธิว คาวลีย์พูดในพิธี 
ศพของท่านว่า "พระผูเป็นเจ้านำคนของพระองค์ไป และข้าพเจ้าแน่ใจว่าระยะทางท่ีส้ันท่ีสุดท่ีคนของ 
พระผูเป็นเจ้าผู้น้ีเคยทำตลอดการเดินทางของท่าน คือการเดินทางที่ท่านเพิ่งกระทำไป" (Doyle L. Green, 
"Tributes Paid President George Albert Smith," Improvement Era, June 1951 , p. 405) 

ประจ้กษ์พยานและการท้าทาย 

แสดงประจักษ์พยานของท่านและท่าทายให้นักเรียนหาแนวทางตอบรับสิ่งดีในชีวิตในสัปดาห์นี้ 
โดยการแสดงความกตัญญ โดยการคิดถึงคำพูดที่ยกระดับจิตใจหรือทำสิ่งดีบ่อยครั้งขึ้น ยืนยันกับ 
พวกเขาว่าหากทำดังน้ีพวกเขาจะมีความสุขมากข้ึนในชีวิต 
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26 จอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ: 
ภารกิจแห่งความรัก 

วัตถุประสงค์ 

การเฅรืยม 

ข้อแนะนำในการ 
ดำเนินบทเรืยน 

ตัวอย่าง 

สมาชิกในช้ันเรียนจะเรียนรูว่าความรักคือพลังการรักษาอันย่ิงใหญ่ ดังที่ประธานจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ 
แสดงให้เห็นเป็นแบบอย่าง 

1. เตรียมบัตรคำหรือโปสเตอร์ที่มีข้อความต่อไปนี้: 

2. มอบหมายให้สมาชิกส่ีคนอ่านส่ีตัวอย่างท่ีแสดงถึงความรักของจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ ให้ทำสำเนา 
ตัวอย่างและป้ายชื่อของบุคคลที่พวกเขาเป็นตัวแทน(เอ็ลเดอร์เอสราแทฟท ์ ฌ็นสันบุตรสาวของ 
ประธานฮีเบอร์ เจ. แกรนท์ หรือ ดี. อาร์เธอร์ เฮย์คอค) 

3. ถ่ายเอกสาร "เป้าหมายของประธานจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ , , แจกสมาชิกทุกคนในช้ันเรียน (ดูทายบท) 

บทนำ 
อ่านตัวอย่างต่อไปนี้: 
"ผลของสงครามโลกคร้ังท่ีสองเลวร้ายและทำให้หมดกำลังใจ ระยะเวลาของสงครามกินเวลากว่าห้าปี 
ประเทศเข้าร่วมในสงครามมีมากกว่าห้าสิบประเทศ 
ผู้คนประมาณห้าสิบห้าล้านคนเสียชีวิต ต้องสูญเสียงบประมาณกว่าหนึ่งล้านล้านดอลลาร ์ ผู้คน 
หลายล้านคนในยุโรปและเอเชียขาดแคลนอาหาร ที่พักและเครื่องบุ่งห่ม ความเศร้าโศก ความเกลียดชัง 
และความทอแท้สิ้นหวังเข้าครอบงำบรรดาประชาชาติและครัวเรือน สงครามโลกครั้งที่สองส่งผล 
กระทบต่อเกือบทุกชีวิตบนแผ่นดินโลกไม่ทางใดก็ทางหน่ึง 
"วันที่ 21 พฤษภาคม ปี 1945 เป็นเวลาเดียวกับที่ตัวเลขของจำนวนผู้ถูกสังหารและความเสียหาย 
ที่สงครามไดทิ้งไวเบื้องหลังไดปรากฏเด่นชัดขึ้น จอร์จ อัลเบิร์ต สมิธก็กาวจากช่วงแห่งการเตรียม 
ของท่านเข้าสู่ตำแหน่งที่ไดรับแต่งตงไว้แล้วในฐานะประธานของศาสนาจักร" (Presidents of the 
Church [Religion 345 student manual], p. 195) 

128 



ลักษณะพิเศษที่สุดประการหนึ่งของประธานสมิธคือ ความรักที่ท่านมีต่อครอบครัวทั้งหมดของ 
มวลมนุษย ์ ความรักนี้ถูกแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนจากข้อความต่อไปนี้ของปิตุโจเซฟ เอฟ. สมิธ 
หลานของประธานโจเซฟ เอฟ. สมิธ 
"ข้าพเจ้าจะไม1พูดถึงภารกิจพิเศษที่วางอยู่ต่อหนาประธานจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ อย่างไรก็ดี ข้าพเจ้า 
รูว่าในเวลาที่พิเศษฟ้นประวัติศาสตร์โลกไมไคยตองการความรักจากพี่นองชายมากเท่ากับที่ตองการ 
ในปีจจุบัน ยิ่งกว่านั้น ข้าพเจ้ารูว่าไม่มีมนุษย์คนใดรักครอบครัวมนุษย์ ทั้งที่รูจักเป็นส่วนตัวและคน 
ทั่วไปได้ลึกซึ้งมากไปกว่าประธานจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ" (in Conference Report, Oct. 1945, pp. 
31—32) 
ในเดือนพฤศจิกายน ปี 1945 ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง ประธานสมิธเข้าเยี่ยมคารวะ 
แฮร์รี เอส. ทรูแมน ประธานาธิบดีของสหรัฐ ประธานสมิธบรรยายถึงการเยือนครั้งนี้ว่า: 
"เมื่อข้าพเจ้าเข้าพบท่าน ท่านด้อนรับข้าพเจ้าอย่างดียิ่ง—ข้าพเจ้าเคยพบท่านก่อนหนานี้—และข้าพเจ้า 
พูดว่า: 'ท่านประธานาธิบดีครับ ผมมาพบท่านก็เพ่ืออยากทราบว่า ท่านจะคิดอย่างไรหากสิทธิชน 
ยุคสุดท่ายจะส่งอาหาร เครื่องนุ่งทุ่มและเครื่องนอนที่เตรียมไวไปยุโรปโดยทางเรือ?, 

"ท่านยิ้มและมองข้าพเจ้า พูดว่า: 'เอ คุณตองการอะไรเหรอจึงได้ส่งของเหล่านั้นไปที่นั่น? เงินของ 
พวกเขามีค่าไม่มากนักหรอก, 

"ข้าพเจ้าพูดว่า: 'เราไม,ด้องการเงินของพวกเขา, ท่านมองข้าพเจ้าและถามว่า: 'คุณไม,ได้หมายความว่า 
คุณจะให้พวกเขาเปล่า ๆ หรอกนะ?, 

"ข้าพเจ้าพูดว่า: 'ใช่แล้วครับ เราจะให้พวกเขาเปล่า ๆ พวกเขาเป็นพี่นองชายหญิงของเรา และอยู่ใน 
ความยากจนค,นแคน พระผู้เป็นเจ้าประทานให้เรามากกว่าท่ีเราตองการ และเรายินดีส่งของเหล่าน้ันไป 
หากเราได้รับความร่วมมือจากรัฐบาล, 

"ท่านพูดว่า: 'คุณคิดถูกแล้ว, และกล่าวเสริมว่า 'เรายินดีช่วยคุณทุกอย่างที่เราจะท่าได้, 
"ข้าพเจ้าใคร,ครวญความคิดนั้นหลายครั้งหลังจากเราคุยกันครู,หนึ่ง ท่านกล่าวอีกว่า: 'คุณจะใชเวลา 
เตรียมของเหล่าน้ันนานแค,ไหน?, 

"ข้าพเจ้าพูดว่า 'ทุกอย่างพร,อมแล้ว, 

" รัฐบาลได้ทำลายอาหารและไม,ยอมให้มีการเพาะปลูกในช่วงเกิดสงคราม ข้าพเจ้าจึงพูดกับท่านว่า: 

" 'ท่านประธานาธิบดีครับ ช่วงที่เจ้าหนาที่ของรัฐในวอชิงตันเตือนให้ทำลายอาหาร เราได้สรัางฉางข้าว 
มากมายและใส่พืชพันธุธัญญาหารในน้ันจนเต็มและเพ่ิมฝูงสัตว์เล้ียงของเรา และเวลาน้ีส่ิงท่ีเราตองการ 
คือรถบรรทุกและเรือเพื่อขนส่งอาหาร เครื่องนุ่งห่มและเครื่องนอนจำนวนมากมายไปให้ชาวยุโรป 
ที่ยากจนค่นแคน เรามีองค์การหนึ่งในศาสนาจักรที่ได้ทำผาห่มด้วยมือเสร็จแล้วกว่าสองพันผืน,  

(George Albert Smith, in Conference Report, Oct. 1947, pp. 5—6) 
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กิจกรรมและ 
การสนทนา 

บัตรคำหรือโปสเตอร์ 
กิจกรรม 

บัตรคำหรือโปสเตอร์ 
และกิจกรรม 

เป้าหมายของประธานจอร์จ อัณปิร์ต สมิธ 
เม่ือท่านเป็นอัครสาวก ประธานจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธเขียนเป้าหมายสูงสุดและตั้งปณิธานไว้มากมาย 
แจกสำเนาเป้าหมายสิบเอ็ดข้อที่ประธานจอร์จ อัลเป็ร์ต สมิธต้ังไว้สำหรับตัวเองแก่สมาชิกแต่ละคน 
ในช้ันเรียน ขอให้สมาชิกอ่านส่ิงเหล่าน้ีทีละข้อ 
• จำเป็นตัองมีความพยายามแบบไหนในการบรรลุเป้าหมายตังกล่าว? 
• ประธานสมิธจะตัองเสียสละอะไรเพื่อทำให้เป้าหมายเหล่านี้บรรลุ? 
อาจสนับสนุนให้สมาชิกในชั้นเรียนตั้งเป้าหมายแบบเดียวกันนี้สำหรับตัวเอง 

จอร์จ อัลเป็ร์ฅ สมิธเป็นแบบอยางของหลักธรรมแหงความรักในคำพูดและการกระทำ 

บอกสมาชิกในช้ันเรียนว่ามีเร่ืองราวมากมายท่ีพูดถึงความรักและความห่วงใยท่ีประธานสมิธมีต่อผู้อ่ืน 
ท่านสอนหลักธรรมหลายอย่างแก่เรา โดยการกระทำของท่าน ซึ่งรวมอยู่ในคำว่า ความรัก 
ติดคำว่า ความรัก และติดบัตรคำหรือโปสเตอร์: ความรักค้นหาผู้เจ็บป่วยและอ่อนล้าไว้ข้างล่าง 
ให้สมาชิกในชั้นเรียนที่ไดรับมอบหมายไว้แล้วอ่านเรื่องราวต่อไปนี้และติดป้ายชื่อของคนที่เขาเป็น 
ตัวแทน แนะนำตัวพวกเขาพร้อมท้ังให้รายละเอียดท่ีจำเป็นก่อนเร่ิมอ่าน 
นี่สือเอ็ลเดอร์เอสรา แทฟท่ ฌ็นสัน ท่านกล่าวสิ่งนี้เมื่อท่านเป็นสมาชิกคนหนึ่งในโควรัมอัครสาวก 
สิบสองในปี 1951: 
เอีลเดอร์เอสรา แทฟฑ์ เบนสัน 
"ข้าพเจาจะไม,หยุดซาบซ้ีงท่ี [ประธานจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ] เย่ียมครอบครัวของข้าพเจา [ใน'ซอลท์ เลค 
ซิตี้] ขณะข้าพเจารับใชเปีนผู้สอนศาสนาด้วยความถ่อมใจในประเทศแถบยุโรปหลังสงครามโลก 
ครั้งที่สอง ข้าพเจาขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับการไปเยี่ยมในคืนที่เงียบสงัดคืนหนึ่งเมื่อลูกคนเล็ก 
ของเราใกล้จะเสียชีวิต ประธานสมิธปลีกตัวมาที่บ้านนั้นโดยไม,บอกล่วงหนา และวางมือบนศีรษะ 
ลูกคนเล็กซึ่งอยู่ในออมแขนของมารดาเป็นเวลาหลายชั่วโมงมาแล้ว และสัญญาว่าเธอจะหายเป็นปกติ 
นี่คือประธานสมิธ ท่านมีเวลาช่วยเหลือเสมอโดยเฉพาะคนเหล่านั้นที่เจ็บป่วย คนเหล่าน้ันท่ีตองการ 
ท่านมากที่ชุด" (Ezra Taft Benson, in Conference Report, Apr. 1951, p. 46) 
ติดบัตรคำหรือโปสเตอร์คำว่า: ความรักคือการต่ึนตัวสำหรับโอกาสท่ีจะรับใข้ 
นี่คือบุตรสาวของประธานฮีเบอร ์ เจ. แกรนท์ 
บุตรสาวของประธาน!เบอร ์ เจ. แกรนท 
"มีอยู่ครั้งหนึ่ง [ประธานสมิธ] กำลังเดินทางกลับจากการประชุม [ดิฉันอยู่ในคณะของท่านและ 
เห็นท่าน] มองไปยังทางเดินระหว่างที่นั่งของหองโดยสารรถไฟและเห็นมารดาสาวคนหนึ่งกับลูก 
ของเธออยู่ในกองกระเป้าเดินทาง ท่านรูสึกว่าตองคุยกับเธอและซักถามสารทุกข์สุกดิบของเธอ 
" 'ในเวลาไม่ก่ีนาทีประธานสมิธก็คุยเสร็จ ท่านกลับมายังที่นั่งของเราและพูดว่า "เป็นอย่างที่ผมคิดไว้ 
ไม่มีผิด คุณแม่ยังสาวคนนั้นกำลังจะเดินทางไกล ผมลูตั๋วของเธอผมไม่เข้าใจทำไมคนขายตั๋วถึง 
ไม่รูว่าจะจัดเสันทางไหนให้เธอ อย่างท่ีเห็น เธอตองรอในอ๊'อกเดนเป็นเวลานาน และยังตองรอใน 
ชิคาโกอีก ผมมีตวของเธอและจะลงรถไฟท่ีออกเด็นและดูว่าพอจะเปล่ียนต๋ัวได้ไหมเพ่ือเธอจะเดินทาง 
ต่อไปได้โดยไม่ตองคอยอยู่ที่อ๊อกเด็นและชิคาโกนาน" ' 
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บทที่ 26 

บัตรคำหรึอโปสเตอร์ 
และกิจกรรม 

บัตรคำหรือโปสเตอร์ 
และตัวอย่าง 

"ประธานสมิธลงรถไฟทันทีที ่รถจอดและหาทางเปลี ่ยนตั ๋วให้มารดาสาวผู ้นี ้เพื ่อเธอจะได้รับความ 
สะดวกสบายยิ่งขึ้น นี่สือความรูสึกไวต่อความตองการของผูอื่นที่มีอยู่ในตัวชายผู้นี้" (Arthur Ray 
Bassett, "George Albert Smith: On Reaching Out to Others," New Era, Jan. 1972, p. 52) 
ติดบัตรคำ: ความรักมีเวลาให้ผู้อื่น 
นี่คือบราเดอรด. อาร์เธอร ์ เฮย์คอค เป็นเลขานุการส่วนตัวของศาสดาหลายท่าน 
บราเดอร์ด. อาร์เธอร ์ เฮย์คอค 
"ระหว่าง...เดินทางไปมิดเดิล เวสต์ขณะที่ [ประธานสมิธ] กำลังรีบเร่งไปให้ทันรถไฟก็มีมารดาคนหนึ่ง 
พร้อมกับลูกเล็กสี ่คนหยุดท่านไว้เพื ่อลูก ๆ ของเธอจะได้มีโอกาสจับมือกับท่าน มีคนถ่ายภาพ 
เหตุการณ์นั้นไว ้ และส่งไปให้ประธานสมิธพร้อมคำอธิบายดังนี้: 'ผมส่งรูปนี้มาให้ท่านเพราะมัน 
เป็นภาพที่อธิบายได้อย่างชัดเจนถึงบุคคลที่เราเชื่อว่าท่านเป็นคนอย่างนั้น เหตุผลที่เราเห็นเป็นภาพลา 
ค่าเพราะแมท่านจะมีงานยุ่งมากแค,ไหน หรือรีบเร่งขึ้นรถยนต์เพื่อจะไปให้ทันรถไฟที่กำลังคอยท่านอยู่ 
ท่านก็ยังคงเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ในครอบครัวนี้ได้จับมือกับท่าน , " (D. Arthur Haycock,"a Day 
with the President," Improvement Era, Apr. 1950, p. 288) 
ติดบัตรคำ: ความรักให้อภัย 

เล่าเรื่องต่อไปนี้: 
"ประธานจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธเป็นห่วงผู้ที ่ตีตัวออกห่างจากศาสนาจักรอย่างมาก และหาทางแสดง 
ให้พวกเขาเห็นความผิดพลาดของตัวเขามีเหตุการณ์หนึ ่งที ่ เป็นตัวอย่างของกรณีนี ้ คนกลุ่มใหญ่ 
แยกไปจากศาสนาจักรและจัดตั ้งศาสนาของตนขึ้น พวกเขาไม่พอใจผู ้นำบางท่านและไม ,สนใจใยดี 
ศาสนาจักรและทำในสิ ่งที ่พวกเขาตองการจะทำ ประธานสมิธไปเย ี ่ยมคนกลุ ่มนี ้ในปี 1946 
ท่านพบกับพวกเขา จับมือกับพวกเขา พูดกับพวกเขา สวดอ้อนวอนและร้องไห้เพื่อพวกเขาพวกเขา 
ซาบซึ้งกับการมาของท่าน ท่านเป็นและกระทำดังศาสดา พวกเขายอมรับว่าท่านเป็นศาสดาความรัก 
ของพระคริสต์ที่แผ่ขยายไปยังพวกเขาโดยผ่านผู้ได้รับ การชโลมของพระเจัา ทำให้หนึ่งหมื่นสองพัน 
คนที่หลงทางไปกลับสืนสู่ศาสนาจักร ที่ปลอดภัย" (Presidents of the Church [Religion 345 student 
manual], p. 202) 

ประธานลฌิธเฅอนmให้ร ักผู ้อ ื ่น 
การพูดในฐานะคนหนึ่งที ่เป็นแบบอย่างของคำว่า ความรัก ตลอดชีวิตของท่าน ประธานสมิธบอก 
สมาชิกของศาสนาจักรว่า: 

"แต่โปรดอย่าลืมว่า ไม่ว่าท่านจะให้เงินมากแค ,ไหน ไม่ว่าท่านปรารถนาสิ่งของของโลกนี้เพื่อทำให้ 
ท่านมีความสุขอย่างไร ความสุขของท่านจะขึ้นอยู่กับความใจบุญของท่าน ความเมตตากรุณาของท่าน 
และความรักที ่มอบให้กับผู ้ที ่ท่านคบหาบนแผ่นดินโลก พระบิดาบนสวรรค์ตรัสถอยคำที ่เรียบง่าย 
มากว่า เขาผู้ที่บอกว่ารักพระผู้เป็นเจัาแต่ไม่รักพี่นองของเขา คนนั้นก็พูดปด" (George Albert Smith, 
"To the Relief Society," Relief Society Magazine, Dec. 1932, p. 709) 
เอ็ลเดอร์สเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล ์ กล่าวสิ่งนี้ขณะเป็นสมาชิกโควรัมอัครสาวกสิบสองเกี่ยวกับ 
ประธานจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธไว'ว่า: "กับขาพเจ้าแล้วดูเหมือนทุกการกระทำ ทุกความคิดของประธาน 
ของเราจะบ่งบอกว่าท่านรักพระเจ้าและรักเพื่อนมนุษย์ของท่านด้วยสุดจิตสุดใจของท่าน มีมนุษย์คน 
ใดรักได้มากกว่าท่านบ้าง?" (in Church News, 11 Apr. 1951, p. 11) 
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ลุ 

ป 

ณสมบัติและลักษณะพิเศษของศาสดาของเราแสดงให้เห็นว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงรักเรา พระองค์ 
เรงเรียกชายที่ดีที่สุดเพื่อสนองตอบความต้องการในสมัยของเรา ตัวอย่างของจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ 
3นพรแก่ทุกคนที่ศึกษาชีวิตของบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ท่านนี้ ความรักของท่านเป็นพรพิเศษต่อโลกในช่วง 
เดูเหมือนว่ามีความขมข่ืนและความทุกข์ทรมานอยู่ท่ัวไป ความรักของท่านปลอบประโลมสิทธิชนยุค 
;ดทายท่ัวโลก 

องประทานย่ิงใหญ่ท่ีสุดประการหน่ึงท่ีเราจะพัฒนาไดคือของประทานแห่งความรัก เช่นเดียวกับของ 
เระทานอ่ืน ๆ ทั้งหมดทางวิญญาณ ของประทานนี้จะเกิดขึ้นเมื่อเราดำเนินต่อไปในการรับใชพระผู-
รนเจ้าและเพ่ือนมนุษย์ของเรา เมื่อเราแสวงหาความช่วยเหลือของพระผู้เป็นเจ้าในการ สวดอ้อนวอน 
ละเม่ือเราศึกษาเพ่ือจะรูพระประสงค์ของพระองค์ 

เระจักษ์พยานและการท้าทาย 

สดงประจักษ์พยานและทาทายสมาชิกในชั้นเรียนให้แสดงความรักต่อเพื่อนมนุษย์ตังที่ประธานสมิธ 
ดทำให้เห็นเป็นตัวอย่าง 
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เป็าหมายของประธานจอร์จ อัลเปีร็ต สมิธ 
1. "ข้าพเจ้าจะเป็นเพื่อนกับคนที่ไม่มีเพื่อนและมีความสุขในการดูแลความต้องการของคนยากจน" 
2. "ข้าพเจ้าจะเยี่ยมคนเจ็บป่วยและทุกข์ทรมาน และดลใจให้พวกเขามีศรัทธาว่าจะไดรับการรักษา" 
3. "ข้าพเจ้าจะสอนความจริงเพื่อให้มนุษยชาติทั้งปวงเข้าใจและไดรับพร" 
4. "ข้าพเจ้าจะคนหาผู้กระทำฝ็ดและพยายามนำเขากลับสู่ชีวิตที่ชอบธรรมและเป็นสุขให้ได" 
5. "ข้าพเจ้าจะไม่บังคับผู้คนให้ทำตามอุดมการณ์ของข้าพเจ้า แต่รักพวกเขาเพื่อเขาจะทำสิ่งที่ถูกต้อง" 
6. "ข้าพเจ้าจะอยู่กับประชาชนและช่วยพวกเขาแกัปีญหา เพื่อว่าชีวิตบนโลกของพวกเขาจะเป็นชีวิตที่มีความสุข" 
7. "ข้าพเจ้าจะหลีกเลี่ยงการมีชื่อเสียงในตำแหน่งสูง ๆ และจะยับยั้งการประจบสอพลอของเพื่อนที่ไม,มีหัวคิด" 
8. "ข้าพเจ้าจะไม,ทำให้ใครรูสึกเจ็บปวดโดยตั้งใจ ไม่ทำแมกับคนที่เคยทำผิดต่อข้าพเจ้า แต่จะพยายามทำดีกับเขาและ 

ทำให้เขาเป็นเพื่อนกับข้าพเจ้า" 
9. "ข้าพเจ้าจะเอาชนะนิสัยที่เห็นแก่ตัว อิจฉาริษยาและจะชื่นชมในความสำเร็จของลูกทุกคนของพระบิดาบนสวรรค์" 
10. "ข้าพเจ้าจะไม่เป็นศัตรูกับมนุษย์คนใด" 
11. "การรูว่าพระผู้ไถ,ของมนุษยชาติทรงมอบแบบแผนโดยเฉพาะแก่โลกซึ่งจะพัฒนาเราอย่างเต็มที่ และทำให้เรามี 

ความสขอย่างแทํ'จริงบนโลกน้ีและหลังจากชีวิตน้ี ข้าพเจ้ารสึกว่ามันไม,เป็นเพียงหนาที่แต่เป็นสิทธิพิเศษอันเป็นพร 
ทีจะเผยแผ่ความจริงปี" 

(Cited in Bryant ร. Hinckley, Greatness in Men: Superintendent George Albert Smith, Improvement Era, Mar. 
1932, p. 295) 
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27 สันติในเวลาที่ยุ่งยาก 

วัฅลุประสงค 

การเฅรยม 

ข้อแนะนำในการ 
ดำเนินบฑเรยน 
กิจกรรม 

สมาชิกในชั้นเ1ยนจะเห็นว่าเราจะมีสันติในเวลาที่ยุ ่งยากไดหากเรารูว่าชีวิตของเราชอบธรรม 

1. เตรียมหวีที่สะอาดและกระดาษที่ฉีกเป็นชิ้นเล็ก ๆ 
2. ติดเกม "จ ับค ู ่" บนกระดาน และปิดแต่ละคำด้วยกระดาษขาวสี่เหลี่ยม 

1 2 3 โล่ 

ไม่ต้องปิดคำที่สี่ 

5 6 7 8 และสิบสอง 

9 10 11 ความเชื่อ 

พระแสง ความชอบธรรม สวมเป็นรองเท้า โล่ 
ความจริง ของพระวิญญาณ ทับทรวง คาดเอว 

ข่าวประเสริฐแห่งสันติสุข ความรอด หมวกเหล็ก ความเชื่อ 
3. ใหลูว่าสมาชิกแต่ละคนในชั้นเรียนมีพระคัมภีร์ไบเบิลครบทุกคน 

บทนำ 
ขอให่สมาชิกคนหนึ่งเอาหวีถูผมหลาย ๆ ครั้ง และจากนั้นนำหวีมาใกล้เศษกระดาษที่ฉีกไวเศษกระดาษ 
ชิ้นเล็ก ๆ จะติดหวีขึ้นมา 
• ทำไมเศษกระดาษชิ้นเล็ก ๆ จึงติดหวีขึ้นมา? (หวีมีไฟฟ้าสถิตซึ่งทำหนาที่เป็นเหมือนแม่เหล็ก) 
ดังที่ท่านเห็นผลของไฟฟ้าสถิตที่มีอย,ูในหวี ท่านจะเห็นพลังพิเศษในบุคคลที่ทำงานของพระผู้เป็นเจา 
ด้วยความขยันขันแข็งด้วย คนที่ชอบธรรมจะมีพลังของพระผู้เป็นเจาอยู่กับเขา 
เราเรียนร้มาว่าประธานจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ ดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรมและรักษาบัญญัติของพระผู้ 
เป็นเจ้า แม'ท่านจะเผชิญกับสถานการณ์หลายอย่างที่น่ากลัวในชีวิต ดูเหมือนท่านจะไม่เดือดร้อนมากนัก 
กับสถานการณ์เหล่าใfน 
• เกิดอะไรขึ้นในโลกช่วงที่ท่านได้รับการเรียกเป็นศาสดาของศาสนาจักร? (สงครามโลกครั้งที่สอง 

เพิ่งยุติ) 
134 



การสนทนาข้อพระคัมภีร์ 

การอธิบายและ 
การสนทนา 

ต่อไปนี้คือข้อความที่พ่านกล่าวเมื่อครั้งเป็นอัครสาวกระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง: "แม้โลกจะเต็ม 
ไปด้วยความหม่นหมอง และทองฟ้ารวมกันเป็นความมืด ฟ้าผ่าและแผ่นดินไหวจากใจกลางจนถึง 
บริเวณรอบ ๆ หากเรารูว่าพระผู้เปีนเจ้าทรงพระชนม์และรูว่าชีวิตของเราชอบธรรม เราจะมีความสุข 
จะมีสันติอย่างบอกไม,ถูกเพราะเรารูว่าพระบิดาทรงพอพระทัยชีวิตของเรา,, (George Albert Smith, in 
Conference Report, Oct. 1915, p. 28) 
ประธานสมิธพูดจากประสบการณ์ส่วนตัว เมื่อท่านเป็นชายหนุ่มท่านถูกเรียกให้รับใชในคณะเผยแผ่ 
ของรัฐทางใตั ผู้สอนศาสนาชาวมอรมอนไม1ได้รับการตอนรับดีนักในภาคใตเป็นเวลาหลายปี บางคน 
ถูกเฆี่ยน ถูกต ี และถูกฆ่า หรือไม,ก็ถูกกลุ่มคนร้ายทารุณ 
คืนหนึ่ง จอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ อย่ในบ้านของสมาชิกกับเอ็ลเดอร์หลายคนและ เจ. โกลเดน คิมบัลล์ 
ซึ่งเป็นประธานคณะเผยแผ่ คืนนนขณะนอนหลับอยู่กลุ่มคนร้ายได้มา ประธานสมิธเล่าว่า: 
"ราวเที่ยงคืนเราตกใจตื่นเพราะเสียงตะโกนน่ากลัวจากด้านนอก ประธานคิมบัลล ์ [เจ.โกลเดน] 
ลุกขึ้นเพื่อแต่งตัว...คนพวกนั้นทุบประตูอย่างแรงและใชภาษาหยาบคายมาก สั่งให้ชาวมอรมอน 
ออกมาเพ่ือพวกเขาจะได้ยิง ประธานคิมบัลล์ถามข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าไม่ลุกขี้นและแต่งตัวหรือ ข้าพเจ้า 
บอกพ่านว่าไม ่ ข้าพเจ้าจะนอน ข้าพเจ้ามั่นใจว่าพระเจ้าจะดูแลเรา ในเวลาเพียงไม,กี่วินาทีพวกเขา 
ก็ยิงเข้ามา เห็นชัดว่ากลุ่มคนร้ายแบ่งออกเป็นสี่กลุ่มและยิงมาจากทุกมุมของบ้าน ลูกกระสุนวิ่งผ่าน 
ศีรษะเราทุกทิศ เสียงเงียบไปช่ัวครู่ จากน้ันก็มีการระดมยิงอีกคร้ัง พวกเขาสาดกระสุนไปทั่วบริเวณ 
ข้าพเจ้าไม่ร้สึกหวาดกลัวแม้แต่นอย ข้าพเจ้าร้สึกสงบมากขณะนอนอยู่ที่นั่น นับเป็นประสบการณ์ 
ที่น่ากลัวที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิต แต่ข้าพเจ้าก็ยังม่ันใจว่าตราบท่ีข้าพเจ้าส่ังสอนพระคำของพระผู้เป็นเจ้า 
และทำตามคำสอนน้ัน พระเจ้าจะทรงคุ้มครองข้าพเจ้า และพระองค์ก็ทรงทำตังนั้น" (George Albert 
Smith, "How My Life Was Preserved," in A Story to Tell, comp. Primary Association General 
Board and the Deseret Sunday School Union Board [Salt Lake City:Deseret Book Co., 1945], pp. 
155-56) 
• ฟานกลัวหรือไม,? อะไรทำให้ท่านสามารถอยู่อย่างสงบไดในระหว่างประสบเหตุการณ์น่ากลัว 

เช่นน้ัน? (ยอมรับคำตอบท่ีแตกต่าง) 

ยูทธภัณฑ์ของพระเจ้าปกป้องสิทธิชนในเวลาแหงความยูงยากและยากลำบาก 
อัครสาวกเปาโลให้คำแนะนำบางประการแก่สมาชิกของศาสนาจักรที่กำลังประสบความยากลำบาก 
อย่างหนักในสมัยของท่าน ในช่วงเวลานั้นชาวคริสต์ถูกข่มเหงและแม้ถูกฆ่าตายเพราะความเชื่อ 
ของพวกเขา 

ให้สมาชิกอ่านเอเฟซัส 6:10-18 
• พิจารณาเรื่องของจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ และความสงบของท่านขณะถูกยิงอีกคร้ัง ท่านไดตรียมตัวเอง 

ดวยยุทธภัณฑ์ของพระผู้เปีนเจ้าในทางใดบาง? 
เขียนคำว่า: เอาความจริงคาดเอว บนกระดาน 
• ท่านเตรียมตัวเองดวยความจริงอย่างไร?(ท่านปฏิบัติตามความจริงที่บิดามารดาและปูย่าตายายสอน) 
เขียนคำว่า: เอาความชอบธรรมเป็นทับทรวง บนกระดาน 
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• ท่านพฒนาความชอฺบธรรมอย่างไร? (โดยการรักษาพระบัญญัติ จำไวว่าท่านบอกคุณป่ในภาพ 
ปรากฏว่าท่านไม่เคยทำส่ิงใดท่ีทำให้คุณป่ต้องเสือมเสียเลย อีกทั้งยังยอมรับหมายเรียกเป็นผู้สอน 
ศาสนาดวยความเต็มใจ) 

เขียนคำว่า: เอาข่าวประเสริฐแห่งสันติฤ[''ซึ่งเป็นเหชุใหเก*'!ความพรั่งพร้อมมาสวมเป็นรองเท้า 
บนกระดาน 
ประธานสมิธพูดถึงความรูสึก1ของท่านเม่ือเข้ารวมการประชุม1ไหญ่กณะเผยแผ่เป็นคร้ังแรกว่า 
"การประชุมของเรา [ในป่าแห่งมิสซิสซิปปี] เริ่มทันทีหลังจากอาหารเชา และเราไม่ไต้คิดว่าจะต้อง 
รับประทานอะไรอีกจนกระทั่งเย็น เราอยู่และชื่นชมกับการดลใจของพระผู้ทรงฤทธานุภาพ และเรา 
ไต้รับพรอย่างแท้จริง ถึงแม'จะมีความไม่สะดวกสบายและเหตุการณ์ที่ทำให้ไม,สบายใจอยู่รายรอบ 
ในเวลาน้ันมีผู้ประสงค์ร้ายอยู่มากในมิสซิสซิปปีและรัฐอ่ืน ๆ ในภาคใต้ แต่เราร้สืกราวกับไต้เดินอย,ใน 
ที่ประทับของพระบิดาบนสวรรค์ ความกลัวและความวิตกกังวลต่าง ๆ ของเราหายไปจนหมดสน,,  

(George Albert Smith, in Conference Report, Oct. 1945, p. 115) 
• การประชุมใหญ่คร้ังน้ีเป็นเวลาแห่งสันติ---''เป็นการเตรียมพระกิตติคุณเพ่ือสันติ,, อย่างไร? (ยอมรับ 

คำตอบที่แตกต่าง) 
เขียนคำว่า: เอาความเชื่อเป็นโล่ บนกระดาน 
ประธานสมิธแสดงศรัทธาตั้งแต่ท่านอายุยังนอย เมื่อครั้งเป็นเด็ก จอร์จ อัลเบิร์ต สมิธป่วยต้วยไข้ 
ไทฟอยด์ แพทย์แนะนำมารดาว่าท่านต้องนอนบนเตียงเป็นเวลาสามสัปดาห์ งดอาหารแข็ง และให้ท่าน 
ดื่มกาแฟ หลายปีต่อมา ประธานสมิธกล่าวว่า: 
" 'เม่ือแพทย์ไปแลัว ข้าพเจ้าบอกคุณแม่ว่าข้าพเจ้าไม่ต้องการกาแฟ ข้าพเจ้าไต้รับการสอนว่า พระวาจา 
แห่ง!]ญญาท่ีพระเจ้าประทานแก่โจเซฟ สมิธ แนะนำเราไม,ให้ดื่มกาแฟ 
" 'คุณแม่มีลูกสามคน และสองคนเสียชีวิตแล้ว เธอจึงเป็นห่วงข้าพเจ้ามาก 

'ข้าพเจ้าขอให้เธอส่งข่าวไปถึงบราเดอร์ฮอคส์ ผู้สอนคนหนึ่งในวอรีดของเรา เขาเป็นคนงานใน 
โรงหลอมโลหะ เขาเป็นคนจนและถ่อมใจ แต่มีศรัทธาใหญ่ยิ่งในอำนาจของพระเจ้า 

" 'เขามา ปฏิบัติต่อข้าพเจ้าและให้พรว่าข้าพเจ้าจะหาย 
'เมื่อแพทย์มาในเข้าวันรุ,งขึ้น ข้าพเจ้ากำลังเล่นกับเด็กคนอื่น ๆ นอกบาน เขาประหลาดใจมาก 

เขาตรวจและพบว่าข้าพเจ้าหายไข้แล้วและดูเหมือนจะหายเป็นปกติ 
" 'ข้าพเจ้าขอบพระทัยพระเจ้าที่หายเป็นปกติข้าพเจ้าแน่ใจว่าพระองค์ทรงรักษาข้าพเจ้า, " (Magazine 
article in a scrapbook [GAS Collection,บ of บ, Box 124, Scrapbook 1], p. 4; as cited in Glen 
R. Stubbs, " a Biography of George Albert Smith, 1870 to 195l" [Ph.D. dissertation, Brigham 
Young University, 1974], p. 12) 
เขียนคำว่า: ความรอดเป็นหมวกเหล็กป็องกันศีรษะ และ พระแสงของพระวิญญาณ บนกระดาน 

• มีอะไรแสดงให้เห็นว่าจอร์จ อํลฌิรีต สมิธ มียุทธภัณฑ์สองอย่างนี้? (ดังในตัวอย่างฟานพูดหลายคร้ัง 
ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและสองว่า สันติมาสู่ประเทศที่รับเอาพระวิญญาณของพระผู้-
เป็นเจ้าเท่านั้น [see Conference Report, Apr. 1948, p. 180] 
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ๆเทที ่ วา 

กิจกรรม แบ่งนักเรียนเป็นสองทีม เล่นเกม "จับคู่" บนกระดาน แต่ละทีมผลัดกันมาทีละคนเพ่ือเสือกเปิดคำ 
สองคำบนกระดาน วัตถุประสงค์ของเกมนี้คือเพื่อเปิดกระดาษจับคู่คำที่สอดคล้องกัน ถ้าจับคู่ได้ 
ถูกตองก็ให้เปิดสองคำนั้นไว้และทีมนั้นก็จะได้คะแนน แต่ถ้าไม,ถูกคู่ก็ให้ปิดไว้ดังเดิม 
ประธานจอร0'จ อัลเบิรีต สมิธให้สัญญาน้ีแก่สมาชิกของศาสนาจักรซ่ึงเราทุกคนควรจำไว้เม่ืออยู่ในเวลา 
แห่งความยุ่งยาก: 
"มีอิทธิพลสองอย่างในโลกนี้ อย่างหนึ่งเป็นอิทธิพลของพระบิดาบนสวรรค์และอีกอย่างหนึ่งเป็น 
อิทธิพลของซาตาน เรามีสิทธิท่ีจะเสือกว่าจะอยู่ข้างไหน จะอยู่ข้างพระบิดาบนสวรรค์หรือจะอยู่ข้าง 
ซาตาน 
"ข้าพเจ้ายาหลายครั้งถึงสิ่งที่คุณป่พูด ท่านพูดจากแท่นนี้ด้วย และท่านคือคนท่ีต้ังช่ือให้ข้าพเจ้าท่าน 
แนะนำครอบครัวของท่านว่า 'มีเสันแบ่งเขตแดนอย่างชัดเจนอยู่เสันหน่ึง ด้านหนึ่งเป็นเขตของ พระเจ้า 
ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นเขตของมาร, และท่านพูดว่า ถ้าท่านจะอยู่ข้างพระเจ้าท่านจะปลอดภัยแน่นอน 
เพราะฝ่ายตรงข้ามกับความชอบธรรมท้ังมวลจะข้ามเสันแบ่งน้ันมาไม,ได้, 

"น่ันหมายความว่าอะไร? สำหรับข้าพเจ้ามันหมายความว่าคนที่ดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรม รักษาพระ-
บัญญัติทุกข้อของพระบิดาบนสวรรค์จะปลอดภัยแน่นอน แต่จะไม่ปลอดภัยสำหรับคนที่ไม่ให้ 
ความสำคัญกับคำแนะนำและคำเตือนของพระองค์,, (George Albert Smith, in Conference Report, 
Oct. 1949, pp. 5—6) 
นับวันโลกจะทาทายศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าและมาตรฐานความชอบธรรมของเราเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ หาก 
เราจะ "ต่อตาน , , ให้ได้ดังท่ีเปาโลกล่าว เราด้องเตรียมเสียแต่เดยวน้ีโดยการ "สวมยุทธภัณฑ์แห่งความ 
ชอบธรรม , , ด้วยการนี้เราจะถ้าวไปข้างหนาโดยรูว่าทุกอย่างจะด ี ความชอบธรรมของเราจะนำสันติ 
มาสู่เราแม้ในเวลาท่ียุ่งยาก ขอให้เราช่วยเหลือกันเพ่ือจะยืนอยู่ "ข้างพระเจ้า , , 

ประจักษ์พยานและการท้าทาย 
แสดงประจักษ์พยานและท้าทายสมาชิกในชั้นเรียนให้สวมยุทธภัณฑ์ของพระผู้เป็นเจ้า 
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28 เดวิด โอ. แมคเคย: ให้เกียรติ 
บ้านและครอบครัว 

เกด: 8 กันยายน 1873 ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งประธาน: 1951—1970 
วัตถประสงค์ 

การเตรียม 

ข้อแนะนำในการ 
ดำเนินบทเรียน 
คำจำกัดความและ 
การสนทนา 

ประวัติ 

โดยการศึกษาชีวิตของประธานเดวิด โอ. แมคเคย สมาชิกในช้ันเรียนจะให้เกียรติบ้านในฐานะท่ีเป็น 
สถานที่ศักดิสทธิแห่งการเตรียมตัว 

1. เตรียมแสดงรูปภาพ ประธานเดวิด โอ. แมคเคย์ จากภาพสีทายเล่ม 

2. ให้ลูว่าสมาชิกแต่ละคนในช้ันเรียนมีพระคัมภีร์มอรมอนครบทุกคน 
3. เตรียมกระดาษและดินสอสำหรับสมาชิกทุกคนในช้ันเรียน 
4. เตรียมโปสเตอร์ข้อความของประธานแมคเคย': "สมบัติลํ้าค่าที่สุดชิ้นหนึ่งของเราคือครอบครัว" 

(David o . McKay, in Conference Report, Apr. 1964, p. 5) 

บทนำ 
• คำว่า "ให้เกียรติ , , หมายถึงอะไร? (แสดงความเคารพอย่างสูงต่อคุณค่าหรือฐานะของบุคคลเช่ือม่ัน 

หรือยกย่อง แสดงความคารวะ) 
• เม่ือเรา ให้เกียรต ิ คนใดหรือส่ิงใด มันจะนำเราไปสู่การปฏิบัติหรือไม่? (แน่นอน เม่ือเราให้เกียรติ 

คนใดหรือส่ิงใด เราจะถูกกระตุ้น ดลใจ หรือได้รับอิทธิพลจากคนน้ันหรือส่ังน้ัน) 

• คิดถึงคนหรือสิ่งที่ท่านให้เกียรต ิ มันส่งผลต่อชีวิตของท่านอย่างไร? 

เดวิด โอ. แมคเคย์ ให้เกียรติบรรพบุรุษของท่าน 
เดวิด โอมาน แมคเคย ์ เป็นศาสดาคนที่เก้าและเป็นประธานของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์ 
แห่งสิทธิชนยุคสุดทาย ความสำเร็จส่วนใหญ่ของท่านสืบเนื่องมาจากความรักและการให้เกียรติ 
บิดามารดาและป่ย่าตายายของท่าน และจากสภาพแวดล้อมในบานท่ีเต็มไปด้วยความรัก บรรพบุรุษ 
ของประธานแมคเคย์ยิ่งใหญ่และเด็ดเดี่ยว อันเป็นสิ่งตกทอดที่ท่านภาคภูมิใจและเป็นสิ่งที่ท่าน 
ให้เกียรติอย่างสูง 
พระกิตติคุณได้ฝึงรากลึกในครอบครัวแมคเคย์นับจากกลางศตวรรษที่ 1800 เป็นตนมา—ไม,กี่ปี 
หลังจากพระกิตติคุณได้รับการฟ้นฟูบนแผ่นดินโลก ในปี 1850 ท่ามกลางภูเขาในสก๊อตแลนด์วิลเลียม 
และอีเล็น โอมาน แมคเคย์ป่ย่าของประธานเดวิด โอ. แมคเคย์ ได้ยอมรับพระกิตติคุณ 
ในปี 1856 พวกท่านออกจากสก๊อตแลนด์และแล่นเรือไปอเมริกา ความภาคภูมิใจและความเคารพ 
ที่ประธานแมคเคย์มีต่อป่ย่าของท่านลึกซึ้งยิ่งขึ้นเมื่อครั้งท่านยังเด็ก และได้ฟิงเรื่องราวของป่ย่าผู้ซึ่ง 
เตินทางขามทุ่งราบไปยังยูท,าห้ ในบรรดาเรื่องเหล่านี้ ท่านชอบเรื่องนี้ที่สุด: 
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ตัวอย่าง 

หลังจากมาถึงอเมริกา "ครอบครัว [ของวิลเลียมและอีเล็น] ยายไปไอโอวา ตั้งถิ่นฐานและทำงาน 
อีกหนึ่งปีเพื่อเก็บเงินและเตรียมตัวสำหรับการเดินทางไกลข้ามทุ่งราบไปยังยูท่าห ์ พอถึงปลายปี 
ครอบครัวก็มีวัวอายุสองปีสองตัว แม่วัวสองตัว วัวตัวผู้แก ่ ๆ หน่ึงตัว เกวียนหนึ่งเล่ม และเสบียง 
จำนวนเพียงเล็กนอย ทุกคนมีความสุขที่จะได้เริ่มออกเดินทางระยะ 1,600 กิโลเมตร คืนก่อนออก 
เดินทางคือวันท่ี 13 มิถุนายน ปี 1859 ได้จัดให้มีสภาแห่งคำแนะนำข้ึน กัปตันบราวน่'รายงานว่ามีแม่ม่าย 
กับลูกเล็ก ๆ คนหน่ึงในค่ายไม่มีพาหนะในการเดินทาง เธอไม่สบายและเดินไม,ไหว 'ใครพอจะมีที่ว่าง 
สำหรับหญิงม่ายและเด็กคนนี้บ้าง?' เกวียนทุกเล่มบรรทุกหนักมาก และไม่มีเสียงตอบจากคนในที่ 
ประชุม วิลเลียมดูแลภรรยาของพ่านอย่างดีที่สุดเสมอมาและท่านวางแผนให้เธอนั่งเกวียนข้ามทุ่งราบ 
และตัวท่านต้ังใจจะเดินตลอดระยะทาง ท่านแจงเรื่องนี้ให้อีเล็น โอมาน [ภรรยาของท่าน] ทราบโดย 
พูดว่า: 'แม่ มีหญิงม่ายคนหนึ่งอยากข้ามทุ่งราบ เธอช่วยตัวเองไม่ได้ เธอเดินไม่ได้ จะตองมีใครสักคน 
ให้ท่ีในเกวียนแก่เธอ แต่พ่อไม่ได้พูดอะไรคืนนี้, 

"เธอตอบทันทีว่า 'คุณกลับไปบอกเธอว่าฉันจะให้ที่แก่เธอ, เขาทำตามการยืนยันของเธอ และอีเล็น 
ก็เดินไปกับสามีข้ามทุ่งราบตลอดระยะทาง 1,600 กิโลเมตร,, (comp. Llewelyn McKay, Home 
Memories of President David o. McKay [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1956], pp. 19-20) 
บุตรชายและบุตรสาวที่ยิ่งใหญ่มาจากบิดามารดาผู้ยิ่งใหญ่: บุตรชายคนเล็กคือเดวิด แมคเคย์ คือบิดา 
ของประธานแมคเคย์ 
เดวิด แมคเคยและเจนเน็ต อีเวนส์ แต่งงานกันในปี 1867 และย้ายไปหุบเขาอ๊อกเด็นเพื่อเริ่มชีวิตคู่ 
พวกเขาสร้างบ้านในฮันสวิลล์ยูท่าห์ปีจจบันยังอยู่ และเดวิด โอ. แมคเคย่'เกิดท่ีน่ันในวันท่ี 8 กันยายน 
ปี 1873 ท่านเป็นบุตรชายคนแรกและเป็นลูกฅนที่สามในบรรดาลูกสิบคน 
ประธานเดวิด โอ. แมคเคย์ ตระหนักถงพรของบ้านและครอบครัวตั้งแต่ท่านอายุยังนอย 
"เมื่อเดวิดอายุเพียงเจ็ดขวบพี่สาวสองคนเสียชีวิต และไม่นานหลังจากนั้นบิดาของท่านก็ถูกเรียก 
ไปเป็นผู้สอนศาสนาสองปีที่สก๊อตแลนด์บ้านเกิดของท่าน อีกสิบวันคุณนายแมคเคย์จะครบกำหนด 
คลอด [ลูกอีกคนหนึ่ง] งานในฟาร์มตองดำเนินต่อไป ครอบครัวที่ลูกยังเล็กด้องได้รับการเลี้ยงดู 
แต่ศาสนาจักรด้ลงมาก่อน มันคือการทดสอบศรัทธา ขณะเอ็ลเดอร์แมคเคย์ปีนขึ้นบนหลังมาเพื่อ 
ออกเดินทาง ท่านอุ้มลูกชายตัวนอยขึ้นมาหอมแกมลา และพูดว่า 'เดวิด ดูแลแม่และครอบครัวนะลูก, 

วันนั้นความเป็นเด็กของเดวิด โอ. แมคเคย่สิ้นสุดลงและทำนกลายเป็นชายที่มีความรับผิดชอบพิเศษ 
"ช่วงที่เลวร้ายที่สุดคือเดวิดกลัวว่าชาวอินเดียนแดงหรือพวกโจรจะมาและรังควาญพวกท่าน ไม่คืนใด 
ก็คืนหนึ่ง 'คืนหน่ึง ขาพเจานอนไม่หลับและคิดไปว่าได้ยินเสียงดังรอบ ๆ บ้าน ข้าพเจ้ากลัวอย่างมาก 
และตัดสินใจว่าจะสวดออนวอนตามที่พ่อแม่สอน ข้าพเจ้าคิดว่าจะสวดอ้อนวอนได้ก็ต่อเมื่อลุกจาก 
เตียงและคุกเข่า และมันเป็นการทดสอบท่ียากมากสำหรับข้าพเจ้า แต่ในที่สุดข้าพเจ้าก็ลุกจากเตียงและ 
คุกเข่าสวดอ้อนวอนขอให้พระผู้เป็นเจ้าคุ้มครองมารดาและครอบครัว และมีเสียงหนึ่งชัดเจนมาก 
เหมือนกับข้าพเจ้าพูดกับท่าน พูดว่า "อย่ากลัวเลย ไม่มีอะไรท่าร้าฯเจ้าหรอก" เสียงน้ัน มากจากไหน 
มันคืออะไร ข้าพเจ้าไม,ได้พูด ท่านอาจตัดสินข้าพเจ้า สำหรับข้าพเจ้าแล้วเสียงนั้นคือ คำตอบ, " (John 
J.Stewart, Remembering the McKays [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1970], pp. 13—14) 



การสนทนา 

กิจกรรม 

ประธานแมคเค ย์กล่าวว่า " 'ถ้ามีคนถามข้าพเจ้าว่าตองการอะไรมากที่สุดในโลก ข้าพเจ้าจะบอก 
อย่างไม่ลังเลว่า มารดาที่ฉลาด และ บิดาที่เป็นดัวอย่าง " (Llewelyn McKay, Home Memories, 
p. 4) 

เพ่ือแสดงให้,เห็นความสำคัญของตัวอย่างท่ีดีต่อไปน้ี แจกกระดาษและดินสอให้สมาชิกแต่ละคนใน 
ชั้นเรียน อธิบายว่าท่านจะให้คำแนะนำสั้น ๆ สิบเก้าข้อ และให้ทำตาม (บอกคำแนะนำทีละข้อ 
เพ่ือให้วาดภาพต่อไปน้ี:) 

อย่าให้สมาชิกในช้ันเรียนเห็นภาพจนกว่าพวกเขาจะวาดเสร็จ 
บอกสมาชิกในชั้นเรียนว่าอย่าพูดคุยหรือสนทนากันขณะทำกิจกรรม อ่านคำแนะนำต่อไปนี้ให้ 
นักเรียนฟิง: 
เร่ิมจากกลางหนัากระดาษ วาดเสันต่อไปตังน้ี— 
1. ลากลง 2 นิ้ว 
2. ตรงไปทางขวา 3 นิ้ว 
3. ขึ้น 2 นิ้ว 
4. เฉียงข้ึนทางซ้าย 2 นิ้ว 
5. เฉียงลงทางขวา 2 นิ้ว 
6. ตรงไปทางขวา 3 นิ้ว 
7. ลง 2 นิ้ว 
8. ซ้าย 2 นิ้ว 
9. ขึ้น 1 1/2 นิ้ว 
10. ตรงไปทางขวา 1 นิ้ว 
11. ลง 1 1/2 นิ้ว 
12. ตรงไปทางซ้าย 4 นิ้ว 
13. ขึ้น 2 นิ้ว 
14. ทำเสันหยัก เป็นวงกลม (เสันผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 นิ้ว) 
15. ลง 2 นิ้ว 
16. ตรงไปทางซ้าย 2 นิ้ว 
17. ขึ้น 4 นิ้ว 
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บททื่ 28 

การสนทนาและกระดาน 

โปสเตอร์ 

คำถามชวนคิด 

การสนทนาข้อพระคัมภีร็ 

18. วาดวงกลมหน่ึงวง 
19. วาดมมแหลมรอบ ๆ วงกลม 
20. เสร็จแค,น้ี 
ขอให้สมาชิกในชั้นเรียนแสดงความร้สืกเกี่ยวกับกิจกรรมนี ้ บางคนอาจตองการแสดงรูปภาพของ 
พวกเขา ท่านอาจได้ยินบางคนพูดว่า: "ให้ทำอะไรก็ไม1รู" "หนูไม่เข้าใจเลยว่าครูอยากให้เรา ทำอะไร" 
"หนูทำได้แต่พอถึง.." 
ทบทวนกิจกรรมอีกครัง ครั้งนีท่านจะวาดภาพบนกระดานขณะอ่านคำแนะนำโดยให้นักเรียนทำตาม 
• สำคัญแค,ไหนที่เราตองมีตัวอย่างที่ดีเพื่อจะทำตามได้? (สำคัญมากในกิจกรรม มันทำให้วาดง่ายขึ้น 

เม่ึอท่านเห็นตัวอย่างว่าจะวาดอย่างไร) 
• สำคัญแค,ไหนที่เรา จะ เป็นตัวอย่างท่ีดี? (ตัวอย่างของคนที่อยู่รอบตัวเราจะสงผลอย่างมากต่อชีวิต 

ของเรา ตัวอย่างของเราจะมีพลังต่อผู้อื่นด้วยเช่นกัน) 
• ตัวอย่างของท่านมีอิทธิพลต่อใครมากที่สุด? (ยอมรับคำตอบที่แตกต่าง เนนว่าบางครั้งเพื่อน ๆ 

นองชายและนองสาวได้รับอิทธิพลจากท่านอย่างมาก) 
ชีวิตของประธานเดวิด โอ. แมคเคย์ แวดล้อมไปด้วยตัวอย่างและอิทธิพลดี มรดกตกทอด ครอบครัว 
และบานของท่านเป็นส่ิงท่ีน่าจะถือเป็นแบบอย่าง พระกิตติคุณฝึงรากลึกในครอบครัว แมคเคย์ และ 
ทำให้พวกท่านเข้มแข็งโดยทางการรับใชและการเชื่อฟิงสืบต่อกันมา ประธาน แมคเคย์ ร้ถึงพลัง 
และอิทธิพลของครอบครัวและบ้าน เพราะท่านเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญยิ่งของครอบครัว ท่านกล่าวว่า: 
"สมบัติลํ้าค่าที่สุดชิ้นหนึ่งของเราคือครอบครัว" (in Conference Report, Apr. 1964, p.5) 
ท่านสอนว่า "ไม,มีความสำเร็จใดชดเชยความล้มเหลวในบ้านได้.. กระท่อมท่ีซ่อมซ่อท่ีสุด... ซึ่งในนั้น 
มีความรักครอบคลุม ครอบครัวที่ปรองดองกันมีค่าต่อพระผู้.บนเจ้าและมนุษย์ที่จะเกิดมามากกว่า 
[ความรํ่ารวยใด ๆ] พระผู้เป็นเจ้าทรงทำสิ่งอัศจรรย์ได้และจะทรงทำสิ่งอัศจรรย์ในบ้านดังกล่าว... 
ใจบริสุทธิในบ้านที่บริสุทธิอยู่ในระยะที่จะได้ยินเสียงกระซิบจากสวรรค์เสมอ' " (quoted from J. 
E. McCulloch, Home: The Savior of Civilization [Washington, D.C.: The Southern Co-operative 
League, 1924], p. 42 in Conference Report, Apr. 1964, p. 5) 
• คิดถึงบ้านและครอบครัวที่ท่านเป็นส่วนหนึ่งในเวลานี้ อะไรคือความเข้มแข็งในหน่วยครอบครัว 

ของท่าน? 
• ท่านอยากเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง?(ท่านอาจแนะนำใหสมาชิกในชั้นเรียนเขียนสิ่งที่พวกเขาคิดลงใน 

ด้านหลังของกระดาษที่ใชกับกิจกรรมก่อนหนานี้) 
• ท่านกำลังทำเป้าหมายและการเตรียมอะไรบ้างในเวลานี้ที่จะช่วยท่านมีบ้านที่น่ายึดถือเอาเป็น 

แบบอย่าง? (เพื่อช่วยนักเรียนตอบคำถามนี ้ ท่านอาจด้องการทบทวนคุณสมบัติที่ครอบครัวของ 
ประธานแมคเคย์แสดง1ให้เห็นเป็นแบบอย่าง เช่น ความรัก การทำงาน การเช่ือฟิง และการเสียสละ) 

I ในพระคัมภีร์มีตัวอย่างของครอบครัวท่ีน่ายกย่องและถือเป็นแบบอย่าง เรื่องดังกล่าวพบได้ในฮีลามัน 
บทที่ห้า ฮีลามันตั้งชื่อลูกสองคนของท่านว่าลีไฮและนีไฟ และแนะนำอย่างนุ่มนวลให้พวกเขา 
ลอกเลียนแบบชีวิตของบรรพบุรุษของพวกเขา 
อ่านฮีลามัน 5:6-7 พร้อมกัน 
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ประธานเดวิด โอ. แมคเคย์เป็นบุคคลที่มีบ้านและครอบครัวที่น่ายกย่องและถือเป็นแบบอย่างท่าน 
สอนว่าครอบครัวและบ้านเป็นศูนย์กลางของพระกิตติคุณ ท่านรักชีวิตครอบครัวและอยู่ในครอบครัว 
เช่น,น้ันจนตัวอย่างของท่านกลายเป็นสัญญาณช้ีนำทางแก่คนจำนวนมาก 

'บ้านของเราเป็นเพียงบ้านเก่า ๆ หลังหนึ่งในชนบท, ท่านกล่าว 'แต่ไม่มีที่ใดเต็มไปดวยความรัก 
และการอุทิศตนของบิดามารดา พี่นองชายหญิงมากไปกว่าบ้านหลังนี้ สำหรับข้าพเจ้าแล้วมันเป็นบ้าน 
ที่ยอดเยี่ยมที่ชุดและเป็นบ้านที่ข้าพเจ้ารักมากที่สุดบนแผ่นดินโลก, " (Stewart, Remembering the 
McKays, p. 13) 

ประจักษ์พยานและการท้าทาย 

แสดงประจักษ์พยานและท้าทายสมาชิกให้จดจำว่าชีวิตของพวกเขาสำคัญ พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของ 
บ้านและครอบครัว และจะเป็นตัวอย่างและอิทธิพลท่ีน่ันได 
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เดวิด โอ.แมคเคย-—ทูตพิเศษ 
ระดับโลกของพระผู้เป็นเจ้า 29 
วัตถประสงค์ 

การเตรยม 

ข้อแนะนำในการ 
ดำเนินบทเรียน 

โดยทางการศึกษาชีวิตของประธานเดวิด โอ. แมคเคย์ อัครสาวกและศาสดา สมาชิกในชั้นเรียน 
จะเข้าใจดีข้ึนถึงความหมายของการเป็น "ทูตพิเศษ" หรือตัวแทนของศาสนาจักรของพระคริสต์ 

1. เตรียมแสดงรูปภาพเดวิด โอ.แมคเคย์ จากภาพสีท้ายเล่ม 

2. หาทางให้สมาชิกแต่ละคนในช้ันเรียนมีคำสอนและพันธสัญญา 
3. เตรียมโปสเตอร์ หรือเตรียมเขียนข้อความน้ีบนกระดาน: "ไม,ว่าท่านจะเป็นอะไรจงทำส่วนของ 

ท่านให้ดี" 

บทนำ 
เดวิด โอ. แมคเคย์ เป็นศาสดาและประธานคนที่เก้าของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชน 
ยุคสุดท้าย ตั้งแต่ปี 1951 ถึงปี 1970 ท่านถูกเรียกเป็นอัครสาวกเมื่ออายุสามสิบสองปีและก่อนการ 
ปฏิบัติศาสนกิจเป็นเวลากว่าหกสิบสามปีจะสิ้นสุด ท่านไดเดินทางกว่าหนึ่งล้านหกแสนกิโลเมตร 
ในฐานะทูตพิเศษของพระคริสต์ 
• ทูตพิเศษคืออะไร? (ตัวแทน นักการทูต หรือผู้ส่งข่าว) 

เดวิด โอ. แมคเคย็ ่ พัฒนาคุณสมบติที่จำเปีนตอการรับใฟ้นฐานะทูตพิเศษของพระเจ้า 

ประสบการณ์ท่ีเราได้รับในชีวิตช่วยพัฒนาคุณสมบัติท่ีเราจำเป็นต้องใช เพ่ือช่วยทำให้งานของพระเจา 
รุดไปข้างหนา เราจะเข้าใจมากขึ้นถึงการที่ประธานแมคเคย์กลายเป็นตัวแทนหรือทูตพิเศษของ 
พระคริสต์โดยการศึกษาประสบการณ์บางอย่างในชีวิตของท่าน 
ประสบการณ์ที่ 1 : เดวิด โอaเมคเคยได้รับปีฅพร 
"เดวิดได้รับปีตุพรของท่านไม,ก่ีสัปดาห์ก่อนอายุครบสิบส่ีปี หลังจากการให้พรปิตุ [จอห์น] สมิธวางมือ 
บนไหล่ของเดวิด และมองเข้าไปในดวงตาของท่านพูดว่า 'พ่อหนุ่ม เธอมีบางส่ิงต้องทำนอกเหนือ 
จากการเล่นโยนลูกแก้ว..., หลายส่ิงท่ีท่านพูด มีสิ่งหนึ่งที่ปิตุพูดกับหนุ่มนอยเดวิด: 
"'บราเดอร์เดวิด โอมาน แมคเคย์ท่านยังหนุ่ม และต้องการคำแนะนำ ด้วยเหตุนี้ข้าพเจาจึงพูดกับท่าน 
จงรับการสอนจากบิดามารดาของท่านถึงทางแห่งชีวิตและความรอด เพ่ือท่านจะพรอมต้ังแต่เยาว์วัย 
สำหรับตำแหน่งความรับผิดชอบ เพราะพระเนตรของพระเจาทรงมองมายังท่าน...พระเจาทรงมีงาน 
ใหพ่านทำ ในงานนั้นท่านจะเข้าใจโลกมากขึ้น...มันจะเป็นอนาคตของท่านที่จะนั่งในสภากับเหล่า 
พี่นัองชายและเป็นประธานในบรรดาผู้คนและปลุกเรัาสิทธิชนให์เต็มเปียมไปด้วยศรัทธา,,, (Jeanette 
McKay Morrell, Highlights in the Life of President David o. McKay [Salt Lake City: Deseret 
Book Co., 1966], p. 26) 
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การสนทนา 

ประสบการณ์ที่ 2 ะ เดวิด โอ.แมคเคย์ชอบเรยนเ 
ประธานแมคเคย่ได้รับพรด้วยความกระตือรือร้นในการเรียนรู เมื่อเป็นหนุ่มอายุสิบหกป ี ท่านเป็น 
นักเรียนที่วิทยาลัยวีเบอร์ในออกเด็น ยูท่าห์ เม่ือจบจากท่ีน่ัน ท่าน พี่ชายและน้องสาวอีกสองคน 
ก็เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยยูท่าห์ในซอลท ์ เลค ซิตี้ ที่นี่เองที่ท่านพบกับเอ็มมา เรย์ ริกส์ซึ่งต่อมา 
กtไายเป็นหวานใจและคู,ชีวิตของท่านกว่าหกสิบเก้าปี 
ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยน่าสนใจและเต็มไปด้วยประสบการณ์การเป็นผู้นำ งานหนัก และการศึกษา 
เดวิดเป็นยอดนักฟุตบอล เป็นประธานนักศึกษา และได้รับเกียรตินิยมอันดับหน่ึง ความรักเรียน 
และรักในวรรณคดีพัฒนาขนในช่วงเวลาท่ีศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย ท่านเรียนวิชาเอกด้านวรรณคดี 
อังกฤษท่านจำบทความมากมายของนักประพันธ์และนักเขียนมีชื่อได้เป็นอย่างดี 
ประสบการณ์ที่ 3 : เดวิด โอ.แมคเคย์รับใช้งานเผยแผ่ 
หลังจากสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ท่านวางแผนแต่งงานกับเอ็มมา เรย์ และตกลงทำสัญญา 
สอนท่ีวิทยาลัยวีเบอร์ อย่างไรก็ดี แผนของท่านถูกเปล่ียนแปลงเม่ือท่านได้รับหมายเรียกเป็นผู้สอน 
ศาสนาท่ีสก๊อตแลนด์ งานเผยแผ่ช่วงแรก ๆ ของเดวิดทำใหท่านตองลำบากใจ ไม,นานก่อนหน้าน้ัน 
ท่าน'ป็นชายที่ปีคนร้จักมากที่สุดและเป็นที่ชื่นชมในมหาวิทยาลัยแห่งรัฐยูท่าห์ แต่ตอนน้ีท่านอยู่ 
ท่ไมกลางคนแปลกหนาและไม่มีใครรู,จัก ท่านเล่าจากปากของท่านเองว่าท่านถ่อมใจและพระเจ้า 
ทรงสคนท,)นอย่างไร: 

"ข้าพเจ้าคิดถึงบานและท้อแท่'เล็กน้อยในวันน้ัน... ข้าพเจ้าเพิ่งจบการศึกษา ข้าพเจ้ารักโรงเรียน 
และรักคนหนุ่มสาว...ข้าพเจ้าอยู่กับปีเตอร์จี.จอห์นสตัน เพ่ือนท่ีจริงใจท่ีสุดในโลก...ขณะท่ีเรากำลัง 
กลับเข้าเมือง ข้าพเจ้าเห็นบ้านหลังหนึ่งที่ยังสร้างไม่เสร็จอยู่ขวามือ เหนือประตูด้านหน้าเป็น 
ก้อนหินแกะสลัก มันผิดปกติมาก ข้าพเจ้าจึงพูดกับเอ็ลเดอร์จอห์นสตันว่า 'ผมจะไปดูว่ามันเป็น 
อะไร' ข้าพเจ้าเดินไปบนถนนลูกรังได้ครึ่งทางก็เห็นคติพจน์ที่ประทับใจสลักไวบนก้อนหินว่า: 
"'ไม่ว่าท่านจะเป็นอะไร จงทำส่วนของท่านให์ดีที่สุด,,, 

"ข้าพเจ้าพูดคตินั้นให,เอ็ลเดอร์จอห์นสตันฟิง...เราเดินไปเงียบ ๆ แต่ข้าพเจ้าพูดกับตัวเองหรือ 
พระวิญญาณที่อยู่ภายในพูดกับข้าพเจ้าว่า ท่านเป็นสมาชิกของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์ 
แห่งสิทธิชนยุคสุดท้าย ยิ่งกว่านั้น ท่านอยู่ที่นึ่ในฐานะตัวแทนของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ท่าน 
ยอมรับความรับผิดชอบในฐานะตัวแทนของศาสนาจักรแล'ว,... 
"บ่ายวันนั้น ก่อนเรากลับบ้าน ข้าพเจ้ายอมรับข่าวสารที่ให์บนหินก้อนนั้นและจากนั้นเป็นตนมา 
เราก็ได้พยายามทำส่วนของเราในฐานะผู้สอนศาสนาในสก๊อตแลนด์,, ("Pres. McKay Speaks to 
Pioneer Stake Youth," Church News, 21 Sept. 1957, Highlights in the Life of President 
David o. McKay [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1966], p. 26) 
ขณะเป็นผู้สอนศาสนาหนุ่มท่ีกระสือรือร้นในสก๊อตแลนด์ เอ็ลเดอร์แมคเคย์เรียนร้ที่จะ "ทำส่วน 
ของท่านให์ดี,,และกลายเป็นผู้นำในคณะเผยแผ่นั้น ที่ปรึกษาคนหนึ่งในฝ่ายประธานคณะเผยแผ่ 
ของท่านพยากรณ์ไว้ว่า: 

"ข้าพเจ้าขอบอกท่านว่า บราเดอร์เดวิด ซาตานปรารถนาจะได้ท่านเพ่ือเขาจะฝืดท่านดังข้าวสาลี 
แต่พระผู้เป็นเจ้าไม่ลืมท่าน และถาท่านจะยึนหยัดในศรัทธา ท่านจะยังคงได้นั่งในสภาผู้นำของ 
ศาสนาจักร , , ' " (Morrell, Highlights in the Life of David o. McKay, pp. 37—38) 
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บทที่ 29 
• ประสบการณ์สามอย,างนี้ช่วยเตรียมประธานแมคเคย ์ สำหรับงานที่พระเจ้าทรงเสือกให้ท่านทำ 

อย่างไร? (คำตอบอาจต่างกัน: เนนว่าประสบการณ์ท้ังหมดน้ีช่วยเดวิด โอ.แมคเคย์เกิดความเข้าใจ 
และเร่ิมตระหนักถึงความสำคัญของ "การทำส่วนของท่านให้ดี5, ในฐานะตัวแทนของพระคริสต์ 
และของศาสนาจักรของพระองค์) 

• เดวิด โอ. แมคเคย ์ พัฒนาคุณสมบัติใดอันเนื่องมาจากประสบการณ์ทั้งสามอย่างนี้? ทบทวน 
ประสบการณ์แต่ละอย่างท่ีกล่าวไป และนำสมาชิกในช้ันเรียนมาสู่ข้อสรุปต่อไปน้ี) 

ประสบการณ์ที่ 1: เดวิด โอ.แมคเคย์เรียนรูจากปิตุพรว่า— 
1. ยอมรับการสอน ท่านถูกเสือนให้ทำตามคำสอนของบิดามารดา 

2. ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ (ปิตุกล่าวกับท่านว่าท่านมีสิ่งต้องทำซึ่งสำคัญกว่าการเล่นโยนลูกแกว) 
และท่านยังไดรับการบอกอีกว่าพระเจ้าทรงมีงานให้ท่านทำ 

ประสบการณ์ที่ 2: จากการชอบศึกษาและเรียน! เดวิด โอ.แมคเคย์เรียนรูที่จะ— 
1. ศึกษา 
2. ทำงาน 
3. พัฒนาคุณสมบัติการเป็นผู้นำ 
4. เพ่ิมความเช่ือม่ันให้แก่ตนเอง 
5. รักเรียน 
6. จัดระเบียบและนำเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกัน 
7. ปรับปรุงทักษะทางสังคม 
8. ทำให้ความรักในวรรณคดีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต 
ประสบการณ์ที่ 3: เม่ือเป็นผู้สอนศาสนา เดวิด โอ.แมคเคย์เรียนรู— 
1. ที่จะถ่อมใจและพึ่งพาพระเจ้า 
2. ว่าการเป็นตัวแทนของพระคริสต์นั้นสำคัญ 
3. ซึมซาบข้อความที่ว่า "ทำส่วนของท่านให้ดี" ในใจของท่าน 

เดวิด โอ.แมคเคย ใช้ดุณสมบฅิของทานรับใช้พระเจ้าและศาสนาจักร 
ภายหลังกลับจากงานเผยแผ่ในสกอตแลนต์ เดวิดโอ.แมคเคย์แต่งงานกับเอ็มมาเรย์ริกส์และยอมรับ 
สัญญาว่าจ้างสอนที่วิทยาลัยวีเบอร ์ ช่วงเวลานี้ท่านถูกเรียกให้อยู่ในฝ่ายควบคุมโรงเรียนวันอาทิตย์ 
สเตคบีเวอร์ ขณะรับใช้งานน้ีประธานโจเซฟ เอฟ.สมิธแจ้งว่าพระเจ้าทรงต้องการให้เดวิด โอ.แมคเคย์ 
เป็นสมาชิกคนหน่ึงในโควรัมอัครสาวกสิบสอง ประธานแมคเคย์ยอมรับการเรียกและไต้รับการสนับ 
สนุนในเสือนเมษายนปี 1906 จากน้ันความรับผิดชอบในฐานะตัวแทนของพระคริสต์ก็มีความหมาย 
ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และท่านยังคง "ทำส่วนของท่านให้ดี,, 

คุณสมบัติที่พระเจ้าทรงประทานแก่เดวิด โอ. แมคเคย์ตลอดหลายปีท่ีผ่านมา กลายเป็นพลังสนับสบุน 
ให้ท่านทำหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีพระเจ้าทรงวางบนบ่าของท่านไต้สำเร็จ ท่านเป็นอัครสาวกหนุ่ม— 
ไต้รับการส่ังสอนจากประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่เข้ามา—และต้วยความซื่อสัตย์ของท่าน พระเจ้าจึงทรง 
ให้พรท่านต่อไป 
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การสนทนาข้อพระคัมภีร์ อ่านคำสอนและพันธสัญญา 43:9—10 กับนักเรียน 
• เราเรียนรูอะไรจากพระคัมภีร์ข้อนี้? (พระเจ้าทรงให้พรเราเมื่อเรา "กระทำในความบริสุทธิ๙  

ทั้งหมด" [ค.พ.43:9] ต่อพระพักตร์พระองค์นั่นคือส่วนหนึ่งที่สำคัญยิ่งในการเป็นตัวแทน 
ของพระองค์) 

เมื่อเรามองลูประสบการณ์บางอย่างของประธานแมคเคย์ขณะเป็นอัครสาวกและเป็นศาสดาใน 
เวลาต่อมาเราจะเห็นว่าคุณสมบัติที่ท่านพัฒนาระหว่างเติบโตเป็นผู้ใหญ่กลายเป็นเครื่องมือ 
สำคัญที่พระเจ้าทรงใช อีกทั้งยังทำให้ประธานแมคเคย่ไดรับความสำเร็จในการเป็นผู้นำขอให้ 
พิจารณาประสบการณ์และคุณสมบัติเหล่านี้ 
เคารพและให้เกียรติบิดามารดา 

การเคารพและให้เกียรติบิดามารดาท่ีเดวิด โอ. แมคเคย์ พัฒนาตั้งแต่เยาว์วัยเป็นพลังสนับสนุนขณะ 
ท่านทำงานในโรงเรียนวันอาทิตย์และในการรับใช้เป็นอัครสาวก ส่วนใหญ่คนที่ท่านทำงานดวย 
จะมีอายุมากกว่าท่าน ท่านเคารพและให้เกียรติคนเหล่านั้นเสมอ ท่านทำตามที่แนะนำไวในปีตุพร 
และ "รับการสอนจากบิดามารดา [ของท่าน]" 
บุคลิกและความสามารถทางสังคม 
"ในฤดูใบไมร่วงปี 1920 ประธานฮีเบอร์ เจ. แกรนท์มอบหมายให้เอ็ลเดอร์แมคเคย์เดินทางรอบโลก 
ในท่ีท่ีมีศาสนาจักรอยู่ คำสั่งที่ท่านต้องทำคือดูแลการดำเนินการของศาสนาจักรในทองที่ห่างไกล 
ขณะเดียวกันก็เพ่ิมพลังพร้อมท้ังกระต้นสมาชิกและผู้นำ ศึกษาการบริหารงานของระบบโรงเรียน 
ของศาสนาจักรในหมู่เกาะแปซิฟิก และอุทิศแผ่นดินจีนที่น่ากลัวเพื่อการเผยแผ่พระกิตติคุณ 
ถาร้สึกไดรับการดลใจให้ทำเช่นน้ัน สิ่งที่รวมอยู่ในงานมอบหมายนี้คือหนาที่เสริมสร้างภาพพจน 
ของศาสนาจักรในสายตาของเจ้าหนาท่ีรัฐบาลและสาธารณชนท่ัวไป และหาทางทำให้งานกาวหนา 
ในประเทศที่ท่านไปเยี่ยม" (Francis M. Gibbons, David o. McKay: Apostle to the World, 
Prophet of God [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1986], p. 100) ในเดือนธันวาคมปี 1920 
ประธานฮีเบอร ์ เจ.แกรนท์และอัครสาวกหลายท่านวางมือบนศีรษะของเดวิด โอ. แมคเคย์ให้พร 
ท่านและแต่งตั้งท่านเพื่อทำงานมอบหมายนี้ 

ความสามารถทางสังคมท่ีท่านเรียนรขณะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยยูท่าห์ กลายเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง 
ในระหว่างการเดินทางทั่วโลกครั้งนี ้ ท่านพบและพูดกับสมาชิกและผู้ไม,เป็นสมาชิกหลายพันคน 
ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ท่านชนะใจผู้คนและไต้รับความเคารพนับถือจากผู้คนทุกระดับชั้น 
และทุกวัฒนธรรม ผู้คนมากมายกล่าวขวัญถึงความร้สึกพิเศษที่เปล่งออกมาจากบุคลิกของ 
ประธานแมคเคย์ 
การจัดระฌืยบและการบรหาร 

ในปี 1908 ประธานโจเซฟ เอฟ. สมิธเรียกเอ็ลเดอร์แมคเคย์รับใช้ในคณะกรรมการสัมพันธ์ 
(Correlation Committee) ประสบการณ์ท่ีผ่านมาช่วยท่านจัดต้ังองค์การดังกล่าว ต่อมาในปี 1961 
ประธานฮาโรลด์ ปี.ลีพูดถึงงานของประธานแมคเคย์ในคณะกรรมการสัมพันธ์ของศาสนาจักรว่า: 
"ท่าน [ประธานแมคเคย]แนะนำเราให้ก้าวไปข้างหน้า ว่าเราต้องร่วมใจกันทำให้งานฐานะปุโรหิต 
องค์การช่วยและหน่วยอ่ืน ๆ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นเพื่อสงวนเวลา พลังงานและ 
ความพยายามไว'สำหรับจุดประสงค์สูงสุดของเราเม่ือคร้ังจัดต้ังศาสนาจักร,, (in Conference Report, 
Oct. 1961, p. 81) 
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ประธานแมคเคย์เนนนักอีกคร้ังถึงโครงการสังสรรค์ในครอบครัว; เรื่องที่ท,านฌ้นอีกครั้งคือการสอน 
ประจำบานโควรัมฐานะปุโรหิตไดรับมอบหมายให้รับผิดชอบพิเศษ ผู้สอนศาสนาประวัติครอบครัว 
และงานสวัสดิการมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น และเริ่มมีพระวิหารหลายแห่งทั่วโลก โครงการท้ังหมด 
ของศาสนาจักรลูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเตรียมไว้สำหรับสมาชิกภาพที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมาย ซึ่งเริ่มขึ้นใน 
ระหว่างที่ท่านเป็นประธาน 
ความปรารถนาที่จะเรยนรู้ 

การศึกษาที่ท่านได้รับจากวิทยาลัยวีเบอร์และมหาวิทยาลัยยูท่าห์ปลกผ้งความรักวรรณคดีในใจและ 
ความคิดของท่าน การศึกษาอย่างเป็นทางการและความชื่นชอบในนักประพันธ์และนักเขียนมีชื่อ 
ทำให้ผู้ฟิงจำนวนมากเกรงขาม ขณะที่ท่านแสดงประจักษ์พยานไปทั่วโลกเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอด 
ท่านจะสอนหลักธรรมพระกิตติคุณเมื่อท่านอ้างเช็คสเปียร์หรือนักเขียนมีชื่อของศตวรรษที่สิบเก้า 
พรสวรรค์ของท่านจากการเป็นครูเป็นที่ประจักษ์ชัดและถูกนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
การให้เกยรฅิบานและครอบคร้ว 
ชีวิตของประธานแมคเคย์เป็นตัวอย่างของการอุทิศและให้เกียรติบ้านและครอบครัว ท่านพูดด้วยอำนาจ 
ที่ท่านดำรงอยู่ถึงการแต่งงาน ครอบครัว และบทบาทอันสำคัญและศักดิสทธิของสตรี คำสอนเกี่ยวกับ 
บ้านและครอบครัวเป็นการพยากรณ์และกลายเป็นสัญลักษณ์ของประธานแมคเคย์ 

เดวิด โอ.แมคเคย์ "ทำส่วนของทานอยางด" 
ประธานเดวิด โอ.แมคเคย์ "ทำส่วนของท่านอย่างดี,, ตลอดการปฏิบัติศาสนกิจอันยาวนานของท่าน 
ไม,ว่าท่านจะเขาร่วมงานเลียงรับรองที่พระราชินีอสิซาเบ็ธแห่งประเทศอังกฤษเป็นเจ้าภาพ หรืออยู่ 
ร่วมกับคนธรรมดาสามัญ ประธานแมคเคย์จะโดดเด่นทั้งทางกายภาพและวิญญาณภาพเพื่อนคนหนึ่ง 
เล่าเรื่องประธานแมคเคย่ไว้ว่า: 
"ข้าพเจ้าจำได้ตอนอยู่ในนิวยอร์ค เม่ือประธานแมคเคย์กลับจากยุโรป ทุกสิ่งถูกจัดเตรียมไว้สำหรับ 
ถ่ายภาพ แต่ช่างภาพประจำไปไม,ได้ ด้วยความสนหวัง ทางสำนักข่าวยูไนเต็ด เพรสจึงเสือกช่างภาพข่าว 
อาชญากรรม—ชายผู้นั้นชินกับงานที่เหี้ยมเกรียมเผ็ดรัอนที่สุดในนิวยอร์ค เขาไปที่สนามบินอยู่ที่นั่น 
สองชั่วโมง และกลับจากห้องมืดพรอมกับรูปปีกใหญ่ ที่จริงแลวเขาควรจะถ่ายแค,สองรูปเท่านั้น 
เจ้านายตำหนิ เขาทันที 'ทำไมไปนานและใชของเปลืองอย่างนี้?, 

"ช่างภาพตอบอย่างเสียไม,ได้ว่าเขายินดีจ่ายส่วนที่เกินมา รวมทั้งให้ค่าปรับสำหรับเวลาที่เขาใชเกิน 
เห็นได้เชัดว่าเขาอ่อนไหวมากในเรื่องนี้ หลายชั่วโมงต่อมารองประธานเรียกเขาเข้าไปพบในห้อง 
ทำงานเพราะตองการทราบว่าเกิดอะไรขึ้น ช่างภาพข่าวอาชญากรรมกล่าวว่า 'เมื่อสมัยผม เป็นเด็ก 
คุณแม่เคยอ่านพระคัมภีร์เดิมให้ผมฟิง และผมสงสัยตลอดชีวิตที่ผ่านมาว่าจริง ๆ แลัวศาสดา 
ของพระผู้เป็นเจ้าตองมีลักษณะเช่นไร และวันนี้ผมก็ได้พบคนนั้น," (cited in "Memories of a Propeht," 
Improvement Era, Feb. 1970, p. 72) 
เวลา 6 นาฬิกาเข้าวันอาทิตย์ท่ี 18 มกราคม ปี 1970 แสงวันแซบัธเพิ่งโผล่เหนือทุบเขาเกรท ซอลท์ 
เลค เดวิด โอมาน แมคเคย์วัยเกาสิบหกปีได้จากไป ข่าวการเสียชีวิตของท่านแพร1สะพัดไปทั่วโลก 
อย่างรวดเร็ว มีการแสดงความเศร้าโศกและความเคารพเริ่มหลั่งไหลเข้ามา ท่านเป็นที่รูจักทั่วโลก 
ในฐานะทูตสัมพันธไมตรีของอเมริกา ที่สำคัญที่สุดคือท่านคือผู้ที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงรูจักและ 
ทรงรักท่าน ท่านเป็นทูตพิเศษของพระคริสต์จริง ๆ 
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โรเบิร์ต อาร์.แมคเคย์ บุตรชายของเดวิด โอ.แมคเคย์ เป็นพยานถึงบิดาของท่านว่า: 
"ข้าพเจ้าพูดสิ่งนี้เพื่อเป็นประจักษ์พยานส่วนตัว เพราะตลอดหลายปีของการสนิทชิดเชื้อในบ้าน 
ในไร, ในธุรกิจ ในศาสนาจักร ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นกระทำแม้แต่อย่างเดียวหรือได1ยินคำพูดแมแต, 

คำเดียว แม้ในขณะที่ท่านกำลังแกม้าพยศ ที่จะทำให้ข้าพเจ้าสงสัยว่าท่านควรจะเป็นตัวแทน 
และศาสดาของพระบิดาบนสวรรค์ของเราหรือไม ่ และในเวลาต่อมาท่านก็ได้เป็น ข้าพเจ้ามอบ 
ประจักษ์พยานส่วนตัวนี้ให้ท่าน" (in Conference Report, Apr. 1967, p. 84) 

ประจ้กษ์พยานและการท้าทาย 
แสดงประจักษ์พยานของท่านและท้าทายสมาชิกให้มองเข้าไปในชีวิตของพวกเขาและคนหาคุณสมบิติ 
ที่พระผู้เป็นเจ้าประทานให้พวกเขา ช่วยให้ทุกคนตระหนักว่าเขาหรือเธอเป็นที่ตองการในฐานะตัวแทน 
ของศาสนาจักรของพระเจ้าณน: พระเจ้าทรงตองการท่าน! และท้าทายพวกเขา: "ไม่ว่าท่านจะเป็นอะไร 
จงทำส่วนของท่านให้ดี,, 
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เตรียมสำหรับ 
บ้านนิรันดร์ 30 
วัตลุประสงค์ 

การเตรยม 

ข้อแนะนำในการ 
ดำเนินบทเรยน 
กระดาน 
และการสนทนา 

การสนทนา1ข้อ.,พระคัมภี i 

การสนทนา 

สมาชิกในชั้นเรียนจะคุ้นเคยกับคุณสมบัติและทักษะ—ส่วนประกอบ—สำคัญในการเตรียมส์าหรับ 
บานนิรันดร 

1. ให้ดูว่าสมาชิกแต่ละคนในชั้นเรียนมีพระคัมภีร์มอรมอนและคำสอนและพันธสัญญาครบทุกคน 
2. เตรียมแสดงรูปภาพประธานแมคเคย์และเอ็มมาภรรยาของท่าน 

3. เตรียมโปสเตอร์ท่ีเขียนข้อความ: "มีทางเป็นไปได้ที่จะทำให้บานเป็นสวรรค์นอย ๆ โดยแท่'แล้ว 
ข้าพเจ้าวาดภาพสวรรค์ว่าเกิดจากบานในอุดมคติที่ค่อย ๆ พัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ จนกลายเป็นสวรรค์ 
จริง ๆ " เดวิด โอ. แมคเคย์ 

4. (ทางเสือก) อ่านกิจกรรมชั้นเรียน "ส่วนประกอบของบานแห่งสวรรค์" อย่างละเอียด เตรียม 
ทุกอย่างที่จำเป็นก่อนเริ่มชั้นเรียน สิ่งนี้จะรวมถึง: ผ้ากันเปีอน หมวกพ่อครัว(ถาท่านมี) ชามผสม 
ใบใหญ่เคร่ืองผสมอาหารด้วยมือหรอเคร่ืองปีนไฟฟ้าชอนคนขนาดใหญ่หรือพาย 

5. เตรียมบัตรคำต่อไปน้ีสำหรับกิจกรรม "ส่วนประกอบของบานแห่งสวรรค์*, กิจกรรม: พระวิญญาณ 
บริสุทธ ๆ การล่อลวงและบาป การแต่งงานในพระวิหาร แม่ พ่อ ลูก การดำรงชีวิตในพระกิตติคุณ 
การศึกษาพระคัมภีร์ การสวดออนวอน เข้าร่วมการประชุม ความมีมารยาท การติดต่อสือสาร 
พระวาจาแห่งปีญญา การออกกำลังกาย โภชนาการท่ีเหมาะสม การพักผ่อนความรักและความ 
ไม่เห็นแก่ตัว 

6. ทางเสือก: ทำคุกกี้หรืออะไรก็ได้ตามตำรา ใส่ภาชนะจานหรือชามที่มีฝาปิด อย่าละเมิดกฎแห่ง 
การอดอาหารถ้าเป็นอาทิตย์อดอาหาร 

บทนำ 
• ท่านคิดว่าสวรรค์เป็นเช่นไร? (เขียนคำตอบบนกระดาน คำตอบอาจรวมถึง:ความสงบ เต็มไปด้วย 

ความรัก ความสุข เป็นเหมือนบาน น่ายำเกรง) 

• ทำไมท่านจึงคิดว่าสวรรค์เป็นเช่นนี้? (อนุญาตให้ตอบ) 
I พระคัมภีร์บอกเป็นนัยให้เราทราบว่าสวรรค์เป็นเช่นไร อ่านข้ออ้างอิงพระคัมภีร์ต่อไปนี้กับชั้นเรียน: 

ฮีลามัน 3:28 สวรรค์เปิดให้ทุกคนท่ีเช่ือพระเยชุคริสต์ 
แอลมา 18:30 สวรรค์เป็นที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าและเหล่าเทพของพระองค์ 
โมไซยา 2:41 สวรรค์เป็นสถานที่ที่เราจะได้อยู่กับพระผู้เป็นเจ้าและมีความสุขตลอดไป 
• ท่านจำได้ถึงครั้งที่ท่านคิดว่า "สวรรค์คงเป็นเช่นนี้แน่เลย!" อะไรทำให้สภาพเช่นนั้นเปีน่เหมือน 

"สวรรค์" ? (ให้เวลาตอบ คำตอบอาจแตกต่างกัน) 
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โปสเตอร์ 

เพลง 

คำถาม 

การสนทนา 

กิจกรรม 

แสดงข้อความของประธานเดวิด โอ.แมคเคย: 

"มีทางเป็นไปได้ท่ีจะทำให้บ้านเป็นสวรรค์นอย ๆ โดยแท้แลว ข้าพเจ้าวาดภาพสวรรค์ว่าเกิดจาก 
บ้านในอุดมคติที่ค่อย ๆ พัฒนา'ขึ้นเรื่อย ๆ  จนกลายเป็นสวรรค์จริง ๆ " (John J. Stewart, Remem-
bering the McKays [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1970], p. 6) 
เน้ือเพลง "สวรรค์อยู่แห่งใด?" สนับสนุนข้อความของประธานแมคเคย' เน้ือเพลงมีดังน้ี: 
อ่านเนื้อเพลง 
สวรรค์อยู่แห่งใด? หรืออยู่แสนไกลห่าง? 
ฉันอยากร้ฤาสวรรค์อยู่ไกลเกินกว่าเหล่าดวงดารา 
สวรรค์อยู่แห่งใด? หรือฟานจะบอกทาง? 

ฉันอยากเรียนรู,และเติบโตและไปที่นั่นสักวัน 
สวรรค์อยู่แห่งใด? หรืออยู่แสนไกลห่าง? 
ฉันอยากรูฤาสวรรค์อยู่ไกลเกินกว่าเหล่าดวงดารา 
ฉันรู้สึกว่าสวรรค์อยู่ไม่ไกลเท่าใดนัก 
เม่ืออยู่กับคนท่ีท่านรัก ที่นั่นแหละคือสวรรค์ 
(Janice Kapp Perry [Provo, Utah: © 1977]) 

• สวรรค์คืออะไรหรืออยู่ท่ีไหน? (มันคือการอยู่ที่บ้านกับคนที่เรารัก) 
ถ้าพบสวรรค์ในบ้านในอุดมคติได้ เราจะไม่ช่วยทำให้บ้านของเราเป็นบ้านในอุดมคติเสียแต่เดี๋ยวนี้ 
และเตรียมสำหรับความรับผิดชอบของการเป็นผู้นำในบ้านอนาคตของเราหรือ? การช่วยทำให้ 
เป็นบ้านในอุดมคติและการเป็นผู้นำในบ้านเป็นความรับผิดชอบใหญ่ยิ่งที่ตองมีการเตรียม 

ส่วนประกอบของบ้านแหงสวรรค 

• อะไรคือ "ส่วนประกอบ" บางอย่างของบ้านแห่งสวรรค์"? (เพื่อช่วยสมาชิกในชั้นเรียน 
ตอบคำถามให้ดำเนินกิจกรรมช้ันเรียนต่อไป) 

เตรียมสิ่งที่จำเป็นตองใข้ในกิจกรรมให้พร้อม รวมท้ังบัตรคำด้วย ท่านอาจตองการแจกบัตรคำ 
แก่สมาชิกในช้ันเรียน และเม่ือท่านเอ่ยช่ือ "ส่วนประกอบ" ใดให้สมาชิกในช้ันเรียนถือบัตรมาท่ีโต๊ะ 
และใส่ลงในชามผสม 
สวมผ้ากันเปีอนและหมวก และทำตามตำราต่อไปนี้โดยการใข้ชามใบใหญ่ เครื่องผสมอาหาร 
ชอนคนขนาดใหญ่หรือพาย และส่วนประกอบ (บัตรคำ) ขณะที่ท่านผสม พูดคำต่อไปนี้: 

สิ่งเหล่านี้คือส่วนประกอบของบ้านแห่งสวรรค์ 
ประการแรก เริ่มด้นด้วยการเชิญพระวิญญาณบริสุทธิให้สถิตที่บ้านของเรา 
บดการล่อลวงและบาปให้ละเอียด แล,วเอามันออกไปนอกชาม 
คลุกเคล้าด้วยการแต่งงานในพระวิหาร แม่หน่ึงคน (ซึ่งรักพ่อ) พ่อหนึ่งคน (ซ่ึงรักแม่) 

เติมลูก ๆ เข้าไปทีละนอย 
เติมการดำเนินชีวิตในพระกิตติคุณ การศึกษาพระคัมภีร์การสวดอ้อนวอนและเข้าร่วมการประชุม 

และคนเร็ว ๆ 
พรมมารยาทและการติดต่อสื่อสารที่ดีให้ทั่ว 150 



บทที่ 30 

บัตรคำ 

รูปภาพ 

เสริมรสชาติด้วยพระวาจาแห่งปีญญา การออกกำลังกาย โภชนาการที่เหมาะสม และการพักผ่อน 
เทความรักให้ท่วม 
เสิร์ฟพร้อมกับความไม,เห็นแก่ตัว 
เม่ือท่านใชส่วนประกอบหมดแล้ว เปิดฝาขวดคุกก้ีหรืออาหารท่ีท่านเตรียมไว'ก่อนเร่ิมช้ันเรียน ขอให้ 
สมาชิกแต่ละคนในชั้นเรียนหยิบหนึ่งชิ้น บอกพวกเขาว่าคุกกี ้ (หรือขนมหวาน ฯลฯ) คงรสชาติที่ดี 
ไว้ได้ฉันใด ความสำเร็จในการแต่งงานจะคงอยู่ตลอดกาลฉันนั้น หากรวมส่วนประกอบทั้งหมดนี้ 
เขาไป อย่าละเมิดการอดอาหารถาเป็นวันอาทิตย์อดอาหาร 

การดำเนินชวิตตามหลักธรรมพระกิฅสิคูณเฅรยมบุคคลส์าหรับบ้านแหงสวรรค์บนแผ่นดินโลก 

พิจารณาส่วนประกอบแต่ละอย่างของบานแห่งสวรรค์ตามลำดับการใช วิธีนี้จะช่วยให้สมาชิกใน 
ชั้นเรียนเข้าใจว่าทำไมการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมพระกิตติคุณจึงสำคัญในการเตรียมบานของเราเอง 
เอาบัตรคำส่วนประกอบแต่ละอย่างออกจากชามผสม และติดไว้ให้สมาชิกดู สนทนาบัตรคำแต่ละใบ 
พระวิญญาณบริธุโทธ๋ิ 
พระวิญญาณบริล[ทธิสือของประทานท่ีเราได้รับเม่ือบัพติศมา ถ้าเราดำรงชีวิตอย่างมีค่าควร พระองค์ 
จะทรงปลอบโยนเราและทรงเสือนเราจากอันตรายและการล่อลวง 
การลอลวงและบาป 

ฌนว่าเราตองหลีกเลี่ยงการล่อลวงที่อาจขัดขวางและทำลายเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อให้บรรลุถึงความสข 
นิรันดร์ 
การแฅงงานในพระวิหาร 
เสือนสมาชิกให้รักษาเป้าหมายน้ีอย่างต่อเน่ือง ท่านอาจแนะนำว่าเขาอาจแขวนรูปพระวิหารในห้อง 
หรือในบ้านของพวกเขา 
แสดงรูปภาพประธานแมคเคย์และเอ็มมาภรรยาของท่าน ที่อยู่ในบทเรียน 

ประธานเดวิด โอ.แมคเคย์กล่าวว่า: "ชายหนุ่มและหญิงสาวจะมีชีวิตที่เป็นสุขที่สุด เม่ือพวกเขา 
เตรียมตัวอย่างดีเพื่อให้มีค่าควรสำหรับการแต่งงานในแบบที่พระผู้เป็นเจ้าทรงแต่งตั้ง—ความเป็น 
อันหนึ่งอันเดียวกันของชายและหญิงทำให้พวกเขามีคำควรต่อการแต่งงานอันศักดิสทธในพระวิหาร 
ของพระผู้เป็นเจ้าสูงสุด" (Gospel Ideals [Salt Lake City: Improvement Era, 1953], p. 465) 
ลูก 
การเรียนรูที่จะรักเด็กเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราแต่ละคนในการเตรียมสำหรับบ้านนิรันดร์ สนับสนุน 
สมาชิก โดยเฉพาะเยาวชนชาย ให้ช่วยดูแลนอง ๆ 
การศึกษาพระคัมภีร์ 
สนันสนุนให้สมาชิกศึกษาพระคัมภีร์ท่ีบ้านเป็นประจำและสม่ําเสมอ นิสัยที่ได้รับการพัฒนาในวัยเยาว์ 
มักจะติดไปจนเป็นผู้ใหญ่ 
มารยาท 

ช่วยให้สมาชิกเห็นว่าถาฟ้กหัดมีมารยาทดีตั้งแต่เป็นวัยรุ่น จะช่วยพวกเขาอย่างมากเมื่อก้าวเขาเป็น 
ผู้ใหญ ่ เนนว่ามันเป็นมากกว่าความสุภาพและทักษะในท่าที มันรวมถึงความเมตตากรุณาด้วย 
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การสนทนา 

การสนทนา 

การสนทนาข้อพระคัมภีร์ 

• อะไรคือมารยาทท่ัวไปในวัฒนธรรมของเรา? (คำตอบจะต่างกัน) 

• แม้ว่ามารยาทบางอย่างจะหลากหลายออกไปตามวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน แต่ทุกวัฒนธรรม 
จะต้องมีเร่ืองของมารยาท อะไรคือมารยาทท่ัวไป? (คำตอบจะต่างกันแต่จงแน่ใจว่าไดสนทนา 
กันถึงสิ่งต่อไปนี้: ความเมตตากรุณา ความกตัญญ [การพูดขอบคุณ และขอความกรุณา] 
ความเคารพ [โดยเฉพาะกับบิดามารดา เจ้าหน้าท่ีผู้มีอำนาจ และผู้อาวโสกว่า) 

การติดตอสื่อสาร 
• ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ฟานไดสนทนากับบุคคลต่อไปน้ีนานสิบห์านาทีหรอกว่าน้ันก่ีคร้ัง: แม่ 

พ่อ พี่ชายน้องชาย พี่สาวหรือน้องสาว? (ให์'สมาชิกตอบไดพิจารณาการสนทนาแต่ละคร้ัง 
กับแม่ก่อนตามด้วยพ่อ ฯลฯ เน้นความสำคัญของการเรียนรูท่ีจะสือสารดวยทักษะ แนะนำให้ 
พวกเขาฝึกกับบิดามารดาหรือสมาชิกคนอื่น ๆ ในครอบครัวจำไว้ว่าการสือสารรวมถึงการ 
ฟิงด้วย) 

พระวาจาแหงปัญญา การออกกำลงกาย และการพกผ่อน 

• การรักษาพระวาจาแห่งปีญญาเก่ียวข้องอะไร การเตรียมท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงของหน่วยครอบครัว 
นิรันดร์? 

อ่านและสนทนาคำสอนและพันธสัญญา 89:3, 18-21 กับนักเรียน 
ความรัก 
พระผู้ช่วยให์รอดทรงสอนเราโดยตัวอย่างอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ถึงวิธีที่จะรัก คำแนะนำของ 
พระองค์เรียบง่ายมากแต่มีผลกว้างไกลเม่ือพระองค์ตรัสว่า: 
"เราให้บัญญัติใหม่ไว้แก่เจ้าท้ังหลาย คือให้เจ้ารักซึ่งกันและกัน เรารักเจ้าทั้งหลายมาแล้วอย่างไร 
เจ้าจงรักกันและกันด้วยอย่างน้ัน" (ยอห์น 13:34) 
ความ1ใม1เฟ้นนก,ตัว 
เตือนนักเรียนไมไห้เห็นแก่ตัวเช่นเดียวกับพระคริสต์ 
ประธานแมคเคย่กล่าวว่า: 
"พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยเราสร์างบานซ่ึงอาจทำใหเราประสบกับวิญญาณของสวรรค์บนแผ่นดินโลก 
ท่านและข้าพเจ้ารูว่านั่นเป็นไปได ้ มันไม่ใช่ความฝืน มันไม่ใช่ทฤษฎ ี เราอาจมีคู่ชีวิตหวานช่ืน 
ระหว่างสามีและภรรยาซ่ึงรักกันมากข้ึนเร่ือย ๆ แม้เราจะมีความยุ่งยากในชีวิต" (David o . McKay, 
Gospel Ideals, p. 473) 

ประจักษ์พยานและการท้าทาย 

จบด้วยประจักษ์พยานและท้าทายสมาชิกในชั้นเรียนให้ตั้งเป้าหมายที่จะไม่ยอมรับสิ่งใดนอกจาก 
การแต่งงานในพระวิหาร ท้าทายให้พวกเขาเริ่มเตรียมเสียแต่เดี๋ยวนี้และทำให้บานเป็นสวรรค์ 
นอย ๆ บนแผ่นดินโลก ใข้ "ส่วนประกอบ" สำหรับบานแห่งสวรรค์ที่สนทนาในบทเรียนให้เกิด 
ประโยชน์ 
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31 ชื่นชอบ 
พระคัมภีร์ 

วัตลุประสงค์ 

การเตรียม 

ข้อแนะนำในการ 
ดำเนินบทเรียน 
การสาธิต 
และการสนทนา 
โปสเตอร์หรือกระดาน 

สมาชิกในช้ันเรียนจะเรียนรูว่าการศึกษาพระคัมภีร์จะทำให้เรารูสึกช่ืนชอบได้เม่ือเราเปรียบพระคัมภีร์ 
เข้ากับตัวเรา 

1. หาพระคัมภีร์คำสอนและพันธสัญญาและพระคัมภีร์มอรมอนให้สมาชิกแต่ละคนในชั้นเรียน 
2. ทำโปสเตอร์หรือเขืยนคำต่อไปนี้บนกระดาน: กุญแจ 3 ดอกของการทำให้ชื่นชอบพระคัมภีร์ 
3. ทำโปสเตอร์กุญแจต่อไปนี้หรือเตรียมวาดบนกระดาน 

4. แจกสำเนา "เปรียบพระคัมภีร์" แก่สมาชิกในช๋ันเรียน (ดูทายบท) 
5. ดูข้อความกิจกรรมแข่งพระคัมภีร์ก่อน 
6. นำลูกกุญแจมาชั้นเรียน 

บทนำ 
• ชูลูกกุญแจของจริงขึ้นและถามว่า: กุญแจเหล่านี้ใชทำอะไรได้บาง? (รับฟิงทุกคำตอบ คำตอบ 

อาจรวมถึง:ปิดประต ู เปิดประตู สตาร์ทรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซด์ฯลฯ) 

วันนี้เราจะตู ทุฒ^สามดอกที่ทำให้พระคัมภีร์มีความหมายและน่าชื่นชอบมากขึ้น (แสดงโปสเตอร์ 
หรือเขียนบนกระดาน: กุญแจ 3 ดอกของการทำให้ชื่นชอบพระคัมภีร ์[ตูวิธีเขียนบนกระดาน ทายบท]) 
ติดหรือวาดกุญแจดอกที่ 1 บนกระดาน แลวให้สมาชิกในชันเรียนหาและอ่านข้ออ้างอิงพระคัมภีร์ 
ตามท่ีเขียนด้านล่างถัดจากกุญแจดอกท่ี 1 
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การสนทนาและกระดาน 

โปสเตอร์หรือกระดาน 

การสนทนาและ 
กระดาน 

• กุญแจดอกที่ 1 คืออะไร? (" ศึกษาหรือ ชื่นชม, พระคัมภีร์" เขียนคำตอบด้านล่างหรือด้าน-
ข้างกุญแจดอกที่ 1) 

• อะไรคือความแตกต่างระหว่างการอ่านกับการศึกษาพระคัมภีร์? (เมื่อเราศึกษาพระคัมภีร ์ เรา 
จะพยายามไตร ,ตรองเพื่อให้เข้าใจพระคัมภีร์เราจะเข้าใจดีว่าคำที่อยู ่ในหน้าใfนหมายความว่า 
ว่าอะไรและเรื่องราวหรือคำสอนนั้นกำลังสอนอะไรเรา) 

ติดหรือวาดกุญแจดอกที่ 2 บนกระดาน 

• กุญแจดอกที่ 2 คืออะไร? (" เปรียบพระคัมภีร์ทั้งหมดกับตัวเรา" ? (รับฟิงทุกคำตอบ และเน้นว่า 
มันรวมถึงการเปรียบเทียบระหว่างตัวเรากับพระคัมภีร์) 

เปรยบพระคัมภีร์ 
วิธีที่ดีในการ "เปรียบพระคัมภีร์ , , กับตัวเราคือถามคำถามเหล่านี้กับตัวเองจนเปีนนิสัย (แจกสำเนา 
เอกสารให้ชั ้นเรียนและอ่าน) 
เน้นประเด็นต่อไปนี้: 
แม้'ว่าเราจะ "เปรียบพระคัมภีร์" กับตัวเรามันจะไม,เปลี่ยนสถานภาพของเรา เรายังตองนำหลักธรรม 
ไปปฏิบัติ ความรูที่ไม่ได้ไชไม ,เคยมีพลังในการเปลี่ยนแปลงชีวิต 
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โปสเตอร์หรือกระดาน 

การสนทนาและ 
กระดาน 

ประจักษ์พยาน 

กิจกรรม 

ติดหรือวาดกุญแจดอกที่ 3 บนกระดาน 

• กุญแจดอกที่ 3 คืออะไร? ("/ราจะรูไดtเพระวิลุ/ถ/ไพ—อำนาจของพระวิลุ/ลุทณบริฤ[ทธ—ว่าพระ-
ดับภีร์เป็นความจริง" เขียนคำตอบบนกระดานถัดจากกุญแจ) 

แสดงประจักษ์พยานถึงความจริงที่ว่ากุญแจสามดอกนี้ใช้การได้และว่าเราจะชื่นชอบพระคัมภีร์ เม่ือมัน 
มีความหมายต่อเรา เน้นความจริงที่ว่าพระคัมภีร์มีพลังในการเปลี่ยนแปลงชีวิต 

การนำกุญแจสามดอกไปใช้ 

ดำเนินบทเรียนในส่วนของการนำไปใช้และการแข่งพระคัมภีร์โดยเร็ว แบ่งชั้นเรียนออกเป็นสองทีม 
เท่า ๆ ถัน จากนั้นเขียนขออ้างอิงพระคัมภีร์ต่อไปนี้บนกระดานตามตัวอย่างท้ายบท 
ทบทวนขออ้างอิงแต่ละขอกับสมาชิกต้ังแต่ด้นจนจบ เมื่อท่านอ่านแต่ละข้อ เขียนคำไขของพระคัมภีร์ 
แต่ละข้อบนกระดาน 
1 นีไฟ 3:7 ไปและทำ 
2 นีไฟ 2:25 แอดัมตก ความฤ[ข 
โมไซยา 2:17 รับใช้เพื่อนมนุษย์ รับใช้พระผู้เป็นเจ้า 
แอลมา 37:35 เรียนรูปีญญา วัยเยาว์ 
แอลมา 41:10 ความชั่วร้าย ความฤ[ข 
เราจะ "แข่ง' , พระคัมภีร์จากข้ออ้างอิงท่ีเราเพ่ิงอ่านกันไป ท่านอาจยอนกลับไปบนกระดาน เม่ือเห็นว่า 
จำเป็นวัตชุประสงค์วันนี้คือเพื่อ นำ กุญแจสามดอกที่เราได้ศึกษา ไปใช้ (อ่านส่ิงต่อไปน้ีให้นักเรียนฟิง) 
แบ่งออกเป็นสองรอบ ครูจะให้ปริศนาแข่งพระคัมภีร์ในแต่ละรอบ: รอบแรกจะเป็นคำกุญแจรอบที่สอง 
จะเป็นประโยค นักเรียนจะหาข้อพระคัมภีร์ที่เข้ากันและยกมือโดยเร็ว สมาชิกที่หาข้อพระคัมภีร์ได้ 
ก่อนจะทำให้ทีมของเขาได้คะแนนความไวหนึ่งคะแนน หลังจากได้คะแนนความไวแล'วครูจะนับ 
หน่ึงพันถึงห้าพัน โดยนับทีละพัน เช่น หน่ึงพัน สองพัน ไปเร่ือย ๆ เมื่อถึงห้าพัน ครูจะบอกว่า "หยุด" 
สมาชิกทุกคนในทีมที่พบข้อพระคัมภีร์จะได้คนละหนึ่งคะแนนในแต่ละทีม (ถาสมาชิกห้าคนในทีม 
ได้คำตอบที่ถูกตองทีมของเขาจะได้ห้าคะแนน) การตัดสินว่าทีมใดชนะ เราจะนับคะแนนทงหมด 
รวมกันหารด้วยจำนวนคนของทีมนั้น 

ยกตัวอย่าง: ถ้ามีห้าคนในทีม และทีมนั้นไดย็่สิบห้าคะแนน เราจะหารยี่สิบห้าด้วยห้า ซึ่งมีค่าเท่ากับห้า 
(ใช้เวลาประมาณเจ็ดนาทีในการแข่งพระคัมภีร์แต่ละรอบ ทำให้กิจกรรมดำเนินไปอย่างรวดเร็ว 
บางครั้งเพื่อช่วยกระด้นสมาชิกท่านอาจเตรียมรางวัลบางอย่างให้ ท่านอาจให้รางวัลแก่ผูชนะมาก 
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บทที่ 31 

ตัวอย่างสุดทาย 
บนกระดาน 

เป็นสองเท่า ทำให้สนุก แต่จำไว้ว่าจุดประสงค์ของกิจกรรมน้ีสือเพ่ือสนับสนุน แนวฅวามคิดท่ีว่า 
จะช่ืนชอบพระคัมภีร์ได้ก็ต่อเม่ือพระคัมภีร์มีความหมายต่อเรา) 
รอบทื 1: เร่ิมรอบท่ีหน่ึงโดยการบอกคำไขท่ีท่านเขียนไว้บนกระดาน ท่านอาจสลับข้อกันก็ได้ 
หากตองการ (อย่าอ่านคำตอบท่ีให้ไว้ในวงเล็บ) 
ไปและทำ (1 นีไฟ 3:7) 
แอตัมตก ความสุข (2 นีไฟ 2:25) 
รับใข้เพื่อนมนุษย ์รับใข้พระผู้เป็นเจา (โมไซยา 2:17) 
เรียนรูปีญญา วัยเยาว์(แอลมา 37:35) 
ความช่ัวร์าย ความสุข (แอลมา 41:10) 
รอบที่ 2: เริ่มรอบสองโดยการอ่านประโยคต่อไปนี้(คำตอบอยู่ในวงเล็บ) 
1. ทำไมประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสันจึงขอให้คนหนุ่มสาวอ่านพระคัมภีร์มอรมอน? (แอลมา 

37:35) 
2. การตกของแอตัมเปีนพรสำหรับเรา (2 นีไฟ 2:25) 
3. ข้าพเจ้าไม,รูว่าจะสามารถรับใข้งานเผยแผ่ได้หรือไม ่ ข้าพเจาไม,กลาพูดกับคน (1 นีไฟ 3:7) 
4. ทำไมข้าพเจ้าจึงรูสึกดีเมื่อข้าพเจ้าช่วยเหลือผู้อื่น? (โมไซยา 2:17) 
5. ทำไมศาสนาจักรจึงด้องมีโครงการรับใข้ทุก ๆ ปี? (โมไซยา 2:17) 
6. ถ้าข้าพเจาโกงข้อสอบคณิตศาสตร์ ข้าพเจ้าจะได้เกรดเอ และจะมีความสุขมาก (แอลมา 41:10) 
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ประจักษ์พยานและการท้าทาย 

แสดงประจักษ์พยานและท้าทายสมาชิกในช้ันเรียนในการใชพระคัมภีร์เพ่ือปกป้องพระกิตติคุณ 

เปรียบพระคัมภีร 
1. ข้ออางอิงนี้นำมาใข้กับข้าพเจ้าได้อย่างไร? 
2. ข้าพเจ้าจะทำอะไรในวันนี้เพื่อทำตามพระคัมภีร์ข้อนี้ได้อย่างเต็มที่มากขน? 
3. ข้าพเจ้าจะรูสึกอย่างไรถ้าข้าพเจ้าอยู่ในสถานการณ์นั้น? 
4. ข้าพเจ้าทำเช่นเดียวกับคนที่กล่าวถึงในพระคัมภีร์ข้อนี้หรือไม่? 
5. ถ้าข้าพเจ้าตองเปรียบเทียบตัวเองกับคนใดคนหนึ่งในพระคัมภีร์ข้อนี้ข้าพเจ้าจะเปรียบได้กับใคร? ทำไม? 
6. อีกวิธีหนึ่งที่จะ "เปรียบพระคัมภีร์,, คือใส่ชื่อเราแทนสรรพนามในพระคัมภีร ์ ตัวอย่าง คำสอนและพันธสัญญา 82:10 จะอ่าน 

ได้ว่า: "เราพระเจ้าถูกผูกมัดเมื่อ [พจนาทำ] อย่างท่ีเรากล่าว แต่เม่ือ [พจนาไม่ทำ] อย่างที่เรากล่าว [พจนา] ย่อมไม,มีสัญญา,, 
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โจเซฟ ฟิลดิง สมิธ— 
ลูกแห่งสัญญา นักศึกษา 
พระคัมภีร์" 

32 
เกิด: 19 กรกฎาคม 187( 

วัตถุประสงค์ 

การเตรียม 

ข้อแนะนำในการ 
ดำเนินบทเรยน 

เร่ืองราว 

รูปภาพและการสนทนา 

) ระยะเวลาท่ีดำรงตำแหน่งประธาน: 1970-1972 

จากตัวอย่างของโจเซฟ ฟิลดิง สมิธ สมาชิกในชั้นเรียนจะเกิดความรูสึกว่าการศึกษาพระคัมภีร์และ 
พระกิตติคุณเป็นส่ิงสำคัญในการเตรียมชีวิตของพวกเขา 

1. เตรียมแสดงรูปภาพโจเซฟ ฟิลดิง สมิธ จากภาพสีท้ายเล,ม 

2. เตรียมดินสอและกระดาษสำหรับสมาชิกแต่ละคนในชั้นเรียน 
3. ให้ดูว่าสมาชิกแต่ละคนมีงานมาตรฐาน (พระคัมภีร์ท้ังส่ีเล่ม) ครบทุกคน 

บทนำ 

อ่านเรื่องต่อไปนี้เกี่ยวกับโจเซฟ ฟิลดิง สมิธ ประธานคนที่สิบของศาสนาจักร ราวกับว่าท่านเป็น 
ประธานสมิธ 
จูเน่ (ช่ือม้าตัวเมีย) "'เป็นสัตว์ที่ฉลาดปราดเปรื่องที่สุดเท่าที่ขาพเจาเคยเห็นมา มันมีความสามารถ 
เกือบเท่ามนุษย์ ขาพเจ้าไม่ได้ขังมันไวไนคอกเพราะมันจะปลดสายรัดประตูคอกออกไปทุกคร้ัง ข้าพเจ้า 
เคยคลองสายรัดจากบานประตูไวกับยอดเสา แต่มันก็่ดึงออกได้อย่างง่ายดายโดยใชจมูกและฟินแล้ว 
ก็จะออกไปที่สนาม 
"'ในสนามมีก๊อกน้ัาสำหรับเติมน้ัาในรางให้สัตว์ จูฒ,จะใชฟนเปิดก๊อกและจากนั้นก็ปล่อยให้นั้าไหล 
ทิ้ง คุณพ่อจะต่อว่าข้าพเจ้าเพราะไม่ขังม้าไวในคอก มันไม่เคยวิ่งหน ี มันเพียงแค,เปิดก๊อกนั้าแล้ว 
ก็เดินไปรอบสนาม หรือเดินบนสนามหญ้าหรือไม่ก็เดินเข้าไปในสวนในตอนกลางคืนข้าพเจ้าจะ 
ได้ยินเสียงน้ัาไหลและแล้วก็ตองลุกข้ึนมาปิดน้ัาและจับจูเน่ไปขังไวตังเดิม 
"'คุณพ่อเปรยว่าตูเหมือนม้าจะฉลาดกว่าข้าพเจ้า วันหนึ่งท่านตัดสินใจว่าจะขังมันไม่ให้มันออกมาได้ 
ท่านนำสายรัดที่มักจะคล้องไว้กับยอดเสามา และมัดไปรอบ ๆ เสาและใตคานประตูจากนั้นท่านก็ 
พูดว่า "สาวนอย ตูซิว่าเจ้าจะออกมาได้,รึเปล่า!', คุณพ่อกับข้าพเจ้าเดินจากมาและมุ่งไปที่บาน และก่อน 
ที่เราจะถึงบาน จูฌ,ก็มายืนอยู่ข้าง ๆ เรา , 

"...ข้าพเจ้าจึงถามไปพร,อมกับย้ิมกว้าง ๆ ว่า 'คุณพ่อครับ ตอนนี้ใครฉลาดกว่ากัน?,,, (Joseph Fielding 
McConkie, True and Faithful [Salt Lake City: Bookcraft, 1971], p. 19) 
• มีกี่คนที่รูว่าเรื่องนี้พูดถึงใคร? ยกมือขึ้น (ขณะสมาชิกช้ันเรียนตอบ แสดงรูปภาพโจเซฟ ฟลดิง 

สมิธ และขอให้บางคนในช้ันบอกว่ารูปน้ันคือใคร กล่าวว่าโจเซฟ ฟิลดิง สมิธคือ ประธานคนท่ีสิบ 
ของศาสนาจักร) 
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กระดานและการสนทนา เตรียมแผนภูมิเชื้อสายตามที่แสดงไว้บนกระดาน ขณะกำลังลากเสัน บอกนักเรียนว่าท่านกำลัง 
สืบเชื้อสายของโจเซฟ ฟิลดิง สมิธทางฝ่ายบิดาของท่าน เขียนชื่อของโจเซฟ ฟลดิง สมิธ 
ตามตัวอย่าง และถามสมาชิกในช้ันเรียนว่าพวกเขาจะเดิมส่วนท่ีเหลือได้หรือไม่ 

ขณะเขียนชื่อเหล่านี้ลงไป บอกนักเรียนว่าประธานโจเซฟ ฟิลดิง สมิธ จูเนียร์เกิดวันที่ 19 
กรกฎาคม ปี 1876 ชี้ให้เห็นว่าท่านเกิดมาโดยสืบทอดสิ่งที่โดดเด่น อธิบายว่าท่านมีชื่อเหมือน 
โจเซฟบิดาของท่าน ถึงแม้เรามักจะเรียกคุณพ่อของท่านว่า โจเซฟ เอฟ. สมิธ แทนท่ีจะเรียกว่าโจเซฟ 
ฟิลดิง สมิธ โจเซฟ เอฟ. สมิธ เป็นประธานคนท่ีหกของศาสนาจักร คุณป่ของโจเซฟ ฟิลดิง สรธ 
คือไฮรัม สมิธ พี่ชายที่รักของศาสดาโจเซฟ สมิธ ท่านเสียชีวิตเป็นมรณสักขีพร้อมกับโจเซฟ 
สมิธิในคุก คาร์เทจ คุณทวดของท่านคือโจเซฟ สมิธ ซีเนียร' ศาสดาโจเซฟ สมิธพูดถึงบิดาของท่าน 
โจเซฟ สมิธซีณียร์ว่า "ท่านเป็นคนแรกท่ีรับประจักษ์พยานของข้าพเจ้า หลังจากข้าพเจ้าเห็นเทพ,,  

( History of the Church, 4:190) และยังเป็นปิตุคนแรกของศาสนาจักรด้วย 

โจเซฟ ?1ลดิง สมิธเปีนลูกแหงสัญญาที่เชื่อฟัง 
โจเซฟ ฟิลดิง สมิธเป็นลูกแห่งสัญญา คุณพ่อของท่านสัญญากับจูลีนา แลมสัน คุณแม่ของท่านว่า 
จะต้ังช่ือลูกชายคนแรกของเธอว่าโจเซฟ ฟิลดิง จูฌียร ์ เอ็ลเดอร์บรูซ อาร์.แมคคองก ีลูกเขยของ 
โจเซฟ ฟิลดิงกล่าวถึงประวัติครอบครัวเกี่ยวกับการเกิดของโจเซฟ ฟิลดิงและความประทับใจของ 
มารดาของท่านดังต่อไปนี้(อ่านให้ชั้นเรียนฟิง) 
"จูลีนามีลูกสาวสามคนแต่ไม่มีลูกชาย และด้วยเหตุนี้เธอจึงไปทูลต่อพระเจ้า เช่นเดียวกับท่ีฮัน-
นาห์ต้ังสัตย์อธิษฐานไว้กับพระเจ้าสัญญาของเธอว่า ถ้าพระเจ้าประทานบุตรชายแก่เธอ 'เธอจะทำ 
ทุกอย่างในอำนาจของเธอ เพื่อช่วยให้เขาเป็นคนที่พระเจ้าและบิดาของเขาไว้วางใจได้, พระเจ้า... 
ทรงแสดงต่อเธอ ก่อนเด็กชายคนนี้จะเกิดว่า บุตรชายของเธอจะถูกเรียกให้รับใข้ในสภาสิบสอง,,  

(Bruce R. McConkie, "Joseph Fielding Smith: Apostle, Prophet, Father in Israel," Ensign, 
Aug. 1972, p. 29) 
โจเซฟ ฟิลดิง สมิธไวท่ีจะให้เกียรติพระเจ้าและบิดามารดาของท่าน เพราะได้รับการอบรมสั่งสอน 
ตั้งแต่วัยเยาว์ ท่านขอบคุณเสมอสำหรับการอบรมสั่งสอนที่ได้รับจากบิดาและมารดาเธอเล่า 
เร่ืองราวของผู้บุกเบิกให้ท่านฟิงและสอนให้ท่านรักศาสดาโจเซฟ สมิธ สอนให้ท่านสวดอ้อนวอน 
และให้เกียรติหนาที่ฐานะปุโรหิตของท่าน ท่านกล่าวว่า "vข้าพเจ้าเรียนรูตั้งแต่อายุยังนอยมาก 
ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์ พระองค์ประทานประจักษ์พยานแก่ข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้าเป็นเด็ก 
และข้าพเจ้าพยายามท่ีจะเช่ือฟงซ่ึงมักจะได้รับความสำเร็จเสมอ,,, (Joseph Fielding Smith, Jr., and 
John J. Stewart, Life of Joseph Fielding Smith [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1972], p. 57) 
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การสนทนา 

ตัวอย่างและ 
การสนทนา 

เรื่องเล่าและ 
การสนทนา 

การสนทนา 

ตัวอย่าง 

บทที 32 

• ทำไมการมีประจักษ์พยานตั้งแต่อายุยังน้อยจึงเป็นประโยชน์มาก? ทำไมการเชื่อฟิงจึงสำคัญต่อการ 
รักษาประจักษ์พยาน? (อนุญาตให้ตอบ) 

ขณะกำลังเติบโตเป็นชายหนุ่ม โจเซฟ ฟลดิง ทำงานหนักและเต็มใจแบกรับส่วนที่เป็นภาระของท่าน 
ท่านร่วมรับผิดชอบงานรอบ ๆ บาน และเมื่ออายุสิบขวบท่านร่วมรับผิดชอบงานอาชีพ ผดุงครรภ์ 
ของมารดา (อ่านหรือเล่าเรื่องต่อไปนี้ดวยคำพูดของท่านเอง) 
"เมื่อ...โจเซฟอายุสิบขวบ...ด้วยอายุที่ยังน้อยท่านเริ่มช่วยเหลือ [มารดาของท่าน] ในหน้าท่ีงานอาชีพ 
ของเธอคือการเป็นผดุงครรภ์ที ่มีใบอนุญาตหรือสูติแพทย ์ งานของโจเซฟคือเป็นเด็กเลี ้ยงม้า 
และคนขับรถม้า ทุกเวลาทั้งกลางวันและกลางคืน เมื่อมีคนมาเรียกให้มารดาไปทำคลอด โจเซฟ 
ตองผูก "เจาเม็กแก่" ม้าตัวเมียผูซื่อสัตย์กับรถม้าและขับไปส่งมารดายังบานของหญิงที่กำลังจะคลอด 
ท่านจะรอที่นั่นจนกว่าเธอทำคลอดเสร็จ หรือถามารดาของท่านคิดว่าอาจจะรอนานเกินไป เธอก็จะให้ 
ท่านกลับบานไปก่อนพร้อมกับคำสั่งให้กลับมารับเธอตามเวลาที่บอก... 
"'บางครั้งข้าพเจ้าเกือบจะแข็งตาย ข้าพเจ้าประหลาดใจที่เด็กทารกจำนวนมากเกิดตอนกลางคืน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคืนที่อากาศหนาวเย็น ข้าพเจ้าได้แต่หวังว่ามารดาทั้งหลายน่าจะเสือกเวลาให้ดี 
กว่านี้หน่อย," (Smith and Stewart, Life of Joseph Fielding Smith, pp. 52-53) 
"เวลาส่วนใหญ่ในวัยเยาพ์องโจเซฟถูกใชไปกับการเล้ียงวัวใกณเม,น้ําจอร์แดนและการทำงานกับพ่ีชาย 
นองชายในไร,ของครอบครัวท่ีเทเลอร์สวิลล์ คร้ังหน่ึงเม่ือท่านกับจอร์จนองชายกำลังขนฟางข้ึนเกวียน 
เพื่อนำไปไว้ในยุ้ง โจเซฟเกือบจะพบจุดจบ ทั้งสองหยุดพักริมถนนใกลคลองเพื่อจัดเก็บฟาง 
ให้เรียบร้อยและให้ม้ากินนา เน่ืองจากมีม้าตัวหน่ึงท่ีต่ืนตกใจง่าย โจเซฟจึงบอกให้จอร์จไปยืนด้านหน้า 
ของม้าและถือสายบังเหียนไว้จนกว่าท่านจะปีนขึ้นไปและจับบังเหียนของมันไว้แทนที่จะทำอย่างนั้น 
จอร์จกลับไปด้านหลังและดึงเชือกไว้ ขณะที่เขาทำตังนี ้ ม้าก็ตกใจและกระโจนไปอย่างรวดเร็ว 
ทำให้โจเซฟตกลงมาอยู่ระหว่างคานเกวียนลงมาอยู่ระหว่างม้า 
"ความคิดที่ว่า 'ตายแน ่ นี่คงเป็นจุดจบของฉัน!, แวบเข้ามาในความคิดของท่าน แต่มีบางส่ิงทำให้ม้า 
หันกลับและวิ่งลงไปในคลองขณะเดียวกับที่โจเซฟถูกเหวี่ยงพนจากเทาม้าและลอเกวียน เม่ือท่าน ลุกขึ้น 
ท่านก็ดุน้องชายที่ไม,ทำตามที่ท่านบอกและจากนั้นก็รีบกลับบาน—ด้วยความตกใจกลัวแต่ร้สึก 
ขอบคุณที่ยังมีร่างกายอยู่ครบ คุณพ่อรีบมาหาท่านและอยากร้ว่าท่านประสบอะไรมา เพราะท่านมี 
ความร้สึกแรงกลาว่าลูกชายกำลังอยู่ในอันตราย" (Joseph F. McConkie, True and Faithful, p. 18) 
• ท่านคิดว่าโจเซฟ ฟิลดิงได้รับการคุ้มครองดูแลในครั้งนี้หรือไม่? (สมาชิกในชั้นเรียนทั้งหมด 

อาจตอบว่าพระเจาทรงช่วยให้ท่านรอดชีวิตเพราะมีภารกิจสำคัญให้ท่านทำ) 
โจเซฟ ฟิลดิง สมิธช่ืนชอบและมีส่วนร่วมในกิจกรรมหลายอย่างท่ีชายหนุ่มชอบทำ ท่านชอบเล่น 
กีฬาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเบสบอล และบางครั้งก็ไปตกปลา แต่ท่านไม่ชอบล่าสัตว์ (เล่าหรืออ่านสิ่ง 
ต่อไปนี้) 
"บางครั้งโจเซฟไปตกปลา แต่ท่านไม่สนใจการล่าสัตว์อาจเป็นเพราะคุณพ่อของท่านเคยพูดว่า 
มันเป็นเรื่องผิดศีลธรรมที่จะฆ่าสัตว์เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน อย่างไรก็ดีวันหนึ่งพี่ชายและ 
เพ่ือน ๆ ชวนท่านไปล่ากระต่าย ท่านยิงกระต่ายอย่างไม่ค่อยเต็มใจนัก ได้,ยินมันร้องเหมือนกับเด็ก 
ทารก เช่นเดียวกับกระต่ายท่ัวไปท่ีได้รับบาดเจ็บมันก็มักจะร้อง ท่านร้สึกปวดร้าวใจ วางปีนลงและ 
ไม,เคยใชมันอีกเลยนับแต่นั้นเป็นตนมา ท่านสอนเหมือนกับที่คุณพ่อของท่านสอนว่ามันไม่ถูกตอง 
ที่จะฆ่าเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน,, (Smith and Stewart, Life of Joseph Fielding Smith, p. 54) 
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ความรักในพระคัมภีร์ของใจเซฟ ฟิลสิง สมิธและการศกษาพระคัมภีร์ 
อย่างไรก็ดี กิจกรรมที่สำคัญที่สุดในชีวิตวัยเยาว์ของโจเซฟ และเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและ 
ภารกิจของท่าน คือความรักในพระกิตติคุณและการศึกษาพระกิตติคุณ ท่านกล่าวในภายหลังว่า: 
"จากความทรงจำครั้งแรกสุดตั้งแต่ข้าพเจ้าเริ่มอ่านได ้ ข้าพเจ้าได้รับความเบิกบานและความ 
พึงพอใจจากการศึกษาพระคัมภีร์ และการอ,านเรื่องราวของพระเจ้าพระเยซูคริสต์และเรื่องของ 
ศาสดาโจเซฟ สมิธ และงานท่ีได้ทำเพ่ือความรอดของมนุษย์ มากกว่าที่ได้จากสิ่งอื่นใดในโลก5,  

(Joseph Fielding Smith, in Conference Report, Apr. 1930, p. 91) 
กิจกรรมใดให้ความพึงพอใจท่านมากกว่าสิ่งอื่นใด และทำไม? (สนทนาคำตอบของพวกเขาถามว่า 
กิจกรรมเหล่านั้นเตรียมพวกเขาสำหรับอะไร) 

เมื่อโจเซฟ ฟิลดิงอายุแปด'ขวบและรับบัพติศมา คุณพ่อให้พระคัมภีร์มอรมอนแก่ท่านเล่มหนึ่ง 
เงินเป็นส่ิงท่ีหายากและมันเป็นหนังสือเก่าท่ีขายลดราคา โจเซฟ ฟิลดิงจำได้ว่า: 
"'เมื่อข้าพเจ้าเป็นเด็กเล็ก เด็กเกินกว่าจะดำรงฐานะปุโรหิตแห่งแอรัน คุณพ่อมอบหนังสือพระ 
คัมภีร์มอรมอนให้ข้าพเจ้าพร้อมกับขอรัองให้อ่านมัน ข้าพเจ้ารับบันทึกชาวนีไพ่เล่มนี้ด้วยความ 
ขอบคุณและอ่านมันตามท่ีได้รับมอบหมาย มีข้อความหลายข้อจารึกอยู่ในความทรงจำของข้าพเจ้า 
และข้าพเจ้าไม่เคยลืมข้อความเหล่านน,,,(Smith and Stewart, Life of Joseph Fielding Smith, 
p. 57) 
สองปีต่อมา "ตอนน้ันท่านอายุสิบขวบ ท่านได้อ่านพระคัมภีร์มอรมอนทั้งเล่มไม,ใช่แค,หนึ่งจบ 
แต่สองจบ , , (Smith and Stewart, Life of Joseph Fielding Smith, p. 57) 
• ศาสดาขอร้องให้เราอ่านพระคัมภีร์มอรมอนใช่ไหม? ท่านได้ทำหรือยัง? (ถายัง ทาทายให้ 

พวกเขา ทำตามตัวอย่างของประธานสมิธ นั่นคืออ่านพระคัมภีร์มอรมอน) 
เมื่อเป็นหนุ่มโจเซฟ ฟิลดิงชอบอ่านพระคัมภีร์มากจนบางครั้งท่านรีบเลิกเล่นบอลหรือไม่ก็รีบ 
ทำงานให้เสร็จเพื่อจะได้กลับไปศึกษา จะพบท่านอ่านและศึกษาพระคัมภีร์บ่อย ๆ ในห้องหนังสือ 
ของคุณพ่อบนกองฟาง ใตด้นไม้หรือขณะเดินกลับจากงานเสมียนที่ห้างสรรพสินคาซีย์ซี 
เอ็มไอ ต่อมาท่านกล่าวว่า: 
"'ข้าพเจ้าจำได้ว่าสิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าทำนับตั้งแต่เริ่มอ่านออกเขียนได้คือการศึกษาพระกิตติคุณ 
ข้าพเจ้าอ่านและให้สัญญาคับตัวเองว่าจะจดจำพระกิตติคุณที่มีอยู่ในหนังสือปฐมวัยและหนังสือ 
ถามตอบของเด็ก ๆ [คู,มือศึกษาหลักธรรมพระกิตติคุณ] ต่อมาข้าพเจ้าอ่านประวัติศาสตร์ของ 
ศาสนาจักรตามที่บันทึกไวัใน Millennial Star (มิลเลฌียล สตาร์) ข้าพเจ้าอ่านพระคัมภีร์ไบเบิล 
พระคัมภีร์มอรมอน ไข,มุกอันล้ําค่า และคำสอนและพันธสัญญาด้วย รวมท้ังงานวรรณกรรมอ่ืน ๆ 
ที่ตกมาถึงมือข้าพเจ้า,,, (McConkie, True and Faithful, p. 69) 
• จะมีคนคิดอย่างไรคับเยาวชนชายท่ีทำเช่นน้ีในปีจจุบัน? เขาจะได้รับการยอมรับหรือไม่? เขา 

จะถูกหัวเราะเยาะว่าเป็นผู้คงแก่เรียนหรือคนเคร่งศาสนาหรือไม่? (อนุญาตให้ตอบ) 
• อะไรจะเกิดขึ้นถ้าบางคนในกลุ่มเลิกเล่นบอลหรือรีบเลิกกิจกรรมก่อนคนอื่นเพื่อไปศึกษา 

พระคัมภีร์? (ชี้ให้เห็นว่าเราจะรับพรยิ่งใหญ่เมื่อเรายอมรับผู้อื่นและเมื่อเราเต็มใจให้พระเจ้า 
มาก่อน) 
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• เราจะช่วยเหลือกันได้อย่างไรในการทำตามตัวอย่างการศึกษาพระคัมภีร์ของประธานสมิธ?(ยอมรับ 
คำที่แตกต่าง) 

เนื่องจากการเตรียมและความพากเพียรในการศึกษาพระคัมภีร์ โจเซฟ ฟิลดิง สมิธจึงกลายเป็น 
นักเขียนมีชื่อและเป็นผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์อันเป็นพรแก่สมาชิกจำนวนมากของศาสนาจักร หนังสือ 
และจุลสารงานเขียนและคำพูดของท่านอย่างนัอยที่สดยี่สิบหาเล่มได้รับการสีพิมพ ์ และเป็นหนังสือ 
ที่สมาชิกของศาสนาจักรหลายล้านคนชื่นชอบถ้อยคำในปิตุพรของท่านกล่าวว่า "ะท่านจะได้รับของ 
ประทานในการแปลความพระคัมภีร์มากกว่าเพื่อน ๆ ของท่าน" , ซึ่งได้รับการยืนยันแล้วว่าเป็น 
ความจริง (Smith and Stewart, Life of Joseph Fielding Smit, p. vi) 

การศึกษาพระคัมภร์จะช่วยเราได้และเป็นพรในชีวิตของเรา-

แจกกระดาษและดินสอให้สมาชิกทุกคนในชนเรียนและให้ทุกคนมีพระคัมภีร์ท้ังส่ีเล่ม 
ในปี 1953 ประธานสมิธถูกขอให้เขียนบทความในวารสารของศาสนาจักรช่ือว่า Improvement Era 
ซึ่งในบทความนั้นท่านด้องใชพระคัมภีร์เพื่อตอบคำถามของสมาชิกในศาสนาจักร ท่านทำงานนี้เป็น 
เวลากว่าสิบสี่ปี คำถามและคำตอบมากมายได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือชุดรวมห้าเล่มมีชื่อว่า คำตอบ 
สำหรับคำถามในพระกิตติคุณ 

ท่านมีโอกาสทำสิ่งเดียวกันนี้ด้วยในปีจจุบัน นั่นคือการใชพระคัมภีร ์ และหนังสือคู่มือต่างๆ เพ่ือหา 
และเขียนคำตอบส้ัน ๆ อย่างน้อยท่ีสุดสองคำถาม ท่านอาจตั้งคำถามของท่านเอง ในการเขียนคำถาม 
และคำตอบของท่าน ท่านจะเริ่มรูสึกถึงความเข้มแข็งและชมเชยความสามารถของโจเซฟ ฟิลดิง สมิธ 
(ท่านอาจจะให้สมาชิกในช้ันเรียนต้ังคำถามเก่ียวกับพระกิตติคุณด้วยตวเอง หรือใชคำถามท่ีได้1ยินจาก 
เพื่อน ๆ การรูจักนักเรียน ท่านอาจเสือกคำถามที่เกี่ยวข้องกับพวกเขา ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำบาง 
ประการ: 1. พระคัมภีร์ถูกเขียนข้ึนหลายร์อยปีมาแล้ว ทำไมพระคัมภีร์จึงมีความสำคัญมากในปีจจุบัน? 
2. ข้าพเจ้ามีเพื่อนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกคนหนึ่งพูดว่าพระผูเป็นเจ้าทรงเป็นวิญญาณ ข้าพเจ้าจะตอบเขาว่า 
อย่างไร? 3. ข้าพเจ้ากำลังพูดคยกับเพื่อนบางคนเกี่ยวกับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสต์และ 
เครื่องหมายบางอย่างที่จะเกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์นั้น ข้าพเจ้าจะหารายชื่อเครื่องหมายบางอย่างเหล่านี้ 
ได้ท่ีไหน?) 
หลังจากสมาชิกในช้ันเรียนคนควาพระคัมภีร์ หรือหนังสือคู่มือต่างๆ แล้ว ขอให้หลาย ๆ คนแบ่งปีน 
คำตอบและสนทนากันให้ห้องเรียน 
พระคัมภีร์ท่ีเก่ียวข้องต่อไปน้ีจะช่วยตอบคำถามท่ีแนะนำ 
1. ทำไมพระคัมภีร์จึงเป็นสิ่งสำคัญในปีจธุบัน: โยชูวา 1:8; มัทธิว 22:29; ยอห์น 5:39; 2 นีไฟ 32:3; 

คำสอนและพันธสัญญา 1:37 
2. พระผู้เป็นเจ้าทรงมีลักษณะเช่นไร พระองค์ทรงเป็นเช่นไร: ปฐมกาล 1:26-27; อพยพ 24: 9-11; 

33:11, 20 [JST 33:20], 23; ลูกา 24:36-39; ยอห์น 14:9; คำสอนและพันธสัญญา 130:22 
3. เคร่ืองหมายการเสด็จมาคร้ังท่ีสอง: มอรมอน 8:26-32; คำสอนและพันธสัญญา 43:20-25; คำสอน 

และพันธสัญญา 45:21-52 
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พระคัมภีร์จะตอบคำถามของเราได้ 

พระคัมภีร์จะตอบคำถามและเป็นสิ่งช่วยในชีวิตของเรา ยาอีกครั้งว่าการศึกษาพระคัมภีร์เป็นสิ่ง 
สำคัญในชีวิตของประธานสมิธ 
จงฟ้งคำแนะนำของโจเซฟ ฟิลดิง สมิธ และเตรียมพร้อมที่จะระบุพรหลายประการที่พ่านกล่าว 
อ้างถึงว่ามาจากการคันคว้าพระคัมภีร์(อ่านสิ่งต่อไปนี้) 
"ความรับผิดชอบประการหนึ่งที่พระเจ้าทรงมอบแก่สมาชิกของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์ 
แห่งสิทธิชนยุคสุดท้ายคือการคันคว้าพระคัมภีร์และสะสมคลังแห่งความรู หาไม่แล้วพวกเขาจะ 
ไม,มีการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ๙ แมัว่าพวกเขาจะไต้รับบัพติศมาและการยืนยันแล้วก็ตาม 
คนเหล่านั้นที่เพิกเฉยต่อความจริงของพระกิตติคุณและไม,ทำความคุ้นเคยกับคำสอนที่พระเจ้า 
ประทานแก่ศาสดาในสมัยโบราณ จะไม,ไดรับการทรงนำจากพระวิญญาณของพระเจ้า บุคคล 
ดังกล่าวไดปล่อยตัวเปิดรับการล่อลวงและการหลอกลวงของคนชั่วร้ายและไม่มีศีลธรรม 
และตกอยู่ในอันตรายของการถูกชักนำไปสู่ทางต้องห้ามและโง,เขลาเพราะพวกเขาไม,ไดสร้าง 
รากฐานบนศรัทธา,, (Improvement Era, Mar. 1964, p. 159) 
• ศาสดาสัญญาว่าผู้ที่คันคว้าพระคัมภีร์จะไต้รับพรอะไร? (คลังแห่งความรู การคุ้มครองและ 

การนำทางจากพระวิญญาณบริสุทธิ๙ สร้างรากฐานบนศรัทธา) 
• หากเราไม่คันคว้าพระคัมภีร์เราจะตกอยู่ในอันตรายใด? (การล่อลวง สูญเสียพระวิญญาณ 

การหลอกลวง การถูกชักนำไปในทางต้องห้าม) 

ประจักษ์พยานและการท้าทาย 
แสดงประจักษ์พยานถึงความสำคัญของการคันคว้าพระคัมภีร์และกลายเป็นนักศึกษาพระคัมภีร์ 
เช่นเดียวคับประธานสมิธ แสดงประจักษ์พยานของท่านว่าพระคัมภีร์บรรจุดวยพระคำของพระผู้ช่วย 
ให้รอดและบอกถึงพรที่เขาจะไต้รับ ท้าทายสมาชิกในชั้นเรียนให้คันคว้าพระคัมภีร์เป็นประจำ 
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โจเซฟ ฟิลดิง สมิธ 
ทำการเรียกของท่านอย่างสมบูรณ์ 

33 
วัตถุประสงค็ 

การเฅรยม 

ขอแนะนำในการ 
ดำเนินบทเรยน 
รูปภาพ 

สมาชัก ๒ชันเรยนจะเขาไจว่าไจเซฟ พลดิง สมิธ ทำการเรยกของท่านในฐานะศาสดาให้สำเร็จอย่าง 
สมบูรณ์โดยดูจากวิธีท่ีท่านดำเนินชีวิตและสอนคำสอนของพระกิตติคุณ พวกเขาจะมีความปรารถนา 
ที่จะทำ การเรียกของตนเองให้สมบูรณ์ด้วย 

1. เตรียมแสดงรูปภาพโจเซฟ ฟิลดิง สมิธ จากภาพสีทายเล่ม 

2. หากมีแว่นขยานให้นำมาที่ชั้นเรียน หากหาไม่ได้ให้ใชักระดาษทำเป็นแว่นขยายเพื่อเลียนแบบ 
การใชัแว่นขยายจริง 

3. ระหว่างช้ันเรียน ขอให้สมาชิกช้ันเรียนใชัแว่นขยาย เพื่ออ่านขอความที่เขียนไว้บนกระดาษแข็ง 
หกแผ่น ซึ่งติดไว้บนกระดาน หาหรือทำกระดาษแข็งจำนวนหกแผ่น (สามคูณห้าหรือส่ีคูณหกน้ิว) 
และเขียนขอความตามที่กำหนดให้ในกระดาษ แต่ละแผ่นเขียนตัวหนังสือให้เล็กมากจนสมาชิก 
ชั้นเรียนที่นั่งอยู่ใกล้กระดานที่สุดก็อ่านไม่ออกติดกระดาษแข็งกับกระดาน โดยวิธีท่ีจะไม,ทำให้ 
กระดานเป็นรอยและเตรียมกระดาษแข็งก่อนเริ่มชั้นเรียน เม่ือทำเสร็จแล้ว สิ่งที่เขียนบนกระดาน 
จะเป็นดังน้ี: 

4. เตรียมแสดงรูปภาพประธานโจเซฟ ฟิลดิง สมิธ และภาพเครืองบินทีมีอยู่ในบทเรียน 

บทนำ 
แสดงรูปภาพโจเซฟ ฟิลดิง สมิธ 
แม'ว่าบางครั้งข่าวสารของศาสดาดูเหมือนจะจริงจังมากเกินไปและตัวศาสดาเองก็ลูเหมือนจะเขมงวด 
เกินไปเมื่อให้ข่าวสารนั้น แต่โดยปกติศาสดาเป็นคนที่เต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจและความรัก 
ผูสะทอนให้เห็นถึงความสุขในชีวิตซึ่งพลอยทำให้บุคคลรอบขางมีความสุขไปด้วย การดำเนินชีวิตตาม 
พระกิตติคุณน่ันเองท่ีนำความสุขเช่นน้ีมาให้ 
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อุปกรณ์ประกอบบทเรียน 
และการสนทนา 

กระดาน 
และการสนทนา 

กิจกรรมโดยใช้กระดาน 

โจเซฟ ฟิลดิง สมิธเป็นชายท่ีมีพรสวรรค์หลายอย่าง เพราะศรัทธา ความถ่อมใจ และความปรารถนา 
ที่จะรับใช้พระเจ้าท่านจึงใช้พรสวรรค์เหล่านี้ไปในทางที่ดีและกลายเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ 
ในพระหัตถ์ของพระเจ้าในการนำสิทธิชน 
ชูแว่นขยายขึ้นหรืออธิบายว่าเพื่อจะทำให้สิ่งของใหญ่ขี้นต่อสายตาของเรา เราต้องเขาไปใกล้ ๆ 
หรือไม,ก็ใช้แว่นขยาย 
พระเจ้าทรงขอให้เราทำการเรียกให้สมบูรณ์ (ให้สมาชิกคนหนึ่งในชั้นเรียนอ่านคำสอนและพันธ-
สัญญา 84:33 ออกเสียง) 
• "ทำการเรียกให้สมบูรณ์ , , หมายความว่าอะไร? (ทำใหยงใหญ่ขึ้นหรือทำให้ความสามารถ 

ของเราขยายขึ้น ดำเนินการสิ่งที่เราได้รับเรียกให้บรรลผลยิ่งขึ้น) 

• ทำไมแว่นขยายจึงเป็นสัญลักษณ์ที่ดีสำหรับชีวิตของโจเซฟ ฟิลดิง สมิธ? (ประธานสมิธ ทำการ 
เรียกในชีวิตของท่านได้อย่างสมบูรณ์ เขียนขอความน้ีบนหัวกระดาน ดกระดานตัวอย่างใน 
ส่วนการเตรียม สังเกตตำแหน่งของบัตรแข็งด้วยสำหรับกิจกรรมต่อไปน) 

การทำชวิฅของโจเซฟ ?1ลดิง สมิธใหลโม,yรณ 

เป็นสิ่งสำคัญที่จะดำเนินกิจกรรมนี้โดยไม,ใช้เวลามากเกินไป จงคุ้นเคยกับกิจกรรมน้ีโดย'ฝึกซอม 
หลาย ๆ คร้ังก่อนสอน 
ติดบัตรแข็ง 1 ความสมบูรณ์ทางกายภาพ ทางด้านขวาของกระดาน ขอให้สมาชิกคนหนึ่งใน 
ชั้นเรียนเช้ามาใกล้ๆ และใช้แว่นขยาย บอกช้ันเรียนถึงส่ิงท่ีเขียนบนกระดาษ หลังจากอ่านบัตรแข็ง 
แล้ว ให้เล่าเรื่องต่อไปนี้: 

ประธานสมิธชอบเล่นกีฬาและกรีฑา เมื่อครั้งยังหนุ่มท่านยังคงเล่นกีฬาหลายประเภทตลอดชีวิต 
ของท่านและกระด้นให้ลูก ๆ ของท่านเล่นกีฬาทุกประเภทยกเวนการล่าสัตว์ ท่านเป็นนักว่ายนี้า 
ยอดเยี่ยมและที่บ้านของท่านมีสนามเทนนิสและสนามโยนเกือกม้า ท่านชอบกีฬาแฮนด์บอลเป็น 
พิเศษและเป็นผู้เล่นที่ชำนาญ 
ครั้งหนึ่งท่านทาบุตรชายสองคนเล่นเกมแฮนด์บอล ท่านถึงกับอนุญาตให้พวกเขาเป็นฝ่ายเสือก 
ว่าจะให้ท่านใช้มือช้างไหน โดยไพล่มือขางหน่ึงไวช้างหลัง ท่านก็ยังชนะ เฮอรํฌร์ต บี.มอว์ อดีต 
ผู้ว่าการรัฐยูท่าห์ อายุนอยกว่าประธานสมิธยี่สิบปี เล่าประสบการณ์การแข่งขันในสนามกับ 
ประธานสมิธ "'ช้าพเจ้าคิดว่าช้าพเจ้าจะชนะสุภาพบุรุษสูงอายุท่านนี้ได้ง่าย ๆ และเอาชนะได้ 
ไม่ยากนัก เม่ือจินตนาการถึงความชอกช้ัาท่ีท่านทำให้ช้าพเจ้าพ่ายแพอย่างขาดลอยในชีวิต ช้าพเจ้า 
คิดว่าตนเองเป็นนักเล่นแฮนด์บอลที่ดี แต่ช้าพเจ้าก็ไม่อาจเอาชนะท่านได้ (Joseph Fielding 
Smith, Jr., and John J. Stewart, Life of Joseph Fielding Smith [Salt Lake City: Deseret Book 
Co., 1972], p. 15) เมื่อท่านอายุเกือบเจ็ดสิบ แพทย์ส่ังให้เลิกเล่น ประธานสมิธก็เลิกเล่นอย่างไม, 

ค่อยเต็มใจนัก 
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บทที่ 33 

รูปภาพและตัวอย่าง 

โดยใชัตัวหนา ให้เขียนใต้บัตรแข็ง 1 ว่า ความสมบูรณ์ทางร่างกาย 
ติดบัตรแข็ง 2 การท้าทายใหม ่ บนกระดานใต้ตัวหนาท่ีอยู่ใต้บัตรแข็ง 1 แล้วเชิญสมาชิกอีกคนหน่ึง 
ในชั้นเรียนออกมาขางหนาและใช้แว่นขยายส่องตัวหนังสือ เพื่อบอกชั้นเรียนว่าเขียนอะไรไว้บน 
บัตรแข็ง 2 
หลังจากอ่านบัตรแข็งแล้ว อธิบายเร่ืองราวต่อไปน้ี: 
จอห์น เจ. สจวต ผู้เขียนชีวประวัติของประธานสมิธ เล่าเรื่องต่อไปนี้เกี่ยวกับประธานสมิธ (สือภาพ 
ประธานสมิธและเคร่ืองบินแล้วอ่านประสบการณ์ต่อไปน้ีให้ช้ันเรียนฟิง) 
"ขาพเจายังจำไดถึงความประหลาดใจของตนเองเมื่อไปสำนักงานของท่านในซอลท์เลค ซิตี้ รูบี้ 
เอ็กเบิร์ต เลขานุการของท่านพูดว่า 'มายืนตรงหน้าต่างซิแล้วคุณจะเห็นท่าน, ด้วยความอยากรูอยากเห็น 
ขาพเจาเดินไปที่หน้าต่าง แต่ทงหมดที่ขาพเจาเห็นคือริ้วลายของเครื่องบินเจ็ตที่พาดผ่านทองฟ้า 
สีครามเหนือเกรทซอลท์เลค หมอกควันสีขาวท่ีออกมาเป็นทางยาวทำให้เห็นการพ่งหัวข้ึน พลิกลำ 
ดิ่งลง ควงสว่านและเล้ียวกลับ 'ท่านอยู่ท่ีน่ันเพ่ือทำให้คำพยากรณ์สัมฤทธิ, เลขานุการอธิบายพร,อมกับ 
หัวเราะฮ ึ 'พระคัมภีร์บอกว่าในยุคสุดทายจะมีหมอกควันในสวรรค์, 

" 'คุณหมายว่าท่านอยู่ในเครื่องบินลำนั้น?, ข้าพเจาถามแบบไม่ค่อยจะเชื่อนัก 
" 'ออ ใช่ครับ ท่านอยู่ในนั้น ท่านชอบขับเครื่องบินมาก ท่านบอกว่ามันทำให้ร,ูสึกผ่อนคลาย เพ่ือน 
คนหนึ่งในกองกำลังสำรองทางทหารของสหรัฐแวะมาเยี่ยมท่านและพูดว่า "คุณอยากทำอะไรที่เป็น 
การผ่อนคลายไหม?,, แล้วท้ังสองก็ข้ึนเคร่ืองบิน ทันทีที่ทั้งสองอยู่ในอากาศท่านมักจะเป็นคนควบคุม 
เคร่ืองท่านบินลงท่ีแกรนด์ แคนยอน และกลับมาเม่ือสัปดาห์ท่ีแล้ว ด้วยความเร็ว 640 กิโลเมตรต่อ 
ชั่วมง!, 

"ข้าพเจาอดท่ีจะขับรถไปท่ีสนามบินเพ่ือดูตอนท่านเอาเคร่ืองบินลงพ้ืนไม่ได้ ขณะท่ี [เคร่ืองบิน] สองท่ี 
นั่งร่อนลงตามรันเวย์ เพ่ือจอดสุภาพบุรุษสูงอายุใจดี (ตอนน้ันอายุประมาณ 80ปี) ปีนออกจากเครื่อง 
ท่านแต่งชุดนักบินและสวมหมวก ยิ้มกวาง ตะโกนว่า 'วิเศษมาก!, 

"'เวลานี้ผมเกือบจะเข้าใกล้สวรรค์เต็มทีแล้ว,,, (Smith and Stewart, Life of Joseph Fielding Smith 
pp. 1-2) 
"ประธานสมิธเป็นนายพลจัตวากิตติมศักดในกองกำลังสำรองทางทหารรัฐยูท่าห์,, (Emerson Roy 
West, Profiles of the President [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1980], p. 250) 

ช่วงอายุของโจเซฟ ฟิลดิง สมิธเริ่มตั้งแต่ยุคใชมากับรถมัาจนถึงยุคเครื่องบินเจ็ต เป็นศตวรรษแห่ง 
ความเจริญเติบโตและความกาวหนาอย่างมหัศจรรย์ การเป็นประธานของศาสนาจักรเมื่ออายุ 93 ปี 
เป็นโอกาสอันย่ิงใหญ่ท่ีท่านจะเอาใจใส่คำแนะนำในปิตุพรของท่านซ่ึงกล่าวไวว่า: "'ฉะนั้น ข้าพเจ้า 
กล่าวกับท่านจงระลึกถึงอดีต ปิจจุบัน และอนาคตบ่อย ๆ , , , (A William Lund, "Elder Joseph 
Fielding Smith," Improvement Era, Apr. 1950, p. 315) 
เขียนใต้บัตรแข็ง 2 ด้วยตัวหนาอีกครั้งหนึ่งว่า การท้าทายใหม่ 
ติดบัตรแข็ง 3 งานสอนศาสนา บนกระดานใต้ตัวหนาท่ีอยู่ใต้บัตรแข็ง 2 และเชิญสมาชิกอีกคนหน่ึง 
ในชั้นเรียนมาด้านหนาและใช้แว่นขยายเพื่อบอกชั้นเรียนว่าบัตรแข็ง 3 เขียนไว้ว่าอย่างไร 
จากนั้นให์อธิบายชีวิตของประธานสมิธในต้านต่าง ๆ ที่เหลือและทำตามชั้นตอนที่ใช้ในตัวอย่าง 
ก่อน ๆ 
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งานสอนศาสนา 

โจเซฟ ฟิลดิง สมิธแต่งงานกับลูอี เชิร์ตลิฟฟ็ เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 1898 เธอมาจากออกเด็น 
รัฐยูท่าห์ท่านพบเธอเมื่อเธอยอมรับคำเชิญจากพ่อของท่านให้มาทักที่บานครอบครัวสมิธในขณะ 
เข้าเรียนมหาวิทยาลัยยูท่าห์ เป็นเร่ืองยากอย่างย่ิงท่ีโจเซพ่ฟิลดิงตองอำลาภรรยาท่ีเพ่ิงแต่งงานใหม่ 
เพื่อรับการเรียกให้รับใช้เป็นผู้สอนศาสนาที่หมู่เกาะอังกฤษ หลังจากแต่งงานได้เพียงหนึ่งปี 
นอกเหนือจากความยากลำบากในการจากภรรยาสาว งานสอนศาสนาในประเทศอังกฤษก็เป็นงาน 
ท้าทายอย่างยิ่ง ท่านจำได้ว่า"ผู้คนบอกให้ข้าพเจ้าออกไปเมื่อข้าพเจ้ายืนอยู่ที่มุมถนน ฝูงชนรวมตัว 
กันและขว้างทุกสิ่งที่พวกเขาหาได้บนถนนมาที่เรา,, (talk given at the Kenwood Second 
Ward, Wilford Stake, 26 June 1960) ถึงกระนั้นก็ตาม ท่านก็จบการเป็นผู้สอนศาสนาอย่างสมเกียรติ 
(See Also Smith and Stewart, "Mission to England," Life of Joseph Fielding Smith, pp. 84-
121) 

การรับใช้ศาสนาจักร 
ผู้บุกเปีกด้านการสืบลำดับเชื้อสาย: "นอยคนนักที่จะได้รับ [แรงผลักดัน] โดยวิญญาณของอิไล-
จะมากเท่ากับโจเซฟ ฟิลดิง สมิธ...[ท่าน] เป็นคนหน่ึงท่ีเป็นพลังผลักดันอยู่เบ้ืองหลังสถาบันการสืบ 
ลำดับเชื้อสายแห่งรัฐยูท่าห์ ท่านรับใชในตำแหน่งเลขานุการขององค์การนี้ตั้งแต่ปี 1907 ถึง 1922... 
ท่าน..ไปเยี่ยมชมห้องสมุดการสืบลำดับเชื้อสายทุกแห่งในเมืองใหญ่ ๆ ของสหรัฐตะวันออก 
เพ่ือคน หาวิธีการเก็บบันทึกและการจัดแฟ้มท่ีดีท่ีสุด [ท่าน] กลับบ้านพร้อมด้วยคำแนะนำเชิงปฏิบัติ 
และมีค,าซ่ึงสถาบันยูท่าห้ได้นำไปใช้ ส่วนดีอย่างหนึ่งคือว่านิตยสารลำดับการเชื้อสาย ได้รับการ 
ตีพิมพ์..ผลที่ตามมาคือ เอ็ลเดอร์สมิธได้รับการแต่งต้ังเป็นบรรณาธิการและผู้จัดการทางด้านธุรกิจ 
ของ นิตยสารการสืบลำดับเชื้อสายและประวัติศาสตร์ของยูท่าห ์ [ในปี 1910]" (Joseph Fielding 
McConkie, True and Faithful [Salt Lake City: Bookcraft, 1971], p. 38) 
นักประว้ฅศาสตร์: ภายหลังกลับจากการเป็นผู้สอนศาสนาในปี 1901 ไม,นาน โจเซฟ ฟิลดิง สมิธ 
ก็ได้งานในสำ14กงานประวัติศาสตร์ของศาสนาจักรซึ่งในปี 1906 ท่านได้กลายเป็นผู้ช่วยนัก 
ประวัติศาสตร์ของศาสนาจักร ในปี 1921 ท่านได้กลายเป็นนักประวัติศาสตร์ของศาสนาจักร 
ท่านดำรงตำแหน่งนี้จนกระทั่งถึงปี 1970 ซึ่งปีนี้ท่านกลายเป็นประธานของศาสนาจักรเมื่ออายุ 
เกาสิบส่ีปี (Adapted from Smith and Stewart, Life of Joseph Fielding Smtih, pp. 123, 359) 
ถูกเรยกเป็นอัครสาวก: การถูกเรียกเขาสู่สภาสิบสองทำให้โจเซฟ ฟิลดิง สมิธประหลาดใจอย่างย่ิง 

"ขณะที ่ [ท่าน] เดินผ่านประตูร้ัวพระวิหารซอลท์ เลค เพื่อเขาร่วมการประชุมใหญ่สามัญภาค 
สุดทายในเดือนเมษายน ปี 1910 ผู้เฝ็าประตูคนหนึ่งถามท่านว่า 4ใครจะถูกเรียกสู่ตำแหน่งที่ว่าง 
ในสภาสิบสองในวันน้ีนะ?' โจเซฟ ฟิลดิง สมิธตอบว่า 'ผมก็ไม่ทราบ แต่มีส่ิงหน่ึงท่ีผมรูอย่าง 
แน่นอน นั่นคือจะไม่ใช่ผมและไม่ใช่คุณ, แล้วท่านก็เดินเขาไปในท่ีประชุมและน่ังยังท่ีของท่าน 
"คุณพ่อของท่าน [ผู้เป็นประธานของศาสนาจักร] ดำเนินการประชุมและประกาศเพลงสวดเปิด... 
จากน้ันฮีเบอร์เจ.แกรนท์ก็ยืนข้ึนเสนอช่ือเจัาหนาท่ีช้ันผู้ใหญ่ เพ่ือขอการสนับสนุนประมาณสามสิบ 
วินาทีก่อนที่ท่านจะมาถึงจุดที่อ่านชื่ออัครสาวกคนใหม่ โจเซฟ ฟิลดิงก็รูอย่างทันทีทันใดว่าชื่อที่ 
จะอ่านน้ันคือช่ือของท่าน (ในสมัยน้ันไม,ใช่เร่ืองผิดปกติถ้าไม่ไดบอกล่วงหนาต่อบุคคลท่ีไดรับ 
การเรียกไว้) ท่านคิดถูก,, (McConkie, True and Faithful, p. 35) 
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บทท 33 

ท่านรับใช้อย่างสมเกียรติในการเรียกน,เป็นเวลาหกสิบป ี บรรลุความรับผิดชอบมากมายและเดินทาง 
ไปทั่วโลกเมื่อได้รับมอบหมายจากประธานของศาสนาจักร 

บิดา 
ประธานสมิธรักลูก ๆ และเป็นบิดาท่ีซ่ือสัตย์และอุทิศตน ทั้ง ๆ ที่มีงานยุ่ง ท่านก็หาเวลาอยู่กับครอบ-
ครัว น่าเสียใจที่ลูอี ภรรยาคนแรกของท่านเสียชีวิตหลังจากแต่งงานได้เพียงสิบปีเท่านั้น ทิ้งบุตรสาว 
สองคนไว้ให้ท่านเลี้ยงดูตามลำพัง ท่านพบคนรักและผู้ช่วยเหลือคนใหม่ ชื่อว่าอีเธล เรย์โนลด์ 
และแต่งงานกับเธอวันท่ี 2 พฤศจิกายน 1908 ทั้งสองก็ได้รับพรด้วยการมีบุตรเกาคน เป็นชายห้าคน 
และหญิงสี่คน เมื่ออีเธลเสียชีวิตวันที่ 26 สิงหาคม 1937 ท่านก็ตองเผชิญกับการสูญเสียคนรัก 
อีกครั้งหนึ่ง แต่ท่านก็ได้รับพรอีกครั้ง ท่านพบรักและความสุขกับเจสซี อีแวนส์ท่านแต่งงาน 
กับเธอวันที่ 12 เมษายน 1938 
ให้สมาชิกคนหน่ึงในช้ันเรียน (ควรจะเป็นผู้หญิง) อ่านคำสรรเสริญที่อีเธลภรรยาของท่านให้ไว้: 
" 'คุณขอให้ดิฉันเลำถึงชายที่ดิฉันรูจัก,../ดิฉันมักจะคิดเสมอว่าเมื่อท่านไปแลวผู้คนจะกล่าวว่า,, ท่าน 
เป็นคนดีมาก จริงใจ และเคร่งครัด ฯลฯ , , พวกเขาจะพูดถึงท่านดังท่ีสาธารณชนรู,จักท่าน แต่ชายท่ี 
พวกเขามีอยู่ในความคิดแตกต่างอย่างมากจากชายที่ดิฉันรู้จัก ชายท่ีดิฉันรู้จักเป็นสามี และบิดาผู้ใจดี 
และเต็มไปด้วยความรัก ความใฝ่ฝืนสูงสุดในชีวิตของเขาคือการทำให้ครอบครัวมีความสุข ลืมตนเอง 
อย่างสิ้งเชิงในการทำเช่นนั้น ท่านเป็นชายที่กล่อมลูกงอแงให้หลับได ้ ผู้ที่เล่าเรื่องก่อนนอนให้ลูกตัว 
นอยฟิง ผู้ที่ไมไคยเหนึ่อยหรือยุ่งเกินไปที่จะนั่งอยู่จนดึกหรือตื่นแตไช้าตรู่เพื่อช่วยลูกที่โตแลวแกโจทย์ 
การบานท่ียุ่งยากซับซอน เม่ือมีการเจ็บไขได้ป่วย ชายที่ดิฉันรู้จักจะเฝืาดูแลลูกที่เจ็บป่วยอย่างทะนุ 
ถนอมและคอยรับใช้เขา นั่นคือบิดาที่พวกเขารองไห้เรียกหา โดยรู้สึกว่าเมื่อมีเขาอยู่ความเจ็บป่วย 
ทุกอย่างจะได้รับการรักษาให้หาย นั่นคือมือของเขาที่ผูกผ้าพันแผลแขนของเขาให้กำลังใจแก่ผู้ที่ 
ทนทุกข์ เสียงของเขาที่ว่ากล่าวลูก ๆ ด้วยความอ่อนโยนเมื่อพวกเขาทำความผิด จนกระทั่งมัน 
กลายเป็นความสุขของลูก ๆ ในการทำสิ่งที่จะทำให้พ่อของพวกเขามีความสุข 
"'ชายที่ฉันรู้จักสุภาพอ่อนโยนที่สุด และถ้าเขารู้สึกว่าเขาไม,ยุติธรรมต่อใครก็ตาม ระยะทางไม่เคย 
ไกลเกินไปสำหรับเขาท่ีจะไปลบความเจ็บปวดด้วยคำพูดแห่งความรักและการกระทำท่ีเมตตาท่านด้อนรับ 
คนหนุ่มสาวเขามาในบานด้วยความยินดีและไม่เคยมีความสุขมากกว่าการได้สนทนากับพวกเขาใน 
เร่ืองราวต่าง ๆ ของวันน้ัน—กีฬาหรือส่ิงใดก็ตามท่ีพวกเขาสนใจมากท่ีสุด ท่านชื่นชอบเรื่องราวที่ดี ๆ 
และไวในการมองเห็นอารมณ์ขันของสถานการณ ์ ที่จะหัวเราะและทำให้คนอื่นหัวเราะ เต็มใจเสมอ 
ที่เขาร่วมในกิจกรรมใด ๆ ก็ตามที่สะอาดบริสุทธ 

"'ชายที่ดิฉันรู้จักไม,เห็นแก่ตัว ไม่ช่างบ่นว่า คิดถึงหัวอกของผู้อื่น คิดถึงความรู้สึกของผู้อื่น เห็นอก 
เห็นใจผู้อ่ืน ทำทุกสิ่งภายในอำนาจของตนเพื่อทำให้ชีวิตของคนที่เขารักเปียมไปด้วยความสุข นั่นคือ 
ชายที่ฉันรู้จัก , , , (True and Faithful, pp. 83-84; see also Improvement Era, June 1932, p. 459) 

ประธานและศาสดาของศาสนาจักร 

ประธานสมิธรู้ว่าการเรียกของท่านมาจากพระผู้เป็นเจัาและเอาจริงเอาจังกับความรับผิดชอบนี้ช่วงหก 
สิบปีของการเป็นอัครสาวก—พยานพิเศษของพระคริสต์และสามปีของการเป็นประธานและศาสดา 
ของศาสนาจักร ท่านพูดและเขียนถึงสมาชิกของศาสนาจักรและผู้คนทั้งปวงทั่วโลกอย่างไม่หยุดหย่อน 
ท่านกระตุ้นให้พวกเขามาสู่พระคริสต์และปรับชีวิตของพวกเขาให้สอดคล้องกับคำสอนของพระอาจารย์ 
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การสนทนา 

พ่านกล่าวคำเทศนานับครั้งไม่ถ้วน งานเขียนของพ่านได้รับการตีพิมพ์มากกว่าย่ีสิบห้าเล่ม (บางเล่: 
พิมพ์หลังจากการเสียชีวิตของพ่าน) และใช้เวลาอันมีค่ายิ่งของท่านในการยกระดับจิตวิญญาf 
ของแต่ละคน 
เมื่อครั้งเป็นหนุ่มปิตุพรบอกท่านว่า "'เป็นสิทธิพิเศษของท่านที่จะดำเนินชีวิตจนถึงวัยชราอย่าง! 
และตามพระประสงค์ของพระเจ้าท่ีท่านจะกลายเป็นคนย่ิงใหญ่ในอิสราเอล...เป็นหน้าท่ีของท่าน1 
จะน่ังในสภากับเจ้าหน้าท่ีช้ันผู้ใหญ่และปกครองผู้คน...ท่านจะยึนท่ามกลางผู้คนในฐานะศาสดาแล 
ผู้เปิดเผยของพวกเขา เพราะพระเจ้าทรงอวยพรท่านและแต่งตั้งท่านสู่การเรียกนี้,,, (Smith an 
Stewart, Life of Joseph Fielding Smith, p.vii) 
สภาสิบสองท่ีท่านเป็นประธานกล่าวคำสรรเสริญในวันเกิดท่ีแปดสิบของท่านดังน้ี: "'เราผู้ที่รับใ, 

ในสภาสิบสองภายใด้การนำของพ่านมีโอกาสมองดูความสูงส่งท่ีแทจริงในบุคลิกลักษณะของพ่าน...เร 
เพียงแต่ปรารถนาให้สมาชิกท้ังหมดของศาสนาจักรรับรูถึงความอ่อนโยนแห่งจิตวิญญาณของท่า' 
และความห่วงใยต่อความผาสุกของผู้โชครัายและผู้ท่ีอย่ในความเศร้าโศก ท่านรักสิทธิชทุกคนแล 
ไม่เคยหยุดสวดออนวอนเพื่อคนบาป,, (Smith and Stewart, Life of Joseph Fielding Smith, p. VI 
• ท่านจะทำการเรียกของท่านให้สมบูรณ็ไหม?(ให้สมาชิกชั้นเรียนประเมินความร้สึกของพวกเข 

อ่านการทาทายต่อไปนี้ โดยขอให้พิจารณาอย่างใคร,ครวญถึงบทบาทในอนาคตของพวกเข 
ในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า) 

ประจักษ์พยานและการท้าทาย 
หลังจากทาทายสมาชิกชั้นเรียนให้ทำการเรียกให้สมบูรณ์แล้ว แสดงประจักษ์พยานของท่านว่ 
ประธานโจเซฟ ฟิลดิง สมิธเป็นศาสดาของพระผู้เป็นเจ้าและจริงจังต่อการเรียกของท่านที่ใ, 

สั่งสอนพระกิตติคณของพระเยซูคริสต์ ว่าพระคริสต์ยังทรงพระชนม์และทรงรักเรา และเราจะเข 
ใกล้พระองค์ยิ่งขึ้นไดัโดยเอาใจใส่คำของศาสดา 
ประจักษ์พยาน 

อ่านประจักษ์พยานตามที่พิมพ์ไว้ 
"ข้าพเจ้าชื่นชมในงานของพระเจ้าและภาคภูมิใจในความร้อันแน่นอนที่ข้าพเจ้ามีอย่ในจิตวิญญา1 
ของข้าพเจ้าว่ามันเป็นจริงและมาจากสวรรค์ ข้าพเจ้าเชื่อดัวยสุดใจว่าพระเยซูคริสต์คือพระบุต 
ของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนม์ ว่าพระองค์ทรงเรียกศาสดาโจเซฟ สมิธให้ยึนเป็นหัวหนาขอ 
สมัยการประทานน้ีและเพ่ือจัดต้ังศาสนาจักรและอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าอีกคร้ังหน่ึงบนแผ่นดิ 
โลกนี้และงานซึ่งเราเข้าร่วมเป็นความจริง,, 
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34 มีค่าและทรงพลังยิ่ง 
วัตถประสงค์ 

การเตรียม 

ข้อแนะนำในการ 
ดำเนินบทเรียน 
บทเรียนโดยใช้อุปกรณ์ 

สมาชิกในช้ันเรียนจะรู้สึกสบายใจขณะแสดงความรูสึกของพวกเขาต่อพระบิดาบนสวรรค์ในการสวด-
ออนวอนและจะพยายามสวดอ้อนวอนบ่อยข้ึน 

1. นำรูปภาพเด็กสาวกำลังสวดอ้อนวอน (62310) จากห้องสมุดอาคารประชุม 

2. หาทางให้สมาชิกแต่ละคนในชันเรียนรพระคัมภีร์มอรมอน 
3. เตรียมโดมิโนเพื่อเป็นอุปกรณ์ประกอบบทเรียน (หรือส่ิงท่ีใช้แทนโดมิโนได้) ติดป้ายคำว่า สวค-

ออนวอน ไว้ท่ีโดมิโนตัวแรก ส่วนโดมิโนตัวอื่นให้ติดป้าย เกลียด โกรธ จองหอง เห็นแก่ตัว 
โลภ ไม่ซื่อสัตย์ และอื่น ๆ ทำโดมิโนให้มากที่สุดเท่าที่ท่านคิดออก อีกด้านหนึ่งของแต่ละตัว 
(ยกเว้นตัวที่มีป้ายสวดอ้อนวอน ) ให้เขียนคำที่มีความหมายตรงกันขามกับบาปที่อยู่บนโดมิโน 
ตัวนั้น ตัวอย่างเช่น รัก บนอีกด้านของ เกลียด โกรธ คู,กับ อดกลั้น จองหอง คู่กับ ความถ่อม 
เห็นแก่ตัว ค,ูกับ ไม่เห็นแก่ตัว โลภ คู่กับ ใจกว้าง ไม่ซื่อสัตย์ คู่กับ ซื่อสัตย์ 

4. พิมพ์ขอความสั้น ๆ ต่อไปนี้บนกระดาษแต่ละแผ่นหรือเขียนในโปสเตอร์: 

5. เตรียมบัตรคำสามใบพรอมกับคำต่อไปนี้: 

บทนำ 
การสวดอ้อนวอนเปรียบได้รับการโค,นกองโดมิโน (ตั้งโดมิโนหรือวัตลุอื่นที่ท่านติดป้ายไว้เรียง 
เป็นแถว โดยวางโดมิโนท่ีมีป้าย สวดอ้อนวอน ไว้เป็นอันแรกใกลท่านท่ีสุด และตั้งโดมิโนตัวอื่น ๆ 
ถัดไปเรื่อย ๆ โดยหันด้านที่มีป้ายบาปไปทางนักเรียน ผลักโดมิโนสวดอ้อนวอนให้ไปชนโดมิโน 
ตัวอื่น ๆ ที่วางเรียงไว้ลม ดึงโดมิโนที่ลมออกจากกองทีละตัว และอ่านคำที่อยู่ด้านตรงขาม ตัวอย่าง 
เม่ือการสวดอ้อนวอนทำให้ ความจองหอง ลมลงก็จะทำให้เกิด ความถ่อม ทำไปทีละตัวจนครบบาป 
ทั้งหมดที่การสวดอ้อนวอนทำให้ลม แสดงให้นักเรียนเห็นผลของมันด้วย 
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บัตรคำ 

รูปภาพ 

โปสเตอร์และบัตรคำ 

การสนทนา 

ทำไมเราจึงสวดอ้อนวอน? 
ติดบัตรคำ "ทำไม?" 
• ทำไมเราจึงสวดออนวอน? (ให้นักเรียนไตร,ตรองคำถามน้ีขณะดำเนินบทเรียน) 
แสดงรูปภาพเด็กสาวกำลังสวดออนวอนข้างเตียง 

แอดัมและอีฟเป็นลูกคนแรกของพระบิดาบนสวรรค์ท่ีแยกจากพระองค์ พระบิดาทรงรูว่าเราต้องการ 
การนำทางจากพระองค์มากแค,ไหนในการแยกจากกันคร้ังน้ี สำหรับ "คำแนะนำแรกที่พระเจ้าทรง 
ประทานแก่แอดัมและอีฟ หลังจากถูกขับออกจาก [สวน] อีเด็น สือให้สวดอ้อนวอน" (Marion G. 
Romney, "why We Should Pray," in Prayer [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1977], p. 16; 
ดู โมเสส 5:4-6 ด้วย) 
คำแนะนำที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงให้แก่เราในปีจจบันก็ไม,ได'แตกต่างไปจากนี ้ อ่านคำสอนและ 
พันธสัญญา 90:24 ด้วยกันและสนทนา: "จงค้นหาอย่างพากเพียร สวดอ้อนวอนเสมอและจงเชื่อ 
และทุกส่ิงจะทำงานไปด้วยกันเพ่ือความดีของเจ้า หากเจ้าเดินอย่างภาคภูมิ และจดจำพันธสัญญา ซึ่ง 
ด้วยพันธสัญญานั้นเจ้าทำไว้แก่กัน" 
• ทำไมเราจึงสวดอ้อนวอน? (อนุญาตให้ตอบ อย่างไรก็ดี จงนำนักเรียนไปสู่ข้อสรุปที่ว่าเราสวด 

อ้อนวอนเพื่อรับความช่วยเหลือใน ทุกสิ่ง อ่าน ค.พ. 59:21) 
• บอกสิ่งที่ฟานทำได้อย่างดี (ถาสมาชิกในชั้นเรียนไม,อยากบอกให้ระบุความสามารถบางอย่าง 

ของสมาชิกในช้ันเรียนท่ีพ่านรูออกมา) 
• ท่านจะเป็นคนเก่งในความสามารถเหล่านี้ได้อย่างไร? (โดยทางการ'ฝึกฝน การทำมันซ้ําแลวซาเล่า) 
ชูข้อความ 1 ขึน: ยิ่งเราสวดอ้อนวอนมากเท่าใด เราจะยิ่งสบายใจมากขึ้นเท่านั้นในการสนทนากับ 
พระบิดาบนสวรรค์ 

เราสวดอ้อนวอนอยางไร? 

ติดบัตรคำ "อย่างไร?" 
• เราสวดอ้อนวอนอย่างไร? (อนุญาตให้ตอบและจากน้ันอ่านข้อความต่อไปน้ี) 
ซิสเตอร์ดวอน เจ. ยัง ประธานปฐมวัยสามัญแนะนำช้ันตอนง่าย ๆ สามช้ันต่อไปน้ีในการสวดอ้อนวอน: 
"ขนตอนแรกคือเฅรืยม จำไว้ว่าท่านกำลังพูดกับใคร เราด้องมาหาพระบิดาของเราด้วยความถ่อมใจ 
และอ่อนโยนพร้อมท่ีจะฟ้งเช่นเดียวกับพูด เราควรระลึกไว้เสมอว่าเรากำลังพูดอยู่กับพระบิดานิรันดร์ 
ของเราและคุกเข่าทุกครั้งที่เป็นไปได ้ เรากอดอกและกมศีรษะเพื่อแสดงว่าเราเคารพพระองค์ 
บางครั้งอาจทำสิ่งเหล่านี้ไม่ได—ไม่แมัแต่ชั่วประเดยวขณะที่เราสวดอ้อนวอน แต่กระนั้นแม้ใน 
สถานการณ์ท่ีไม,ธรรมดาเหล่าน้ีเราก็จะยังเร่ิมด้วยความคารวะได้จากน้ันจะเร่ิม โดยการเรียกพระบิดา 
บนสวรรค์ของท่าน 

"ขนที่สองคือการขอบพระทัย จดจำที่จะขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์สำหรับพรของพระองค์... 
เม่ือเราเร่ิมแสดงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณสำหรับส่ิงต่าง ๆ ที่เราได้รับ เราจะเริมเห็นชีวิตของเรา 
ในรูปแบบใหม่ บางครั้งการรูสึกขอบพระทัยไม,ได้เกิดขึ้นง่าย ๆ บางครั้งเมื่อเรามาหาพระบิดาบน 
สวรรค์เรากำลังอยู่ในความทอแท้สิ้นหวังซึ่งยากที่จะคิดขอบพระทัยสำหรับสิ่งใด ๆ นี่คือเวลา 
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กระดานและการสนทนา 

โปสเตอร์และบัตรคำ 

ที่การสวดอ้อนวอน มีความสำคัญเป็นพิเศษ การอยู่ใกลชิดกับพระองค์ในเวลานี้เป็นสิ่งจำเป็น 
อย่างย่ิงเพราะเราต้องการให้พระองค์อยู่ใกณ้ราเหสือเกิน... 
"ขันทีสามคือการแสวงหา ทูลขอความช่วยเหลอจากพระองค์ แต่ทูลขอต้วยวิญญาณท่ีคนหา 
และเปิดใจ อ้อนวอนขอการนำทางเพื่อเผชิญการทาทายที่จะมีมา โดยรู้ดังที่นีไฟรู้จงทูลว่า 'พระเจ้า 
ไม่ทรงให้บัญญัติกับลูกหลานมนุษย์ นอกจากพระองค์จะทรงเตรียมทางไว้ให้เขาเพ่ือจะ ไดสำเร็จ 
ในส่ิงซ่ึงพระองค์ทรงบัญชาเขา' (1 นีไฟ 3:7) 
"ขนที่สี่และเป็นขนลุ[ดท้ายในการสวดอ้อนวอนคอการจบ จดจำท่ีจะสวดอ้อนวอนในพระนาม 
ของพระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงเป็นทูตของเรา เป็นตัวแทนของเราถึงพระบิดา นั่นคือเหตุผลที่ว่า 
ทำไมเราจึงถวายคำสวดอ้อนวอนในพระนามของพระองค์ เป็นการยอมรับของเราว่า พระองค์คือ 
พระผู้ช่วยให้รอดของเรา" (Ensign, Nov. 1985, pp. 91-92) 
เขียนส่ิงต่อไปน้ีบนกระดาน: 

นอกเหนือจากท้ังหมดน้ี เราต้องสวดอ้อนวอนเป็นประจำ อมิวเล็คกล่าวว่า: "ขอให้ใจของท่าน 
จงอ่ิมเอิบ และออกมาเป็นการสวดอ้อนวอนพระองค์ [พระเจ้า] ตลอดเวลา', (แอลมา 34:27) 
เราอาจรูสึกอายในการแสดงความอ่อนแอที่เกิดขึ้นต่อพระพักตร์พระเจ้า บางทีอาจมีสถานการณ์ 
ต่าง ๆ ที่เราเผชิญซึ่งทำให้เราคิดว่า "ฉันรู้สึกอายท่ีส่ิงน้ีเกิดข้ึนกับฉัน ฉันไม่ต้องการให้ ไคร รู!', 

พระบิดาบนสวรรค์ทรงรู้ทุกเร่ือง พระองค์ทรงรู้จักเราแต่ละคนซ่ึงเป็นลูกของพระองค์เป็นอย่างดี 
การยอมรับความอ่อนแอท่ีมีอย่างต่อพระองค์แสดงความเสียในบาปหรือความผิดจากใจจริงของเรา 
สิ่งที่ทำให ้ เกิดผล มันจะช่วยเรา 
• ทำไมจึงเกิดผล ทำไมมันจึงช่วยเรา? (ให้เวลาตอบ นำชั้นเรียนมาสู่ข้อสรุปที่ว่าเมื่อเราพูดกับ 

พระบิดาบนสวรรค์เกี่ยวกับประสบการณ์ ความผิด สถานการ์ณ มันจะช่วยให้เราเข้าใจสิ่งที่ 
เกิดข้ึนหรือส่ิงท่ีอาจจะเกิดไคดข้ึน พระองค์จะทรงช่วยให้เราเข้าใจ บ่อยครั้งการแสดงความรู้สึก 
จากใจจริงจะทำให้เราถ่อมและช่วยเราเป็นคนว่านอนสอนง่าย เมื่อเรารับการสอนไต้ก็จะ 
ทำให้เกิดการกลับใจและการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเรา สิ่งนี้จะทำให้เรามีความสุข) 

ชูข้อความที่ 2 ขึ้น: เอ็ลเดอร์นีล เอ. แมกซ์เวลล์กล่าวว่า "การสวดอ้อนวอนที่จริงใจที่สุดจะทำให้ 
บุคคลนั้นไต้รับความสำเร็จสูงสุด,, (in "what Should We Pray For," in Prayer, p. 52) 

174 



d 

บัตรคำและการสนทน 

การสนทนาข้อพระคม 

โปสเตอร์ 

Ufiri J^ 

เราควรสวดอ้อนวอนสำหรับอะไร ? 
า ติดบัตรคำ "อะไร? , , 

• เราควรสวดอ้อนวอนสำหรับอะไร? (อนุญาตให้ตอบ นำพวกเขาไปสู่ความคิดที่ว่าเราจะสวด-
อ้อนวอน สำหรับ ทุก เร่ืองของชีวิตได้) 

ภีร์ อ่านแอลมา 34:17-27 ด้วยกัน 
ในพระคัมภีร์มอรมอนเราอ่านได้ว่า "และ อะไรก็ตามซ่ึงถูกด้อง ที่เจาจะขอพระบิดาในนามของเรา 
โดยเช่ือว่าเจ้าจะได้รับ ดูเถิด เจ้าจะได้รับมัน,, (3 นีไฟ 18:20; ณนตัวเอน) 
แมัว่าเราจะทูลขอบางสิ่งในคำสวดอ้อนวอน วิธีที่พระผู้เป็นเจ้าทรงตอบขึ้นอยู่กับพระปรีชาญาณ 
ของพระองค์ เราอาจพบว่าคำตอบของเราไม่ได้มาโดยทันที (ดู ค.พ. 9:7-9) 

ชูข้อความที่ 3 ขึ้น: "จงมาอยู่ใกลกับเรา และเราจะมาอยู่ใกลกับเจ้า,, (ค.พ.รร:63) 

การสวดอ้อนวอนเกิดขี้นได้หลายรูปแบบ 
การสวดอ้อนวอนของเราเกิดข้ึนได้หลายรูปแบบ อาจเป็นการร้องเพลง ร้องไห ้กระซิบ หรือร้องตะโกน 
การสวดอ้อนวอน "ในใจ , , เกิดขึ้นเมื่อเวลาและสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยให้กล่าวออกเสียง 
การสวดอ้อนวอนอาจเป็นคำส้ัน ๆ คำเดียว—"ช่วยด้วย!,,—หรือยาวเท่ากับคำสวดอ้อนวอนของอีนัส 
(ดูอีนัส 1) ซึ่งใข้เวลาตลอดวันตลอดคืน เราสวดอ้อนวอนในใจได้ขณะท่ีเราขับรถ นั่งรถประจำทาง 
ระหว่างทำข้อสอบในโรงพยาบาล หรือทุกที่ที่เราอยู่และตองการพระบิดาบนสวรรค์ความตองการ 
สวดอ้อนวอนเกิดข้ึนได้ทุกเม่ือ และเม่ือเราสวดอ้อนวอนจงจำไว้ว่าเรากำลังพูดอยู่กับใคร การสวด-
อ้อนวอน ปีค่า และ ทรงพลังยิ่ง 
ซิสเตอร์ดวอน เจ. ยัง แบ่งปีนประจักษ์พยานของเธอเก่ียวกับการสวดอ้อนวอนว่า: 
"สิ่งสำคัญที่ตองจดจำไว้คือสวดอ้อนวอนบ่อย ๆ พูดกับพระบิดาบนสวรรค์ ทูลขอคำแนะนำจาก 
พระองค์เพื่อพระองค์จะทรงนำท่านได ้ เมื่อท่านมาอยู่ใกลพระบิดาบนสวรรค์ในการสวดอ้อนวอน 
พระองค์จะมาอยู่ใกล้กับท่าน ท่านจะไม่รูสึกอ้างว้างอีกต่อไป ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงสิ่งนี้,, ( Ensign, 
Nov. 1985, p. 92) 

ประจักษ์พยานและการท้าทาย 

แสดงประจักษ์พยานของท่านและทัาทายสมาชิกแต่ละคนในชั้นเรียนให้ตั้งเป๋าหมายที่จะปรับปรุงวิธี 
ที่แต่ละคนพูดกับพระบิดาบนสวรรค์ 



35 ฮาโรลด์ปี.ลี: 
จากเด็กชายเป็นชายหนุ่ม 

ใกล้ชิดพระผู้เป็นเจา 
ว้ฅลุประสงค์ ! 

การเตรยม 

ข้อแนะนำในการ 
ดำเนินบฑเรยน 1 
การสนทนา 
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เกิด: 28 มีนาคม 1899 ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งประธาน: 1972-1973 

ฌาชิกจะเข้าใจว่าความเข้มแข็งของชีวิตประธานฮาโรลด์ บี. ลี เกิดจากการเอาใจใส่พระวิญญาณของ 
แระผู้เป็นเจา 

เ. เตรียมแสดงรูปภาพของประธานฮาโรลด บี. ลี จากภาพสีทายเล่ม 

I. ให้ผู้สอนศาสนาจบแล้วท่ีสมาชิกในช้ันเรียนรูจักมากล่าวข่าวสารทางวิญญาณส้ัน ๆ เก่ียวกับพระวิญ-
ญาณบริสุทธิหรือให้ผู้สอนศาสนาพูดใส่แถบบันทึกเสียง ขอให้เขาเล่าย่อ ๆ ว่าพระวิญญาณทรง 
ช่วยเขาดำเนินมาจนถึงจุดนของชีวิตได้อย่างไร (จงแน่ใจว่าได้รับการเห็นชอบจากอธิการหรือ 
ประธานสาขาสำหรับกิจกรรมนี้และสำหรับผู้สอนศาสนาจบแล้วที่จะมาพูด) 

บทนำ 

[ห้สมาชิกคนหน่ึงในช้ันเรียนยืนหนาห้องและตอบคำถามต่อไปน้ี: 
• ท่านจะรูสืกอย่างไรถาคุณแม่ผลักท่านอย่างแรง? 
• ท่านจะรูสึกอย่างไรล้าการผลักนั้นช่วยชีวิตท่านไวั? 
ล่าตัวอย่างต่อไปนี้จากชีวิตวัยเยาว์ของประธานลี: 
"มีพายุฝนและฟ้าคะนองกระหนํ่าอย่างรุนแรงใกล้ภูเขาที่บานของเราตั้งอยู่ ครอบครัวของเรามีคุณย่า 
าณแม่ ลูกเล็ก ๆ สองหรือสามคน นั่งอยู่ในครัวหนาประตูเพื่อดูการแสดงดอกไมไฟครั้งใหญ่ของ 
รรรมชาติ นั่นคือฟ้าแลบที่ติดตามด้วยเสียงฟ้าร้องบ่งบอกว่ามีฟ้าผ่าเกิดขึ้นใกล้ ๆ บริเวณนี้ 
"ข้าพเจ้ากำลังเล่นกระโดดไปมาท่ีทางเข้าประดู ทันใดนั้นโดยไม่มีการเตือนใด ๆ มารดาก็ผลักข้าพเจ้า 
3ย่างแรงจนล้มคว่ําตีลังกาไปห่างจากทางเข้าประดู ฉับพลันทันใดนั้น สายฟ้าก็ฟาดเปรยงลงมาที่ปล่อง 
ตาไฟในครัว ออกทะลุไปท่ีประตูทางเข้าครัวซ่ึงเปิดอยู่ และฟาดลงไปบนด้นไม้ใหญ่หนาบ้านจาก 
J0ดจนถึงโคนในทันที หากไม่ใช่เพราะการกระทำคุณแม่ และหากข้าพเจ้า ยังคงยืนที่ทางเข้าประตู 
บาพเจ้าก็คงจะไม่อยู่จนถึงวันน้ีและเขียนเร่ืองน้ีให้ท่านอ่านได้ 
"คุณแม่ไม่เคยอธิบายการตัดสินใจในฉับพลันนั้นของเธอให้ข้าพเจ้าฟิง เท่าที่รูคือชีวิตของข้าพเจ้า 
) อดมาได้ก็เพราะสัญชาตญาณจากการสัมผัสโดยตรงและรวดเร็วของเธอ 
"หลายปีต่อมา เมื่อข้าพเจ้ามองดูรอยแผลเป็นบนด้นไม้ใหญ่ที่บ้านเก่าแก่ของครอบครัว ข้าพเจ้า 
เด้แต่เพียงพูดจากใจที่ขอบคุณว่า "ขอบพระทัยพระเจ้าสำหรับของประทานลํ้าค่านั้นที่มีอยู่อย่าง 
มากมายในมารดาของข้าพเจ้าและในมารดาท่ีซ่ือสัตย์ท้ังหลาย ผู้ซึ่งสวรรค์จะอยู่ใกล้เธออย่างมากใน 
บามตองการ,, ' " (L. Brent Goates, Harold B. Lee, Prophet and Seer [Salt Lake City: 
Bookcraft, 1985], p. 41) 176 



การสนทนาข้อพระคัมภีรี 

รูปภาพ 

การสนทนา 

แขกรับเชิญ 

ตัวอย่าง 

ถามคำถามต่อไปนี้ คิดถึงวัตถุประสงค์ของการสอนเกี่ยวกับอิทธิพลที่นำทางและความเข้มแข็ง 
จาก พระวิญญาณบริชุทธ 
• ถาท่านอยู่ไกลบานเกินกว่าที่พ่อแม่ของท่านจะดูแลท่านได้ ท่านคิดว่าทำไมพ่อแม่จึงเป็นห่วง 

จน กว่าท่านจะกลับมา? 
• คนหนุ่มสาวซาบซึ้งต่อการที่พ่อแม่นำทางเขาในช่วงแรก ๆ ของชีวิตหรือไม่? 
บ่อยครังที่บิดามารดานำภายใต้การดลใจ แต่ทว่าบางครั้งคนหนุ่มสาวก็ยังต่อด้าน แม้เมื่อบิดา 
มารดาได้รับการดลใจ (ในฐานะท่ีเป็นครู ท่านอาจตองการเล่าตัวอย่างของตัวท่านเอง) 
• มีใครบัางที่เคยรูสึกถึงการกระตุนเสือนของพระวิญญาณ? อธิบายว่าท่านรูสึกอย่างไร (อนุญาต 

ให้คนที่ต้องการแบ่งปีนสิ่งนี้ตอบ) 
อ่านข้อพระคัมภีร์ต่อไปนี้: กาลาเทีย 5:22-23; คำสอนและพันธสัญญา 6:14 
• โดยการทำตามพระวิญญาณในวัยเยาว์ของบุคคลน้ัน ทำให้เขาได้รับโอกาสพิเศษอะไร? 

(ให้เวลาตอบ) 
แสดงรูปภาพฮาโรลค์ บี. ลี 

วันนี้เราจะศึกษาชีวิตของประธานฮาโรลค์ บี. ลี ประธานคนที่สิบเอ็ดของศาสนาจักรอย่างละเอียด 
คุณลักษณะพิเศษสุดอย่างหนึ่งของท่านคือการที่ท่านฟิงพระวิญญาณอย่างตั้งใจ 

ชีวิตช,วงแรก ๆ ของประธานล 

ท่านเป็นครูในโรงเรียนรัฐบาลเมื่ออายุสิบเจ็ดปี เป็นครูและครูใหญ่ในโรงเรียนรัฐบาลอีกแห่งหนึ่ง 
เม่ืออายุสิบแปดปีเป็นผู้สอนศาสนา เมื่ออายุยี่สิบเอ็ดเป็นสามี เมื่ออายุยี่สิบสี่ เป็นสมาชิกสภาสูง 
เมื่ออายุยี่สิบแปด เป็นประธานสเตคเมื่ออายุสามสิบเอ็ดและเป็นครูเซมินารี เจาหนาที่รัฐบาล 
ในซอลท์เลค ซิตี ้ ผู้จัดการระบบสวัสดิการของศาสนาจักร และเป็นอัครสาวก ท่านเป็นทั้งหมดนี้ 
ก่อนอายุสี่สิบสองปี 
• ท่านคิดว่าพรและโอกาสเหล่านี้มาสู่ฮาโรลด์บี.ลีโดยปราศจากการติดต่อกับพระวิญญาณอย่าง 

สมํ่าเสมอได้ไหม? (อนุญาตให้แสดงความคิดเห็น) 
ถ้าท่านได้รับอนุญาตจากอธิการหรือประธานสาขา ให้เชิญอดีตผู้สอนศาสนามาพูดสั้น ๆ เก่ียวกับ 
พระวิญญาณ 

ประธานลีใช้ความใกล้ชิดพระวิญญาณชักนำชีวิตวัยเยาว์ของทาน 
อ่านประสบการณ์ต่อไปนี้จากชีวิตของประธานลี: 
" วันที่ 5 ธันวาคมปี 1969 หนุ่มสาวกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งและผู้นำของพวกเขาร่วมประชุมกันอย่าง 
พร้อมเพรียงในอาคารสถาบันศาสนาที ่มหาวิทยาลัยยูท่าห์ได้มีการขอให้ [เอ็ลเดอร์ลี] 
แสดงประจักษ์พยาน ถึงประสบการณ์ส่วนตัว [เพื่อให้หนุ่มสาวเหล่านี้ร้ถึงการเป็นอยู่จริงของ 
พระผู้เป็นเจา] เอ็ลเดอร์ลี ทำตามคำขอนี้ด้วยคำเทศนาอันทรงพลังยิ่งเรื่องการปกป้องอาณาจักร 
โดยใช้คำสอนและพันธสัญญา 115:4-5 'ลุกขึ้นและส่องออกไป เพื่อความสว่างของเจาจะเป็นธง 
ให้ประชาชาติ, ท่านเล่าประสบการณ์ส่วนตัวถึงสิ่งอัศจรรย์ในยูคปีจธุบันซึ่งเกิดขึ้นกับท่านจริง ๆ 
พิสูจน์พลังของฐานะนุ่โรหิตยกตัวอย่างการเรียกที่ได้รับการดลใจ การปฏิบัติที่imทฆ'คง 

177 



ตัวอย่าง 

และหลักธรรมนิรันดร0' และ ยกตัวอย่างประสิทธิผลของการสวดอ้อนวอนในชีวิตของสิทธิชนท่าน 
สนับสนุนคำพูดนี้โดยใชข้ออ้างอิงพระคัมภีร์... 
"หลังจากคำเทศนากว่าคร่ึงของท่านซ่ึงกินเวลาประมาณหน่ึงช่ัวโมงสิบห้านาที บรรยากาศก็เปล่ียนไป 
เอ็ลเดอร์ลีหยุดครู่หน่ึง นี้าเสียงของท่านเบาลง ท่านก้มศีรษะมองแท่นพูด มือทั้งสองจับแท่นพูดไวแน่น 
ท่านก้าวถอยหลังไปหนึ่งก้าวและมองขึ้นไป 
"ครั้นแลวก็มีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้น! ทันใดนั้นวิญญาณของที่ประชุมก็เปลี่ยนไป เมื่อประธานลีจบคำเทศนา 
ของท่านด้วยความรูสึกที่ท่วมท้น การเป็นพยานอย่างหนักแน่นและกระสือรือร้นถึงความจริงของ 
ความเชื่อของท่าน...และแสดงประจักษ์พยานส่วนตัวด้วยความร้สึกจากใจว่าพระผูเป็นเจาทรงพระ-
ชนม์ ท่านบอกว่า ท่านร้ความจริงนี้เพราะท่านเป็นพยานพิเศษของพระองค์บนแผ่นดินโลก 
ทุกคนที่นั่นร้ว่าท่านร ้ ดเหมือนหนาต่างสวรรค์จะเปิดออกและพระวิญญาณของพระผูช่วยให้รอดหล่ัง 
เทลงมาบนท่ีประชุม ทั้งหมดนั้น.. 
" ไม่มีใครขยับเขย้ือนหลังจากการสวดอ้อนวอน เอ็ลเดอร์ [มาเรียน ดี.] แฮงคส์[ซึ่งเป็นผู้นำการประ-
ชุม] กลับไปที่แท่นพูดและยืนสงบนิ่งอยู่ที่นั่นขณะคลื่นแห่งพลังทางวิญญาณเคลื่อนผ่านไปยังผู้ฟิง 
แตกยังไม,มีใครลุกจากท่ีไม่มีแม้แต่เสียงหรือการเคล่ือนไหวใด ๆ ... 

" เอ็ลเดอร์แฮงคส์ [หวนคิดถึง] สิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้น: 
" 'หลังจากอยู่ในความเงียบสงบอย่างสิ้นเชิงเป็นเวลานาน ข้าพเจ้าพยักหน้าให้ผู้ฟิงหันหลังและเชิญ 
เอ็ลเดอร์และซิสเตอร์ลีเดินไปกับขาพเจ้า ข้าพเจ้านำท่านทั้งสองไปยังห้องโถงด้านหน้าของอาคาร 
สถาบันที่นั่นเอ็ลเดอร์และซิสเตอร์ลีได้จับมือกับกลุ่มหนุ่มสาวที่เต็มไปด้วยนั้าตาและไม,ปริปากพูด 
แม้แต่คำเดียวขณะพวกเขาเดินเรียงแถวออกไป ที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือในระหว่างความเงียบสงบ 
เป็นเวลานาน ซึ่งเป็นอยู่อย่างนั้นประมาณยี่สิบนาทีหรือนานกว่านั้น...บางคนเริ่มร้องเพลง" 
พระวิญญาณพระเจ้าเหมือนตังไฟกำลังลุกไหม้,, มีเพียงไม่กี่คนที่ร้อง หลังจากจบท่อนแรกพวกเขา 
ก็หยูด และความเงียบยังคงดำเนินต่อไป มีเพียงเสียงเพลงอันศักดิสิทธินี้เท่านั้นที่เข้ามาแทรกแซง 
ในพระวิญญาณยิ่งใหญ่นั้น,,, (L. Brent Goates, Harold B. Lee, Prophet and Seer, pp. 392-96) 
ให้สมาชิกคนหนึ่งที่อ่านเก่งอ่านเหตุการณ์ต่อไปนี้: 
ไม่นานก่อนที่ท่านจะเสียชีวิต ประธานลีได้เข้าร่วมการประชุมอดอาหารและแสดงประจักษ์พยาน 
ในวอร์ดบานของท่าน "ก่อนปิดการประชุมไม่นานเสียงที่คุ้นหูของประธานลีตังมาจากด้านหลัง 
ของห้องประชุม ขออนุญาต...[พูดต่อท่ีประชุม] 
'"บราเดอร์และซิสเตอร ์ มิตรสหายและเพื่อนบานที่รักสมาชิกในวอร์ดและคนเหล่านั้นที่อยู่ในครอบ-
ครัวน้อย ๆ ของข้าพเจ้า ผู้ที่ข้าพเจ้าได้ดูแล ข้าพเจ้าขอโทษที่ตองรบกวนท่าน แต่ข้าพเจ้าร้ว่ามันจะทำให้ 
พระบิดาบนสวรรค์ไม,พอพระทัยถ้าข้าพเจ้าไม่พูดบางสิ่งกับท่านในเวลานี้ 
" 'ข้าพเจ้าอยากให้ท่านร้โดยผ่านประจักษ์พยานของข้าพเจ้าว่าพระผูเป็นเจ้าทรงพระชนม์ ว่าพระเยซู 
คือพระคริสต์และพระผู้ไถ่ของเรา และพระองค์ทรงเป็นประมุขของศาสนาจักรนี ้ ไม่ใช่ข้าพเจ้า 
ข้าพเจ้าร้ว่าพระองค์ทรงดำเนินงานทั้งหมดของพระองค์ในศาสนาจักรนี้และข้าพเจ้าพูดสิ่งนี้โดยผ่าน 
ประจักษ์พยานว่าท่านจะร้ว่าข้าพเจ้าร้ว่าพระองค์ทรงพระชนม์,...หลังจากหยูดไปนาน... 

" 'ข้าพเจ้าพูดสิ่งนี้ผ่านการเตือนที่จริงจังว่า ข้าพเจ้าร้ด้วยว่าปฎิปิกษ์มีชีวิตอยู่และดำเนินงานทั้งหมด 
ของมนุษย์ และเขามุ่งมั่นที่จะทำให้เกิดการตกของมนุษย์ หากเขาโน้มน้าวเราไม่ได้ เขาจะโน้มน้าว 
คนท่ีใกลชิดเรามากท่ีชุด เพราะเขาทำสงครามใหญ่กับงานของพระผู้ช่วยให้รอด และข้าพเจ้าด้องบอก 
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การสนทนาข้อพระคมภี, 

สรุปบทเรียนด้วย 
ประจักษ์พยานและ 
การทาทาย 

L/7/J7 JJ 

ให้ฟานทราบถ้อยคำแห่งการเตือนเหล่าน้ี ดังนั้น จงอยู่ใกล้พระเจ้าอย่าทอแพ สิ้นหวังพระเจ้าจะทรง 
ดูแลผู้คนของพระองค ์ล้าท่านเตรียมพร้อมท่านไม่จำเป็นด้องกลัวถ้าท่านอย่ข้างพระเจ้า, " (L.Brent 
Goates, Harold B. Lee, Prophet and Seer, p. 564) 

ร์ ประธานฮาโรลด์บี.ลีเห็นอย่างชัดเจนว่าวันเวลาเหล่านี้เป็นยุคอันตราย ท่านร้ว่าพระกิตติคุณเป็น 
ความจริง และท่านร้ว่าซาตานจะทำทุกส่ิงในอำนาจของเขาเพ่ือต่อด้านมัน 
อ่านและสนทนา 2 นีไฟ 28:20-21 

ประธานลีร้ว่าจะตองดำเนินชีวิตใกล้ชิดกับพระวิญญาณของพระบิดาบนสวรรค์เพ่ือต่อด้านความ-
ชั่วร้ายในยุคปีจจุบันและเพื่อดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข 
" คุณธรรมพื้นฐานของฮาโรลด์ บี. ล ี คือความเข้มแข็งทางวิญญาณของท่านความสนิทสนมของ 
ท่านกับพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงชี้นำความคิดและการกาวเดินของท่าน ความสามารถที่ไม่ธรรมดา 
ทั้งหมดของท่านทำให้ท่านได้รับแสงสว่างแห่งการดลใจและได้รับความส'ภงทางปีญญาเป็นคำตอบ 
ในการสวดออนวอนและการไตร,ตรองของท่าน" (L. Brent Goates, Harold B. Lee, Prophet 
and Seer, p. 462) 

ประจักษ์พยานและการท้าทาย 

ทาทายสมาชิกในชั้นเรียนให้มองหาตัวอย่างในชีวิตของเขาเองซึ่งเป็นเรื่องที่พระวิญญาณอัน 
ศักดิสทธทรงทำงาน จากนั้นท้าทายให้พวกเขาขยายความสัมพันธ์นั้นโดยทางการสวดออนวอน 
การอดอาหารและการศึกษาพระคัมภีร์ 
แสดงประจักษ์พยานของท่านเองถึงการท่ีพระวิญญาณอันศักดิสทธิทรงช่วยในชีวิตของท่าน 
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36 ฮาโรลด์ปี.ลี— 
ผู้นำที่มีพลัง 

วัตลุประสงค์ 1 
ใ 

การเฅรยม 1 

ข้อแนะนำในการ 
ดำเนินบทเรยน 1 

การสนทนา เ 

การสนทนาขอพระคัมภีร ์ I 

^มาชิกในชั้นเรียนจะปรารถนาทำตามตัวอย่างการเป็นผู้นำที่ได้รับการดลใจของประธานฮาโรลด์ปี. 
ะไ ในการเตรียมตัวและช่วยเพ่ือนและครอบครัวเตรียมพบพระผู้เป็นเจ้า 

เ. เตรียมแสดงรูปภาพฮาโรลต์บี.ล ี จากภาพสีท้ายเล่ม 

I รวบรวมรูปภาพจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่แสดงให,เห็นใ]ญหาต่อไปนี้: สงคราม ความอดอยาก 
ภัยธรรมชาต ิ การว่างงาน ความช่ัวรัาย โรคภัยไข้เจ็บ และความยากจน หรือมอบหมายให้สมาชิก 
ในชั้นเรียนนำตัวอย่างมาจากหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร (ระวังอย่าให้สมาชิกในชั้นเรียนนำภาพ 
ที่ไม,เหมาะสมมาให้ห้องเรียน) ขอให้สมาชิกหลาย ๆ สนทนากันว่ามาตรการใดจะช่วยขจัดปีญหา 
หรือช่วยลดผลกระทบของปีญหาเหล่าน้ีได้ 

ร. ให้สมาชิกคนหนึ่งที่อยู่ในฝ่ายประธานเยาวชนเตรียมรายงานบทบาทของเขาหรือเธอในการ 
เป็นคณะกรรมการเยาวชนฝ่ายอธิการ (กลุ่มเยาวชนชายที่ดำรงตำแหน่งฐานะปุโรหิตแห่งแอรัน 
และองค์การเยาวชนหญิงที่ประชุมกับฝ่ายอธิการ เพื่อสนทนาถึงความตองการและวางแผน 
เก่ียวกับคนหนุ่มสาวในวอร์ด) และส่ิงท่ีกลุ่มจะทำ 

X. มอบหมายให้สมาชิกคนหน่ึงเล่าเร่ืองหรืออ่านความคิดเห็นของประธานมาเรียน จี. รอมนีย์ เกี่ยวกับ 
ประธานฮาโรลด์บี.ล ี (เตรียมสำเนาแจกสมาชิกในช้ันเรียนด้วย) 

บทนำ 
ขียนปีญหาต่อไปนี้บนกระดาน:.สงคราม ความอดอยาก ภัยธรรมชาต ิ (นาท่วม แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ 
Jะเบิด) อุบัติเหตุรถยนต ์การว่างงาน ความช่ัวร้าย โรคภัยไข้เจ็บ ความยากจน วางรูปภาพจากหนังสือ 
พิมพ์หรือนิตยสารใด้หัวข้อที่ตรงกัน 
> มีใครในพวกท่านเคยได้รับความเสียหายจากปีญหาเหล่านี้ไหม? (อนุญาตให้สนทนา) 

ริYมมุติว่าบานของท่านถูกทำลายเพราะนี้าท่วม 
• อะไรคือส่ิงท่ีท่านตองการให้ช่วย? ท่านจะรับความช่วยเหลือได้อย่างไร? ท่านจะหันไปหาใคร 

เพ่ือขอความช่วยเหลือ? (อนุญาตให้สนทนาส้ันๆ) 

0าโรลด์ บ. ล เป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ 
§นำย่ิงใหญ่ระตับโลกหลายท่านมีคุณลักษณะเช่น ทะเยอทะยาน ความเข้มแข็ง มีความสามารถในการ 
จัดกา มีพลังโนมนาวจิตใจ และมีพลังทางสติปีญญา คุณลักษณะเหล่านี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการ 
แกไขปีญหาท่ีเกิดจากภัยพิบัติ แต่พระคัมภีร์บอกเราว่ามีสิ่งอื่นที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ 
สิ่งแรก ผู้นำด้องทำความดีเสมอ แม้ก่อนเกิดภัยพิบัติ 
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รูปภาพ 
ตัวอย่าง 

อ่านคำสอนและพันธสัญญา 64:33-34 

สอง ผู้นำต้องจำไว้เสมอว่าเขาไม่ไดรับใช้เพื่อเกียรติของตนเอง แต่เพ่ือความดีของผู้คนและเพ่ือรัศมีภาพ 
ของพระบิดาบนสวรรค์ 
อ่านและสนทนากาลาเทีย 5:26 
ชุดท้าย ผู้นำต้องเข้าใจว่าเขาจะนำไต้โดยทางความถ่อมใจ ความเมตตา การเชื่อฟิง ความรักและอำนาจ 
ของฐานะปุโรหิตเท่านั้น 
อ่านคำสอนและพันธสัญญา 121:36, 41-43 

• (จากข้อพระคัมภีร์ท่ีอ่านมา) ผู้นำที่ดีต้องมีความสามารถต้านไหน? (คำตอบอาจรวมถึง: ความถ่อมใจ 
ความเมตตา การเชื่อฟิงความรักและอำนาจของฐานะปุโรหิต)ฮาโรลด์บี.ลีคือผู้'นำดังกล่าว 

แสดงรูปภาพฮาโรลด์บี.ลี 

เล่าเหตุการณ์ต่อไปนี้ในชีวิตของฮาโรลด์ บี. ลี 
ครั้งหนึ่งในปี!930 ประธานลีเป็นประธานของสเตคไพโอฌียร์ในซอลท์เลค ซิตี ้ มีสี่พันแปดร้อยคน 
อาศัยอยู่กับพ่อแม่ที่ว่างงานหรือต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ท่านกล่าวว่า "ในเวลานี้นข้าพเจาเป็น 
เจาหน้าท่ีคนหน่ึงของรัฐบาล คืนก่อนคริสต์มาสอีฟ เราประสบพายุหิมะอย่างหนัก และตลอดคืนน้ัน 
ข้าพเจาไต้ออกไปพร้อมกับเพื่อนร่วมงานเพื่อเอาหิมะออกจากถนน โดยที่รูว่าข้าพเจ้าต้องถูกตำหนิแน่ 
หากลูกน้องคนใดคนหน่ึงไม่ยอมมาทำงาน ข้าพเจาจึงต้องกลับบานไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อจะไปสำนักงาน 
"ขณะข้าพเจาจะกลับเข้าเมือง ข้าพเจาเห็นเด็กชายตัวเล็ก ๆ คนหน่ึงข้างถนน กำลังโบกรถอยู่ เขายืน 
ท่ามกลางอากาศหนาวเย็นโดยไม่มีเสื้อหนาว ไม,มีถุงมือและรองเท้าทุ้มข้อ ข้าพเจาหยุดรถและถามว่า 
เขาจะไปไหน 
" 'ผมจะไปดูหนังฟรี ห่างจากตัวเมืองไปหน่อย, เขาพูด 
"ข้าพเจาบอกเขาว่าข้าพเจ้ากำลังจะไปทางนั้นพอดีและเขาจะนั่งรถไปกับข้าพเจาไต้ 
" 'เด็กน้อย , ข้าพเจ้าพูด 'หนูพร้อมสำหรับคริสต์มาสหรือยัง?, 

" 'โอ้ สวรรค ท่านครับ, เขาตอบ 'เราจะไม,มีคริสต์มาสท่ีบานของเรา คุณพ่อเสียชีวิตเมื่อสามเดือนก่อน 
และทิ้งแม่กับผมและน้องชายกับน้องสาวที่ยังเล็กไป, 

"ลูกสามคน ทุกคนอายุไม่ถึงสิบสองขวบ, 

"ข้าพเจ้าเปิดเคร่ืองทำความร้อนในรถให้อุ่นข้ึนและพูดว่า 'เอาละเจ้าหนู ขอช่ือท่ีอยู่ของหนู ให้ฉันหน่อย 
จะมีคนไปท่ีบานของเธอ—เธอจะไม่ถูกลืม และเธอจะมีวันท่ีดี ก็คริสต์มาสอีฟไงล่ะ!, 

"คืนนั้นข้าพเจ้าขอให้อธิการแต่ละคนไปกับคนที่แจกของขวัญและดว่ามีครอบครัวใดต้องดูแล และ 
รายงานให้ข้าพเจ้าทราบ ขณะรออธิการท่านสุดท้ายรายงาน ทันใดนั้นข้าพเจ้าก็นึกไต้บางสิ่งดวยความ 
ร้สึกเจ็บปวด ข้าพเจ้ามัวแต่สาละวนอยู่กับงานที่ทำงานและดูแลงานที่รับผิดชอบในศาสนาจักรจนลืม 
เด็กชายตัวน้อยและลืมสัญญาที่ให้ไว้กับเขา 
"เมื ่ออธิการท่านสุดท้ายรายงาน ข้าพเจ้าถามว่า 'อธิการครับ คุณมีอะไรเหลือพอที่จะไปเยี่ยม 
อีกครอบครัวหนึ่งไหมครับ?, 

" 'มีครับ , เขาตอบ 
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การสนทนา 

รายงาน 

''ข้าพเจ้าเล่าเรื่องเด็กชายตัวน้อยให้เขาฟิงพร้อมกับให้ที่อยู่เด็กคนนั้น ไม่นานนักเขาก็โทรมาบอก 
ข้าพเจ้าว่าครอบครัวนั้นได้รับตะกร้าที่เต็มไปด้วยของเป็นจำนวนมาก ในที่สุดคริสต์มาสอีฟก็ผ่านไป 
และข้าพเจ้าก็เข้านอน 
"เมื่อข้าพเจ้าตื่นขึ้นในเช้าวันคริสต์มาสข้าพเจ้าคิดในใจว่า"พระผู้เป็นเจ้าทรงเห็นว่าข้าพเจ้าจะไม่มีวัน 
ปล่อยให้อีกปีหน่ึงผ่านไป แต่ในฐานะผู้นำข้าพเจ้าจะตองร้จักผู้คนของข้าพเจ้าเป็นอย่างดี ข้าพเจ้าจะตอง 
ร้ถึงความตองการของพวกเขา ข้าพเจ้าจะตองนึกถึงคนเหล่านั้นที่ตองการการเป็นผู้นำของข้าพเจ้า 
มากที่สุด, " (Harold B. Lee, Ye Are the Light of the World [Salt Lake City: Deseret Book Co., 
1974], pp. 346-47) 
• จากเรื่องนี ้ ประธานลีแสดงให้เห็นคุณลักษณะใดของการเป็นผู้นำ? (นำสมาชิกยอนกลับไปยังคุณ 

ลักษณะของการเป็นผู้นำที่ได้สนทนากันก่อนหน้านี้) 

ให้สมาชิกในช้ันเรียนท่ีมอบหมายไว้แล้ว! ^ล่าหรืออ่านความคิดเห็นต่อไปน้ีของประธานมาเรียน จี. 
รอมนีย์ ผู้ซึ่งรับใช้เป็นที่ปรึกษาที่สองของประธานลีในฝ่ายประธานสูงสุดของศาสนาจักร 
"เพราะฟานเชื่อพระเจ้าในเรื่องที่ว่ามนุษย์ควรหาขนมปีงด้วยเหงื่ออาบหน้า และเชื่อมั่นว่าทุกสิ่ง 
เป็นไปได้สำหรับเขาหากเขาเช่ือ [ฮาโรลด บี. ลี] จึงดำเนินการอย่างอาจหาญพร้อมกับไหวพริบปฏิภาณ 
และความกล้าหาญแบบเดียวกับบริคัม ยังในการบุกเบิกทาง ทำให้ผู้คนของท่าน ซึ่งโดยความพยายาม 
ของพวกเขาเอง และด้วยความช่วยเหลือของพ่ีน้องชาย ได้รับส่ิงจำเป็นของชีวิต 
"การชี้นำจากแสงแห่งสวรรค์ โดยผ่านโครงการก่อสร้าง โครงการการผลิต และกิจกรรมฟืนฟู 
อาชีพต่าง ๆ ท่านได้แสดงความรักต่อเพื่อนมนุษย์ทุกวัยอย่างเท่าเทียมกัน... 

"ท่านรักและรับใช้เพื่อนมนุษย์ด้วยสุดใจของท่าน ท่านรักคนยากจนเพราะท่านเคยเป็นแบบนั้น... 
"ประสบการณ์ของฮาโรลต์ บี. ล ีในการดูแลผู้คนในสเตคของท่าน เป็นการเตรียมสำหรับส่ิงท่ีจะ มาถึง 
นั่นคือการเรียกสู่การรับใช้ที่กว้างขึ้นในโครงการสวัสดิการของศาสนาจักร 'วันที่ 20 เมษายน ปี 1935 
[ประธานลี] กล่าวว่า 'ขาพเจ้าถูกเรียกให ้ [ไปประชุม] ที่สำนักงานของฝ่ายประธานสูงสุด... 
ช้าพเจ้าได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ของช้าพเจ้าในโครงการ [สวัสดิการ]...ช้าพเจ้าออกจาก 
ที่นั่น...และขับรถ...ไปยังซิตี้ครีคแคนยอน หลังจากขับไปได้ไกลเท่าที่ช้าพเจ้าจะทำได้แล้ว ช้าพเจ้า 
ก็ออกจากรถและเดินเช้าไปในป่า ช้าพเจ้ามาหาพระบิดาบนสวรรค์ ขณะช้าพเจ้าคุกเข่าลงเพื่อระบาย 
เรื่องนี้กับพระองค์ โดยสงสัยเกี่ยวกับองค์การที่จะด้องทำให้สมบูรณ์เพื่อดำเนินงานนี้ ช้าพเจ้าได้รับ 
ประจักษ์พยานในบ่ายท่ีสวยงามของฤดูใบไมผลิน้ันว่า พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดเผยองค์การยิ่งใหญ่ที่สุด 
ซึ่งได้เคยประทานแก่มนุษย์แล้วและว่าทั้งหมดที่ตองการในเวลานี้สือว่าองค์การถูกจัดตงขึ้นเพื่อทำงาน 
และสวัสดิการทางโลกของสิทธิชนยุคสุดท้ายจะตองได้รับการคุ้มครอง, 

"องค์การที่ว่านี้คือฐานะปุโรหิตอันศักดิสทธของพระผู้เป็นเจ้า,, ("in the Shadow of the Almighty," 
Ensign, Feb. 1974, p. 96) 
• องค์ประกอบใดจำเป็นสำหรับผู้นำที่ประสบผลสำเร็จของศาสนาจักร? (ฐานะปุโรหิตและพลัง 

ของมัน) 

182 



บทที่ 36 

กระดาน 
และรายงาน 

การสนทนา 

ประธานลีเป็นเครื่องมือหลักในแผนของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อทำใฟ้ครงการทงหมดของศาสนาจักร 
สัมพันธ์กัน 
โครงการการประสานงานของศาสนาจักรท่ีมีอยู่ในปีจจุบันเร่ิมข้ึนเม่ือเอ็ลเดอร์ฮาโรลด์ บี. ล ี เป็นสมาชิก 
โควริมอัครสาวกสิบสอง ฝ่ายประธานสูงสุดภายใดการนำของประธานเดวิด โอ. แมคเคย์จัดตั้ง 
คณะกรรมการบริหารการประสานงานเพ่ือช้ีแนะโครงการการประสานงาน และเอ็ลเดอร์ลีถูกเรียกให้ 
เป็นประธานกรรมการภายใต้การประสานงาน องค์การและโครงการทุกอย่างของศาสนาจักรจะต้อง 
มีการชี้แนะจากฐานะปุโรหิต บทเรียนและเน้ือหาท้ังหมดถูกวางแผนไว้เพ่ือไม,ให้มีการกล่าวซ้ําแนวคิด 
หรือข้อคิดในองค์การช่วยและโควรัมโดยไม่จำเป็น มีการวางแผนเนื้อหาเพื่อทำให้ข้อคิดที่สำคัญไดรับ 
การสอนและทบทวนในชั้นเรียนอย่างถูกต้องเหมาะสมและเป็นระบบ อิทธิพลของประธานลี 
ต่อโครงการการประสานงานส่งผลกระทบอย่างมากต่อชีวิตสมาชิกของศาสนจักร 
• คณะกรรมการเยาวชนฝ่ายอธิการคืออะไร? (ให้สมาชิกท่ีมอบหมายไว้แล้วเล่าบทบาทหนาท่ีของ 

คณะกรรมการเยาวชนฝ่ายอธิการ และบทบาทหนาที่ของเขาหรือเธอในงานนี ้ เขียนแผนภูมิ 
คณะกรรมการเยาวชนฝ่ายอธิการบนกระดาน) 

เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต พี. แบคแมน แห่งสาวกเจ็ดสิบ เล่าประสบการณ์นี ้ "เมื่อประธานฮาโรลด์ บี. ลี 
เรียกข้าพเจาเป็นประธานเอ็ ่มไอเอของฐานะปุโรหิตแห่งแอรัน (MIA-Mutual Improvement 
Association) ข้าพเจาไต้พูดคุยเรื่องน่าสนใจมากมายกับฟาน ท่านพูดถึงคนหนุ่มสาวของศาสนาจักร 
และการทาทายที่พวกเขาเผชิญในการเจริญเติบโตในโลกที่พวกเขาอาศัยอยู่นี ้ ท่านแสดงความห่วงใย 
อย่างยิ่งกับความจริงที่ว่าพวกเขาบางคนผ่านปฐมวัยโรงเรียนวันอาทิตย ์ กิจกรรมร่วม โควรัมฐานะ 
ปุโรหิต และเซมินารี จนหมดส้ิน โดยไม,มีประจักษ์พยาน 
"ท่านกล่าวว่า 'คุณทราบไหมว่าทำไมผมจึงคิดเช่นน้ัน? เพราะคนหนุ่มสาวของเราโตขึ้นเหมือนผู้ชม, 

จากนั้นท่านให้การทาทายอย่างหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าไม่มีวันลืม และข้าพเจ้าถ่ายทอดการทาทายนั้นให้แก่ 
เยาวชนของศาสนาจักรหลายคร้ัง ท่านกล่าวว่า 'บอบ ผมทาทายให้คุณจัดทำโครงการท่ีจะเตรียมคนรุ่นน้ี 
พบพระผู้ช่วยให้รอดเมื่อพระองค์เสด็จมา, " (L. Brent Goates, Harold B. Lee, Prophet and Seer 
[Salt Lake City: Bookcraft, 1985], pp. 504-5) 
คณะกรรมการเยาวชนฝ่ายอธิการช่วยทำให้การทาทายของประธานลีที่ให้กับเอ็ลเดอร์แบคแมน เป็น 
ความจริงข้ึนมาไต้อย่างไร? (อนุญาตให้ตอบ) 
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• มันสอดคล้องภายใต้โครงการการประสานงานของศาสนาจักรอย่างไร? (กิจกรรมทุกอย่างนำโดย 
โควรัมฐานะปุโรหิตของศาสนาจักร) 

• มันสอดคล้องกับโครงการที่ช่วยเตรียมสมาชิกของศาสนาจักรพบพระผู้ช่วยให้รอดอย่างไร ? 
(ศาสนาจักรต้องการเยาวชนที ่มีประจักษ์พยานผู ้จะนำศาสนาจักรไดในอนาคต ปีจจุบัน 
คณะกรรมการเยาวชนเก่ียวข้องกับเยาวชน และเกอบรมพวกเขาเพื่อเป็นผู้นำที่มีคุณคำในอนาคต) 

» อะไรคือส่ิงสำคัญท่ีประธานฮาโรลด์ ปี. ลี มอบให้แก่ศาสนาจักร? (แนะนำให้พวกเขาคิดถึงบทเรียน 
ทั้งสองเกี่ยวกับประธานล ี คำตอบรวมถึง: [1] ความเข้มแข็งทางวิญญาณ [2] การเป็นผู้นำ [3] 
โครงการสวัสดิการ และ [4] โครงการการประสานงาน) 

ประจักษ์พยานและการฑ้าทาย 

แสดงประจักษ์พยานของท่านว่าหลักธรรมเหล่าน้ีสำคัญต่อการเจริญเติบโตของศาสนาจักรของพระเจา 
และว่าประธานลีมีบทบาทสำคัญในการช่วยเราเตรียมพบพระผู้ช่วยให้รอด ทาทายสมาชิกให้ทำ 
แบบเสียวกัน 
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สเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์: 
โตในไฟของคนถลุงแร1 

เกิด: 28 มีนาคม 1895 ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งประธาน: 1973-1985 

37 
วัตถประสงค 

การเฅรืยม 

ข้อแนะนำในการ 
ดำเนินบทเรยน 

สมาชิกในช้ันเรียนจะเรียนรูว่าความยากลำบากทำให้เกิดคุณลักษณะท่ีบริสุทธิทสุด และน่าช่ืนชมท่ีสุด 
ในชายและหญิงเสมอ ให้พวกเขาได้มีโอกาสรับใช้ผู้อ่ืน 

1. เตรียมแสดงรูปภาพสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ จากภาพสีทายเล่ม 

บทนำ 
ตลอดชีวิตท่ีเต็มไปด้วยใ]ญหามากมาย สเป็นเซอร์ดับเบิลยู. คิมบัลล์ไม่ยอมให้!]ญหาส่วนตัวขัดขวาง 
การรับใช้พระผู้เป็นเจาและเพื่อนมนุษย์ของท่าน 
อ่านคำปราศรัยต่อไปนี้จากการประชุมใหญ ่ เดือนตุลาคม 1977 โดยเอ็ณดอร์ดับเบิลย ู เอ็ม. แกรนท์ 
แบนเกอร์เตอร์ 
uพี่นองชายหญิงที่รักของขาพเจ้า...ขาพเจาจำช่วงหนึ่งที่พิเศษในประวัติศาสตร์ของศาสนาจักรได้ซึ่งมี 
การพูดประจักษ์พยานของเราและความเจริญกาวหนาของพระกิตติคุณ ขาพเจ้าหวังว่าผู้ท่ีเก็บประวัติ 
ได้บันทึกวันที่เกิดเหตุการณ์นี้ไว้อย่างถูกตอง ขาพเจ้ายอนไปถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 4 ของเดือน 
เมษายน ปี 1974 
"จริง ๆ แล้ว เรื่องนี้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 26 ของเดือนธันวาคมปี 1973 ประธานฮาโรลด์ บี. ลี 
เสียชีวิตอย่างกระทันหันในวันน้ัน การเสียชีวิตของท่านไม่มีใครคาดคิด...แน่นอน เรารูว่า [ประธาน 
สเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์] จะจัดการด้วยวิธีบางประการ...แต่มันไม,ง่ายสำหรับท่าน และเร่ือง 
ต่าง ๆ ก็ไม่เหมือนเดิม... 
4\..ช่วงน้ันเกิดข้ึนเม่ือประธานคิมบัลล์ลุกข้ึนปราศรัยต่อผู้นำท่ีเขาประชุม ท่านกล่าวว่าท่านไม,เคยหวังว่า 
จะดำรงตำแหน่งน้ี[ในฐานะศาสดา] และว่าท่านคิดถึงประธานลีพอ ๆ กับคนอื่น จากน้ันท่านก็ทบทวน 
คำแนะนำหลายประการที่ประธานลีให้ไว้เมื่อหลายปีก่อน และคำสวดอ้อนวอนของเรายังคงสนับสนุน 
ประธานคิมบัลล์ต่อไป 
"อย่างไรก็ดี ขณะท่ีท่านยังคงกล่าวคำปราศรัยอยู่น้ัน ท่านพูดได้ไม่นานนักก็ลูเหมือนที่ประชุมจะเกิด 
การรับรูใหม ่ เราตกอยู่ในสภาพที่พร้อมสำหรับการประทับอยู่ทางวิญญาณอันน่าตกตะลึง และเรา 
ตระหนักว่าเรากำลังฟิงส่ิงท่ีไม่ธรรมดา สิ่งที่ทรงพลังและแตกต่างไปจากประชุมครั้งก่อน ๆ ราวกับ 
เป็นการพูดของวิญญาณจนทำให้เราขนลุก ทันใดนั้นจิตใจของเราก็ตื่นเด้นและอัศจรรย์ใจกับข่าวสาร 
เลิศล้ําท่ีเขาหูเรา ด้วยสมรรถนะใหม่ในการเขาใจเราร้ว่าประธานคิมบัลล์กำลังเปิดหนาต่างทางวิญญาณ 
และเรียกให้เราเข้ามาและมองแผนของความเป็นนิรันดรกับท่าน มันเป็นราวกับว่าท่านกำลังดึงม่าน 
ซึ่งปิดจุดม่งหมายของพระผู้ทรงฤทธานุภาพออก และเชื้อเชิญให้เรามองดูจุดหมายปลายทาง 
ของพระกิตติคุณและภาพปรากฎของการปฏิบัติศาสนกิจของมัน 
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การสนทนา « 

'ข้าพเจ้าเชื ่อว่าคนที ่อยู ่ในวันใfนจะไม ,ลืมเหตุการณ์ใfน...พระวิญญาณของพระเจ้าประทับอยู ่กับ 
bะธานคิมบัลล์ และผ่านจากท่านมายังเราคล้ายกับว่าพระองค์ประทับอยู่จริง ๆ ซึ่งทำให้ตื่นเต้น 
เละตื้นตันในเวลาเดียวกัน ท่านแสดงภาพปรากฎอันทรงรัศมีภาพสู่สายตาของเรา ท่านบอกเราถึงการ 
jgบัติศาสนกิจของอัครสาวกในสมัยของพระผู ้ช ่วยให้รอด และบอกเราดวยว่าภารกิจเดียวกันนี ้ 
เกมอบแก่อัครสาวกภายใต้โจเซฟ สมิธไต้อย่างไร ท่านแสดงให้เห็นว่าชายเหล่านี้มุ่งหนาในศรัทธา 
'ละการอุทิศและถูกสวมคลุมต้วย อำนาจยิ่งใหญ่ โดยวิธีใด ซึ่งโดยสิ่งนั้นพวกเขาไต้นำพระกิตติคุณ 
[ปยังสุดปลายของแผ่นดินโลก ล้าจะกล่าวแล้ว ไปไกลกว่าที ่เรากำลังทำในเวลานี ้ แม้จะมีความ 
เข็งแกร่งของศาสนาจักรในปิจจุบัน ท่านแสดงให้เราเห็นว่าสมาชิกของศาสนาจักรไม,ไต้ดำเนินชีวิต 
นความซื ่อสัตย์อย่างเต็มที ่ตามที ่พระเจ้าทรงคาดหวังจากผู ้คนของพระองค์ เป็นเพราะขณะนั ้น 
ราไต้ตั ้งอยู ่ในวิญญาณแห่งความอิ ่มอกอิ ่มใจและความพึงพอใจกับเรื ่องดังที ่เป็นอยู ่ ช่วงเวลานั้น 
าานไต้กล ่าวคำขว ัญอันล ือช ื ่อในปีจจ ุบ ัน ' เราต ้องกาวเทาให ้ยาวข ึ ้น , . . . "ประธานค ิมบ ัลล ์ 
าอกข่าวสารอื่นล่วงหนาว่า 'เรา ตองไปทั่วโลก , 'ชายหนุ่มทุกคนควรเป็นผู้สอนศาสนา , 'เปิดประตู 
1[ประชาชาติใหม่ , 'ส่งผู ้สอนศาสนาจากเม็กซิโก อเมริกาใต้ ญี่ป่น เกรทบริเทน และยุโรปไป , 

..นี่คือนิมิตใหม่เพิ่มเติมจากที่ผ่านมา วุ่นวายและน่าตื่นเต้น... 

'ประธานคิมบัลล่'พูดภายใต้อิทธิพลพิเศษนี้เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงสิบนาที จากประสบการณ์ของ 
ทพเจ้าแล้วมันเป็นข่าวสารที่ต่างจากข่าวสารอื่น ๆ โดยสิ้นเชิง ข้าพเจ้ารูว่ามันเป็นเหตุการณ์คล้ายคลึง 
ไบเม่ือวันท่ี 8 สิงหาคมปี1844เมื่อบริคัมยัง พูดกับสิทธิชนในนอวูหลังจากการเสียชีวิตของศาสดา 
เจเซฟ ซิดนีย์ ริกดันกลับจากพิตส์เบิร์ก ที่นั่นเขาไต้ละทงความเชื่อ พยายามยึดครองศาสนาจักร 
ฟางไรก็่ดี คนจำนวนมากเป็นพยานว่าเมื่อบริคัม ยังลุกขึ้น อำนาจของพระเจ้าพำนักอยู่บนท่าน จนทำ 
[ห้ท่านเปล่ียนสภาพไปต่อหน้าพวกเขา โดยมีรูปลักษณ์และเสียงของโจเซฟ สมิธ ช่วงเวลานั้นแจ่มชัด 
[นประวัติศาสตร์ของศาสนาจักร และเหตุการณ์วันที่ 4 ของเสือนเมษายน ปี 1974 ก็คล้ายคลึงกับ 
ทงนั้นในประวัติศาสตร์ของศาสนาจักร 
'เมื่อประธานคิมบัลล์พูดจบประธานเอสรา แทฟท์ ฌ็นสัน ลุกขึ้นพูดต้วยนำเสียงที่เต็มไปดวยอารมณ์ 
ๆนเต้น สะทอนเข้าไปในความรูสึกของทุกคนที่นั่น สรุปว่า: 'ประธานคิมบัลล์ ตลอดหลายปีที่ไต้จัด 
[ห้มีการประชุมนี้ขึ้น เราไม่เคยไต้ยินคำปราศรัยดังที่ท่านเพิ่งกล่าวมาก่อน มีศาสดาในอิสราเอล 
3ริง ๆ ' " (in Conference Report, Oct. 1977, pp. 37-39; or Ensign, Nov. 1977, pp. 26-27) 

ๆวามยากลำบากเป็นครูท่ีสี 
• อะไรคือความยากลำบากที่ท่านต้องประสบในช่วงที่ท่านมีชีวิตอยู่? อะไรคือความยากลำบากที่ 

ผู้คนบนโลกจะต้องประสบ? (คำตอบอาจต่างกันไป มันอาจรวมถึง: ความทุกข์ทางอารมณ์ สมาชิก 
ในครอบครัวไม่ไต้ดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ ความล้มเหลวทางเศรษฐกิจ ความเจ็บป่วย 
ความตาย ฯลฯ) 

» ทำไมผู้คนต้องประสบกับภัยพิบัติเหล่านี้? พระผู้เป็นเจ้าทรงประสงค์จะลงโทษเราหรือ? เราจะไต้รับ 
คุณลักษณะพิเศษที่ดีจากการถูกทดสอบในรูปแบบต่าง ๆ หรือ? (อนุญาตให้สนทนากันฌ้นว่า 
เรามาอยู่บนโลกนี้เพื่อรับการทดสอบ และโดยผ่านการทดลองต่าง ๆ เราสามารถดัดสินใจอันจะ 
นำเราเข้าใกล้พระบิดาในสวรรค์มากขึ้น พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงประสงค์จะลงโทษเรา หมายเหตุ: 
การถูกทดสอบจะทำให้เราเติบโตและเป็นผลดีแก่เรา จะสนทนาเรื่องนี้หลังจากอ่านพระคัมภีร์ 
สองข้อ) 
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ๆเทที 11 

การสนทนาข้อพระคัมภีร 

การสนทนา 

ตัวอย่าง 

I อ่านและสนทนาพระคัมภีร์ต่อไปนี้กับนักเรียน: ยอหน 9:2-3 และคำสอนและพันธสัญญา 122:7 
• ความดีและคุณลักษณะพิเศษที่ดีอะไรบ้างที่เกิดขึ้นจากการทดลองที่ชายและหญิงตัองประสบใน 

ชีวิตนี้? (คำตอบที่เป็นไปได้: พลังที่จะอดทน ประสบการณ์ ความอดทน ทัศนคติแห่งความรัก 
ต่อผู้ที่รับใชเรา ความใกล้ชิดพระเจา ความถ่อม การพึ่งพาพระเจ้า) 

ความเจ็บปวดและความเศร้าโศก หลอหลอมและทำให้ประธานคิมบัลล์ เข้มแขีง 

• เหตุการณ์แต่ละอย่างต่อไปน้ีในชีวิตของสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ มีผลกระทบต่อท่านอย่างไร? 
1. ท่านเกือบจะจมนี้าตายเมื่ออายุสิบขวบ 
2. ท่านสูญเสียมารดาเมื่ออายุสิบเอ็ดขวบ 
3. ท่านเกือบเสียชีวิตเนื่องจากไข้ไทฟอยด์เมื่ออายุสิบสามปี 
4. ท่านสูญเสียบิดาเมื่ออายุยี่สิบเกัาปี 
5. ห้าปีหลังจากการเรียกสู่สภาอัครสาวกสิบสอง ท่านป่วยเป็นโรคหัวใจอย่างรุนแรงทำให้ท่านทำ 

อะไรไม,ได้เลยเป็นเวลาหลายเดือน (ทำให้ท่านตองทนทุกข์ทรมาน โดยเฉพาะกับคนที่มีพลังใน 
ตัวอย่างเต็มเปียม เป็นนักกรีฑาดาวรุ่ง ตลอดจนนักธุรกิจที่กระสือรือรันและคล,องแคล,วรวมทั้ง 
ยังเป็นประธานสเตค และอัครสาวกอีกด้วย) 

6. หลายปีต่อมาท่านทุกข์ทรมานด้วยโรคมะเร็งในลำคอ แพทย์บอกว่าท่านอาจจะพูดไม,ได้ นี่เป็นเรื่อง 
ใหญ่ในชีวิตของท่านและในการรับใชเป็นอัครสาวก (ด้วยพรพิเศษจากเอ็ลเดอร์ฮาโรลด์ ปี. ลีเอ็ล 
เดอร์คิมบัลลได้รับการผ่าตัด ส่วนหนื่งของเอ็นที่ทำให้เกิดเสียงไม,เป็นอันตราย เมื่อท่านพรัอมที่ 
จะหัดพูดอีกคร้ัง ท่านไปยังบ้านที่ท่านอยู่เมื่อสมัยเป็นเด็ก ที่นั่นท่านเล่าถึงการตกอยู่ในกลุ่ม "ผู้ร้'ไย" 
(แพทย์ที่ผ่าตัดลำคอของท่าน) ทางตะวันออก ด้วยเรื่องขำขันที่หาค่าเปรียบมิได้ ท่านกล่าวลา 
อดีตและเริ่มได้ยินเสียงใหม่—ไม่มีการรัองเพลง แต่เป็นเสียงที่ท่านรักและคุ้นเคยเป็นเสียงทุ,มลึก 
เข้ากับข่าวสารที่จริงจังของท่าน) 

7. ต่อมาอาการหัวใจของท่านเกิดกำเริบขึ้นอีกและจำเป็นตองรับการผ่าตัดหัวใจเพื่อช่วยชีวิต 
(ประธานลี ให้พรท่านอีกคร้ัง ให้ชีวิตสำหรับผู้ป่วยและการนำทางจากสวรรค์สำหรับแพทย์ผ่าตัดพร 
ทั้งสองอย่างนี้เป็นจริง สุขภาพของท่านฟ้นคืนสู่สภาพปกติอย่างเร็ว ศาสดาปลอดภัย) 

เพียงแค,สองปีหลังจากการผ่าตัดหัวใจ สเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล ได้เป็นประธานของศาสนาจักร 
ของพระเจา สุขภาพของท่านแข็งแรงอย่างน่าอัศจรรย์จนกระทั่งสองปีสุดทาย ท่านจำเป็นด้องตัดทอน 
ตารางการทำงานเนื่องจากปีญหาสุขภาพ ท่านเสียชีวิตเมื่ออายุเก้าสิบปี 
สภ่าพการทำงานอย่างหนักในไร,เมื่ออายุยังนอยเตรียมประธานคิมบัลล์สำหรับการทดลองมากมาย 
คุณพ่อของท่านซึ่งต่อมาเป็นประธานสเตค พูดในวันสำเร็จการศึกษาของท่านที่แอลดีเอสวิทยาลัย 
[โรงเรียนมัธยม] และประกาศจากแท่นพูดโดยลูกชายของเขาไม,ทราบมาก่อนว่า สเป็นเซอร์จะไม่เข้า 
วิทยาลัยในฤดูใบไมร,วงนี้แต่จะไปเป็นผู้สอนศาสนา ประธานคิมบัลล์ ลูกชายที่เชื่อพีงยอมรับ 
การเรียกนี้โดยไม,ปริปาก 
ในช่วงฤดูร้อนถึงสองฤดู สเป็นเซอร์ได้ทำงานที่โรงรีดนมวัวในอริโซนาเพื่อหาเงินไว้ให้เพียงพอ 
กับค่าเล่าเรียนที่วิทยาลัย แต่ตอนนี้ท่านทำงานอย่างเดิมเพื่อเก็บเงินไว้ใชในการรับใชพระเจ้า 
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"มนเป็นงานหนักมาก นํ้ารอนที่ท่านและเด็กชายคนอื่น ๆ ใช้ลางกระป้องนมทำให้ผิวหนังที่นิวบางลง 
หลังจากท่ีล้างกระป้องนมเสร็จก็จะเร่ิม1ดนมวัวย่ีสิบส่ีตัว ทั้งตอนเช้าหรือไม่ก็ตอนเย็น ผิวหนังที่บาง 
เมื่อรีดนมวัวนาน ๆ จะเริ่มแตกบวมและเลือดซึม ท่านจำได้ว่า 'ขาพเจ้าร้องไห้หลายครง, นิ้วของ 
เด็กชายบางคนเป็นแผลจนทำให้เล็บหลุดและตนแขนบวม เด้านมของวัวบางตัวแข็งมาก สเป็นเซอร์ 
จำได้ว่า 'มันเหมือนกับการบีบเอานานมจากแท่งเหล็ก, เมื่อท่านเดินเขาเมืองไปโรงเรียนวันอาทิตย์ 
กับเด็กชายคนอื่น ๆ พวกเขาจะปวดนิ้วมากจนตองชูมือขึ้นเหนือศีรษะเพื่อช่วยให้เลือดไหลคืน 
ไม,คั่งอยู่ที่มือ,, (Edward L. Kimball and Andrew E. Kimball, Jr., Spencer พ. Kimball [Salt Lake 
City: Bookcraft, 1977], p. 70) 
ประสบการณ์ที่โรงรีดนมทำให้สเป็นเซอร์กัาวสู่โลกภายนอก ออกจากส่ิงแวดล้อมของมอรมอนเป็น 
ครั้งแรก ซึ่งเป็นโลกของผู้ไม,ใช่สมาชิก สัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่าที่สเปีนเซอร์กับเบ็น เบลค 
เพื่อนวัยเด็กเป็นเยาวชนชายเพียงสองคนที่มีอยู่และได้ปฏิบัติและส่งผ่านศีลระลึก 
"เจานายท่ีไม่ใช่มอรมอน [ท่ีโรงรีดนมวัว] ของสเป็นเซอร์คาบซิการ์ไวท่ีปากตลอดเวลา เพื่อนคนหนึ่ง 
[สมาชิก] ที่ทำงานกับเขาสูบบุหรี่และไม,ไปโบสถ ์ [แต่สเป็นเซอร์พบเพ่ือนท่ีดีคนหน่ึงเป็นอดีตผู้สอน 
ศาสนาช่ือจอร์จ] ชายหนุ่มอันธพาลสองคนทำงานท่ีน่ันด้วย หน่ึงในสองคนน้ันทุบศีรษะจอร์จอย่างแรง 
ด้วยลูกเหล็กที่ซ่อนอยู่ในผ้าเช็ดหนา สเป็นเซอร์เห็นจอร์จเลือดออกมาก จำได้ว่าสเป็นเซอร์พอใจ 
ที่ชายสองคนนั้นถูกไล่ออกและ 'จากนั้นเราก็มีสันติมาตลอด, 

"บางครั้งสเป็นเซอร์จะตามไปช่วยจอร์จส่งนม โกลเบ [อริโซนา ที่ทั้งสองทำงาน] เป็นเมืองเหมืองแร, 

ที่ไร้กฎหมาย [ส่วนที่แย่ที่สุดของเมืองนี้] เป็นบริเวณที่ดีที่สุดของฟาร์มนม มันทำให้สเป็นเซอร์ 
ไม่สบายใจ ท่านจะไม่ตามจอร์จไปที่นั่นหากไม,จำเป็น... 
"[คุณพ่อของสเป็นเซอร์คิดถึงท่านมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือสเป็นเซอร์กำลังจะไปเป็นผู้สอนศาสนา] 
ท่านเขียนว่า: 'ลูกรัก พ่อเหงาที่ไม่มีลูกและเมื่อคิดถึงการตองอยู่โดยไม่มีลูกเป็นเวลานาน 
ทำให้พ่อร้สึกไม่สบายใจเลย อย่างท่ีลูกร้ การปล่อยให้อลิซ [พ่ีสาวของท่าน] ไปยูท่าห์ และการที่ลูก 
อยู่ไกลเป็นการเผชิญกับสภาพที่ทำให้ไม่สบายใจเลย แต่พ่อก็ขจัดมันออกไป สิ่งที่พ่อจะทำได้คือ 
ทำงานหนักและข่มความร้สึกของพ่อไว ้ ทำงาน และทำงาน คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก, " (Edward 
L. Kimball and Andrew E. Kimball, Jr., Spencer พ. Kimball pp. 70-71) 
ขอให้นักเ1ยนพิจารณาชีวิตของประธานคิมบัลล์และความยากลำบากที่ท่านประสบ เพื่อตอบคำถาม 
ต่อไปนี้ ยอมรับคำตอบท่ีแตกต่าง 
• ประสบการณ์ใดในช่วงปีแรก ๆ ของประธานคิมบัลล์ ช่วยท่านเอาชนะความยากลำบากที่เกิดขึ้น 

ในเวลาต่อมาได้อย่างประสบความสำเร็จ? (ดูรายการหนา 186) 
• ประสบการณ์เหล่านี้เตรียมท่านอย่างไรในการเผชิญโลก? (ประสบการณ์เหล่านี้ทำให้ท่านรักษา 

ความดีงามและความซื่อสัตย์ในตัวท่านไว้ได้แม้โลกจะให้การทดลองมากมาย) 
• คุณพ่อของท่านให้ความช่วยเหลืออะไร? (คุณพ่อของท่านเป็นตัวอย่างของความซ่ือตรง ความดีงาม 

และความซื่อสัตย์) 
• ท่านให้ความช่วยเหลืออะไรแก่ผู้คนของศาสนาจักรในปีจจุบัน ขณะที่ท่านรับใช้เป็นศาสดาของ 

พวกเขา? (ท่านสอนให้พวกเขาทำงานอย่างพากเพียร ซื่อสัตย์ในการรับใช้ผู้อื่น ติดต่อสัมพันธ์กับ 
ผู้อื่นอย่างซื่อตรง) 
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บทที่ 37 

กระดาน 
ประธานคิมบัลลสามารถให้การรับใช้อันน่าอัศจรรย์โดยไม,ยอมให้ปฏิปักษ์เอาชนะท่าน 
เขียนรายการความสำเร็จต่อไปนี้บนกระดานขณะที่ท่านนำเสนอต่อชั้นเ1ยน: 
การเรยกในศาสนาจักร 
1. ผู้สอนศาสนา 
2. พนักงานสเตค 
3. ประธานสเตค 
4. อัครสาวก 
5. ประธานของศาสนาจักร 
โครงการและนโยบายที่ดำเนินการ 
1. ให้อำนาจประธานสเตควางมือแต่งต้ังผู้สอนศาสนา 

2. ให้อำนาจประธานสเตคแต่งตั้งอธิการ 
3. เพ่ิมการเปีดเผยสามอย่างในคำสอนและพันธสัญญา (ภาค 137 และ 138 และข้อประกาศอย่างเป็น 

ทางการ-2 ซึ่งอนุญาตให้สมาชิกชายที่มีค่าควรทุกคนดำรงฐานะปุโรหิต) 
4. ให้ถอยแถลงอันทรงพลังต่อต้านรักร่วมเพศและการทำแทง 
5. จัดตั้งโควรัมแรกของสาวกเจ็ดสิบ ไม่ให้มีผู้ช่วยโควรัมอัครสาวกสิบสอง 
6. กำหนดตารางการประชุมวันอาทิตย์ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
7. ให้อำนาจจัดพิมพ์พระคัมภีร์ในภาษาอังกฤษฉบับใหม่ ที่เป็นของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์ 

แห่งสิทธิชนยุคสุดทาย 
8. ขยายการก่อสร้างพระวิหาร (มีพระวิหาร 21 แห่ง ไต้รับการอุทิศในช่วงท่ีท่านเป็นประธาน) 
9. เพ่ิมงานสอนศาสนาอย่างน่าต่ืนเต้น (จำนวนผู้สอนศาสนาเพ่ิมเป็นสองเท่าขณะท่ีท่านเป็นประธาน) 

การเรืยกประธานคิมบัลล์สู่การเป็นอัครสาวก 
ประธานคิมบัลล์สงสัยในความสามารถของท่านท่ีจะเป็นอัครสาวกของพระเจา ท่านเล่าถึงความกังวล 
เก่ียวกับการเรียกน้ีจนทำให้ท่านนอนไม่หลับหลายคืน 
ไม่นานก่อนท่ีจะมีประกาศการเรียกของท่าน ท่านไปยังภูเขาเพื่อรับการยืนยันจากพระเจาท่านกล่าว" 
'ความอ่อนแอมีชัยเหนือข้าพเจ้า...นี้าตาแห่งความกลัดกลุ้มไหลอาบแก้มข้าพเจ้า และข้าพเจ้าไม,ไต้ 
เช็ดมันออก ข้าพเจ้ากล่าวโทษตัวเอง ตำหนิตัวเอง ต่อว่าตัวเอง ข้าพเจ้าสวดออนวอนออกเสียงเพื่อขอ 
พรพิเศษจากพระเจ้า ข้าพเจ้าบอกพระองค์ว่าข้าพเจ้าไม่ไต้ขอตำแหน่งนี้ ข้าพเจ้าทำงานนี้ไม่ไต้ ข้าพเจ้า 
ไม,ดีพร้อม อ่อนแอและเป็นมนุษย์ ข้าพเจ้าไม,มีค่าควรสำหรับการเรียกอันทรงเกียรตินี้ แม้ว่าข้าพเจ้า 
ไต้พยายามอย่างหนักและมีจิตใจที่ดีงามถูกต้อง ข้าพเจ้าร้ว่าข้าพเจ้าต้องรับผิดชอบความขุ่นเสือง 
และความเข้าใจผิดซึ่งบางคนคิดว่าพวกเขาไต้รับจากข้าพเจ้าไม่มากก็นอย หลายคร้ังท่ีข้าพเจ้าร้สึกว่า 
ตนเองจิตใจคับแคบและต่ําชา ข้าพเจ้าไม,ไต้คิดถึงตัวเองเลย... 
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'ถ้าข้าพเจ้าเพียงเชื่อมั่นว่าการเรียกของข้าพเจ้าได้รับการดลใจ ความกังวลต่าง ๆ ที่ข้าพเจ้ามีอยู่ 
ก็จะสิ้นไป .. ข้าพเจ้าขึ้นไปบนเนินเขาด้วยความยากลำบากเพราะทางขรุขระ ข้าพเจ้าได้รับความ 
ขากลำบากเพราะทางชัน เดินจนเดินต่อไปไม่ได้เพราะหนทางขรุขระ...ข้าพเจ้าจึงสวดอ้อนวอน 
อย่างที่ไม่เคยสวดเช่นนี้มาก่อน สิ่งที่ข้าพเจ้าตองการและอยากมีความรูสึกคือข้าพเจ้าด้องการ 
ความม่ันใจว่าพระเจ้าทรงยอมรับข้าพเจ้า... 

'ข้าพเจ้าหักกิ่งไม ้ [โอค] ทำเป็นไม้เทา...เพื่อช่วยข้าพเจ้าปีนต่อไป...ข้าพเจ้าคิดถึง คุณพ่อ คุณแม่ 
และคุณป่ฮีเบอร์ ซี. คิมบัลล์ซึ่งจากโลกนี้ไปแลว...ข้าพเจ้ามีความปรารถนายิ่งใหญ่ประการหนึ่งคือ 
ได้รับประจักษ์พยานเกี่ยวกับการเรียกของข้าพเจ้า... 
" 'ข้าพเจ้าฝืนไปหรือ? ข้าพเจ้าอ่อนล้าและคิดว่าได้หลับไปชั่วขณะหนึ่ง ดูเหมือนว่าในความฝืนนั้น 
ข้าพเจ้าเห็นคุณปูและนึกถึงงานใหญ่ยิ่งที่ฟานได้ทำ ข้าพเจ้าไม่อาจบอกว่ามันเป็นภาพปรากฎ แต่ข้าพเจ้า 
รูว่าประสบการณ์ใหม่นี้ทำใหัเกิดความสงบเหมือนลมที่พัดมาแผ่ว ๆ ...ข้าพเจ้าลุกข้ึนเดินไปยังกอนหิน 
และน่ังบนโขดหิน นำตาแห้งแล้ว จิตวิญญาณของข้าพเจ้าอยู่ในสันต ิ ความรูสึกสงบของความมั่นใจ 
ท่วมทนข้าพเจ้า ความสงสัยและข้อกังขาหมดไป มันเหมือนกับว่าภาระหนักถูกยกออกไป ข้าพเจ้า 
นั่งอยู่ในความเงียบสงบสำรวจหุบเขาที่สวยงามนั้นอย่างเงียบ ๆ ขอบพระทัยพระเจ้าสำหรับความรูสึก 
พึงพอใจและตอบคำสวดอ้อนวอนของข้าพเจ้าเพื่อยืนยัน ข้าพเจ้านั่งอยู่ที่นั่นเป็นเวลานานในความ 
เงียบสงัดท่ีเต็มไปด้วยสันติเพียงลำพังและรูสึกใกล้ชิดพระเจ้ามากกว่าคร้ังใด ๆ ในชีวิต...ข้าพเจ้ารูว่า 
ควรรูสึกอย่างไรในเวลาน้ีท้ังทางร่างกายและทางวิญญาณ และรูว่าชีวิตของข้าพเจ้าอยู่ในทิศทางใด, " 
(see Edward L. Kimball and Andrew E. Kimball, Jr., Spencer พ. Kimball, pp. 193-95) 

ประจักษ์พยานและการท้าทาย 

แสดงประจักษ์พยานของท่านให้นักเรียนฟิงว่าสเปีนเซอร ์ ดับเบิลยู. คิมบัลล ์ เป็นศาสดาของ 
พระผู้เป็นเจ้า 
ทาทายให้นักเรียนจดจำสิ่งที่พวกเขารูเกี่ยวกับประธานคิมบัลล์และประสบการณ์ของท่าน ขอให้ 
พวกเขาประเมินช่วงเวลาแห่งความยุ่งยากและความยากลำบากที่เข้ามาสู่ชีวิตของพวกเขา ความยาก 
ลำบากเหล่านี้ทำให้จิตวิญญาณของพวกเขาดีงามและบริลุ[ทธิขึ้นได้อย่างไร? 

190 



สเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์— 
แบบฉบับของการใหอภัย 38 
วัตถุประสงค 

การเตรียม 

ข้อแนะนำในการ 
ดำเนินบทเรียน 

เร่ืองเล่า 

สมาชิกในชั้นเรียนจะเห็นว่าเราแต่ละคนต้องแสวงหาและได้รับการอภัยเพื่อไปถึงอาณาจักรของ 
พระผู้เป็นเจ้า 

1. เตรียมแสดงรูปภาพสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล ์ จากภาพสีทายเล่ม 

บทนำ 
ก่อนสเป็นเซอร ์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์จะไต้รับการยืนยันในการเรียกเป็นอัครสาวก ท่านร้สึกว่าต้อง 
ไปเย่ียมบ้านเกิด 
"ความกังวลที่แยทชุดของสเป็นเซอร์สือจะทำอย่างไรใหมีค่าควรและทำการเรียกไต้สำเร็จ แล้วผู้คน 
ที่ท่านเคยทำให้พวกเขาขุ่นเคืองเล่า? พวกเขาจะร้สึกต่อต้านท่านไหม? ท่านเริ่มไปเยี่ยมทุกคนที่ท่าน 
ร่วมทำธุรกิจต้วย เพ่ืออธิบายสถานภาพใหม่ของท่าน: 'ผมถูกเรียกให้ดำรงตำแหน่งสูงในศาสนาจักร 
ของผม ผมจะรับใชต้วยความรูสึกท่ีดีไม่ไต้นอกจากจะรูว่าชีวิตผมน่าเคารพนับถือ คุณกับผมเคยติดต่อ 
กันมา ถามีอะไรท่ีไม่เป็นธรรม...ผมนำสมดเช็คมาดวย' คนส่วนใหญ่จับมือและไม่ยอมฟิงท่านพูดอีก 
ชายสองคนคิดว่าถาจะให้เกิดความยุติธรรมเขาควรจะไต้เงินเพิ่มจากท่านสักสองสามร้อยดอลล่าร์จาก 
การขายท่ีผ่านมา สเป็นเซอร์ก็เขียนเช็คให้ 
"ท่านไปเยี่ยมเพื่อนบ้านคนหนึ่ง ชายสองคนผิดใจกันในเรื่องการใชคูทดนํ้าที่ผ่านที่ดินของพวกเขา 
สเป็นเซอรีไปท่ีบ้านเขาและขอโทษ 'ข้าพเจ้าร้สึกมานานแล้วว่าส่วนใหญ่เขาเป็นผู้ผิดและว่าเขาทำให้ 
ข้าพเจ้าเจ็บใจอย่างมาก แต่ข้าพเจ้าร้ว่าตบมือข้างเดียวไม่ดัง ต้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงเต็มใจให้อภัย 
และไม,จำมันอีก...' 
"พนักงานคนหนึ่งในสเตคที่ครั้งหนึ่งเคยถูกสเป็นเซอร์ตำหนิเพราะความสะเพร่าในการทำบันทึก 
การเงินของศาสนาจักร เขาเย็นชาต่อท่านนับแต่นั้นมา เวลานี้สเป็นเซอร์ไปเยี่ยมเขาและพูดว่าท่าน 
จะเริ่มการเป็นอัครสาวกไม ,ไต้ถายังมีความร้สึกไม่ดีต่อกันเช่นนี้ ทั้งสองไต้พูดคุยกันเพื่อแกไข 
ข้อขุ่นข้องหมองใจนั้น 
"มีสตรีคนหนึ่งในสเตคของท่านร้สึกขมขื่นกับท่านมากจนต้องเดินข้ามถนนเพื่อหลบท่าน เธอไม่เคย 
บอกท่านว่าทำไม นักจดชวเลขของสเป็นเซอร์จำไต้ว่าเชาวันหนึ่งในสำนักงานคิมบัลล์-กรีนฮาล 
(บริษัทประกันภัยที ่ท่านเป็นเจ้าของร่วมกับเพื ่อนที ่ชื ่อกรีนฮาล) ท่านกำลังกระวนกระวาย 
แขนข้างหนึ่งหนีบแฟ้มไว... 'ผมไม่อยากไปพบเธอ ผมไม่เคยทำอะไรผิดต่อเธอ' แต่ท่านกีไป 
ท่านถามสตรีคนนั้นว่า 
'ผมทำอะไรไม่ดีกับคุณหรือ?' เธอคิดว่าท่านเข้าไปแทรกแซงโดยขอให้รัฐบาลคัดคานการเสนอช่ือสามี 
ของเธอเป็นเจ้าหนาท่ีรัฐ 
" 'ใครบอกเรื่องนั้นกับคุณ?' 
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การสนทนา < 

คำถามชวนคิด 

กระดานและ 
การสนทนา 

เ 'เพื่อนของดิฉัน, 

"พวกเขาเข้าใจผิด ผมไม่ได้ทำอย่างใ4น และผมก็ไม่มีอิทธิพลอะไรเลยกับรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นในทางใด, 

'การพูดคุยกันทำให้เรื่องระหว่างทั้งสองได้รับการแก'ไข , , (Edward L. Kimball and Andrew 
E. Kimball, Jr., Spencer พ. Kimball [Salt Lake City: Bookcraft, 1977], pp. 197-98) 

^รับใช้ของพระเจ้าฅ้องมีความคิดที่บริลุ[ทธิ๋และการกระทำทื่บรสุทธิ๋ 
• ทำไมประธานคิมบัลล์จึงทำให้การทดลองทั้งหมดนี้อยู่ในความปรองดองกันก่อนที่ฟานจะ 

รับงานในฐานะอัครสาวกของพระเจา? (คำตอบท่ีแนะนำ: ท่านตองการให้อภัยและได้รับการอภัย 
เพื่อท่านจะเริ่มภาระหนาที่อันยิ่งใหญ่นี้ด้วยวิญญาณที่จะทำให้ท่านสามารถติดต่อกับพระเจา 
ได้โดยตรง) 

อ่านคำสอนและพันธสัญญา 58:42-43 พร้อมกัน 
ทาบุคคลหน่ึงทำบาป เขาด้องจ่ายคืนเต็มจำนวนเพื่อเขาจะบริสุทธและมีวิญญาณแห่งความถ่อมใจ 
ประธานคิมบัลล์ พยายามชดใชอย่างเต็มท่ี แม้ท่านจะร้สึกว่ากฎไม่ได้เรียกร้องท้ังหมดน้ัน 
• ตอบคำถามเหล่าน้ีกับตัวเอง คิดถึงบุคคลที่ท่านร้สึกว่าเขาได้กระทำผิดต่อท่าน ทำให้ท่านเดือนร้อน 

หรือเจ็บใจ ท่านจะตองใชความพยายามอย่างไรเพื่อไปหาเขาและขอโทษอย่างจริงใจ สำหรับ 
การท่ีท่านทำให้ พวกเขา เจ็บใจด้วย? การทำเช่นนี้จะทำให้ท่านและบุคคลนั้นร้สึกอย่างไร? 

• สิ่งใดเป็นผลเสียต่อจิตใจและวิญญาณ? (ตัวอย่าง: ความคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ ความร้สึกเกลียดชัง 
ความคิดลามกอนาจาร ความปล้ินปลอนหลอกลวง ความอกตัณญ ความเห็นแก่ตัว การติดยาเสพติด 
ทุกชนิด ฯลฯ เขียนรายการเหล่าน้ีหรือคำตอบอน ๆ บนกระดาน) 

• สิ่งเหล่านี้เป็นพิษต่อจิตใจและวิญญาณของเราอย่างไร? (มันจะเข้าไปแทนที่ความคิดที่สะอาด 
และดีและเป็นเหตุให้เราสูญเสียอิทธิพลของพระวิญญาณบริสุทธิได้) 

ประธานคิมบัลล์ฌนว่าผู้รับใชของพระเจ้าจะรับใชได้ก็ต่อเมื่อมี: 
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«1* 

เร่ืองเล่า 

บทท 38 

มนุษย์จะเป็นอิสระได้กฅอเมื่อเขากลับใจ 
ประธานคิมบัลลเส่าเร่ืองต่อไปน้ี: 
บุคคล "ที่พยายามหลบหนีความจริงและหลีกเลี่ยงการลงโทษ หลีกเลี่ยงการเผชิญสถานการณ์นั้น 
เป็นเหมือนคนที่ได้ทำความผิดร้ายแรงและถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิต เขารูสึกว่าเขาฉลาดมากในการ 
กระทำความผิด และเขาจะถูกจับได้ก็ต่อเม่ือเขาพลาดหรือโชคร้ายเท่าน้ัน 
"ในช่ัวโมงอันแสนยาวนานและไร้ความเมตตาในคุก เขาวางแผนหลบหนี เขาประดิษฐ์เล่ือยขนาดเล็ก 
จากวัสดุต่าง ๆ ด้วยความพากเพียร และด้วยสิ่งนี้เขาทำงานโดยแทบจะไม่หยุดในยามวิกาลจนกระทั่ง 
ในท่ีชุดเขาก็เล่ือยท่อนเหล็กขาด เขารอจนกระท่ังเวลาเหมาะสมในสืนท่ีเงียบสงัดเพ่ือดึงท่อนเหล็กออก 
และเบียดตัวลอดออกมาจากช่องน้ัน เม่ือออกมาได้แล้วความคิดหน่ึงก็เข้ามาในใจของเขา 'อา ในท่ีสุด 
ฉันก็เป็นอิสระ!' และจากนั้นเขาก็จะร้ว่าเขาเดินอยู่ที่ทางเดินด้านในเท่านั้น เขายังไม่เป็นอิสระ 
อย่างแทจริง 
"เขาค่อย ๆ เดินไปตามทางเดินจนถึงประดูและยืนหลบอยู่ในความมืดจนกระท่ังยามเดินมา เขาชกยาม 
จนหมดสติและเอากุญแจไปเปิดประตู เมื่อเขาสูดอากาศเย็นข้างนอก ความคิดหนึ่งก็เข้ามาอีก 'ฉัน 
เป็นอิสระแล้ว! ฉันฉลาดจัง ไม่มีใครจับฉันได้ ไม,มีใครบังคับให้ฉันรับโทษได้5 ขณะท่ีเขากาวออกไป 
อย่างเงียบ ๆ เขาสังเกตว่าตนเองยังอยู่ในสนามด้านนอกของบริเวณคุก เขายังคงเป็นนักโทษอยู่น่ันเอง 

"แต่เขาได้วางแผนอย่างดี เขาพบเชือกเสันหน่ึง โยนมันข้ามกำแพงและให้ปลายข้างบนยึดติดบางส่ิงไว้ 
เขาไต,เชือกขึ้นไปจนถึงบนสุดของกำแพง 'ในที่สุดฉันก็เป็นอิสระ' เขาคิด 'ฉันไม,ตองรับโทษ 
ฉันฉลาดพอที่จะหลบหนีคนตามจับ' ทันใดนั้นแสงจากหอคอยบนกำแพงก็ส่องลงมา และเสียงปีน 
เริ่มดังขึ้นพร้อมกับสัญญาณเตือน เขากระโดดลงอย่างรวดเร็วในความมืดและวิ่งหาที่กำบัง เม่ือเขา 
ห่างจากคุกมาไกลพอสมควร เขาก็ได้ยินสุนัขตำรวจเห่า แต่สุนัขตามกล่ินเขาไม่ได้ขณะท่ีเขาลุยลงไป 
ในคลอง เขาหาท่ีซ่อนในเมืองจนกระท่ังคนตามจับไม่พบร่องรอยของเขา 
"ในที่สุดเขาก็พบทางออกสู่ด้านตะวันออกของรัฐและทำงานรับจัางเป็นคนเลี้ยงแกะ เขาอยู่ไกล 
ออกไปในเชิงเขา ดูเหมือนจะไม่มีใครจำเขาได้ เขาเปลี่ยนรูปพรรณสัณฐานโดยปล่อยให้ผมและเครา 
ยาว หลายเดือนผ่านไป ตอนแรกเขาชื่นชมเสรีภาพของเขาอย่างมาก และกระหยิ่มยิ้มย่องในความ 
เจัาเล่ห์ของตน--ที่หลบหนีจากคนตามจับทงหมดได้และเวลานี้ไม่มีพยานร้เห็นหรือไม่มีคนกล่าวหา 
เขาเป็นอิสระและไม่ตองตอบคำถามใคร แต่หลายเดือนที่ผ่านมานั้นเขาร้สึกว่าไม่เกิดผลอันใดและ 
น่าเบื่อหน่าย แกะก็น่าเบ่ือ เวลาผ่านไปเร่ือย ๆ ความฝืนของเขาก็จะไม่มีวันสิ้นสุด เขาเร่ิมรูว่าเขาจะหนี 
จากตัวเองและความรูสึกผิดของเขาไม่ได ้ เขาเริ่มรูว่าเขาไม่เป็นอิสระ เขาเริ่มรูว่าในความเป็นจริง 
เขาถูกจำกัดและอยู่ในพันธนาการ และที่นั่นดูเหมือนหลายหูจะได้ยินสิ่งที่เขาพูดหลายตาจะเห็น 
สิ่งที่เขาทำ มีเสียงเบา ๆ  กล่าวหาเขาตลอดเวลาในส่ิงท่ีเขาได้ทำไป เสรีภาพซึ่งเขาคิดว่าได้รับกลับกลาย 
เป็นโซ่ตรวน 
"ในท่ีสุดคนหลบหนีผู้น้ีก็ท้ิงแกะของเขาเข้าไปในเมืองและยุติการรับจ้าง เขาหาทางกลับไปเมืองใหญ่ 
ไปหาเจ้าหนาท่ีกฎหมายและบอกคนเหล่าน้ันว่าเขาพร้อมท่ีจะชดใข้เพ่ือเขาจะเป็นอิสระได้ 
"ชายผูนี้เรียนรูราคาของบาป" ( Miracle of Forgiveness, pp. 143—44) 
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ประธานคิมบัลล์กล่าวถึงขั้นตอนของการกลับใจและการอภัยไวอย่างละเอียดใน Miracle of 
Forgiveness 
1. เราตองยอมรับความจริงท่ีว่าเราได้ทำบาป อ่าน 2 โครินธ์ 7:9-10 
2. เราตองละท้ิงบาป อ่านยากอบ 4:7 
3. เราตองสารภาพบาป: (1) ต่อบุคคลที่เราทำให้เขาขนเคือง (2) ต่อพระเจ้า และ (3) ต่อตัวแทนผู้มี 

อำนาจของพระเจ้าถาเป็นบาปร้ายแรง (ดูคำสอนและพันธสัญญา 58:43: "โดยสิ่งนี้เจ้าจะร้หากคน 
กลับใจจากบาปของเขา-ดูเถิด เขาจะสารภาพมันและทิ้งมัน") 

4. เราตองทำการชดใช้เท่าท่ีเราทำได้ (See Miracle of Forgiveness, p. 194: "The repentant sinner 
is required to make restitution insofar as it is possible.") 

5. เราตองรักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้านับจากเวลานี้นเป็นด้นไป (ดูคำสอนและพันธสัญญา 
1:32: "กระนั้นคนที่กลับใจและทำตามบัญญัติของพระเจ้ายังจะได้รับการอภัย") 

ประจักษ์พยานและการท้าทาย 

แสดงประจักษ์พยานของท่านถึงข้ันตอนในการรักษาบำบัดเม่ือมีการกลับใจและให้อภัย และอิทธิพล 
อันยิ่งใหญ่ของประธานสเป็นเซอร๙ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ ที่มีต่อสมาชิกของศาสนาจักรในการเชื่อหัเง 
หลักธรรมน้ัน 
ทาทายสมาชิกในขั้นเรียนให้กลับใจและแสวงหาการอภัยจากคนที่พวกเขาได้ทำให้ขุ่นเคืองและจาก 
พระเจ้า 
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"ก้าวเท้าของท่านให้ยาวขึ้น" 39 
ว้ฅลุประสงค์ 

การเตรียม 

ข้อแนะนำในการ 
ดำเนินบทเรียน 

รูปภาพและโปสเตอร์ 

สมาชิกในชันเรียนจะก้าวเท้าของพวกเขาให้ยาวข้ึนโดยการดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณอย่างสม1Jรณ์ 
ยิ่งขึ้นในเวลานี้ 

1. เตรียมแสดงรูปภาพสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ จากภาพสีท้ายเล่ม 
2. ให้ดูว่าสมาชิกแต่ละคนในช้ันเรียนมีพระคัมภีร์ท้ังส่ีเล่มครบทุกคน 
3. เตรียมโปสเตอร์พร้อมข่าวสารน้ี: 

''ข้าพเจ้าสงสัยว่าเรากำลังทำทุกสิ่งที่เราทำไดหรือไม,...ขณะที่เราเตรียมตัวจะก้าวเท้าให้ยาวขึ้น', 

ประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล 

บทนำ 
ให้สมาชิกบางคนมาหนาห้องเรียน ให้พวกเขาก้าวเท้าหนึ่งก้าว ใชกระดาษเทปหรือวัสดุอื่น ๆ ทำ 
เครื่องหมายความยาว ๆ บนพื้น ท้าทายให้พวกmก้าวยาวกว่าเดิมสิบห้าเซนติเมตรและทำเครื่อง-
หมายอีกครั้ง จากนั้นอธิบายว่าแต่ละก้าวยาวขึ้นถึงสิบห้าเซนติเมตรนั้นจะเพิ่มระยะทางที่พวกเขา 
ตองเดินในเสันทางแห่งชีวิต ประธานคิมบัลล์ท้าทายให้เราก้าวเท้าให้ยาวข้ึน 

ประธานคิมบัลล์ท้าทายให้mก้าวเท้าให้ยาวขี้น 
แสดงรูปภาพประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ 
ในข่าวสารจากประธานคิมบัลล์ซึ่งพิมพ์ใน เอ็นไซม, เดือนตุลาคม'ปี 1974 ฟานชี้นำคำถามต่อไปนี้ 
ต่อสมาชิกของศาสนาจักรอย่างตรงไปตรงมาแต่ทรงพลัง (แสดงโปสเตอร์) 
''ข้าพเจ้าสงสัยว่าเรากำลังทำทุกสิ่งที่เราทำไดหรือไม่...ขณะที่เราเตรียมจะก้าวเท้าให้ยาวขึ้น'' ("when 
the World Will Be Converted," Ensign, Oct. 1974, p. 5) 
พจนานุกรมบอกเราว่า ทำให้ยาวขึ้น หมายถึง "ทำให้ยาวกว่าเดิม...โตขึ้น...ขยายขึ้น" และ ก้าวเทา 
หมายถึง "ก้าวให้ยาว ๆ ...เคล่ือนไปข้างหนา...ก้าวท่ียาว...ก้าวท่ีเป็นธรรมชาติ" (Webster's Tenth New 
Collegiate Dictionary, s.v. "lengthen" and "stride") (ย้อนกลับไปที่โปสเตอร์อีกครั้ง) 
• ท่านคิดว่าประธานคิมบัลล์หมายความว่าอะไรเมื่อท่านขอให้เรา "ก้าวเท้าให้ยาวขึ้น" (ยอมรับ 

คำตอบที่แตกต่าง) 

j 
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การสนทนาข้อพระคัมภีร์ เ 

ใ 

เ 

ตัวอย่าง 
า 

ราเป็นสมาชิกของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชนยุคสุดท้าย ประธานคิมบัลล์รูว่าเรากำลัง 
1ยายามดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ ท่านรูถึงโลกรอบตัวเราดวย รวมท้ังความรับผิดชอบของเราในการ 
เผ,ขยายอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าไปยังทุกประเทศทุกตระกูลทุกภาษาและทุกผู้คนประธานคิมบัลล์ 
เสึกถึงความเร่งด,วนท่ีจะให้ทุกคนรับรูข่าวสารของพระคัมภีร์ข้อต่อไปน้ี: 
ทนคำสอนและพันธสัญญา 42:58 และ 133:9, 37 กับนักเรียน 

นึ่องจากแต่ละคนคือส่วนหนึ่งของอาณาจักรของพระผู้เป็นเจา ขณะที่มันกำลังแผ่ขยายออกไป 
าวโลกยังทุกประเทศ เสียงเรียก— "ก้าวเท้าของท่านให้ยาวขึ้น,, —จึงมาถึงท่าน 
• เราจะทำให้มากกว่าท่ีเรากำลังทำอยู่ไดอย่างไร (ยอมรับคำตอบท่ีแตกต่าง) 
ม่างครั้งการดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณก็ดูเหมือนเป็นเรื่องที่ยากมาก มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ตัองทำ 
ม่างครั้งเราอาจคิดว่า "เมื่อฉันสวดอ้อนวอน อ่านพระคัมภีร ์ ทำงานประวัติครอบครัว จ่ายส่วนสิบ 
ขียนบันทึกส่วนตัวพัฒนาพรสวรรค์และไปโรงเรียน ก็จะไม่มีเวลาเหสือทำ อย่างอื่นอีกแล้'ว" 
รื่องราวต่อไปนี้อาจช่วยให้ท่านเข้าใจว่าท่านจะทำส่วนที่เพิ่มมาอีกเล็กนัอยไดอย่างไรเพื่อก้าวเท้า 
[เองท่านให้ยาวข้ึน 
]ระธานคิมบัลล์คือบุรุษแห่งความมุ่งมั่นและการงาน ท่านพยายามทำให้ดีขึ้นกว่าที่ท่านถูกขอให้ทำ 
สมอ แม้ในเร่ืองเล็ก ๆ นอย ๆ ท่านแสดงให้เห็นลักษณะพิเศษนี้ตั้งแต่เมื่อยังเป็นเด็ก ท่านเล่าประสบ-
าารณ์ของท่านเองตังต่อไปน้ี: 
'ข้าพเจ้าขอบอกท่านถึงเป้าหมายอย่างหนึ่งที่ข้าพเจ้าทำเมื่อเป็นเด็ก เมื่อข้าพเจ้าไดยินผู้นำคนหนึ่ง 
บองศาสนาจักรจากซอลท์ เลค ซิตี้ บอกเราที่การประชุมใหญ่ว่าเราควรอ่านพระคัมภีร ์ และข้าพเจ้า 
เตวดีว่าไม่เคยอ่านพระคัมภีร์ไบเบิลเลย คืนนั้นหลังจากการประชุมสิ้นสุดลงข้าพเจ้าเดินกลับบาน 
พงอยู่ห่างออกไปหนึ่งช่วงตึก และปีนขึ้นไปบนห้องชั้นบนใต้หลังคาและจุดตะเกียงนั้ามันอันเล็ก 
ทวางอยู่บนโต๊ะเล็ก ๆ ข้าพเจ้าอ่านปฐมกาลบทที่หนึ่ง หนึ่งปีต่อมาข้าพเจ้าอ่านพระคัมภีร์ไบเบิลจบ 
ฑ่นทุกบทจากหนังสือเล่มใหญ่และทรงรัศมีภาพเล่มนี้,, (Spencer พ. Kimball, in Conference Report, 
\pr. 1974, pp. 126-27; or Ensign, May 1974, p. 88) 
มื่อยังเป็นเด็ก ประธานคิมบัลลไม,เพียงเข้าร่วมการประชุมตามท่ีท่านรูว่าควรทำเท่าน้ัน แต่ท่านก้าวเท้า 
บองท่านให้ยาวข้ึนในการดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณอย่างแท้จริง ท่านให้สัญญากับตัวเองว่าจะเข้าร่วม 
ทุกการประชุม สิ่งนี้ไม่ใช่ภาระหนาที่ที่เด็กหนุ่มจะทำสำเร็จไดง่าย ๆ เพ่ือนคนหน่ึงเล่าว่า: 
'[ประธานคิมบัลล์] มีชื่ออยู่ในบันทึกผู้เข้าร่วมการประชุมของโรงเรียนวันอาทิตย์และปฐมวัยครบ 
ทุกครั้งเป็นเวลาหลายปี วันจันทร์วันหนึ่งท่านอยู่ในทุ่งกำลังยํ่าฟางให้กับพี่ชาย ทันใดนั้นเสียงระฆัง 
สัาหรับปฐมวัยที่อาคารประชุมก็ตังขึ้น 
4 'ผมต้องไปชั้นปฐมวัยแล้วครับ, ท่านพูดขึ้นต้วยความขวยเขิน 
' 'วันนี้เธอไปไม่ได เราต้องการให้เธอช่วย, พวกเขาบอก 
' 'แต่ พ่อจะให้ผมไปถาท่านอยู่ที่นี่, เด็กชายโต้กลับ 
' 'คุณพ่อไม่ไต้อยู่ที่นี่, พวกเขากล่าว 'และเธอก็ไปไม่ได, 
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บทที่ 36 

การสนทนาข้อพระคัมภีร์ 

การสนทนาข้อพระคัมภีร์ 

"กองฟางก็เพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ เกือบท่วมหัวสเป็นเซอร์ แต,ในที่สุดฟานก็ไปทัน โดยค่อย ๆ ปีนขึ้นทางหลัง 
เกวียนอย่างเงียบ ๆ กว่าจะมีใครสังเกตเห็นท่านก็ไปได้ครึ่งทางแลัว และบันทึกของท่านก็ยังครบถ้วน 
สมบูรณ" (Jesse A. Udall, " Spencer พ . Kimball, the Apostle from Arizona," Improvement Era, 
Oct. 1943, p. 591) 
เพียงเราทำเพิ่มขึนอีกเล็กน้อยในแต่ละวันในชีวิตของเรา ความแตกต่างก็จะเกิดขึ้นได้ ราล์ฟ วาลโด 
อีฌอร์สันกล่าวไวครั้งหนึ่งว่า: "พยายามทำให้มากที่สุดเท่าที่ท่านจะทำได้ เพราะนั่นคือทั้งหมดที่มี 
ให้กับท่าน" (as quoted in Richard L. Evans, Richard Evans9 Quote Book [Salt Lake City ะ 
Publishers Press, 1971], p. 50) 

การก้าวเทาของเราให้ยาวขี้นเรียกร้องการเสิยสละเสมอ 

มีราคาที่ตองจ่ายเพื่อบรรลุผลสำเร็จ 
อ่านคำสอนและพันธสัญญา 35:24 และ 82:10 
• ท่านเสียสละอะไรบ้างในการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมพระกิตติคุณ (อนุญาตให้มีการสนทนา 

หัวข้อนี้อย่างเต็มที่ นำนักเรียนไปสู่ความเข้าใจที่ว่าทำไมเราจึงเสียสละเวลา เงิน และบางครั้ง 
มิตรภาพ ตำแหน่ง และชื่อเสียงเพื่อพระกิตติคุณ) 

ชีวิฅของพระผู้ชวยให้รอดคอฅัวอยางของการก้าวเท้าให้ยาวขี้น 
เราจะดูชีวิตของพระคริสต์เป็นตัวอย่างได้เมื่อเรายอมรับการทาทายจากศาสดาให้ "กาวเทาของเรา 
ให้ยาวขึ้น" 
อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ต่อไปนี้ตามที่ท่านเห็นเหมาะสม 
• สิ่งเหล่านี้เป็นตัวอย่างของพระผู้ช่วยให้รอดในการทำมากกว่าที่ถูกขอให้ทำอย่างไร เราจะใข้สิ่ง 

เหล่านี้เพื่อกาวเทาของเราให้ยาวขึ้นได้อย่างไร (สาระสำคัญแต่ละอย่างมีอย่ในข้อมูลที่ให้มา) 
มัทธิว 14:13-21: ทรงเล้ียงคนห้าพันคน 
ยอห์น 13:4-17: พระเยซูทรงล้างเท้าอัครสาวกสิบสอง 
3 นีไฟ 17: พระเยซูทรงให้พรชาวนีไฟและสวดอ้อนวอนเพื่อพวกเขา 

ประจักษ์พยานและการท้าทาย 

แสดงประจักษ์พยานของท่านถึงพลังที่อย่ภายในเราแต่ละคนในการกาวเท้าของเรา "ให้ยาวขึ ้น" 
ท้าทายสมาชิกในชั้นเรียนให้เริ่ม เสียแต่เดี๋ยวนี ที่จะยอมรับการท้าทายจากประธานคิมปัลล์และก้าวเท้า 
ของพวกเขาให้ยาวขึ้นในบางเรื่องของชีวิต เสือนพวกเขาว่าจำเป็นตองมีการให้คำมั่นสัญญากับตัวเอง 
มีการทำงานและการเสียสละ แต่พวกเขาจะได้รับพร 
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40 เอสุรา แทฟท์ เบ็นสัน: 
สอนเร่ืองการเสียสละและ 

การรับใช้พระเจ้า 
วัตถประสงค์ 

การเตรียม 

ข้อแนะนำในการ 
ดำเนินบทเรียน 

ค้นคว้า I 

ดัชนีพระคัมภีร์ 

* • 1 

เรองเล่า 

เกิด: 4 สิงหาคม 1899 ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งประธาน: 1985-1994 

สมาชิกในชั้นเรียนจะเรียนรูวิธีที่ประธานเบ็นสันช่วยให้ผู้อื่นเข้าใจกฎแห,งการเสียสละ การทำดังนี้ 
จะทำให้พวกเขาเป็นผู้รับใชท่ีดีข้ึนในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า 

1. เตรียมแสดงรูปภาพเอสราแทฟท์เป็นสัน จากภาพสีทายเล่ม 

2. หาทางให้สมาชิกแต่ละคนมีพระคัมภีร์มอรมอน 

บทนำ 
(พระคัมภีร์มอรมอนและคำสอนและพันธสัญญาบางภาษาไม,มีดรรชนีช่วยในการศึกษา ถาพระคัมภีร์ 
ของท่านไม,มี ศึกษาคำว่า การเสียสละ จากพจนานุกรมท่ีดีร่วมกับนักเรียน) 
หาคำว่า เสียสละ จากดัชนีในพระคัมภีร์มอรมอนและคำสอนและพันธสัญญา ท่านจะพบข้ออางอิง 
พระคัมภีร์จำนวนมาก (แบ่งช้ันเรียนออกเป็นสองเล่มและอ่านส่ิงต่อไปน้ีให้นักเรียนฟิง) 
นักเรียนจะค้นคว้าพระคัมภีร์ในเรื่องการเสียสละ ครูจะให้ปริศนาจากข้ออ้างอิงที่เขียนไว้ใต้หัวข้อ 
;'การเสียสละ" เช่น: "ใจที่ชอกชั้าและวิญญาณที่สำนึกผิด,, แต่ละคนจะค้นหาคำน้ันในดรรชน้ีเพ่ือหา 
ข้ออ้างอิงพระคัมภีร ์ ซึ่งในที่นี้คือ 3 นีไฟ 9:20 และจากนั้นคุณจะหาข้อความนั้นในพระคัมภีร์ 
เม่ือหาพบแลว สมาชิกคนหน่ึงในกลุ่มจะถูกเสือกออกมาท่ีกระดานและเขียนคำ ที่สาม ของพระคัมภีร์ 
ข้อนั้นบนกระดาน คนท่ีตอบก่อนและถูกตองก็จะได'หน่ึงคะแนน 
(ท่านอาจต้องการให้รางวัลแก่ทีมท่ีชนะ อย่าใชเวลาเกินหกหรือเจ็ดนาทีในกิจกรรมนี้ และหลังจาก 
พาได้ส่ีหรือห้าหัวข้อแลวให้หยุดและสนทนาส่ิงเหล่าน้ันกับสมาชิก การสนทนานี้เป็นส่วนที่สำคัญ 
ที่สุดของบทเรียน จะทำให้นักเรียนเข้าสู่ประเด็นหลักของบทเรียน กิจกรรมนี้เป็นการทำให้สมาชิก 
มีส่วนร่วมและให้การทาทายพวกเขา) 

ประธานเบนสันเรียนรูหลักธรรมแพ่งการเสืยสละจากบิดามารดาของท่าน 

เล่าเร่ืองต่อไปน้ีจากชีวิตของประธานเป็นสันด้วยคำพูดของท่านเอง: 
;'ข้าพเจ้าอายุประมาณสิบสามปีเม่ือคุณพ่อได้รับหมายเรียกให้เป็นผู้สอนศาสนา มันเป็นช่วงที่กำลังมี 
โรคติดต่อในชุมชนเล็ก ๆ แห่งวิทนีย์ไอดาโฮ เหล่าพ่อแม่ได้รับการส่งเสริมให้ไปการประชุมศีลระลึก 
แต่ลูก ๆ ต้องอยู่ที่ไJานเพื่อหลีกเลี่ยงการติดโรคนี้ 
"คุณพ่อและคุณแม่ไปการประชุมศีลระลึกด้วยรถม้า (ลากด้วยม้าหน่ึงตัว) หลังเลิกประชุม เจ้า'ของราน 
ก็เปิดร้านเพื่อให้ชาวนาไปรับจดหมาย เพราะสมัยน้ันไปรษณีย์อยู่ในร้าน ไม่มีการซ้ือขายแต่การทำ 
เช่นน้ีทำให้ชาวนาไม,ต้องเดินทางไปไปรษณีย์ในวันจันทร์ สมัยนั้นไม่มีที่ทำการไปรษณีย์ในชนบท 
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ตัวอย่าง 

"ขณะท่ีคุณพ่อข่ีม้ากลับใม่าน คุณแม่เปิดจดหมายและทำให้ท่านทั้งสองประหลาดใจ มีจดหมาย 
ฉบับหนึ่งจากด้ป.ณ.บี ในซอลท่' เลค ซิตี้—หมายเรียกเป็นผู้สอนศาสนา ไม่มีใครถามว่าพร,อม 
เต็มใจหรือทำได้หรือไม่ อธิการคงรูเร่ืองน้ี และอธิการคือคุณป่จอร์จ ที.เบ็นสัน บิดาของคุณพ่อ 
ของข้าพเจ้า 
"เมื่อคุณพ่อกับคุณแม่ขับเกวียนเข้าไปในบริเวณบาน ท่านทั้งสองรองไห้—เราไม่เคยเห็นสิ่งนี้ 
ในครอบครัวของเรา เรามารวมกันท่ีรถม้า—พวกเรามีท้ังหมดเจ็ดคน—และถามว่าเกิดอะไรข้ีน 
"'ท่านพูดว่า 'ทุกอย่างเป็นปกติดี, 
'"แล้วคุณพ่อคุณแม่รองไห้ทำไมครับ?5 พวกเราถาม 
'"เข้าไปในห้องนั่งเล่นก่อนแล้วพ่อกับแม่จะอธิบายให้ฟิง, 

"เรานั่งล้อมวงรอบโซฟาเก่า ๆ ในห้องน่ังเล่น คุณพ่อบอกเราเกี่ยวกับหมายเรียกเป็นผู้สอนศาสนา 
ของท่าน จากนนคุณแมกพูดว่า: 'เราภาคภูมิใจที่รูว่าคุณพ่อถูกพิจารณาว่ามีค่าควรที่จะเป็นผู้สอน 
ศาสนา เราร้องไห้ก็เพราะเราตองแยกจากกันสองปี ลูกก็ร้ว่าพ่อและแม่ไม,เคยแยกจากกันเกิน 
สองคืน ตั้งแต่แต่งงานกันมา—และที่แยกจากกันก็เพราะคุณพ่อตองเข้าไปในหุบเขาเพื่อเก็บไม้ซง 
ไม้ไหญ,และฟืน' 
"และจากนันคุณพ่อก็ไปทำงานเผยแผ่ของท่าน แม้ว่าคร้ังน้ีนข้าพเจ้าจะไม่ค่อยเข้าใจนักถึงคำม่ัน 
สัญญาของคุณพ่อ แต่เวลาน้ีข้าพเจ้าเข้าใจมากข้ึนว่าการยอมรับการเรียกของท่านอย่างเต็มใจเป็น 
พยานที่แจ้งชัดถึงศรัทธาอันยิ่งใหญ่ของท่าน,, (in Conference Report, Oct. 1986, pp. 59-60; or 
Ensign, Nov. 1986, pp. 45-46) 
ประธานเป็นสันเรียนรูพลังแห่งการเสียสละจากตัวอย่างของคุณพ่อ ท่านเป็นลูกชายคนโต ขณะท่ี 
คุณพ่อของท่านรับใชงานเผยแผ ่ เอสรานอยด้องจัดการดูแลฟาร์มวัวนมของครอบครัว ต่อมาท่าน 
เป็นผู้สอนศาสนา เร่ิมโอกาสแห่งการรับใชพระเจ้าในชีวิตของท่านเอง 
ท่านรับใชหลายตำแหน่งในศาสนาจักร เป็นประธานสเตคสองคร้ัง หลังจากการรับใชเป็นประธาน 
สเตค ท่านถูกเรียกสู่โควรัมอัครสาวกสิบสอง การเรียกน้ีทำให้ท่านตองพยายามเลียนแบบตัวอย่าง 
ของคุณพ่อและทิ้งครอบครัวไว้เบื้องหลังขณะให้ความช่วยเหลือสิทธิชนในยุโรปหลังสงคราม 
โลกคร้ังท่ีสอง 

ประธานเบนสันเห็นความทุกขยากลำบากของสิทธิชนในยุโรปด้วยตาของทานเอง 

บราเดอร์เพ่รเดอริค ดับเบิลยู. บับเบิลติดตามประธานเป็นสันไปยุโรปหลังสงครามโลกครั้งที่สอง 
ประสบการณ์ต่อไปน้ีจากหนังสือ ชื่อ ออน วิงส ์ ออพ่ เฟธ ( On Wings of Faith ) ของบราเดอร์ 
บบเบิล บรรยายถึงการเสียสละท่ีประธานเป็นสันเห็นในบรรดาสิทธิชนชาวยุโรป 
ในการพูดคร้ังแรกของท่านในยุโรป ประธานเป็นสันกล่าวว่า: 

"พี่น,องชายหญิงของข้าพเจ้า หัวใจของข้าพเจ้าเต็มไปด้วยความซาบซึ้งเมื่อมองดูใบหนาที่สดใส 
ขึ้นของพวกท่าน หัวใจของข้าพเจ้ามอบความรักอันบริสุทธิ่ของพระผู้เป็นเจ้าแก่พวกท่าน 
"ขณะที่ข้าพเจ้ารูสึกขอบคุณสำหรับโอกาสนี ้ ข้าพเจ้ามาที่นี่พรอมกับความหนักใจ เม่ือเราขับรถ 
ผ่านดินแดนอันเขียวชะอุ่มและอุดมสมบูรณ์ของพวกท่าน ข้าพเจ้าเห็นผลลัพธ์ที่น่าหวาดกลัวของ 
มนุษย์ท่ีไม่เช่ือฟิงกฎของพระผู้เป็นเจ้าในทุกหัวระแหง 
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;ข้าพเจ้าไม,เข้าข้างฝ่ายใดหรือไม่ตำหนิใครสำหรับส่ิงท่ีเกิดข้ึน พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเป็นผู้พิพากษาและ 
กรพิพากษาของพระองค์จะยุติธรรมเพราะพระองค์ไม่ไดทรงทอดพระเนตรเพียงผลลัพธ์ของการ 
เดสินใจของเราเท่าน้ัน แต่พระองค์จะทรงพิพากษาเราตามเจตนาของใจเราด้วย... 
ขณะท่ีข้าพเจ้ามองเข้าไปในดวงตาท่ีเต็มไปด้วยคราบน้ําตาและเห็นพวกท่านหลายคนแทบจะส้ินเน้ือ 
]ระดาตัวและเกือบจะเสียชีวิต แต่ทว่าด้วยรอยยิ้มบนริมแปากที่แตกระแหงและแสงแห่งความรัก 
เละความเข้าใจฉายส่องในดวงตาของท่าน ทำให้ข้าพเจ้ารูว่าท่านซื่อสัตย์ต่อพันธสัญญาของท่าน 
ก่นเป็นคนชอบธรรม ท่านไม่ยอมให้ความเกลียดชังและความขมขื่นเข้าไปอยู่ในใจของท่าน 
'เราทุกคนเป็นพี่นองกัน เราทุกคนเป็นสมาชิกของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์--อาณาจักรของ 
^ระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดินโลก เรายอมรับพระดำรัสของพระอาจารย์อย่างสุดใจท่ีว่า 'เราสือผู้ดูแลพี่นอง 
เองเรา, " (Frederick พ . Babbel, On Wings of Faith [Salt Lake City: Bookcraft, 1972], pp. 37-39) 

)'อไปนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงของสต1สิทธิชนที่ประธานเบ็นสันพบหลังจากประชุมกับสมาชิก 
าทนทุกข์จากสงคราม 
^รีท่านนี้ใช ้ "ลุงกระสอบ" พันรอบเทาและขาแทนรองเทา และเวลาน้ีมันเร่ิมขาดเป็นช้ินเล็ก ชิ้นนอย 
สื้อผ้าของเธอขาดกะรุ่งกะริ่ง...สตรีที่ดีท่านนี้อาศัยในปรัสเซียตะวันออกช่วงก่อนการสัรบ 
เะยุติในเขตน้ัน สามีของเธอถูกฆ่า ทิ้งเธอไวกับลูกเล็ก ๆ สี่คน ลูกคนหนึ่งยังแบเบาะ ภายใตข้อตกลง 
J0งกองกำลังยึดครอง เธอเป็นชาวเยอรมันหนึ่งใน 11 ล้านคนที่ถูกบังคับให้จากบ้านเกิดและ 
ารัพย์สมบัติท้ังหมดของเธอไปเยอรมันตะวันตกเพ่ือหาบ้านหลังใหม่ เธอไดรับอนุญาตให้นำสิ่งจำเป็น 
ม่างอย่าง เครื่องนอน ฯลฯ เท่าที่จะบรรทุกลงได้ในเกวียนเล่มเล็ก ๆ ที่มีล้อทำด้วยไม้--ประมาณ 
กมสิบกิโลกรัม—ซึ่งเธอจะต้องลากเกวียนข้ามแผ่นดินที่รกร้างเนื่องจากสงครามครั้งนี ้ เธออุ้มลูก 
ไนเล็กขณะท่ีลูกคนอ่ืน ๆ เดินไปข้าง ๆ เธอเป็นระยะทางกว่าหน่ึงพันหกร้อยกิโลเมตร 
'เธอเร่ิมการเดินทางตอนปลายฤดูร้อน ในบรรดาทรัพย์สมบัติท่ีมีอยู, เธอไม,มีแมอาหารและเงินเธอจำใจ 
ใองหาอาหารจากทุ่งนาและป่าตามข้างทาง ที่แน่นอนคือเธอตองเผชิญอันตรายต่าง ๆ จากผู้น้ีภัยท่ี 
ฑ่กลัวและกองกำลังปล้นสะดม 

'ไม่นานหิมะก็ตกและอุณหภูมิตํ่าว่า -40 องศาเซลเซียส ลูกของเธอเสียชีวิตทีละคน ไม่แข็งตาย 
ไเป็นเหย่ือของความอดอยากหรือท้ังสองกรณี เธอฝืงพวกเขาในหลุมตน ๆ ข้างทางโดยใข้ข้อนเป็นพลั่ว 
น้ไดิน ในที ่สุดเมื ่อเธอมาถึงจดหมายปลายทางลูกคนเล็กก็ตายในออมแขนของเธอ เวลานี้ 
ธอไม,มีชอนแล้ว เธอจึงขุดหลุมศพในดินท่ีหนาวเย็นจนแข็งด้วยมือเปล่า 
'ขณะที่เธอเล่าถึงความยากลำบากเหล่านี้และเรื่องอื่น ๆ ในการประชุมแสดงประจักษ์พยาน เธอ 
)ธิบายว่าในขณะน้ันเธอแทบจะแบกรับความทุกข์โศกเหล่าน้ันไม่ไหว ที่นี่เธอได้คุกเข่าบนหิมะข้าง 
1ลุมศพของลูกคนสุดท้อง เวลานี้เธอสูญเสียลูกทุกคนและสามี เธอตองทิ้งสิ่งของทางโลกทั้งหมด 
บกนของเธอและแม้แผ่นดินเกิด เธอพบตัวเองอยู่ท่ามกลางผู้คนซึ่งสภาพของพวกเขาคล้ายคลึงกับ 
^ภาพอันน่าสมเพชของเธอ 
'ช่วงขณะของความเศร้าโศกอย่างสุดซึ้งและความสับสนวุ่นวายนี ้ เธอร้สึกเหมือนใจแตกสลาย 
[นความท้อแท้สิ้นหวังเธอคิดว่าจะทำอย่างไรให้ชีวิตของเธอจบสิ้นเสียทีเช่นเดียวกับเพื่อนมนุษย์ 
ๆนอ่ืนๆ กำลังทำอยู ่ เธอคิดว่ามันง่ายมากที่จะไปกระโดดสะพานที่อยู่ใกล้ๆหรือวิ่งให้รถไฟชนและ 
เล้วเธอเป็นพยานว่า ขณะท่ีความคิดน้ีเข้าจู่โจมเธอ บางสิ่งที่อยู่ในตัวเธอพูดว่า 'จงคุกเข่าลงและสวด-
D0นวอน, ต่อมาเธออธิบายด้วยความชื่นชมอย่างยิ่งว่า หลังจากน้ันเธอสวดออนวอน บ่อยเพียงใดซึ่ง 
1ธอไม1เคยทำบ่อยเช่นน้ันมาก่อน 

200 



บทที่ 36 

การสนทนา 

พระคัมภีร์ 

"เธอสรุปประจักษ์พยานท่ีงดงามน้ีว่าในบรรดาผู้คนท่ีระทมทุกข์ท้ังหมดในแผ่นดินอันน่าเศร์าของเธอใ4น 
เธอเป็นคนหนึ่งที่มีความสุขที่สุดเพราะเธอรู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์อยู ่ ว่าพระเยซูคือพระคริสต์ 
และว่าถ้าเธอซื่อสัตย์และจริงต่อไปจนถึงที่สุด เธอจะรอดในอาณาจักรชนสูงของพระผู้เป็นเจ้า" 
(Frederick พ. Babbel, On Wings of Faith, pp. 41—42) 
ฟานคิดว่าสตรีผู้นี้เข้าใจคำว่า การเสียสละ หรือไม่? พ่านคิดว่าเรื่องราวของเธอส่งผลอย่างไรต่อ 
ประธานเบ็นสันและผู้คนในยุโรป? (อนุญาตให้ตอบ) 

ประธานเฟ้นสันกระฅุ้นผู้อื ่นให้เสืยสละ 
ขณะยังอยู่ในยุโรป ประธานเบ็นสันกระตุ้นประธานคอร์นีเลียส แซพพี ประธานคณะเผยแผ่ดัช "ให้หา 
ที่ดินซึ่งสิทธิชนชาวดัชจะปลูกมันฝรั่งได้เพื่อลูแลความตองการดานสวัสดิการของตนเองปลายปีแรก 
สิทธิชนชาวดัชเก็บเกี่ยวมันฝรั่งได้ 66 เมตริกตัน—พอเพียงสำหรับดูแลความตองการส่วนใหญ่ของ 
พวกเขาเอง 
"ครั้นแลวผู้คนเหล่านี้ก็ได้รับคำขอร์องที่ไม,ธรรมดา เมื่อพวกเขาเข้าร่วมการประชุมใหญ่ทั่วคณะ 
เผยแผ่ท่ีรอตเตอร์ดัมเพ่ือขอบพระทัยพระเจ้าสำหรับพืชผลท่ีอุดมสมบูรณ์ประธานคณะเผยแผ่... กล่าวว่า 
'ศัตรู ร้ายกาจที่สุดอย่างหนึ่งที่พวกท่านได้เผชิญจากสงครามครั้งนี้คือคนเยอรมัน เรารู้ว่าท่าน 
มีความรู้สึกรังเกียจพวกเขาอย่างรุนแรงเพียงใด แต่เวลานี้คนเหล่านั้นทนทุกข์ความลำบากมากกว่า 
ที่เราเป็นอยู่และเราขอให้พวกท่านส่งมันฝรั่งทั้งหมดที่เก็บเกี่ยวได้ไปให้สิทธิชนชาวเยอรมันท่าน 
จะทำได้ไหม?' 
"พวกเขาทำ... 

"ปีต่อมาสิทธิชนชาวตัชเพาะปลูกมันฝรั่งได้ประมาณ 150 เมตริกตัน นอกจากนี้พวก{ขายังไปตกปลา 
และไดปลาเฮริงมาหลายถัง การตอบสนองต่อความสำเร็จคร้ังน้ีเป็นดังน้ี: 'เรายินดีมากที่ได้ให้มันฝรั่ง 
เหล่านั้นแก่สิทธิชนเยอรมันเมื่อปีที่แล้ว และเราตองการส่งทั้งหมดที่เก็บเกี่ยวได้ในปีนี้ให้พวกเขา 
พร้อมกับปลาเฮริงแช่เค็ม!" (Frederick พ . Babbel, On Wings of Faith, pp. 76-77) 
นอกเหนือจากการเสียสละ สิทธิชนชาวดัชยังถูกขอให ้ "รักศัตรูของพวกเขา" ด้วย 
• ความรู้สึกพิเศษหรือพรใดของพระกิตติคุณเป็นรางวัลของพวกเขา? (อนุญาตให้ตอบ) 

• สิทธิชนชาวดัชช่วยเหลือสิทธิชนชาวเยอรมันอย่างไร? พวกเขาช่วยตัวเองในรูปแบบที่สำคัญกว่า 
อย่างไร? (นำชั้นเรียนไปสู่ความเข์าใจที่ว่าการเสียสละส่วนตัวนำรางวัลมากมายมาให้) 

กษัตริย์เบ็นจามินแห่งพระคัมภีร์มอรมอน กล่าวไวในโมไซยา 2:18-19 ว่า "ดูเถิด ท่านเรียกข้าพเจ้า 
เป็นกษัตริย์ของท่าน และหากข้าพเจ้าผู้ที่ท่านเรียกเป็นกษัตริย์ของท่านได้ทำงานเพื่อรับใชท่านแล้ว 
เมื่อนั้นท่านควรทำงานเพื่อรับใชกันมิใช่หรือ? 
"และดูด้วยเถิด หากข้าพเจ้าผู้ที่ท่านเรียกเป็นกษัตริย์ของท่าน ผู้ใชวันเวลาของเขาไปในการรับใชท่าน 
และยังอยู่ในการรับใชพระผู้เป็นเจ้า สมควรจะได้รับความขอบคุณจากท่านแล้วโอท่านควรขอบคุณ 
กษัตริย์แห่งสวรรค์ของท่านสักเพียงใด!" 
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ตัวอย่าง 

พระเจ้าทรงรับเกไรเสียสละของเราและช่วยเราเมื่อเราขอความชวยเหลือ 
เหตุการณต่อไปน้ีเล่าโดยเฟรเดอริค ดับเบิลยู. บบเบิล แสดงให้เห็นว่าการเสียสละของประธานเบ็นสัน 
ทำให้ประธานเบ็นสันไดรับความช่วยเหลือจากพระเจ้าเป็นรางวัล 
สภาพการณ์โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเขตท่ีปกครองโดยรัสเซียอันเป็นเขตสงครามในอดีต ทำให้เจ้าหนาที่ 
ชั้นผู้ใหญ่ของศาสนาจักรเดินทางเข้าไปลำบาก แม้ว่าจะนำอาหาร เส้ือผ้า ฯลฯ ไปให้ก็ตาม 
บราเดอร์บับเบิลกล่าวว่า "เนื่องจากเราตัองเข้าไปในโปแลนด์ทางสายการบินที่มีจำกัดซึ่งชาวรัสเซีย 
กำหนดไวัระหว่างเบอร์ลินและวอร์ซอว ์ จึงจำเป็นตัองมีวีซ่าเข้าโปแลนด์ที่ยังไม่หมดอายุก่อนที่ 
เจ้าหนาท่ีทหารจะยินยอมออกคำส่ังให้ เราเข้าไปในเบอร์ลิน... 
uประธานเบ็นสัน...ชักถามอย่างเป็นห่วงว่าข้าพเจ้าได้รับอนุญาตแล้วหรือยัง เม่ือข้าพเจ้าตอบว่า ไม่ 
ท่านร้สึกผิดหวังอย่างเห็นได้ชัด ข้าพเจ้าเข้าใจอย่างลึกซี้งเช่นเดียวกับท่านว่าเรากำลังเผชิญกับปีญหา 
ที่ลูเหมือนจะเอาชนะไม,ได ้ ชั่วขณะหลังจากการครุ่นคิดอย่างหนักทางวิญญาณ ไม่มีคนใดคนหน่ึง 
ทำลายความเงียบ ท่านก็พูดขึ้นเบา ๆ แต่หนักแน่นว่า 'เรามาสวดออนวอนเกี่ยวกับเรึ่องนี้กันดีกว่า, 

"ประมาณสองหรือสามช่ัวโมงหลังจากประธานฌ็นสันเข้าไปในห้องเพ่ือสวดออนวอน ท่านกลับมายืน 
ที่ประดูห้องข้าพเจ้าและพูดด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าว่า 'เก็บของใส่กระเป้า เราจะไปโปแลนด์พรุ่งน้ีเข้า!, 

"ตอนแรกข้าพเจ้าแทบไม่อยากเชื่อสายตาตัวเอง ท่านยืนที่นั่นห้อมล้อมด้วยแสงสว่างไสวสวยงาม 
ใบหน้าของท่านส่องสว่าง ซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าใบหน้าของศาสดาโจเซฟคงส่องสว่างเช่นเดียวกันนี้ 
เมื่อท่านเต็มไปด้วยพระวิญญาณของพระเจ้า,, (Frederick พ . Babbel, On Wings of Faith, 
pp.131-32) 
คำสวดออนวอนของประธานเบ็นสันได้รับตอบ และท่านสามารถเข้าไปยังเขตท่ีไกลท่ีสุดเพ่ือช่วย 
เหลือและเพ่ือเพ่ิมพลังแก่สิทธิชนในเขตบอบช้ัาจากสงคราม 

ประจักษ์พยานและการท้าทาย 

แสดงประจักษ์พยานของท่านและขอให้สมาชิกในชั้นเรียนให้คำมั่นสัญญาที่จะสวดออนวอนเพื่อมี 
ประจักษ์พยานส่วนตัวว่าเอสรา แทฟท์ เบ็นสันเป็นศาสดาท่ีแท้จริงของพระเจ้า 
ท้าทายชั้นเรียนให้มองดูชีวิตของตนอย่างลึกซึ้งเพื่อดูว่าพวกเขากำลังเสียสละและรับใข้หรือไม่ ขอให้ 
พวกเขาถามตัวเองว่า: 
• ฉันกำลังช่วยเหลือคนยากจน? คนโชคร้ายหรือไม,? 
• ฉันกำลังเตรียมตัวเพื่อเป็นผูสอนศาสนาหรือไม,? 
ขอให้ช้ันเรียนมองข้ามประโยชน์ส่วนตนและสนใจความตองการของมนุษยชาติท้ังมวลมากข้ึน 
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เอสรา แ1ทฟท์ เบ็นสัน— 
ผู้รับใช้ที่จงรักภักดี 41 
วัฅถประสงค์ 

การเตรยม 

ข้อแนะนำในการ 
ดำเนินบทเรยน 
รูปภาพ 

การสนทนาข้อพระคัมภี' 

การสนทนา 

สมาชิกในชันจะเรียนร้ว่าความจงรักภักดต่อพระผู้เป็นเจ้าสามารถทำให้ชายและหญิงรับใชประเทศชาติ 
และเพ่ือนมนุษย์ได้ดีข้ึน 

1. เตรียมแสดงรูปภาพเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน จากภาพสีทายเล่ม 

2. เตรียมโปสเตอร์หลักแห่งความเชื่อข้อสิบสอง: "เราเชื่อในการขึ้นอยู่กับกษัตริย์ ประธานาธิบดี 
ผู้ปกครอง และผู้พิพากษาในการทำตาม การยกย่อง และการสนับสนุนกฎหมาย" (หลักแห่งความ 
เช่ือข้อ 12) หรือนำแผนภูมิหลักแห่งความเช่ือข้อท่ีสิบสอง (65012) มาจากห้องสมุดอาคารประชุม 

บทนำ 
กิจกรรมต่าง ๆ ของศาสนาจักร โรงเรียนและชุมชนของเราเป็นโอกาสดีเยี่ยมที่ทำให้เราได้รับใข้ 
เพ่ือนมนุษย์ 
• นอกเหนือจากการรับใข้ในศาสนาจักร แล้วทำไมผู้นำของศาสนาจักรจึงขอให้เรามีส่วนร่วมใน 

กิจกรรมชุมชนจังหวัดและประเทศ? (ในองค์การบริการชุมชนและรัฐบาลทุกประเภทตองการ 
ให้คนดีช่วยเหลือ และเราจะเติบโตจากการมีส่วนร่วมดังกล่าวได้และช่วยส่งเสริมอุดมการณ์ของ 
ศาสนาจักร ภายในชุมชนและประเทศชาติของเรา) 

ร์ อ่านอีเธอร์ 2:12 ร่วมกัน 
• เราจะรับใช้พระผู้ช่วยให้รอดโดยการมีส่วนร่วมในระบบการปกครองระดับชมชม จังหวัดและ 

ประเทศได้อย่างไร? (ยอมรับคำตอบที่แตกต่างและเนนว่าอิทธิพลของคนที่ฅาเนินชีวิตตาม 
พระกิตติคุณจะมีผลกระทบอย่างมากต่อชุมชนหรือรัฐบาล พระบิดาบนสวรรค์ของเราทรงห่วงใยลูก 
ทุกคนของพระองค์และเราจะเตรียมตัวเพื่อเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในพระหัตถ์ของพระองค์ 
เพ่ือเป็นพรแก่ผู้อ่ืนได้) 

อ่านคำสอนและพันธสัญญา 98:9-10 

• ท่านจะเตรียมตัวเองในการเลือกคนซื่อสัตย์เป็นตัวแทนในคณะรัฐบาลได้อย่างไร? ท่านจะเรียนรู 
อะไรได้ในเวลานี้ซึ่งจะช่วยให้ท่านฉลาดในการเลือกครั้งต่อ ๆ ไป? 

สมาชิกของศาสนาจักรควรซ่ือสัตย์ สนใจ และห่วงใยความความตองการของเพื่อนมนุษย์คุณสมบัติ 
เหล่านี้คือลักษณะพิเศษของผู้รับใช้ที่ดีของส่วนรวม 

ประธานเบนสันรับใช้ในตำแหน่งฅาง ๆ ด้วยความจงรักภ้กสี 
ตลอดชีวิตของท่าน ประธานฌ็นสันรับใช้ในตำแหน่งทางราชการมากมาย ในชุมชน ในรัฐท่ีท่านอยู่ 
รวมท้ังในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหรัฐ ภายใด้ประธานาธิบดี 
ดไวท์ ดี.ไอเซนฮาวร์ 
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การสนทนา 

ตัวอย่าง 

ท่านรับใช!นตำแหน่งต่างๆ ของลูกเสือระตับชาติด้วย รวมถึงการเป็นสมาชิกคนหน่ึงของสภาลูกเสือ 
แห่งชาติของอเมริกา นอกเหนือจากการรับใช้ราชการ ธุรกิจและลูกเสือแล้วประธานเบ็นสัน 
ยังได้อุทิศเวลาหลายปีให้กับการรับใช้ในศาสนาจักรด้วย กิจกรรมทั้งหมดนี้ได้ช่วยชุมชน รัฐ 
ประเทศและโลกของท่านและโดยเฉพาะอย่างย่ิง ศาสนาจักรของพระเจ้า 
เอ็ลเดอร์มาร์ค อี. ปีเตอร์เสัน ผู้รับใช้กับประธานเบ็่นสันเป็นเวลาหลายปีในสภาสิบสองกล่าวว่า: 
"ช่วงที่โดดเด่นที่สุดในชีวิตของท่านเกิดขึ้นเมื่อท่านได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
เกษตรในรัฐบาลของประธานาธิบดีดไวท์ ดี. ไอเซนฮาวร์ 
"เป็นความรับผิดชอบท่ีท่านไม,ได้แสวงหา เม่ือท่านรูว่าได้รับการพิจารณาให้เป็นเจ้าหนาท่ีคนหน่ึง 
ในคณะรัฐมนตร ี ท่านเห็นประธานเดวิด โอ.แมคเคย์ซึ่งต่อมาเป็นประธานของศาสนาจักร 
ประธานแมคเคย์กล่าวว่า 'คืนก่อน ผมได้รับเรื่องสำคัญมากทางโทรศัพท์, ผู้ที่โทรศัพท์มาอยาก 
ทราบถึงท่าทีของศาสนาจักรถาเสนอตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีให้เอ็ลเดอร์ฒ็นสัน ประธานแมคเคย์ 
กล่าวว่า 'บราเดอร์ฌ็นสัน จิตใจผมปลอดโปร่งในเรื่องนี้ ถาโอกาสมาถึงในวิญญาณท่ีเหมาะสม 
ผมคิดว่าคุณควรยอมรับ, 

"เอ็ลเดอร์ฌ็่นสันกล่าวว่าท่านแทบไม,อยากเชื่อว่าจะมีการเสนอตำแหน่งให ้ และบอกประธาน 
แมคเคย์ว่าท่านประสงค์จะทำงานของท่านต่อไปในฐานะสมาชิกคนหน่ึงของสภาสิบสอง 
"อย่างไรก็ด ี ประธานแมคเคย์แนะนำท่านว่าถาเสนอ [ตำแหน่ง] ให้ตองมีการสัมภาษณ์ ประธา-
นาธิบดีไอเซนฮาวร์ขอให้ประธานเบ็นสันมาท่ีนิวยอร์คและบอกท่านว่าบรรดาชาวนาของประเทศ 
ให้ความเคารพเอ็ลเดอร์เบ็นสันอย่างมาก และสนับสนุนให้ท่านยอมรับหนาท่ีเพ่ือชาติน้ีและตอบรับ 
การเรียกของรัฐบาล 
"ท่านรับใช ้ [ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร]เป็นเวลาแปดปี ประธานาธิบดีเคยบอก 
รัฐมนตรี (ประธานเบ็นสัน) ว่าอยากให้ท่านอยู่ในคณะรัฐมนตรีตลอดช่วงที่ประธานาธิบดีดำรง 
ตำแหน่ง ในทำเนียบขาว รัฐมนตรีผู้นี้ก็ได้ทำตังนน,, ("President Ezra Taft Benson," Ensign, Jan. 
1986, p. 7) 
• ประธานาธิบดีไอเซนฮาวร์คาดหวังความประพฤติทางศีลธรรมแบบใดจากผู้นำเช่นเอ็ลเดอร์ 

เบ็นสัน? (ยอมรับคำตอบที่อาจแตกต่าง และฌนว่าความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีเป็น 
คุณสมบัติ 2 ประการท่ีได้รับการยอมรับ) 

เมื่อครั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรในรัฐบาลสหรัฐ การตัดสินใจของเอ็ลเดอร์ฌ็นสัน 
ไม่ได้ทำให้ทุกคนช่ืนชอบเสมอไป 
• ท่านคาดหวังความช่วยเหลือใดจากพระเจ้าในการตัดสินใจตังกล่าว? (อนุญาตให้ตอบ) 

"คร้ังหน่ึงท่านเดินทางไปรัสเซียในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ประธานเบ็นสันได้รับ 
ประสบการณ์ที่เปิดเผยให้ทราบถึงศรัทธาอันลึกซึ้งทางศาสนาของคนรัสเซียบางคน 
"ท่านได้หารือกับนายกรัฐมนตรีครุทชอฟและเจ้าหนาที่ระตับสูงท่านอื่น ๆ ของรัฐบาลรัสเซีย 
ในฐานะตัวแทนของสหรัฐ ภายหลังเสร็จส้ินการประชุม ท่านแสดงความปรารถนาที่จะไปเยี่ยม 
โบสถ์บางแห่งที่ชาวคริสต์ยังคงได้รับอนุญาตให้ประชุมที่นั่น หลังจากยืนกรานว่าจะไปให้ได้ 
ท่านก็ถูกนำไปยังโบสถ์แบพติสแห่งหนึ่งในกรุงมอสโค นักข่าวที่ติดตามท่านไปรัสเซียเพื่อทำข่าว 
การประชุมของท่านกับรัฐบาลก็ติดตามท่านไปท่ีโบสถ์เล็ก ๆ แห่งน้ีด้วย 
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บทที่ 36 

"มันเป็นโบสถ์คริสเตียนแห่งหนึ่งที่ยังคงเปิดอยู่ในจำนวนไม่ณเห ,งในเมืองใหญ่ ผู้เข้าร่วมประชุม 
ส่วนใหญ่จะเป็นคนสูงอายุ และหลายคนเป็นสตรี 
"ขณะที่กลุ่มคนอเมริกันกลุ่มใหญ่นี้เดินเข้าไปในโบสถ ์ คนในที่ประชุมจะหันมามองอย่างตกตะลึง 
โดยไม่เชื ่อสายตาตัวเอง รัฐมนตรีเบ็นสันซึ่งเป็นชาวอเมริกันคนหนึ่งถูกเรียกใหัมาที่แท่นพูดโดย 
ไม,คาดคิดมาก่อน 
"ด้วยความตื่นเด้นจนพูดไม่ออก ท่านเป็นพยานในเมืองนั้นถึงการเป็นอยู่จริงของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ 
" 'พระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์อยู ่ ข้าพเจ้ารูว่าพระองค์ทรงพระชนม์ ข้าพเจ้ารูว่าพระเยซูคือพระคริสต์ 
และพระผู้ไถ่ของโลก , ท่านประกาศ 
"คำพูดของท่านถูกแปลในภาษารัสเชีย เห็นได้ว่าทุกคนในที่ประชุมพยักหนาเห็นด้วยกับคำพูดแต่ละ 
ประโยค เหล่าสตรีเปิดผ้าคลุมผมออกและเช็ดนี้าตา พวกผู้ชายเอามือป้ายนี้าตาที่คลอเบ้าอยู่พวกนักข่าว 
ใจแข็งที ่มาเพราะรูสึกว่าตนเองถูกบังคับใหเปีนผู ้ติดตามของรัฐมนตรีว่าการ และเป็นผู้ที ่ไม ,ไดใหั 
ความสนใจในการรวมกลุ่มทางศาสนาครั้งนี้แต่แรก เวลานี้พวกเขารัองไหัร่วมกับที่ประชุม 

"มันเป็นช่วงเวลาอันศักดิสทธิ' หัวใจถูกหลอมวิญญาณหนึ่งอยู่ลอมรอบผู้เข้านมัสการอย่างที่พวกเขา 
ไม่เคยรูสึกมาก่อน พวกเขากอดอกและกัมศีรษะสวดอ้อนวอนด้วยความถ่อมใจ 
"'ข้าพเจ้าเชื่อมั่นในการสวดอ้อนวอน , เสียงของรัฐมนตรี [เอ็ลเดอร์ฌ็นสัน] กล่าวต่อ 'เป็นไปได้ที่จะ 
คนพบและใชอำนาจที่มองไม่เห็นเป็นแหล่งแห่งพลังและความมั่นคงในยามยากลำบาก จงอย่ากลัว 
จงรักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า รักพระเจ้า รักกันและกัน รักมนุษย์ทุกคน ความจริงจะชนะ 
เวลาอยู่ข้างความจริง , 

จากนั้นนักข่าวชาวอเมริกันก็เดินตรงไปที่ประตูอย่างชา ๆ ด้วยท่าทีที่ถ่อมใจซึ่งตรงกันข้ามกับครัง-
แรกที่พวกเขาเข้ามาอย่างสิ้นเชิง ขณะที่พวกเขาเดินผ่านแถวที่นั่ง มือที่ห่วงใยและใจที่หิวโหยก็เอื้อม 
ออกมายังพวกเขา จากนั้นคำขอบคุณก็เปล่งออกมาเป็นเสียงเพลง 'ขอพระเจ้าอยู่ด้วยจนเจอกันอีก... 
'แมัทุกคนจะรูดีว่าความหวังนี้เสือนลางเต็มทีในความเป็นมตะของพวกเขา" ( " a Moving Experience 
in Russia," Ensign, Jan. 1986, pp. 12-13) 
ประธานเบ็นสันจะไม ,มีโอกาสรับใข้ชาวโลกอย่างนี้หากท่านไม่ยอมรับการเรียกใหัรับใชประเทศใน 
ฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร แมัว่าท่านจะเป็นอัครสาวกของพระเจ้าก็ตาม 

ความรักการเ?เนลูกเสือของประธานเบนสัน 
ในการประชุมใหญ่ฐานะปุโรหิตสามัญ เมื่อประธานเบ็นสันเป็นประธานโควรัมอัครสาวกสิบสองท่าน 
เป็นผู้พูดซึ่งในคำพูดนั้น ท่านทบทวนความทรงจำอันมีค่ายิ่งสมัยเมื่อท่านเป็นหัวหนาหมู่ลูกเสือ ตงแต่ 
การรับใชลูกเสือครั้งแรก ท่านก็ใข้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตในการเป็นลูกเสือ ท่านเล่าว่า: 

"ข้าพเจ้ารูสึกขอบคุณเสมอที่เมื่อหกสิบห้าปีก่อนอธิการที่ดีคนหนึ่งในวอร์ดของเรามาหาข้าพเจ้า และ 
ขอให้ข้าพเจ้าเป็นหัวหนาหมู่ลูกเสือของเด็กชายยี ่สิบสี่คนในวอร์ดวิทนีย์" จากนั้นประธานเบ็นสัน 
ก็เล่าถึงการเข้าแข่งขันในโครงการร่วมพัฒนาร้องเพลงประสานเสียงร่วมกับเด็กชายยี่สิบสี่คนนั้น 
และได้รับชัยชนะจากการแข่งขันที่สเตคแฟรงคลิน แล้วไปร่วมแข่งขันในเขตโลแกนกับอีกหกสเตค 
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ท่านเล่าต่อว่า: "ในท่ีสุดเวลาก็มาถึงเม่ือกลุ่มของเราต้องเดินข้ึนไปบนเวที ขณะที่นักดนตรีของเรา 
บรรเลงเพลง 'เดอะ สตาร์แอนด์สไตรพส์ฟอร์เอเวอร์, ("The Stars and Stripes forever" เพลง 
เพื่อชาติยอดนิยมเพลงหนึ่ง) เด็กชายยี่สิบสี่คนใfนก็เดินเป็นแถวเรียงหนึ่งไปตามทางเดินและยืน 
เป็นครึ่งวงกลมบนเวท ี ขณะเดียวกันข้าพเจ้าก็ย่อตัวอยู่ระหว่างแถวที่นั่งเพื่อนำพวกเขา จากน้ัน 
พวกเขาก็ร้องเพลงต้วยลีลาและนำเสียงอันไพเราะอย่างที่ข้าพเจ้าไม่เคยไดยินพวกเขารองมาก่อน 
และแน่นอนท่านคงนึกภาพออกว่า ข้าพเจ้าจะไม่นำเรื่องนี้มาเล่าให้ฟิงถ้าเราไม่ไดรับชัยชนะที่หนึ่ง 
ในโลแกน... 
"ในการประชุมลูกเสือหลังจากชัยชนะของเรา เด็กผู้ชายเหล่าน้ัน (ที่ข้าพเจ้าไม่เคยลืมสิ่งที่มีคุณค่า 
สำหรับพวกเขา) ทำให้ข้าพเจ้านึกขึ้นไดว่าในช่วงเวลาแห่งความตื่นเต้นนั้น ข้าพเจ้าไต้ให้สัญญากับ 
พวกเขาถ้าเราชนะในโลแกน ข้าพเจ้าจะพาพวกเขาเดินเทาข้ามภูเขา 56 กิโลเมตรไปทุบเขาแบร์ 
เลค วัณลย..." 
หลังจากน้ันพวกเด็กผชายก็ขอร้องให้แต่ละคนโกนผมเพ่ือว่าพวกเขาจะ "' ไต้ไม่ต้องหวีผมให้ยุ่งยาก 
ในการเดินทางครั้งนี้" และช่างตัดผมก็บอกหัวหนาหมู,ว่าเขาจะ "โกนหัวของท่าน...ให้ฟรี ๆ 
เราทุกคนจึงโกนหัวโลนกันจนสน 
ประธานเบ็นสันกล่าวว่า "มันเป็นสามสัปดาห์พิเศษที่ไต้อยู่ร่วมกับเด็กผู้ชายยอดเยี่ยมเหล่านั้น 
ท่ามกลางป่าเขาลำเนาไพรและทะเลสาบ ข้าพเจ้าอยากจะเล่าชีวิตของเด็กแต่ละคนนับจากเวลานั้น 
จนถึงบัดน้ีให้พวกท่านฟิง ข้าพเจ้าภูมิใจในตัวพวกเขา" 
ประธานเบ็นสันยังคงติดต่อกับเด็กผู้ชายเหล่านี้อย่างสมํ่าเสมอ หลายปีต่อมาท่านทราบว่าทุกคน 
ยกเวนสองคนแต่งงานในพระวิหารและดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในศาสนาจักร: หัวหนาหมู,ลูกเสือ 
อธิการท่ีปรึกษา พนักงาน สมาชิกสภาสูง ฯลฯ ต่อมาท่านกล่าวว่า "ข้าพเจ้าไปอริโซนาตอนใต้.. 
และระหว่างการประชุมข้าพเจ้าสังเกตเห็นหน้าคุ้น ๆ ต้านหลังห้องประชุม หลังจากเลิกประชุม 
คนหน่ึงในสองคนท่ีเราขาดการติดต่อเดินตรงมาหา เราโอบกอดกันและกัน ข้าพเจ้าพูดกับเขาว่า 'คุณ 
มาทำอะไรที่นี่?,...เขาตอบว่า 'ผมไม่ไต้ทำอะไรมากหรอก ผมเป็นแค,หัวหน้าหมู,ลูกเสือ,... จากน้ัน 
เขาก็เล่าให้ข้าพเจ้าฟิงว่าเขาแต่งงานนอกศาสนาจักร แต่ภรรยาเข้าร่วมกับศาสนาจักรแลว... เราเร่ิม 
ส่งจดหมายติดต่อกัน และหลายเดือนต่อมาข้าพเจ้าไต้รับเกียรติให้ประกอบพิธีการผนึกให้กับคู,สามี 
ภรรยาท่ีดีคู่น้ี'กับลูก ๆ ของเขาในพระวิหารซอลท์เลค 
"ต่อมาไม่นาน" ประธานเบ็นสันกล่าว "ข้าพเจ้าพูดที่การประชุมประจำปีของเบอร์รูฟาร์ม ไอดาโฮ 
ที่เบอร์เลย์ ไอดาโฮ ไม่นานก่อนเร่ิมการประชุม ข้าพเจ้า...เห็นชายคนหนึ่งกำลังแจกบทความ 
วิชาการแก่เกษตรกรที่เข้ามา...[เขา] คือเด็กคนสุดทายในยี่สิบสี่คนที่เราสืบหา 
"หลังการประชุม เราสองคนไต้พูดคุยกัน เขาแต่งงานในศาสนาจักรแต่นอกพระวิหาร จากน้ัน 
ไม่นานข้าพเจ้าก็ไต้รับอภิสิทธิ0ในการผนึกชายผู้น้ีกับภรรยาและลูก ๆ ของเขาในพระวิหาร" (see 
Conference Report, Oct. 1984, pp. 60-61; or Ensign, Nov. 1984, pp. 46-47) 
ประธานฌ็นสันใชเวลาเกือบทั้งหมดของชีวิตในการรับใชชุมชนและศาสนาจักร พิจารณาคำถาม 
ต่อไปนี้รับฟิงทุกคำตอบ 
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ๆเพที A1 

• ประธานเป็นสันได้รับความสุขแบบไหนจากการรับใช้ต่าง ๆ ในชีวิตของท่าน? 
• คุณรูสึกว่าท่านมีความสามารถส่วนตัวอะไรบางจากการรับใช้นี้? 
• ท่านมีประโยชน์ต่อชุมชนที่ท่านรับใช้อย่างไร? 

ประจักษ์พยานและการฑ้าทาย 
แสดงโปสเตอร์หลักแห่งความเช่ือขอสิบสองและทาทายให้สมาชิกรับใช้ไนโรงเรียน ชุมชนและประเทศ 
ชาติของพวกเขาอย่างซ่ึอสัตย์ ไม,ว่าพวกเขาจะมีความสามารถอะไรก็ตาม แสดงประจักษพยานว่าหลัก 
แห่งความเชื่อขอสิบสองคือแผนส่วนหนึ่งของพระผู้เป็นเจ้าในการช่วยเหสือผู้คนของพระองค์ 
เป็นพยานถึงการเรียกจากสวรรค์ของประธานเอสรา แทฟท์ เป็นสันในฐานะศาสดาของพระผู้เป็นเจ้า 
เป็นพยานด้วยว่าถาคนดีเช่นประธานเป็นสัน บิดามารดาของท่าน และตัวท่านยินดีรับใช้ชุมชนจังหวัด 
และประเทศชาติ ชาวโลกจะได้รับพร 
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42 ฮาเวิร์ด ดับฒิลยู. ฮันเตอร์: 
ในรอยพระบาทของ 

พระผู้ช่วยให้รอด 
วัตถประสงค์ 

การเตรียม 

เกิด: 14 พฤศจิกายน 1907 ระยะเวลาท่ีดำรงตำแหน1วประธาน: 1994-1995 

ศึกษาชีวิตของประธานฮาเวิร์ด ดับเบิลยู. ฮันเตอร์และช่วยสมาชิกในชั้นเรียนทำตามคำแนะนำของ 
ประธานฮันเตอร์เพ่ือเป็นเหมือนพระคริสต์มาก,ข้ึน 

1. เตรียมแสดงรูปภาพต่อไปน้ี: ประธานฮาเวิร์ด ดับเบิลยู. ฮันเตอร์ จากภาพสีท้ายเล่ม พระเยซูคริสต์ 
ในวัยเด็ก (62124 ชุดภาพพระกิตติคุณ 206) พระเยซูทรงทำให้พายุสงบ (62139 ชุดภาพพระกิต-
ติคุณ 214) พระเยซู พระคริสต์ (62572 ชุดภาพพระกิตติคุณ 240) และเจ้าจงไปดังน้ัน (62494 
ชุดภาพพระกิตติคุณ 235) 

2. ทำบัตรคำสองแผ่นต่อไปนี ้ (ข้อความน้ียกมาจาก Howard พ . Hunter, That We Might Have 
Joy, {Salt Lake City: Deseret Book Co., 1994], p. 9; see also Ensign, May 1993, p. 65) 

3. เขียนข้อพระคัมภีร์และข้อความต่อไปน้ีบนกระดานหรือโปสเตอร์: 

4. หากเป็นไปได ้ ทำสำเนาข้อความของประธานฮันเตอร์ เกี่ยวกับการรูจักพระคริสต์แจกให้สมาชิก 
แต่ละคน 

5. เตรียมชอล์กเขียนกระดานหรือสีเทียนหรือสีฌจิกถาท่านจะทำโปสเตอร์ 
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ข้อแนะนำในการ 
ดำเนินบทเรยน 
รูปภาพ 

ตัวอย่าง 

รูปภาพ 

ตัวอย่าง 

พระคัมภีร์ 
ตัวอย่าง 

บทนำ 

แสดงรูปภาพฮาเวิร์ด ตับเบิลยู. ฮันเตอร์ 
• นี่คือใคร? (ถ้าไม่มีใครรูจัก บอกเขาว่านี่คือประธานฮาเวิร์ด ตับเบิลยู. ฮันเตอร์ ประธานคนท่ี 

สิบสี่ของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชนยุคสุดท้าย) 
ฮาเวิร์ด ตับเบิลยู. ฮันเตอร์ เกิดวันท่ี 14 พฤศจิกายน ปี 1907 ในบอยซ่ี ไอดาโฮ คุณพ่อของฮาเวิร์ด 
ไม่ได้เป็นสมาชิกของศาสนาจักรเมื่อเฮาเวิร์ดเป็นเด็ก เมื่อท่านอายุสิบสองปีท่านอยากได้รับฐานะ-
ปุโรหิตแห่งแอรันเพื่อจะได้เป็นมัคนายกและส่งผ่านศีลระลึก ท่านตองขออนุญาตคุณพ่อเพื่อจะรับ 
บัพติศมา 
อธิบายว่าสมาชิกหลายคนในชั้นเรียนอาจทำบางสิ่งที่คลายกับประธานฮันเตอร์ในเวลาที่ยังเด็กและ 
เป็นวัยรุ่น 
เม่ือท่านอายุยังน้อย ท่านมีงานยุ่งเสมอ ท่านขายหนังสือพิมพ์ ซ่อมนาฬิกาปลุกที่พังแล้ว เรียนรูการทำ 
กรอบรูป กลายเป็นช่างท่ีเก่ง และเรียนรูการเล่นดนตรีหลายประเภท 
แสดงรูปภาพพระเยซูคริสต์ช่วยร้านช่างไมของโจเซฟ อธิบายว่าประธานฮันเตอร์ตองเป็นคนงานที่ดี 
ในวัยเยาว์ของท่านเช่นเดียวกับพระเยซูแน่นอน 

ในช่วงที่ท่านเป็นวัยรุ่น เมื่อมีประกาศแผนก่อสร้างโบสถ์หลังใหม่ เฮาเวิร์ดเป็นคนแรกที่จ่ายเงิน 
ให้กับการสร้างน เงินยี่สิบห้าดอลลาร์ของท่านได้มาจากการเก็บออมเป็นเวลาหลายปี และเป็นเงิน 
จำนวนเงินที่มากทีเดียวในสมัยนั้น 
เมื่อฮาเวิร์ดเรียนอยู่ชั้นมัธยม ท่านตั้งวงออเคสตร้าของตนเอง ซึ่งส่วนใหญ่จะเล่นในงานโรงเรียน 
มัธยมในเมึองบอยซี่ ไอดาโฮ ภายหลังจากสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยม ท่านกับวงออเคสตร้า 
ไปเล่นบนเรือท่องเท่ียวท่ีล่องไปญ่ีปุน จีนและฟิลิปปินส์ในปี 1927 
อธิบายว่าประธานฮันเตอร์ชอบดนตรีที่ดี อ่านคำสอนและพันธสัญญา 25:12 ให้1นักเรียนหัเง 
เมื่อฮาเวิร์ด ฮันเตอร์หมั้นหมายคลาร่า เจฟส์ ท่านเลิกอาชีพนักดนตรีเพื่อท่านจะสามารถทำตาม 
เป้าหมายใหม่ในการแต่งงานและมีครอบครัวได้ดีขึ้น ท่านรูสึกว่าการแต่งงานและครอบครัวเป็น 
เป้าหมายสูงสุดของชาวคริสต์ ต่อมาท่านพูดว่า "ไม่มีหลักธรรมใดของชีวิตที่ส่งเสริมความรัก 
ความอดกล้ัน และการอุทิศในบ้านมากไปกว่าหลักธรรมแห่งการแต่งงานนิรันดร,, (in Conference 
Report, Oct. 1972, p. 67; or Ensign, Jan. 1973, p. 65) 
ในปี 1934 ช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าในสหรัฐ ฮาเวิร์ด ดับเบิลยู. ฮันเตอร์ทำงานเต็มเวลาและ 
เข้าเรียนกฎหมายไปด้วย ท่านสำเร็จการศึกษาพร้อมเกียรตินิยมและเริ่มทำงานกฎหมายในแคลิฟอร์เนีย 
ในเดือนมกราคมของปี 1940 ท่านทำงานหนักเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวของท่าน,, (see Conference Report, 
Oct. 1994, pp. 66-70; or Ensign, Nov. 1994, pp. 49-51) 
จนกระท่ังเป็นผู้ใหญ่ ฮาเวิร์ด ฮันเตอร์ยอมรับการเรียกมากมายที่จะรับใช รวมถึงการรับใชเป็นอธิการ 
และจากน้ันเป็นประธานสเตค ท่านทำงานเพื่อทำให้การเรียกในศาสนาจักรสำเร็จเสมอ 
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บัตรคำ 

รูปภาพ 

การสนทนา 

เอ็ณดอร์แอลมา ซอน ผู้ช่วยสภาอัครสาวกสิบสอง กล่าวถึงครั้งที่ฮาเวิร์ด ดับเบิลยู. ฮันเตอร์ถูกเรียก 
สู่โควรัมอัครสาวกสิบสองว่า ''ข้าพเจาดีใจมากที่ได้ยินว่าประธานฮนเตอร ์ [ย้อนไปเมื่อท่านดำรง-
ตำแหน่งประธานสเตค] ถูกเรียกเข้าสู่ที่ว่างในโควรัมอัครสาวกสิบสอง ประธานฮันเตอร์เป็นผู้นำ 
ในไซอันมาหลายปี ท่านได้รับการเห็นชอบ และข้าพเจากล่าวว่าศาสนาจักรโชคดีมากจริง ๆ 
ที่เรียกบุคคลผู้มากด้วยคุณธรรมและคุณวุฒิท่านนี,้, (in Conference Report, Oct. 1959, p. 55) 

ประธานฮันเตอร์รักพระผู้ชวยให้รอดและพยายามทำตามต้วอยางของพระองค์ 
ประธานฮันเตอร์ตระหนักถึงคุณงามความดีท่ีท่านพบในพระชนม์ชีพของพระเยซูคริสต์ ตังแต่ท่าน 
อายุยังนอยมาก และท่านพยายามท่ีจะดำรงชีวิตดังเช่นพระผู้ช่วยให้รอด โดโรธีนองสาวของท่าน 
พูดถึงท่านว่า '"เฮาเวิร์ดอยากทำดีและเป็นคนดีเสมอ พี่ชายที่แสนดี เขาดูแลฉัน เขาอ่อนโยนต่อ 
คุณพ่อและคุณแม่ของเรา ฮาเวิร์ดรักสัตว์และมักจะนำสัตว์ร่อนเร่กลับมาบานด้วยเสมอ, มีภ,ูทดนำ 
อยู่ข้างบานของพวกท่านและวันหนึ่งเด็กชายหลายคนในละแวกนนซึ่งไม ,ได้เป็นสมาชิกของ 
ศาสนาจักรโยนลูกแมวลงไปในคู พอมันขึ้นมาได้พวกเขาก็จะโยนมันลงไปอีก พวกเขาทำอย่างนี้ 
ซาแลว ซํ้าเล่าจนเหนื่อยและเลิกทำ 'ฮาเวิร์ดเดินผ่านมาและจับ[ลูกแมว] ขึ้นมา มันนอนอยู่ที่นั่นเกือบ 
จะตายแล้ว และเขานำมันกลับไปบ้าน คุณแม่กลัวว่ามันจะตาย จึงห่อมันไว์ในผ้าห่มและวางมันไว้ 
ใกณ้ตาผิงและดูแลมัน, มันไม,ตายและพวกเขาเลี้ยงแมวนั้นเป็นเวลาหลายป ี 'เขามีความเมตตา 
กรุณามาก, โดโรธีกล่าว 'ฉันไม่เคยเห็นพี่ชายทำอะไรผิดในชีวิตของเขาเลย,,, (James E. Faust, 
"The Way of an Eagle," Ensign, Aug. 1994, pp. 4, 6) 
ติดบัตรคำ: 
"ความสุภาพอ่อนโยนดีกว่าความโหดเหี้ยมทารุณ,, ฮาเวิร์ด ดับเบิลยู. ฮันเตอร์ 
"ความเมตตากรุณายิ่งใหญ่กว่าการปีบบังคับ,, ฮาเวิร์ด ดับเบิลยู. ฮันเตอร์ 
อธิบายใ,หสมาชิกในชั้นเรียนฟิงว่าประธานฮันเตอร์แสดงความสุภาพอ่อนโยนและความเมตตา 
กรุณาตลอดชีวิตของท่าน 

ประธานฮ้นเตอร์ชอบเลาเรื่องพระเยซู 

ประธานฮันเตอร์ชอบเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูจากพระคัมภีร์ไบเบิล เรื่องหนึ่งคือเรื่องเมื่อครัง 
พระเยซูทำให้พายุในทะเลกาลิลีสงบ 
แสดงรูปภาพพระเยซูทำให้พายุสงบ ทบทวนเรื่องราวเกี่ยวกับรูปภาพอย่างย่อ ๆ (ลูมัทธิว 8:23-27) 
ประธานฮนเตอร์สอนเราว่าถ้าเรา "มุ่งสายตาไปที่พระเยซ ู เราจะ...ไม่หวาดกลัวเฌ้อยู่ท่ามกลาง 
ลมแห่งความสงสัยที่เพิ่มขึ้น,, (in Conferencr Report, Oct. 1992, p. 24; or Ensign, Nov. 1992, 
p. 19) 

• เราจะทำอะไรได้บัางเพื่อเพ่งสายตาไปที่พระเยซูคริสต์? 
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ฯ!'ทที Aๆ 

แบบ'ฝึกหัดบนกระดาน 

แบบ'ฝึกหัดพระคัมภีร์ 
บนกระดาน 

ตัวอย่าง 

ประธานฮนเตอร์เชื่อวาศาสนาคริสต์คอแผนของการปฏิบ้ฅ 

ประธานฮันเตอร์กล่าวว่า: "ชาวคริสต์ที่แท้จริงต้องเขาใจว่าพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ไม่ใช่ 
เป็นเพียงพระกิตติคุณแห่งความเช่ือ มันคือแผนของการปฏิบัติพระกิตติคุณของพระองค์คือพระกิต-
ติคุณแห่งกฎเกณฑ์...คำสั่งในการปฏิบัติ"( That We Might Have Joy, p. 131; or Conference 
Report, Apr. 1967, p. 115; or Improvement Era, June 1967, p. 101) 
กฎเกณฑ์เป็นมากกว่าคำขอร้อง บางครังมันคือคำส่ัง สิ่งที่ท่านไม,ควรพยายามหลีกเลี่ยงที่จะทำ 
พระเจ้าทรงเตรียมประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมบางอย่างสำหรับเราด้วยแผนพระกิตติคุณ แต่พระองค์ทรง 
คาดหวังว่าเราจะปฏิบัติ ไม,เพียงแต่ยืนมองอยู่เฉย ๆ 
ประธานฮันเตอร์แนะนำว่า: "การเพียงแต่พูด ยอมรับและเชื่อนั้นไม่พอ สิ่งเหล่านั้นจะไม,มีประโยชน์ 
อันใดจนกว่ามันจะถูกเปลี่ยนเป็นการปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน...จากใfนมันจะกลายเป็นแหล่งกำเนิด 
ที่ดีที่สุดของประจักษ์พยานส่วนตัว เรารูเพราะเราได้รับประสบการณ์ เราไม่ตองพูดว่า 'บราเดอร์โจนส์ 
พูดว่ามันจริง และผมเชื่อเขา, แต่เราจะพูดได้ว่า 'ผมทำตามหลักธรรมเหล่านี้ในชีวิตของผม และผมรู 
โดยผ่านประสบการณ์ส่วนตัวว่ามันจริง", ( That We Might Have Joy, p. 133; or Conference 
Report, Apr. 1967, p. 116; or Improvement Era, June 1967, p. 101) 
เพ่ิมคำต่อไปน้ีบนกระดาน: ปฏิบัติตาม ผลัดวันประกันพรุ่ง ไป นั่ง เกลียด สังเกต ทำ ด ู เพิกเฉย 
รู้สึก ให ้ เชื่อ บอกล่วงหน้า สวดอ้อนวอน กลับใจ รัก 
ใหัสมาชิกในช้ันเรียนมาขางหน์าและวงล้อมคำท่ีพวกเขาคิดว่าเป็นคำพระกิตติคุณท่ีเรียกร้องการปฏิบัติ 
คำเหล่านี้เป็นตัวเขม 
ยอนกลับไปท่ีพระคัมภีร์สองข้อบนกระดาน ให้สมาชิกในชั้นเรียนมาข้างหนาและวงล้อมคำพระกิต-
ติคุณที่เรียกร้องการปฏิบัติในพระคัมภีร์ข้อเหล่านี้(พิมพ์คำเหล่านี้เป็นตัวเข้ม) 

จงขอแลวจะได้จงหา แล้วจะพบ จงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่าน , , 

(ม'ทธิว 7:7) 

จงร้กศัตรูของท่าน จงอวยพรคนที ่แช่งด่าท่าน จงทำดีต ,อผู้ที ่ 
เกลียดชังท่าน , , (มัทธิว 5:44) 

ประธานฮ้นเตอร์ทำตามตัวอย่างของพระเยชุคริสต์เมื่อเผชิญสถานการณ์ที่ลุกคามชวิตท่าน 
ประธานฮันเตอร์ทำตามตัวอย่างของพระเยซูคริสต์เมื่อเผชิญสถานการณ์ที่คุกคามชีวิต 
"วันที่ 7 กุมภาพันธ ์ ปี 1993 ท่านอยู่ที่มหาวิทยาลัยบริคัม ยัง เพื่อพูดในการประชุมไฟร์ไซด์ของ 
สิบเกาสเตคและถ่ายทอดรายการโทรทัศน์ เมื่อประธานฮันเตอร์ลุกขึ้นปราศรัยต่อผู้ใหญ่โสดเกือบ 
สองหม่ืนคนในแมริออท เซนเตอร์ผู้โจมตีคนหน่ึงขู่ท่านโดยร้องตะโกนว่า 'หยุดอยู่ตรงนั้น!, ชายคนน้ัน 
ประกาศว่ามีระเบิดและระเบิดมือ และสั่งให้ทุกคนออกจากที่นั่นยกเว้นประธานฮันเตอร์หลายคน 
ออกไป แต่ประธานฮันเตอร์ยังคงยืนนิ่งอยู่ที่แท่นพูดพร้อมกับพนักงานรักษาความปลอดภัยสองคน 
แม้ว่าจะถูกขู่โดยส่ิงท่ีมองดูเหมือนปีน แต่ประธานฮันเตอร์ก็ยังคงปฏิเสธอย่างหนักแน่นที่จะอ่านข้อ 
ความที่ชายคนนั้นส่งให้ท่านในขณะเดียวกันนั้นเองนักศึกษาไดพากันร้องเพลง 'เราขอบพระทัย 
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ตัวอย่าง 

รูปภาพและกระดาน 

สำหรับศาสดา' ผู้โจมตีคนนั้นก็รูสึกมึนงงไปชั่วขณะ [มีคน] วิ่งเข้าไปจับตัวเขาและคุมตัวเขาไว้... 
พนักงานรักษาความปลอดภัยดึงตัวประธานฮันเตอร์ให้นอนลงบนพื้นเพื่อความปลอดภัย 
"แน่นอนว่าผู้ฟิงตื่นกลัวอย่างมาก แต่ไม่นานก็กลับสู่ภาวะปกติหลังจากตั้งสติไม่กี่นาที ประธาน 
ฮันเตอร์ก้าวไปที่ไมโครโฟนเป็นครั้งที่สองและอ่านบรรทัดแรกของข้อความที่ท่านเตรียมมาว่า: 
'ชีวิตมีการทาทายเสมอ' ท่านหยุดมองไปยังผู้ฟิง และกล่าวเสริมว่า 'ตังที่แสดงให้เห็นไปแลว' 
จากนั้นท่านก็พูดข่าวสารของท่านต่อไปราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น" ( Ensign, Aug. 1994, 
pp. 11-12) 

ประธานฮ้นเตอร์ท้ิงงานอาชีพของทานอยางเฅีมใจและติดตามพระผู้ชํวยให้รอดในฐานะอัครสาวก 
ความสามารถทุกด้านของประธานฮันเตอร์ถูกนำมารับใช้พระผู้ช่วยให้รอดเมื่อท่านลูกเรียกเป็น 
อัครสาวกในเดือนตุลาคมของปี 1959 และท่านให้การรับใช้พระเจาเต็มเวลาตั้งแต่นั้นมาจนกระทั่ง 
ท่านเสียชีวิต เอ็ลเดอร์นีล เอ. แมกซ์เวลล์ ผู้ซึ่งรับใช้กับประธานฮันเตอร์ในโควรัมอัครสาวก 
สิบสองกล่าวถึงท่านว่า: 

"ประธานฮาเวิร์ด ตับเบิลยู. ฮันเตอร์เป็นชายที่อ่อนโยน ครั้งหนึ่งท่านปฏิเสธงานที่คนหนุ่มอย่าง 
ท่านอยากได้เพราะมันหมายความว่าอีกคนหนึ่งจะไม่มีงานทำ เมื่อข้าพเจ้าตื่นขึ้นหลังจากวันที่ 
เหน่ือยอ่อนและเต็มไปด้วยฝ่นในการทำงานมอบหมายในอียิปต์ร่วมกับท่าน ชายผู้ถ่อมใจคนเดียว 
กันนี้ขัดรองเทาให้ข้าพเจ้าจนขึ้นเงา งานที่ท่านหวังว่าจะทำให้สำเร็จโดยไม่ให้ใครเห็นจะแสดงให้ 
เห็นถึงความอ่อนโยนได้ในสิ่งที่เป็นเรื่องธรรมดาและเกิดขึ้นเป็นประจำ,, ("Meek and Lowly," 
Brigham Young University 1986-87 Devotional and Fireside Speeches [1987], p. 61; see 
also Ensign, Aug. 1994, p. 9) 
แสดงรูปภาพพระเยซูคริสต์และเจ้าจงไปและกระทำน้ัน ประธานฮันเตอร์ทาทายเราทุกคนให้เดิน 
ตามรอยพระบาทของพระผู้ช่วยให้รอดอย่างใกลชิดมากข้ึน อ่านหรือให้สมาชิกคนหนึ่งอ่านคำพูด 
ของประธานฮันเตอร์บนกระดานหรือโปสเตอร์ 

"เราต้องร ูจ ักพระคริสต์ด ีกว ่าเด ิม เราต้องระลึกถึงพระองค์บ ่อย 
กว่าเดิม เราต้องรับใช้พระองค์อย่างกล้าหาญมากกว่าเดิม , , (Howard 
พ. Hunter, That We Might Have Joy, p. 5;or Conference Report, 
Apr. 1994, p. 84; or Ensign, May 1994, p. 64) 

อ่านคำสรรเสริญประธานฮันเตอร์ที่กล,ไวโดยเอ็ลเดอร์เจมส์ อี.เฟาส์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง: 
"ประธานฮันเตอร์เป็นคนหนึ่งที่เป็นเหมือนพระคริสต์และมีความรักมากที่สุดเท่าที่เราเคยรูจัก 
วิญญาณภาพของท่านลึกซี้งยิ่งนัก ท่านอยู่ภายใต้การชักนำของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ในฐานะพยาน 
พิเศษของพระองค์เป็นเวลาหลายปี ความเข้มแข็งทางวิญญาณของประธานฮันเตอร์สมบูรณ์พร์อม 
อย่างน่าทึ่ง มันคือแหล,งนั้าทุของมนุษย์ทั้งปวง ท่านสงบในเรื่องศักดิสิทธิ ถ่อม ในเรื่องศักดิสทธ 
ระมัดระวังเมื่อท่านพูดเรื่องศักดิสทธิ ท่านมีสันติภายใน ความสงบสุขและความสูงส่งของจิต-
วิญญาณ อันเป็นเอกลักษณ์ในบรรดาลูกหลานของพระผู้เป็นเจ้า การทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส 
ในหลาย ๆ ครั้งเป็นดัง 'ไฟของคนถลุงแร , , ช่วยทำให้ท่านกลายเป็นภาชนะที่บริสุทธิของ 
พระผู้เป็นเจ้าและเป็นศาสดาบนแผ่นดินโลกในยุคสมัยน, ( Ensign, Aug. 1994, p. 13) 
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บทที่ 36 
งานมอบหมาย มอบหมายสมาชิกสองคนในช้ันเ1ยนเตรียมอ่านและอธิบายข้อพระคัมภีร์ต่อไปน้ีให้ช้ันเ1ยนฟิงในช่วง 

ของบทเรียนสัปดาห์หนา: คำสอนและพันธสัญญา 131:1-4 และคำสอนและพันธสัญญา 132:15-17 

ประจักษ์พยานและการท้าทาย 
แจกสำเนาข้อความของประธานฮันเตอร์ตามท่ีอยู่ในส่วนของการเตรียมหมายเลขสามแก่นักเรียน และ 
ทาทายให้พวกเขาจดจำไว้เป็นเคร่ืองนำทางชีวิต 
แสดงประจักษ์พยานส่วนตัวถึงการเรียกที่เป็นการพยากรณ์ของประธานฮาเวิร์ด ดับเบิลยู. ฮันเตอร์ 
ทาทายสมาชิกให้ศึกษาชีวิตและคำสอนของประธานฮันเตอร์เพ่ือทำให้เขามีศรัทธาและประจักษ์พยาน 
ในการเรียกของท่านเพ่ิมข้ีน 
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43 ฮาเวิร์ด ดับเบิลยู. ฮันเตอร์ะ 
มุ่งเน้นไปที่พระวิหาร 

วัตถประสงค 

การเตรยม 

ข้อแนะนำในการ 
ดำเนินบฑเรยน 

รูปภาพ 

รูปภาพ 

สมาชิกในชั้นเรียนจะเข้าใจพรของพระวิหารและความสำคัญได้ดีขึ้นในชีวิตของพวกเขา โดยผ่าน 
คำสอน ของประธานเฮาเวิร์ด ดับเบิลยู. ฮนเตอร์ 

1. เตรียมแสดงรูปภาพต่อไปนี้ พระวิหารที่ใกล้ที่สุดหรือพระวิหารที่สมาชิกในชั้นเรียนรู'จัก 
อ่างบัพติศมาในพระวิหาร (62031 ชุดภาพพระกิตติคุณ 504) คู่หนุ่มสาวที่เพิ่งแต่งงานยืนอยู่นอก 
พระวิหารอาจใชภาพคู่แต่งงานที่สมาชิกในชั้นเรียนรูจักก็ได้ หรือใชภาพคู่หนุ่มสาวที่กำลังจะไป 
พระวิหาร (62559) จากห้องสมุดอาคารประชุม 

2. หน่ึงสัปดาห์ก่อนสอนบทเรียน มอบหมายสมาชิกในช้ันเรียนหน่ึงหรือสองคนเตรียมอ่านคำสอน 
และพันธสัญญา 131:1-4; 132: 15-17 ให้ชั้นเรียนฟิง ขอให้พวกเขาอธิบายความหมายของ 
ข้อความนั้นด้วย 

บทนำ 
ขณะเป็นประธานของศาสนาจักรประธานฮาเวิร์ด ดับเบิลยู. ฮันเตอร์ได้ให้คำแนะนำที่ได้รับการดลใจ 
แก่สมาชิกของศาสนาจักรเกี่ยวกับความสำคัญของพระวิหารอันเป็นเครื่องมือในการทำให้กลายเป็น 
เหมือนพระคริสต์มากขี้น ประธานฮันเตอร์ให้ความสนใจเป็นพิเศษในเรื่องของพระวิหารและงาน 
พระวิหารตลอดชีวิตของท่าน เม่ือคร้ังเป็นประธานสเตค ท่านเป็นผูนาในการก่อสร้างและการอุทิศ 
พระวิหารลอสแองเจลลิส งานหนาที่อย่างหนึ่งที่ท่านทำก่อนจะสิ้นชีวิตขณะเป็นประธานของ 
ศาสนาจักรคือเป็นประธานการอุทิศพระวิหารเบาน์ทิฟูล ยูท่าห์ 
แสดงรูปภาพพระวิหารและอ่านข้อความต่อไปนีของประธานฮันเตอร์หลังจากท่านได้รับการสนับสนุน 
ในการประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคมปี 1994: 

"และบัดนี ้ พี่นองชายหญิงที่รักของข้าพเจ้า โดยทางพลังและอำนาจของฐานะใJโรหิตที่มอบให้ 
และโดยคุณธรรมของการเรียกซึ่งข้าพเจ้าดำรงอยู่ในเวลานี้ ข้าพเจ้าขอให้พรท่าน ข้าพเจ้าอวยพร 
ท่านในความพยายามที่จะดำรงชีวิตให้เหมือนพระคริสต์มากขี้น ข้าพเจ้าอวยพรท่านให้มีความปรารถนา 
มากขึ้นในการมีค่าควรต่อใบรับรองเข้าพระวิหารและเข้าพระวิหารให้บ่อยที่สุดเท่าที่โอกาสอำนวย 
ข้าพเจ้าอวยพรให้ท่านได้รับสันติจากพระบิดาบนสวรรค์ในบ้านของท่าน และได้รับการนำทางในการ 
สอนครอบครัวให้ทำตามพระอาจารย์,, (in Conference Report, Oct. 1994, p. 119; or Ensign, Nov. 
199^, p. 88) 
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การสนทนา 

การสนทนา 

ประธานฮันเตอร์ขอให้เราทำให้พระวิหารเ!เนสัญลักษณ์ยิ่งใหญ่แห1งการเปีนสมาชิกของเรา 
อ่านข้อความต่อไปนี้จากประธานฮันเตอร์: 
"ข้าพเจ้า...เชือเชิญสมาชิกของศาสนาจักร พระวิหารของพระเจ้าเป็นสัญลักษณ์ย่ิงใหญ่ สมาชิกภาพ 
ของพวกเขาและเป็นฐานแห่งสวรรค์สำหรับพันธสัญญาอันศักดิสทธิทสุดของพวกเขา ความ 
ปรารถนาสูงชุดของใจข้าพเจ้าคืออยากให้สมาชิกทุกคนของศาสนาจักรมีค่าควรในการเข้าพระวิหาร" 
("President Howard พ. Hunter: Fourteenth President of the Church," Ensign, July 1994, p. 5) 
• การทำให้พระวิหารเป็นสัญลักษณ์ยิ่งใหญ่แห่งการเป็นสมาชิกเรียกร้องอะไรจากเรา? (ควร 

สนทนาการ "มีค่าควรในการเข้าพระวิหาร" ดวย) 
• การมีค่าควรในการเข้าพระวิหารหมายความว่าอะไร? (อธิบายว่าอธิการหรือที่ปรึกษาของเขา 

จะสัมภาษณ์ทุกคนท่ีต้องการใบรับรองเข้าพระวิหาร) 
สมาชิกท่ีต้องการเข้าพระวิหารควรมีประจักษ์พยานถึงพระบิดาบนสวรรค์ พระเจ้าพระเยซูคริสต์ 
และพระวิญญาณบริชุทธ พวกเขาควรสนับสนุนศาสดาของพระเจ้า เจ้าหนาท่ีช้ันผู้ใหญ่และผู้นำ 
ของศาสนาจักรในทองท่ีของพวกเขา พวกเขาไม่ควรเห็นต้วยกับคำสอนหรือเข้าร่วมกับกลุ่มหรือ 
บุคลลที่ออกไปจากศาสนาจักรและกับคำสอนหรือการปฏิบัติที่ตรงกันข้ามกับพระกิตติคุณ 
พวกเขาควรเข้าร่วมการประชุมศีลระลึก การประชุมฐานะปุโรหิต และการประชุมอื่น ๆ ของ 
ศาสนาจักรอย่างซ่ือสัตย์ พวกเขาควรทำการเรียกท่ีเจ้าหนาท่ีฐานะปุโรหิตมอบให้อย่างเอาจริงเอาจัง 
พวกเขาควรพยายามรักษาพระบัญญัติทุกข้อของพระเจ้า รวมถึงการสวดออนวอนการจ่ายส่วนสิบ 
เต็ม การซ่ือสัตย์ท้ังในคำพูดและการกระทำ และการละเวนจากการใชชา กาแฟ แอลกอฮอล์ ยาสูบ 
และสารอ่ืน ๆ ที่เป็นอันตรายหรือทำให้ติด 
พวกเขาควรดำรงชีวิตให้บริสุทธิและดีงาม และควรทำตามกฎพรหมจรรย์ของพระเจ้า พวกเขา 
ควรดำรงชีวิตสอดคล้องกับหลักธรรมพระกิตติคุณในสัมพันธภาพทางวิญญาณและทางร่างกาย 
กับสมาชิกคนอื่น ๆ ในครอบครัวของเขา พวกเขาไม่ควรกระทำการล่วงเกินผู้อื่นทางวิญญาณ 
ทางร่างกาย ทางจิตใจหรือทางอารมณ์ 
พวกเขาควรเต็มใจสารภาพบาปและละทิ้งมัน ต้องสารภาพการล่วงละเมิดที่รุนแรงนอกเหนือ 
จากกฎที่กล่าวมากับอธิการของเขา 

• ทำไมทัศนคติและพฤติกรรมเหล่านี้จึงสำคัญ? (ชี้ให้เห็นว่าพระเจ้าทรงประสงค์ให้ผู้ที่จะเข้าไป 
ในพระนิเวศน์ของพระองค์พยายามดำรงชีวิตให้ศักดิสทธิ) 

ประธานฮันเตอร์สอนว่าผู้ใหญ่ทุกคนควรดำรงชีวิตให้มีค่าควรและถึอใบรับรองเข้าพระวิหาร 
พ่านสอนว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตที่เข้าพระวิหารไม่ไต้ควรถึอใบรับรองเข้าพระวิหารดวย แล้วพระเจ้า 
จะทรงให้พรทุกประการท่ีพวกเขาพึงไต้หากพวกเขาดำรงชีวิตเพ่ือจะไต้เข้าพระวิหาร 
ประธานฮนเตอร์กล่าวว่า: "ข้าพเจ้าหวังว่าสมาชิกผู้ใหญ่ทุกคนจะมีค่าควร—และถือ—ใบรับรอง 
เข้าพระวิหารท่ียังไม่หมดอายุ แม้ว่าโอกาสในการเข้าพระวิหารจะยังไม่มาถึงหรือไม่ไต้ใชใบรับรอง 
เข้าพระวิหารบ่อยนัก" ("The Great Symbol of Our Membership," Ensign, Oct. 1994, p. 5) 



ตัวอย่าง 

การสนทนา 

รูปภาพและการสนทนา 

ประธานฮันเตอร์ชวยสิทธิชนเข้าใจพันธสัญญานิร ,นดร์ที่ทำในพระวิหาร 
ให้สมาชิกคนหน่ึงในช้ันเรียนอ่านข้อความต่อไปน้ีจากประธานฮันเตอร0': 
uพระวิหารเป็นสถานท่ีแห,งคำเฌะนำท่ีเปิดเผยความจริงอันลึกซ้ึงเก่ียวกับอาณาจักรของพระผู้เป็นเจา 
เป็นสถานที่แห่งสันติที่ซึ่งความคิดจะมุ่งไปยังเรื่องทางวิญญาณ และความกังวลทางโลกจะถูก 
เก่็บเอาไว้ก่อนในพระวิหาร เราทำพันธสัญญาท่ีจะเช่ือฟิงกฎของพระผู้เป็นเจา และมีสัญญาที่ทำไว้ 
กับเราโดยมีเงื่อนไขอยู่บนความซื่อสัตย์ของเราซึ่งจะขยายไปถึงนิรันดร" ( The Priesthood and 
You [Melchizedek Priesthood Study Guide, 1966], p. 293; see also Ensign, Oct. 1994, p. 2) 
• ท่านคิดว่าการทำพันธสัญญาศักดิสิทธิหมายถึงอะไร? (ชี้ให้เห็นในการสนทนาว่าพันธสัญญา 

เป็นสัญญาสองส่วน: ในพระวิหารเราไดรับสัญญาถึงพรนิรันดรอันยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นพันธสัญญา 
จากพระเจา พรเหล่าน้ีมีเง่ือนไข อย่างไรก็ดี มันขึ้นอยู่กับพันธสัญญาในส่วนของเราซึ่งคือเรา 
ตองซึ่อสัตย์ในการรักษาพระบัญญัติของพระเจา) 

• ท่านไดทำพันธสัญญาอะไรไปแล้วในชีวิตของท่าน? (สมาชิกส่วนใหญ่ในชั้นเรียนจะไดรับ 
บัพติศมาแล้ว) 

ชี้ให้เห็นในการสนทนาว่าบัพติศมาเป็นพันธสัญญาสำคัญและศักดิสทธึ่ เมื่อบัพติศมาเรายอมรับ 
พระนามของพระเยซูคริสต์และเราสัญญาท่ีจะรักษาพระบัญญัติของพระองค์ หลังจากบัพติศมาเรา 
ได้รับfiไรยืนยันโดยผู้ดำรงฐานะปโรหิตแห่งฌ็ลคิเซเด็ค เราได้รับสิทธิในของประทานแห่งพระ-
วิญญาณบริสุทธิพรอมการยืนยันนี้ เม่ือเรามีค่าควร ของประทานน้ีจะนำและปลอบโยนเรา เราได้รับ 
สัญญาว่าพระวิญญาณของพระเจ้าจะสถิตอยู่กับเราและจะยังคงอยู่กับเราตราบที่เราดำรงชีวิตอย่าง 
มีค่าควร หลังจากบัพติศมาเราได้รับคำแนะนำให้รับส่วนศีลระลึกทุกสัปดาห์ เราได้ต่อพันธสัญญา 
บัพติศมาของเราในขณะที่เรารับส่วนศีลระลึกอย่างมีค่าควร 
บางคนอาจเคยไปพระวิหารเพื่อรับบัพติศมาแทนคนตายแล้ว ขอให้ผู้ที่เคยมีส่วนร่วมในพิธีการ 
เหล่านี้เล่าประสบการณ์ของพวกเขา (แสดงรูปอ่างบัพติศมาขณะดำเนินการสนทนา) 
คนจำนวนมากที่เคยมีชีวิตบนแผ่นดินโลกไม่มีโอกาสได้ยินพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์หรือ 
ได้รับบัพติศมา โดยผ่านพิธีการในพระวิหารการช่วยให้รอดจึงเป็นสิ่งที่เป็นไปได้สำหรับคนตาย 
บัพติศมาเป็นพิธิการทางโลก และเวลานี้ผู้ที่ตายไปแล้วอยู่ในโลกแห่งวิญญาณเราจะรับบัพติศมา 
แทนพวกเขาในพระวิหาร เราเรียกการทำดังนี้ว่า "บัพติศมาโดยตัวแทน , , คนตายมีอิสระที่จะ 
ยอมรับหรือปฏิเสธพิธีการนี้ที่ได้ทำเพื่อพวกเขา 
สนทนาว่าพิธีการน้ีกระทำกันอย่างไร (ในพระวิหาร คนหนุ่มสาวหรือคนอ่ืน ๆ จะสวมชุดบัพติศมา 
สีขาวลงไปในอ่างที่เตรียมไว้โดยเฉพาะ [แสดงรูปภาพอีกครั้ง] คนที่รับบัพติศมาจะเป็นตัวแทน 
ของคนตาย ที่เป็นตัวแทนจะถูกจุ่มลงในนํ้า เช่นเดียวกับที่เราถูกจุ่มเมื่อเรารับบัพติศมา หลังจาก 
บัพติศมาคนที่เป็นตัวแทนจะได้รับการยืนยันจากผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งฌ็ลคิเซเด็ค ผู้นี้จะวางมือ 
บนศีรษะของตัวแทนและให้สิทธิในของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิแก่เขาหรือเธอสำหรับคนท่ี 
เสียชีวิตไปแล้ว ซึ่งเป็นวิธีเดียวกับที่เราได้รับการยืนยันเมื่อเรารับบัพติศมา) 
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1เทหี A ว. 

รูปภาพและการสนทนา 

พระคัมภีร์ 

ตัวอย่างและรูปภาพ 

ประธานฮันเตอร์แนะนำเยาวชนให้เตรียมสำหรับพันธสัญญาอันศักดิ ๋สิทธิ ๋ของการแตงงานใน 
พระวิหาร 
แสดงรูปภาพคู,หนุ่มสาวเพิ่งแต่งงานที่เดินอยู่นอกพระวิหารให้สมาชิกในชั้นเรียนดู 
• คู่ที่แต่งงานในพระวิหารได้รับสัญญาอะไร ซึ่งคู่ที่แต,งงานนอกพระวิหารไม่ได้รับ? อาทิเช่น ท่าน 

คิดว่าทำไมจึงสำคัญที่ค,ูสามีภรรยาตองแต่งงานในพระวิหาร? (นำการสนทนาไปสู่สัญญาของการ 
อยู่ด้วยกันชั่วนิรันดร การมีลูกหลานนิรันดร และการได้รับความสูงส่งในอาณาจักรชั้นสูง ไม,มี 
สิ่งใดบนแผ่นดินโลกเปรียบได้กับของประทานยิ่งใหญ่ที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงเตรียมให้กับลูก ๆ 
ของพระองค์ เนนให้เห็นว่าศักยภาพของสมาชิกแต่ละคนในช้ันเรียนย่ิงใหญ่เพียงใด ทุกคนจะเป็น 
เหมือนพระผู้เป็นเจ้า พระบิดานิรันดรของเราได้ ถาเขาหรือเธอได้รับพิธีการทั้งหมดนั้นและรักษา 
พันธสัญญาทุกข้อที่ทำในพระวิหารอธิบายว่า ค,ูสามีภรรยาที่มีชีวิตอยู่ซึ่งไม,สามารถไปแต่งงาน 
ในพระวิหารได้จะดำรงชีวิตอย่างมีค่าควรเพ่ือได้ใบรับรองเข้าพระวิหาร เมื่อมีโอกาสและมีการสร้าง 
พระวิหารใหม่ พวกเขาก็พร้อมที่จะเข้าพระวิหาร) 

ให้สมาชิกสองคนที่มอบหมายไว้แล้วอ่านและจากนั้นอธิบายให้ชั้นเรียนฟิงว่าข้อความพระคัมภีร์ 
ต่อไปนี้หมายถึงอะไร: ค.พ. 131:1-4 และ ค.พ. 132:15-17 

ประธานฮันเตอร์แนะนำเยาวชนให้มคาควรในการเข'ไพระวิหาร 

พันธสัญญาพระวิหารมีค่ายิ่งกว่าสิ่งของทางโลกใด ๆ ที่เราอาจได้มา 
ให้สมาชิกคนหนึ่งอ่านข้อความต่อไปนี้จากประธานฮันเตอร์: 
"มันคือการทำให้พระเจ้าทรงพอพระทัยสำหรับเยาวชนที่ไปพระวิหารอย่างมีค่าควรและกระทำ 
บัพดิศมาแทนผู้ที่ไม,มีโอกาสได้รับบัพติศมาในชีวิตนี้ มันคือการทำให้พระเจ้าพอพระทัย เมื่อเราไป 
พระวิหารอย่างมีค่าควร เพื่อทำพันธสัญญาของเรากับพระองค์เป็นส่วนตัวและผนึกเป็นคู่สามีภรรยา 
และเป็นครอบครัว และมันคือการทำให้พระเจ้าทรงพอพระทัยเมื่อเราไปพระวิหารอย่างมีค่าควร 
เพื่อกระทำพิธีการแห่งความรอดให้ผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว หลายคนรอคอยการทำพิธีการเหล่านี้แทน 
พวกเขาอย่างเร่าร้อน,, ( Ensign, OCt. 1994, p. 5) 
ย้อนกลับไปที่รูปพระวิหารอีกครั้ง ประธานฮันเตอร์ขอให้เราทำให้พระวิหารเป็นสัญลักษณ์ของ 
การเป็นสมาชิกของเราและบอกวิธีที่เราจะทำได ้ ให้สมาชิกในชั้นเรียนอ่านข้อความของประธาน 
ฮันเตอร์ต่อ 
"นอกจากจะมีพระวิหารเป็นสัญลักษณ์ของเราแล้ว เราตองปรารถนาที่จะให้เป็นดังนั้นด้วย เราตอง 
ดำรงชีวิตอย่างมีค่าควรเพื่อเข้าพระวิหาร เราตองรักษาพระบัญญัติของพระเจ้า หากเราจะเลียนแบบ 
พระอาจารย์และนำเอาคำสอนและตัวอย่างของพระองค์เป็นแบบอย่างสูงสุดในชีวิตของเราจะเห็นว่า 
ไม่ยากท่ีจะมีค่าควรในการเข้าพระวิหาร จงม่ันคงและจงรักภักดี ในทุกย่างกาวของชีวิต เพื่อเราจะ 
" ยึดมั่นต่อมาตรฐานอันศักดิสทธและบริสุทธิของความประพฤติและความเชื่อได,้, (Ensign, Oct. 
1994, p. 5; เนนตัวเอน) 
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ประจักษ์พยานและการฑ้าทาย 

สรุปจากย่อหนาสุดทายที่สมาชิกในชั้นเรียนอ่าน อ่านตัวเอนอีกครั้งเน้นว่านี่สือสิ่งที่เราต้องทำ 
เพื่อมีค่าควรในการเขาพระวิหาร แสดงประจักษ์พยานต่อชั้นเรียนว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำให้ 
พระวิหารและการแต่งงานในพระวิหารเป็น "สัญลักษณ์ของการเป็นสมาชิกของเรา" 
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กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์: 
ทำการเลือกอย่างถูกต้อง 44 
เกิด: 23 มิถุนายน 191C 

วัตถุประสงค์ 

การเตรียม 

ข้อแนะนำในการ 
ดำเนินบทเรียน 
รูปภาพ 

) ระยะเวลาทดัารงต้าแหน่งประธาน: 1993-

เพ่ือช่วยให้สมาชิกในชันเรียนเข้าใจความสำคัญของการเลือกอย่างถูกต้องขณะท่ีพวกเขายังเปีนหนุ่มสาว 

หมายเหตุ: ควรมอบหมายล่วงหนาก่อนสอนบทเรียนน้ี 

1. มอบหมายสมาชิกในชั้นเรียนรายงานเก้าเรื่องต่อไปนี้ ชั้นเรียนเล็กอาจต้องให้สมาชิกรายงานมาก 
กว่าหน่ึงเร่ืองช้ันเรียนใหญ่อาจให้สมาชิกรไยงานร่วมกัน พยายามให้ทุกคนมีส่วนร่วม 
• รายงาน 1: ในแทเบอร์'นาเคิล 
• รายงาน 2: ดาวเหนือ 
• รายงาน 3: เมื่อครั้งเป็นผู้สอนศาสนา 
• รายงาน 4: บทเรียนท่ีบาน 
• รายงาน 5: สัญญาณอันตราย 
• รายงาน 6: บทเรียนจากโรงเรียน 
• รายงาน 7: บทเรียนจากลูวี 
• รายงาน 8: การประท,วงของนักเรียนมัธยมหน่ึง 
• รายงาน 9: รถยนต์ของพ่อ 
ถาท่านคิดว่าการมอบหมายรายงานแก่สมาชิกในช้ันเรียนจะไม่ไต้ผลเท่าท่ีควร ก็ให้ท่านเล่าเรื่องเอง 
มอบหมายสมาชิกบางคนคิดถึงเร่ืองท่ีเล่า และอธิบายว่าพวกเขาไต้เรียนรูอะไรจากเรื่องนี้ และจะ 
นำไปประยุกต์ใข้ในชีวิตของพวกเขาไต้อย่างไร 

2. ถาท่านตัดสินใจใข้เกมจับคู, ให้เตรียมกระดานตามตัวอย่างที่แสดงไว้ทายบท 
3. เตรียมแสดงรูปภาพประธานฮิงค์ลีย์ จากภาพสีทายเล่ม 

บทนำ 

แสดงรูปภาพประธานกอร์ดอน ปี. ฮิงค์ลีย์ เล่าข้อมูลเบื้องหลังต่อไปนี้ให้สมาชิกในชั้นเรียนฟิง 
วันที่ 12 เดือนมีนาคมปี 1995 สิบวันหลังจากประธานเฮาเวิร์ด ตับเบิลยู. ฮันเตอร์เสียชีวิตประธาน 
กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ไต้รับการวางมือและแต่งตั้งเป็นประธานคนที่สิบห้าของศาสนาจักรของพระเยซู-
คริสต์แห่งสิทธิชนยุคชุดทาย 
ประธานฮิงค์ลีย์เข้าสู่ฝ่ายประธานสูงชุดของศาสนาจักร โดยเตรียมตัวมาอย่างดี การเลือกอย่างถูกต้อง 
ในวัยเยาว่^ช่วยท่านเตรียมสำหรับความรับผิดชอบอันใหญ่ย่ิงน้ีเม่ือเป็นหนุ่มท่านตัดสินใจแน่วแน,ท่ีจะ 
พยายามทำส่ิงท่ีพระเจาทรงบัญชาคำม่ันสัญญาน้ีช่วยท่านทำตามวิถีทางแห่งการเช่ือฟิง และการรับใข้ 
พระบิดาบนสวรรค์ตลอดชีวิตของท่าน 
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การสนทนา 

รายงาน 1 

• ทำไมจึงสำคัญสำหรับกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ ที่จะให้คำมั่นสัญญาเหล่านี้เมื่อฟานอายุยังน้อย? 
• เมื่อเราเริ่มเดินทางไกล ทำไมทิศทางที่เราจะเดินไปครั้งแรกจึงสำคัญ? 
• สิ่งนี้จะเปรียบกับคำแนะนำที่แอลมาให้กับฮีลามันบุตรของท่านได้อย่างไร? (ดู แอลมา 37:35) 

ทำการเลอกอยไงถูกต้องตงแฅ่เราอาผูยังน้อย 
ขอให้สมาชิกท่ีมอบหมายไวแล้วเสนอรายงาน 1,2 และ 3 (จงช่วยสมาชิกท่ีตองการความช่วยเหลือ) 
ระหว่างรายงานเขียนหัวข้อเรื่องบนกระดาน หลังจากรายงานแต่ละเรื่องให้สนทนากันว่าเราได้ 
เรียนรูอะไรจากเรื่องนนและเราจะนำไปประยุกต์ใชในชีวิตของเราได้อย่างไร 
ท่านอาจตองการสรุปคำตอบบนกระดานดังตัวอย่าง 

เขียนประเด็นสำคัญของแต่ละเรองบนกระดาน 

ในแฑเบอร์นาเคิล 

ประธานฮิงค์ลีย์กล่าวว่า " ข้าพเจานึกถึงตอนที่นั่งอยู่ในแทเบอร์นาเคิลซอลท เลค ตอนนันข้าพเจา 
อายุสิบส่ีหรือสิบห้า—น่ังอยู่ท่ีระเบียงขวาหลังนาฬิกา—และได้ยินประธานฮีเบอร์ เจ. แกรนท์เล่า 
ประสบการณ์ของท่านในการอ่านพระคัมภีร์มอรมอนเม่ือท่านเป็นเด็ก ท่านพูดถึงนีไฟและอิทธิพล 
ยิ่งใหญ่ที่นีไฟมีต่อชีวิตของท่าน และจากน้ัน ด้วยนั้าเสียงที่กังวานด้วยความเชื่อมั่นซึ่งข้าพเจ้าจะ 
ไม่มีวันลืม ท่านอางคำที่ยิ่งใหญ่ของนีไฟ 'ข้าพเจ้าจะไปและทำส่ิงท่ีพระเจ้าทรงบัญชา เพราะข้าพเจ้า 
ร้ว่าพระเจ้าไม่ทรงให้บัญญัติกับลูกหลานมนุษย์ นอกจากพระองค์จะทรงเตรียมทางไวให้เขาเพื่อ 
จะได้สำเร็จในสิ่งซึ่งพระองค์ทรงบัญชาเขา, (1 นีไฟ 3:7) 

"ครั้งนั้นทำให้ข้าพเจ้าตัดสินใจอย่างแน่วแน่ที่จะทำสิ่งที่พระเจ้าทรงบัญชา ช่างเป็นสิ่งอัศจรรย์ 
เพียงใดเมื่อชายและหญิงเดินด้วยศรัทธาในการเชื่อฟิงสิ่งซึ่งเรียกร้องจากพวกเขา" ("if Ye Be 
Willing and Obedient," Ensign, July 1995, p. 2) 
• อะไรคือการตัดสินใจอย่างแน่วแน่? 
• การตัดสินใจที่ชอบธรรมจะช่วยฟานเลือกอย่างถูกตองได้อย่างไร? 
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บทท 44 

ดาวเหนือ 

เม่ือคร้ังเป็นชายหนุ่ม ประธานฮิงค์ลียี'ทำงานในไร,ระหว่างฤดูรอนและวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุด 
นักขัตฤกษ์ ท่านเติบโตแข็งแรงและเรียนรูที่จะทำงานในไร,แห่งนั้น และท่ีน่ันการคลุกคลีกับดินและ 
ใกล้ชิดธรรมชาติทำให์ความเช่ือม่ันของทำนในพระผูเปีนเจ้าเติบโตข้ึนดังต้นไมหลายร้อยตนและเมล็ด 
พันธุผักหลายร้อยเม็ดที่ท่านปลูก ดูแลและเก็บเกี่ยว 

วันหนึ่งหลังจากทำงานอย่างหนักและทำอย่างด ี เชิร์มผู้เป็นนองชายและข้าพเจ้าจะนอนอยู่ใน 
เกวียนเก่า ๆ ใต้ดวงดาว, ประธานฮิงคํลย์[หวนคิดถึง] 'ในคืนฤดูรอนที่สดชื่นแจ่มใสเหล่านั้น เราจะ 
นอนบนเกวียนเก่า ๆ นั้น และมองดูดวงดาวนับไม่ถวนในท้องฟ้า เราจะวิเคราะห์กลุ่มดาวฤกษ์ และ 
ดาวดวงอ่ืน ๆ ตามที่แสดงไว้ในเอ็นไซโคลพีเดียซึ่งหาไต้ในห้องสมุดของครอบครัว เราวิเคราะห์ 
ดาวท่ีเห็นไต้ชัดบนท้องฟ้า แต่ที่เราชอบที่สุดคือดาวเหนือ เช่นเดียวกับเด็กหลายชั่วอายุก่อนหนาเรา 
ทุก ๆ คืนเราจะเสาะหาดาวกระบวยใหญ ่ เพ่ือจะหาดาวเหนือให้พบ 
" 'เราไต้ร้ถึงสภาพที่ไม,เคยเปลี่ยนแปลงของดาวดวงนั้น...ขณะที่โลกหมุน สิ่งอื่น ๆ ดูเหมือนจะ 
เคล่ือนท่ีตลอดคืน แต่ดาวเหนือยังคงอยู่ในตำแหน่งเดิมของมันในแนวเดียวกับจุดศูนย์กลางของโลก 
เน่ืองจากการครุ่นคิดอย่างหนักในวัยเด็ก ดาวนำทางดวงน้ันจึงมีความหมายบางอย่างต่อข้าพเจ้า ข้าพเจ้า 
ตระหนักดีว่ามันเป็นส่ิงท่ีไม่เคยเปล่ียนแปลงท่ามกลางการเปล่ียนแปลง มันคือ สิ่งที่หวังพึ่งไดตลอดเวลา 
สิ่งที่เชื่อถือไต ้ เป็นสมอให้กับสิ่งอื่นที่ข้าพเจ้าเห็นว่าเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงในห้วงอวกาศ,  

("President Gordon B. Hinckley: Stalwart and Brave He Stands," Ensign, June 1995, p. 5) 
กอร๙ดอน ร. ฮิงด์ลีย์เลียนแบบชีวิตตามสภาพที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงของดาวเหนือในวัยเยาว์ของท่าน 
ท่านต้องการเป็นชายหนุ่มที่พระเจ้าและผู้อื่นพึ่งพาไต้ 
• มีอะไรเกี่ยวกับดาวเหนือที่ประธานฮิงค์ลีย์ต้องการเลียนแบบ? 
• อะไรคือมาตรฐานบางอย่างของพระกิตติคุณท่ีจะไม,มีวันเปล่ียนแปลงไม,ว่าคนอ่ืนจะพูดหรือทำ-

อะไร ก็ตาม? 

เมื่อครงเป็นผู้สอนศาสนา 
เพราะกอร์ดอน ปี. ฮิงค์ลีย์มุ่งมั่นทำตามพระเจ้าอุดมการของท่านจึงนำท่านสู่ประสบการณ์มากมาย 
ซึ่งเตรียมท่านสำหรับสิ่งที่ใหญ่ยิ่งขึ้น เมื่อครั้งเป็นผู้สอนศาสนาในประเทศอังกฤษท่านประสบสภาพ 
การท้าทายอย่างหนักหลายครั้ง ท่านเป็นห่วงเรื่องเงินที่จะใข้จ่ายในการเป็นผู้สอนศาสนาของท่าน 
ท่านรูว่าคุณพ่อต้องเสียสละ เพ่ือช่วยสนับสนุนท่าน อีกทั้งท่านยังจำบัญชีเงินฝากเพียงนอยนิดที่คุณแม่ 
ของท่านสู;เก็บออมไว้ก่อนท่านจะเสียชีวิต เงินจำนวนนี้ช่วยให้ท่านสามารถไปเป็นผู้สอนศาสนาไต้ 
เม่ือท่านท้อถอย "กอร์ดอนจะเขียนจดหมายถึงคุณพ่อ บอกว่า: 'ผมกำลังทำให้เวลาของผมและเงิน 
ของคุณพ่อสูญเปล่า ผมมองไม่เห็นประโยชน์อันใดในการอยู่ที่นี่, คำตอบที่อ่อนโยนและไต้ใจความ 
ก็มาจากคุณพ่อของท่าน จดหมายนั้นอ่านไต้ว่า: 'กอร์'ดอนลูกรัก พ่อไต้รับจดหมายของลูกแล้ว 
พ่อมีคำแนะนำเพียงอย่างเดียวให้ลูกลืมตัวเองและออกไปทำงานต้วยความรักพ่อของลูก, 

"ประธานฮิงค์ลีย์พูดถึงช่วงเวลานั้นว่า 'ขาพเจ้าไตร,ตรองคำตอบของท่านและเช้าวันต่อมาในชั่วโมง 
เรียนพระคัมภีร์เราอ่านข้อความยิ่งใหญ่ขอหนึ่งของพระเจ้า "เพราะว่าผู้ใดใคร,จะเอาชีวิตรอด ผู้นั้น 
จะเสียชีวิต แต่ผู้ไดจะเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เราและข่าวประเสริฐ ผู้นั้นจะไต้ชีวิตรอด,, (มาระโก 8:35)'" 
( Ensign, June 1995, p. 8) 
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การสนทนา 

บางทีท่านอาจต้องหยุดรายงานช่วงนี้และอธิบายให้นักเรียนฟิงว่าพระคริสต์กำลังบอกสาวกของ 
พระองค์ให้ลืมตัวเองและคิดถึงผู้อ่ืน และนำพระกิตติคุณไปให้พวกเขา 
" 'ข้อความเรียบง่ายนั้น สัญญานั้นกินใจข้าพเจา ข้าพเจาคุกเข่าลงและทำพันธสัญญากับพระเจา 
ว่าข้าพเจาจะพยายามลืมตัวเองและออกไปทำงาน ข้าพเจาถือว่านี่คือวันแห่งการตัดสินใจในชีวิต 
ของข้าพเจา สิ่งดีทุกอย่างได้เกิดขึ้นกับข้าพเจานับแต่ข้าพเจาไดตัดสินใจเช่นนั้น", ( Ensign, June 
1995, p. 8) 
• การตัดสินใจท่ีจะลืมตัวเองและออกไปทำงานช่วยท่านในทางใด เม่ือท่านอยู่ท่ีโรงเรียน? ที่บ้าน? 

ที่ทำงาน? ในการเป็นผู้สอนศาสนา? 

การเรียนรูบทเรียนเมื่อเราอายูย้งน้อย 

ประธานฮิงค์ลีย์ผู้มีความรักเป็นพิเศษให้กับเยาวชนของศาสนาจักรเสมอมา เล่าประสบการณ์ 
ต่อไปนี้ในคำปราศรัยของท่านเมื่อวันที่ 3 เมษายน 1993 ขอให้สมาชิกที่มอบหมายไวัแล้ว 
เสนอรายงาน 4 ถึง 9 สนทนารายงานแต่ละเร่ืองตามลำตับ 

บทเรียนที่บาน 
" ในวัยเด็กของข้าพเจา เรามีเตาไฟให้ความอบอุ่นในห้องครัวและอีกอันในห้องน่ังเล่น ต่อมาเรา 
ได้ติดตั้งเตาผิงขึ้นมันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากแต่ด้องใชถ่านหินจำนวนมากด้วย และไม่มีเครื่อง 
อัตโนมัติที่จะใส่ถ่านหินแทนเราได้ต้องมีคนคอยใข้พลั่วตักถ่านหินใส่เข้าไปในเตาและตองคอยเอาใจ 
ใส่ท่ีจะเอาถ่านหินใส่ทุกคืน 

ข้าพเจาเรียนร้บทเรียนยิ่งใหญ่จากเตาผิงประหลาดนั้นว่า ถาท่านต้องการให้อบอุ่นตลอดเวลา 
ท่านต้องใชพลั่วตักถ่านหินใส่เข้าไป,, (in Conference Report, Apr. 1993, p. 68; or Ensign, May 
1993, p. 52) 
• เราเรียนรูบทเรียนอะไรจากการทำงานหนัก? 

ประธานฮิงค์ลีย์กล่าวต่อว่า "คุณพ่อของข้าพเจ้ามีความคิดว่าลูกชายของท่านควรเรียนรูท่ีจะทำงาน 
ในช่วงฤดูรอนเช่นเดียวกับในฤดูหนาว และด้วยเหตุน้ีท่านจึงซ้ือท่ีดินสิบสองไร,เศษ และต่อมา 
ได้เพิ่มจำนวนขึ้นเป็นเจ็ดสับห้าไร่เราจะไปพักอยู่ที่นั่นในช่วงฤดูร้อนและกลับมาอยู่ในเมือง เม่ือ 
โรงเรียนเปิดเทอม 

เรามีสวนผลไมัขนาดใหญ่ และมีต้นไม้ท่ีต้องตัดเล็มก่ิงทุกฤดูใบไมัผลิ คุณพ่อจะพาเราไปลูการ 
สาธิตวิธีตัดเล็มก่ิงโดยผูเช่ียวชาญจากวิทยาลัยการเกษตรเราเรียนรูความจริงย่ิงใหญ่ประการหน่ึง— 
ว่าเราสามารถกำหนดได้ว่าผลไม้ที่เราจะเก็บได้ในเดือนกันยายนจะเป็นอย่างใดโดยดูจาก วิธีการ 
ที่เราตัดเล็มกิ่งในเดือนคุมภาพันธ์นั่นเอง หลักการก็่คือเราต้องการให้กิ่งก้านแผ่ขยายออกไป 
เพ่ือรับแสงอาทิตย์และอากาศได้เต็มท่ี ยิ่งกว่านั้นเราเรียนรูว่า ต้นไม้ที่ปลูกใหม่และยังสาวจะให้ผล 
ได้ท่ีดีท่ีสุด สิ่งนั้นนำมาประยุกต์ใช้ได้มากกับชีวิตของเรา,, (in Conference Report, Apr. 1993, 
p. 68; or Ensign, May 1993, p. 52) 
• ท่านได้เรียนร้ที่จะทำงานในบานของท่านในทางใด? 
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สัญญาณอันตราย 
ประธานฮิงคํลย์กล่าวว่า "[ในวัยเยาว์ของข้าพเจ้า] พวกเราก็เจ็บไข้ได้ป่วย...เช่นเดียวกับผู้ที่เจ็บไข้ 
ได้ป่วยในปีจจุบันน้ีตามจริงแล้ว ข้าพเจ้าคิดว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยมากกว่าปีจจุบันเสียอีก ในสมัยก่อน 
นมท่ีเราด่ืมไม่ได้รับการฆ่าเช้ือ แน่นอนว่าเราไม่มีเคร่ืองล้างจานอัตโนมัติ หากแต่ว่ามันเป็นหนาท่ี 
โดยอัตโนมัติของเราที่จะตองล้างจานด้วยตนเอง เมื่อเราได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นอีสุกอีใสหรือหัด 
แพทย์จะแจ้งไปยังสาธารณสุขในเมือง และจะส่งคนมาติดป้ายหน้าประตูบัานสิ่งนี้คือสัญญาณ 
เตือนภัยแก่คนท่ีประสงค์จะมาบานของเราว่าล้าเขาเข้ามาก็จะเป็นอันตรายต่อตัวเขาเอง 
" ล้าโรคนันคือแดาษหรือคอตีบป้ายจะเป็นสีแสดตัวหนังสือสีดำ ซึ่งจะเขียนว่า 'ออกไปใหัห่างจาก 
บริเวณนี้, 

" ข้าพเจ้าเรียนรูสิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าจำได้ตลอดมา—ที่จะสังเกตสัญญาณอันตรายและออกไปให้ห่างจาก 
ความชั่วราย" (in Conference Report, Apr. 1993, pp. 68-69; or Ensign, May 1993, p. 52) 

• อะไรคือสัญญาณอันตรายบางอย่างในปีจจุบันที่เราควรสังเกต? 

บทเรียนจากโรงเรียน 
ประธานฮิงค์ลีย์กล่าวต่อว่า "ข้าพเจ้าเข้าเรียนโรงเรียนเฮมิลตัน ซึ่งเป็นตึกใหญ่สามชั้นโครงสร้าง 
ล้าสมัยและไม่ได้มาตรฐานเมื่อเทียบกับปีจจุบัน แต่ข้าพเจ้าเรียนร้ว่าไม่ใช่ตึกที่ทำให้เกิดความแตกต่าง 
แต่เป็นครูต่างหาก ล้าอากาศเป็นใจ เราจะเข้าแถวหน้าเสาธงและกล่าวคำปฏิญาณตนต่อธงชาติใน 
ตอนเชาและเดินเป็นแถวอย่างมีระเบียบเข้าห้องเรียนของเรา 

เราแต่งตัวเรียบร้อยเมื่อไปโรงเรียนและไม,มีใครทนดูผมเผายุ่งเหยิงหน้าตาสกปรกได้เด็กผู้ชาย 
สวมเสือเช้ิตผูกเนคไทและกางเกงขาสน เราสวมลุงเทาสีดำยาวจากเทาถึงเหนือหัวเข่าทำด้วยผ้าฝ็ายและ 
ขาดง่ายมาก ด้วยเหตุนี้เราจึงตองปะชุนมันบ่อย ๆ เพราะเราทำใจไม่ได้ที่จะไปโรงเรียน โดยสวม 
ลุงเทาขาด ๆ 

เราเรียนร้บทเรียนหนึ่งถึงความสำคัญของความมีระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดส่วนตัวและ 
มันเป็นพรแก่ชีวิตของเราจนถึงทุกวันนี้" (in Conference Report, Apr. 1993, p. 69; or Ensign, May 
1993, pp. 52-53) 
• ความมีระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดส่วนตัวเป็นพรแก่เราอย่างไร? 
• ท่านคิดว่าทำไมผู้สอนศาสนาจึงถูกขอให้แต่งกายดีและสะอาดเรียบร้อย? 

บทเรียนจากลูว 

ประธานฮิงค์ลีย์เล่าถึงเพ่ือนวัยเด็กของท่านคนหน่ึง "ฝืนร้ายในชีวิตของครูชั้นประถมหนึ่งของข้าพเจ้า 
คงเป็นลูวีเพ่ือนของข้าพเจ้าเขามีอาการอย่างหน่ึงซ่ึงจิตแพทย์สมัยน้ีเรียกว่าพฤติกรรมท่ีควบคุมได้ยาก 
เขาจะน่ังในห้องเรียนและและเค้ียวเนคไทจนมันเปียกและเหนียวเหนอะ ครูก็จะตุว่าเขา 
" ในท่ีสุดลูวีก็กลายเป็นบุคคลท่ีม่ังค่ังคนหน่ึง และข้าพเจ้าเรียนร้ว่าตองไม,ประเมินคำศักยภาพของเด็ก 
ชายคนหนึ่งในการทำบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเขาตํ่าเกินไป แม,เขาจะเคี้ยวเนคไทก็ตาม" (in 
Conference Report, Apr. 1993, p. 69; or Ensign, May 1993, p. 53) 
• ทำไมเราจึงควรระมัดระวังเกี่ยวกับการตัดสินผู้อึ่น? 223 



รายงาน 8 
การประทวงของนักเรียนมัธยมหนึ่ง 
ความทรงจำสำคัญอีกอย่างหนึ่งของประธานฮิงค์ลีย์สือวันแรกในชั้นมัธยมหนึ่ง "ปีต่อมาเรา 
สมัครเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมต้น แต่อาคารเรียนไม่สามารถจุนักเรียนทั้งหมดไต ้ ดังนั้นชั้น 
มัธยมหนึ่ง ของเราจึงถูกส่งกลับไปท่ีโรงเรียนเฮมิลตัน 
" เราเสกถูกสบประมาท เราเป็นเดือดเป็นแคน เราเคยอยู่อย่างไม่มีความสุขในตึกนั้นเป็นเวลาถึง 
หกปีและเรารูสึกว่าเราสมควรจะไต้รับส่ิงท่ีดีกว่าน้ี เด็กผูชายทุกคนในชั้นมาพบกันหลังโรงเรียน 
เลิก เราตัดสินใจว่าจะไม่ทนกับการกระทำแบบน้ีอีกต่อไป เราจึงตกลงกันว่าจะประท้วง 

" วันต่อมาเราพากันหยุดเรียน แต่เราก็ไม่มีท่ีจะไป เราจะอยู่บานก็ไม,ไต้เพราะคุณแม่จะต้องสงสัย 
เราไม,คิดจะไปย่านศูนย์การคาในเมืองเพื่อดูหนังดูละคร เราไม่มีเงินทำเช่นนั้น เราไม่คิดจะไป 
สวนสาธารณะเรากลัวคุณเคลย์ตันเจาหนาท่ีตามจับผูหนีเรียนจะเห็น เราไม,คิดจะไปหลังร้ัวโรงเรียน 
และเล่าเรื่องไม่เหมาะสมเพราะเราไม่รูอะไรเลยเราไม่เคยไดยินเรื่องดังกล่าว เช่นยาเสพติดหรือ 
เร่ืองอะไรแบบน้ัน เราเพียงแค,เดินเตร่ไปเตร่มาและเสียวันน้ันโดยไร้ประโยชน์ 
" เช้าวันต่อมาครูสเติร์น (แปลตามตัวอักษรว่า ดุ เข้มงวดกวดขัน เอาจริงเอาจังมาก) ซึ่งเป็นครูใหญ่ 
ยืนอยู่หน้าประดูโรงเรียนเพื่อทักทายเรา พฤติการณ์ของพ่านช่างสมกับช่ือเสียจริง ๆ พ่านพูดอย่าง 
ตรงไปตรงมาและบอกเราว่าเราจะกลับมาโรงเรียนไม่ไต้จนกว่าเราจะนำจดหมายจากผู้ปกครอง 
มาดวย นั่นเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของข้าพเจาที่ถูกหามไม่ใหมาโรงเรียนเพราะประท้วงพ่าน 
พูดว่าการประท้วงไม่ใช่วิธีแกัปีญหา เราควรเป็นคนท่ีมีความรับผิดชอบ และถ้าเรามีเร่ืองไม่พอใจ 
เราควรไปพบครูใหญ่และพูดคุยเร่ืองน้ันกับเขา 

มีเพียงทางเดียวที่ทำไต้ และน่ันคือกลับบานไปเอาจดหมาย 
" ข้าพเจาจำไต้ถึงตอนที่เดินอย่างขลาด ๆ เข้าไปในบาน คุณแม่ถามว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้น ข้าพเจ้าเล่า 
ใหเธอฟิงข้าพเจ้าพูดว่าข้าพเจ้าต้องการจดหมาย เธอก็เขียนจดหมาย มันเป็นข้อความที่สั้นมากมัน 
เป็นคำตำหนิท่ีเจ็บปวดท่ีสุดท่ีเธอไต้ใหักับข้าพเจ้า ในน้ันมีใจความว่า: 
" 'เรียนครูสเติร์น 
" 'โปรดยกโทษที่กอร์ดอนไม่ไปโรงเรียนเมื่อวานนี้เพราะเขายอมใหัเพื่อน ๆ จูงจมูก,  

" เธอลงช่ือและย่ืนใหัข้าพเจ้า 
" ข้าพเจ้าเดินกลับไปโรงเรียนและถึงที่นั่นพร้อมกับเด็กชายอีกสองสามคน เราทุกคนย่ืนจดหมาย 
ใหัครูสเติร์น ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าเขาอ่านจดหมายนั้นหรือไม่ แต่ข้าพเจ้าไม่เคยลืมจดหมายของ 
คุณแม่ แมัข้าพเจ้าจะมีส่วนร่วมอย่างมากในการเป็นตัวต้ังตัวตีของเร่ืองน้ี ข้าพเจ้าตัดสินใจในเวลา 
นั้น และท่ีตรงน้ันว่าข้าพเจ้าจะไม,มีวันทำอะไรเพียงเพราะต้องการทำตามกลุ่มเท่าน้ัน ข้าพเจ้าตั้งใจ 
แน่วแน่ในเวลานั้นและที่ตรงนั้นว่าข้าพเจ้าจะตัดสินใจโดยอาศัยพนฐานส่วนที่ดีของพวกเขาและ 
โดยใชมาตรฐานของข้าพเจ้าเองและไม,หันไปทางโน้นเหมาทางน้ีตามคนท่ีอยู่รอบตัวข้าพเจ้า 
" การตัดสินใจคร้ังน้ันนำพรมาสู่ชีวิตข้าพเจ้าหลายคร้ัง บางคร้ังแมัในสถานการณ์ท่ียอมรับไม,ไต้ 
มันป้องกันข้าพเจ้าจากการทำบางสิ่งซึ่งหากข้าพเจ้าทำ ผลท่ีตามมาจะก่อใหเกิดความเจ็บปวด และ 
ความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส หรืออย่างดีที่สุดก็ทำใหัข้าพเจ้าสูญเสียความเคารพที่มีต่อตนเอง,,  

(in Conference Report, Apr. 1993, pp. 69-70; or Ensign, May 1993, p. 53) 
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บทที่ 36 
การสนทนา 

รูปภาพ 
รายงาน 9 

การสนทนา 

เกมจับคู,และการสนทนา 

• อะไรคืออันตรายของการทำตามกลุ่มและวางพนฐานการตัดสินใจของเราบนสิ่งที่คนอื่นทำ? 

รถยนต์ฟอรดรุนตัวทีของคุณพ่อ 
แสดงรูปภาพรถยนต์ฟอร์ดรุ่นตัวที เมื่อเสนอรายงาน (ถาหาได้) 
ประธานฮิงค์ลีย์เล่าความทรงจำของท่านต่อไปว่า "เมื่อข้าพเจ้ายังเด็ก คุณพ่อของข้าพเจ้ามีม้าหนึ่งตัว 
และรถม้า แล'ววันหน่ึงในฤดูร้อนปี 1916 ก็มีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้น มันเปีนสิ่งที่ยากจะลืมเลือน เม่ือ 
ท่านกลับบานเย็นวันหนึ่ง ท่านนั่งรถฟอร์ดรุ่นตัวทีคันใหม่เอี่ยมสีดำเป็นเงา มันเป็นรถยนต์ที่ยอดเยี่ยม 
แต่ถาเทียบกับมาตรฐานใน!]จจุบันแล้วมันเป็นรถยนต์ที่ใช้การได้ไม่ดีนักและมีประสิทธิภาพตํ่า 
อาทิเช่น มันไม1มีที่สตาร์ทมันตองใช้มือหมุนเพื่อให้เครื่องยนต ์ ทำงานคุณเรียนรูได้ไม,ยากนักถึงวิธีใช้ 
มือหมุน เพ่ือสตาร์ทรถคุณสตาร์ทติดหรือไม,ก็ถูกมือหมุนตีกลับอย่างแรงและทำให้มือของท่าน หักได้ 
เมื่อฝนตกขดลวดนำกระแสไฟฟ้าจะเปียกทำให้เครื่องยนต์ไม่ทำงานข้าพเจ้าเรียนร้สิ่งเล็ก ๆ นัอย ๆ 
จากรถยนต์คันน้ันเก่ียวกับการเตรียมเพ่ือป็องกันปีญหา ผ้าใบ ผืนเล็ก ๆ คลุมกระโปรงรถไว้จะทำให้ 
ขดลวดแห้งการดูแลเล็ก ๆ นอย ๆ จะช่วยให ้ รถสตาร์ทติดง่ายและมือไม,หักเพราะที่หมุนตีกลับ 

แต่สิ่งที่น่าสนใจที่ชุดคือไฟรถยนต์ไม,มีหม้อแบตเตอรี กระแสไฟฟ้ามาจากตัวที่เรียกว่าแมกฌโต 
(เครื่องกำเนิดไฟฟ้าอันเล็ก ๆ ที่มีแม,เหล็กเป็นตัวเหนี่ยวนำ) พลังงานที่ส่งออกมาจากแมกเนโตขึ้นอยู่ 
กับความเร็วของเครื่องยนต์ถารถวิ่งเร็ว ไฟก็สว่าง ถารถวิ่งช้าไฟก็จะอ่อนจนเป็นสีเหลืองข้าพเจ้าเรียนรู 
ว่าถาท่านอยากเห็นข้างหน้าไกล ๆ ขณะขับไปตามถนน ท่านด้องขับด้วยความเร็วสูง 

ข้าพเจ้าคนพบว่ามันเป็นเช่นเดียวกันนี้กับชีวิตของเรา ความอุตสาหะ ความกระสือรือร้น และการ 
ทำงานหนักนำไปสู่ความสว่างและความเจริญกาวหน้า ท่านตองยืนด้วยลำแข้งของท่านเองและกาว 
ต่อไปเรื่อย ๆ หากท่านตองการให้มีความสว่างในชีวิต ข้าพเจ้ายังคงมีหม้อจ่ายไฟของรุ่นตัวท ี ปี 1916 
อยู่...มันเป็นสิ่งเตือนใจถึงบทเรียนหลายอย่างที่ข้าพเจ้าได้เรียนรูเมื่อเจ็ดสิบเจ็ดปีก่อน" (in Conference 
Report, Apr. 1993, p. 70; or Ensign, May 1993, pp. 53-54) 

• ประธานฮิงค์ลีย์แนะนำว่าเราจะมีความสว่างในชีวิตของเราได้อย่างไร? 

ประจักษ์พยานและการท้าทาย 
แบ่งปีนประจักษ์พยานของท่านถึงบทบาทของศาสดาและพรที่เราได้รับ เมื่อเราทำตามตัวอย่างอัน 
ชอบธรรมของท่านโดยการเลือกอย่างถูกตองตั้งแต่เราอายุยังน้อย เชิญสมาชิกในชั้นเรียนมีส่วนร่วม 
ในการแสดงความรูสึกของพวกเขาด้วย 

สิ่งชวยเพิ่มเติม 
เตรียมกระดานสำหรับเล่นเกมจับคู, โดยแบ่งกระดานออกเป็นยี่สิบห้าช่องเขียนวลีต่อไปนี้ในแต่ละช่อง 
แลวเอากระดาษปิดช่องเหล่าน้ันไว้ช่องละแผ่น (ตองสามารถยกกระดาษข้ึนได้เพ่ือจะเห็นคำท่ีเขียนไวใด้ 
กระดาษแผ่นน้ัน) แบ่งนักเรียนออกเป็นสองทีม ให้แต่ละทีมร่วมมือกัน แต่ละทีมควรพยายามหาคำที่ 
เข้าคู่กันโดยเปิดได้ครั้งละสองช่องให้แต่ละทีมผลัดกันเปิดถาคำเข้าคู่กัน ก็ให้เปิดสองช่องนั้นไว้และ 
ทีมนั้นก็จะได้เป็นฝ่ายเล่นอีกครั้งสนทนากับสมาชิกในชั้นเรียนว่าแต,ละวลีในเกมจับคู่นั้นนำมาประยุกต์ 
ใช้กับชีวิตของพวกเขาได้อย่างไร 
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โจเซฟ ลโมิธ จูเนียร 
ประธานของศาสนาจักร 1830-1844 

1)นเชาฤดูใบไมผลิปี 1820 พระผู้เปีนเจ้าพระบิดาและ 
พระบุตรที ่ร ักของพระองค์พระเยซูคริสต ์ ทรงปรากฎ 
เพื่อตอบคำสวดอ้อนวอนของโจเซฟวัย 14 ปีพ่านบันทึก 
ไว้ว่า "ข้าพเจ้าเห็นลำแสงเหนือความสว่างของดวงอาทิตย์ 
อยู่ตรงเหนือศีรษะของข้าพเจ้า ซึ่งค่อย ๆ เลึ่อนลงมา 
จนตกต้องข้าพเจ้า...เมื่อแสงใfนอยู่บนข้าพเจ้า ข้าพเจ้า 
เห็นสองพระองค์ประทับยืนอยู ่เหนือข้าพเจ้าในอากาศ 
ซึ่งความสว่างและรัศมีภาพของทั้งสองพระองค์เกินกว่า 
จะพรรณนาได องค์หนึ่งรับสั่งกับข้าพเจ้า โดยทรงเรียก 
ชื่อข้าพเจ้า และตรัสพลางชี้พระหัตถ์ไปที่อีกองค์หนึ่ง 
นี่คอบุตรที่รักของเราจงฟิงท่าน!', (โจเซฟ สรธ-ประวัติ 
1:16-17) 

ภารกิจของท่านใหญ่ยิ่งดังที่เหล่าศาสดาบริสุทธิเห็นการ 
ปฏิบัติศาสนกิจของท่านล่วงหนาหลายพันปีก่อนท่านเกิด 
โจเซฟแห่งอียิปต์พยากรณ์ว่า "พระเจาพระผู้เป็นเจาของ 
ขาพเจ้าทรงยกผู้พยากรณ์ผู้หนึ่ง...ซึ่งจะเป็นผู้พยากรณ์ที่ 

1805 เกิดวันที่ 23 ธันวาคม จากโจเซฟ สมิธ ซีเนียร 
และลูซี แมค สมิธ ในชารอน เวอร์มอนท์ 

1820 อายุ 14 ไดรับการมาเสือนจากพระผู้เป็นเจ้าพระ 
บิดา และพระบุตรของพระองค์ พระเยซูคริสต์ 
ในปาละเมาะใกลพอลไมรา นิวยอรึ'ค 

1823 อายุ 17 ได ,รับการมาเสือนจากเทพโมโรไนโม-
โรไนแนะนำท่านอย่างน้อยที ่ช ุดสี ่คร ั ้งในปี 
1824-27 

1827 อายุ 21 แต่งงานกับเอ็มมา เฮล* เมื่อวันที่ 18 
มกราคม เริ่มแปลแผ่นจารึกทองคำ 

1829 อายุ 23 ได้รับบัพติศมาจากออลิเวอร ์ คาวเดอรี 
ใกลฮารโมน ี เพนซิลวาฌียในแม่นาซัสเควฮัน 
นาไดรับแต่งตั ้งสู ่ฐานะปุโรหิตแห่งแอรันโดย 
จอห์นผู้ถวายบ'พติศมาในวันที่ 15 พฤษภาคม 

1829 อายุ 23 ไครับฐานะปุโรหิตแห่งเม็ลคิเซเด็คจาก 
ปีเตอรึ' เจมส ์ และจอห์น 

ประเสริฐ...ดูเถิดพระเจ้าจะประทานพรให้ผู ้พยากรณ์ 
ผู้นั้นและคนที่พยายามทำลายท่านจะจำนน...และชื่อของ 
ท่านจะถูกเรียกตามข้าพเจ้า และจะเปีนตามชื่อของบิดา 
ของท่าน" (2 นีไฟ 3:6, 14-15) 
"ความสุข" โจเซฟ สมิธสอนว่า "คือจดประสงค์และ 
แบบแผนของการเปีนอยู่ของเรา และจะเปีนที่สุด ดังนั้น 
ถาเราดำเนินตามวิถีที่นำไปสู่มัน และวิถีนี้คือคุณธรรม 
ความซึ่อตรง ความซึ่อสัตย์ ความบริสุทธิและการรักษา 
บัญญัติทั้งหมดของพระผู้เป็นเจ้า" (History of the 
Church, 5:134-35) 

หลังจากมรณสักขีของโจเซฟและไฮรัม สมิธ เอ็ลเดอร์ 
จอห์น เทย์เลอรึไดัรับการดลใจให์เป็นพยานว่า "โจเซฟ 
สมิธ ศาสดาและผพยากรณ์ของพระเจ้าทำเพื่อความรอด 
ของคนในโลกนี้ยิ ่งกว่าคนอื ่นใดที ่เคยมีชีวิตอยู ่ในโลก 
นอกจากพระเยซูเท่านั้น" (ค.พ. 135:3) 

1830 อายุ 24 ตีพิมพ์พระคัมภีร์มอรมอน จัดตั้ง 
ศาสนาจักร เมื่อวันที่ 6 เมษายน 

1832 อายุ 26 ได้รับการสนับสนุนเป็นประธานของ 
ฐานะปุโรหิตสูงเมื่อวันที่ 25 มกราคมในแอม 
เฮิร์ส โอไฮโอ 

1835 อายุ 29 ตีพิมพ์คำสอนและพันธสัญญาและเริ่ม 
ทำหนังสือเอบราแฮม 

1836 อายุ 30 อุทิศพระวิหารเคิร์ทแลนด์ เมื่อวันที่ 
27 มีนาคม และได้รับการมาเสือนจากพระเยซ-
คริสต ์ โมเสส อีไลอัส และอิไลจะ 

1842 อายุ 36 แนะนำเอ็นดาวฌนท์เต็มรูปแบบให์แก่ 
ผู1้คนที่นอวู 

1844 อายุ 38 เสียชีวิตเป็นมรณสักข ี ร่วมกับไฮรัม 
พี่ชายของท่าน ในวันที่ 27 มิถุนายน ที่คุกคาร-
ณจ ในอิลลินอยส์ 

* หลังจากท่ีพระเจาทรงเปิดเผยหลักธรรมแห่งพทุสมรส โจเซฟ สมิธ 
ได้ผนึกคนอ่ืน ๆ อีกหลายคนเป็นภรรยา 
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บริค้ม ยง 
ประธานของศาสนาจักร 1847-1877 

9 / 
^ าพเจัารูสึกอยากตะโกนร้องอาเลลูยาตลอดเวลา 

เม่ือข้าพเจ้าคิดข้ึนมาว่าข้าพเจ้าได้ร้จักโจเซฟ สมิธแล้ว', 

บริคัม ยัง กล่าว (Discourses of Brigham Young, sel. 
John A. Widtsoe [1954], p. 458) ท่านพิสูจน์ให้เห็นว่า 
ท่านเป็นเพื่อนและผู้ติดตามที่จงรักภักดีของศาสดาโจเซฟ 
ตัวอย่างของการพูดความจริงและความชอบธรรมอย่าง 
ชัดแจ้ง ทำให้บางคนขนานนามท่านว่าเป็นราชสีห์ของ 
พระเจ้า "ข้าพเจ้าไม่ใส่ใจบุคลิกของข้าพเจ้าในโลกนี้,, 
ท่านประกาศ "ข้าพเจ้าไม่ใส่ใจว่ามนุษย์จะพูดอะไร 
เกี่ยวกับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าตองการให้ตัวข้าพเจ้ายืนอย่าง 
สง่าผ่าเผยในสายพระเนตรของพระบิดาบนสวรรค์ , ,  

(Brigham Young Office Minutes, 24 April 1859, Church 
Archives) 

1801 เกิดวันท่ี 1 มิถุนายน จากจอห์น ยัง และอปีเกล 
ฮูว ์ยัง ในวิตทิงแฮม เวอร์มอนท์ 

1824 อายุ 23 แต่งงานกับมิเรียม เวิร์คส * ในวันท่ี 8 
ตุลาคม เธอเสียชีวิตในปี 1832 

1832 อายุ 30 รับบัพติศมา เม่ือวันท่ี 14 เมษายนใน 
สระติดกับโรงสีของท่านใกล้เมนดอน นิวยอร์ค 

1832-33 อายุ 31-32 รับใชเป็นผู้สอนศาสนาที่ประเทศ 
แคนาดาและนำผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสกลุ่มเล็ก ๆ 
สู่เคิร์ทแลนด์ โอไฮโอ 

1834 อายุ 32 แต่งงานกับแม่! แอน แองเจิล * เม่ือ 
วันที่ 18 กุมภาพันธ 

1835 อายุ 33 ได้รับการวางฝ็อ แต่งต้ังเม่ือวันท่ี 14 
กุมภาพันธ ์ เป็นหนึ่งในสมาชิกแรกเริ่มของ 
โควรัมอัครสาวกสิบสอง โดยพยานสามคน 
ของพระคัมภีร์มอรมอน ออลิเวอร ์ คาวเดอรี 
เดวิด วิทเมอร์ และมาร์ติน แฮร์ริส 

ในฐานะผู้บุกเบิกอาณานิคมตะวันตกและผู้ปกครอง 
อนุมลรัฐยูท่าห์ ท่านได้วางผังเมืองและสวนผลไมอย่าง 
มีระเบียบท่านยอมรับพระหัตถ์ของพระเจ้าในการทำให้ 
ทะเลทรายเบ่งบาน "เราสวดออนวอนขอพรให้แผ่นดิน 
และอุทิศมันพร้อมทั้งนา อากาศและทุกสิ่งที่เป็นส่วน 
ประกอบของมันแด่พระเจ้า และพระผู้เป็นเจ้าทรงแย้ม 
สรวลให้แผ่นดินและมันออกผลมาก,, cDiscourses, p. 
483) 

ท่านให้คำแนะนำนี้แก่ผู้ที่รีรอในการสวดอ้อนวอน: 
"ไม,สำคัญว่าท่านหรือขาพเจ้าตองการสวดอ้อนวอนหรือไม, 

เม่ือถึงเวลาสวดอ้อนวอน จงสวดอ้อนวอน หากเราไม,รู 
สึกเช่นนั้น เราควรสวดอ้อนวอนจนกว่าเราจะรูสึกอยาก 
จะสวดอ้อนวอน,, (บริคัม ยัง หนา 51) 

1839-41 อายุ 38-40 รับใชเป็นผู้สอนศาสนาที่สหราช-
อาณาจักร 

1840 อายุ 38 ได้รับการสนับสนุนเป็นประธานของ 
โควรัมอัครสาวกสิบสองในวันท่ี 14 เมษายน 

1844 อายุ 43 เป็นผู้นำศาสนาจักรในฐานะประธาน 
ของโควรัมอัครสาวกสิบสองเมื่อโจเซฟ สมิธ 
เสียชีวิตในวันท่ี 27 มิถุนายน 

1846-47 อายุ 44-46 นำการอพยพม่งสู่ตะวันตกยังทุบ-
เขาซอลห์ เลค วัณลย ์และกลับสู่วินเทอร์ ควอ 
เตอร์สหลังจากน้ัน 

1847 อายุ 46 ได้รับการสนับสนุนเป็นประธานของ 
ศาสนาจักรในวันท่ี 27 ธันวาคม 

1853 อายุ 51 วางศิลาฤกษ์พระวิหารซอลท์เลค 

1877 อายุ 76 เสียชีวิตวันท่ี 29 สิงหาคมในซอลท์ 
เลค ซิตี้ หลังจากเป็นประธานควบคุมศาสนา-
จักรกว่า 30 ปี 

* หลังจากพระเจ้าทรงเปิดเผยหลักธรรมพหุสมรส บริคัม ยัง ได้ผนึกกับ 
คนอ่ืน ๆ อีกหลายคนเป็นภรรยา 
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จอห์น เทย์เลอร์ 
ประธานของศาสนาจกร 1880-1887 

โ)อห์น เทย์เลอร์ได้คบหาเป็นเพื่อนสนิทกับโจเซฟ 
สมิธ และบริคัม ยัง ในช่วงปีแรก ๆ ของการฟืนฟูท่าน 
เป็นที่รูจักในนามวีรบุรุษแห่งเสรีภาพ และผู้ปก!]อง 
ศรัทธา เพราะการสนับสนุนศาสนาจักรท้ังด้วยวาจาและ 
ข้อเขียนของท่าน อีกทั้งท่านยังเป็นผู้นำศาสนาจักรใน 
ช่วงเวลาแห่งความยากลำบาก 
ท่านถูกยิงหลายที่ในครั้งมรณสักขีของโจเซฟ และไฮรัม 
สมิธ เมื่อกระสุนนัดหนึ่งถูกตัวท่าน ท่านกระเด็นเกือบ 
จะตกออกไปนอกหน้าต่าง แต่กระสุนอีกนัดหนึ่งยิงถูก 
นาฬิกาของท่าน และแรงกระสุนน,กระแทกใหท่านเอน 
กสับเข้าไปในห้อง ท่านเขียนถึงเหตุการณ์นว่า"ข้าพเจ้า 
รูสึกว่าพระเจ้าทรงคุมครองข้าพเจ้าโดยการกระทำแห่งพระ 
เมตตาพิเศษ ว่าเวลาของข้าพเจ้ายังมาไม่ถึงและว่าข้าพเจ้า 
ยังมีงานตองทำบนโลกน (see History of the Church, 
7:119-20) 

1808 เกิดวันท่ี 1 พฤศจิกายน ที่มิล์นธอร์ปประเทศ-
องกฤษจากเจมส์และแอกเนส เทย์เลอร์ 

1833 อายุ 24 แต่งงานกับลีโอนอร่า แคนนอน* เม่ือ 
วันที่ 28 มกราคม 

1836 อายุ 27 รับบัพติศมาพรัอมกับลีโอนอร่าในแบล็ค 
ครีค ที่จอร์จทาวน์ออนแทริโอ แคนาดา ในวัน 
ที่ 9 พฤษภาคม 

1838 อายุ 30 ได้รับการวางมือแต่งต้ังเป็นอัครสาวก 
โดยบริคัม ยังและฮีเบอร์ ซี. คิมบัลล์ ในวันท่ี 
19 ธันวาคม 

1839-41 อายุ 30-32 รับใชเป็นผู้สอนศาสนาที่ประเทศ 
อังกฤษ 

1844 อายุ 35 ได้รับบาดเจ็บสาหัสในคุกคาร์เทจเม่ือ 
โจเซฟ และไฮรัม สมิธถูกฆ่าตายเม่ือวันท่ี 27 
มิถุนายน 

1846-47 อายุ 37-38 รับใชเป็นผู้สอนศาสนาครั้งที่สอง 
ที่ประเทศอังกฤษ 

ท่านเป็นพยานในพิธีศพของประธานบริคัม ยัง "เราไม่ 
ได้อยู่เพียงลำพัง พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่กับเรา และพระองค์ 
จะทรงอยู่กับเรานับจากเวลาน้ีไปจนตลอดกาล" (quoted 
by B.H. Roberts, The Life of John Taylor [1963], p. 
325) 
ท่านสอนว่าพระเจ้าทรงเฝ็าลูทุกประชาชาติและผู้คน 
ของแผ่นดินโลก "เราพูดว่าเราคือลูกของพระผู้เป็นเจ้า 
นั่นคือความจริง เราเป็นลูกของพระองค์ เราเป็นเหมือน 
ประกายไฟที่พ่งออกจากเปลวไฟนิรันคร์ของพระองค์ 
แต่ชาวโลกที ่ เหลือเล่า—พวกเขาเป็นลูกของใคร? 
พวกเขาต่างก็เป็นลูกของพระบิดาบนสวรรค์ของเราด้วย 
และพระองค์ ทรงห่วงใยในความผาสุกของพวกเขา 
เช่นเดียวกับท่ี พระองค์ทรงห่วงใยในความผาสุกของเรา,,  

(quoted by Roberts, The Life of John Tayler, p. 421) 

1849-52อายุ 40-43 รับใช้เป็นผู้สอนศาสนาที่ประเทศ 
ฝร่ังเศสและเยอรมัน ตีพิมพ์พระคัมภีร์มอรมอน 
ในฝร่ังเศสและเยอรมัน 

1854-57 อายุ 45-48 เป็นประธานควบคุมคณะเผยแผ่รัฐ 
ทางตะวันออก 

1877 อายุ 68 นำศาสนาจักรในฐานะประธานของ 
โควรัมอัครสาวกสิบสองเม่ือบริคัม ยัง เสียชีวิต 
ในวันท่ี 29 สิงหาคม 

1880 อายุ 71 ได้รับการสนับสนุนเป็นประธานของ 
ศาสนาจักรเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม โดยมีจอร์จ 
คิว. แคนนอนและโจเซฟ เอฟ.สมิธเป็นท่ีปรึกษา 

1884 อายุ 75 อุทิศพระวิหารโลแกน เม่ือวันท่ี 17 
พฤษภาคม 

1887 อายุ 78 เสียชีวิตวันท่ี 25 กรกฎาคม ในเคย์ 
สวลล ยท่าห์หลังจากเป็นประธานของศาสนา-
จักรเกือบเจ็ดปี 

* หลังจากพระเจ้าทรงเปิดเผยหลักธรรมพทุสมรส จอห์น เทย์เลอร์ 
ได้ผนึกกับคนอ่ืน ๆ อีกหลายคนเป็นภรรยา 
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วิลฟอร์ด วูดรัฟฟ็ 
ประธานของศาสนาจกร 1889-1898 

เม่ือวิลฟอร์ด วูดรัฟฟ ็ ได้ยินประจักษ์พยานของผู้สอน 
ศาสนาสองคนในวันท่ี 29 ธันวาคม 1833 ท่านยอมรับ 
ความจริงทันทีและรับบัพติศมาในอีกสองวันต่อมาเพราะ 
ความถ่อมใจและความเต็มใจในการรับใช้ ท่านจึงถูก 
เรียกว่า "วิลฟอร์ดผู้'ชื่อสัตย์,, (Preston Nibley, The 
Presidents of the Church [1974], p. 101) 
ท่านเขียนคำแนะน่านเกี่ยวกับความปรองดองของครอบ-
ครัวถึงบุตรสาววัย 19ปีของท่านว่า "เราหวังว่าจะได้อยู่ 
ด้วยกันตลอดไปหลังความตาย พ่อคิดว่าเราทุกคนใน 
ฐานะเปีนพ่อแม่และลูกควรรับเอาความขมข่ืนเท่าท่ีจะรับ 
ได้เพ่ึอทำให้ทุกคนมีความสุขตราบเท่าท่ีเรามืชีวิตอยู่ 

1807 เกิดวันท่ี 1 มีนาคม ที่เอวอน (ปีจจุบันคือฟาร์-
ม งตัน) คอนเนคติกัท จากเอเฟค วูดรัฟฟ ็ และ 
เบอูลาห์ ธอมสัน วูดรัฟฟ็ 

1833 อายุ 26 บัพติศมาในธารนํ้าแข็งใกลริชแลนด์ 
นิวยอร์ค เม่ือวันท่ี 31 ธันวาคม 

1834-36 อายุ 27-29 รับใช้เป็นผู้สอนศาสนาที่สหรัฐทาง 
ตอนใด้ 

1837 อายุ 30 แต่งงานกับแปี คาร์เตอร์ * ในวันท่ี 13 
เมษายน 

1837-38 อายุ 30-31 รับใช้เป็นผู้สอนศาสนาที่สหรัฐทาง 
ตะวันออกและหมู่เกาะฟอกซ์ (ช่ือเดิมของหมู่ 
เกาะนอกชายฝึงรัฐเมนทางตะวันออกเฉียง-
เหนือของสหรัฐ) 

1839 อายุ 32 ได้รับการวางมือแต่งต้ังเป็นอัครสาวก 
โดยบริคัม ยัง เมื่อวันที่ 26 เมษายน 

1839-41 อายุ 32-34 รับใช้เป็นผู้สอนศาสนาที่สหราช 
อาณาจักร 

1843 อายุ 36 รับใช้เป็นผู้สอนศาสนา ที่สหรัฐทาง 
ตะวันออก 

1844-46 อายุ 36-39 รับใช้เป็นประธานคณะเผยแผ่ยุโรป 

เพ่ือเราจะไม่ด้องเสียใจภายหลัง,, (quoted by Leonard J. 
Arlington, ed., The Presidents of the Church [1986], 
p. 137) 

สำหรับคนหนุ่มสาว ท่านสอนว่า "ขาพเจาอยากชักชวน 
และแนะน่าท่าน เพื่อนหนุ่มสาวของขาพเจ้า ให้ฟ้งสุร-
เสียงของพระผู้เป็นเจ้าและทำตามขณะท่ีท่านอายุยังนอย 
เช่นเดียวกับที่ซามูเอลได้ทำเพื่อท่านจะเป็นคนยิ่งใหญ่ 
เป็นคนดีและใช้การได้และเป็นท่ีรักของพระเจ้าและบิดา 
มารดาของท่าน จุดมุ่งหมายนิรันดร์ของท่านสำหรับกาลเวลา 
และนิรันดร์ขี้นอยู่กับรากฐานซึ่งท่านวางไว้ในวัยเยาว์,,  
( Discourses of Wilford Woodruff [1990], ed. G. 
Homer Durham, pp. 265-66) 

1847 อายุ 40 เขาสู่ทุบเขาเกรท ซอลท์ เลค พรัอม 
กับ บริคัม ยัง ในวันท่ี 24 กรกฎาคม 

1887 อายุ 80 น่าศาสนาจักรในฐานะประธานของ 
โควรัมอัครสาวกสิบสองเม่ือจอห์น เทย์เลอร์ 
เสียชีวิต เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 

1888 อายุ 81 อุทิศพระวิหารแมนไท เม่ือวันท่ี 17 
พฤษภาคม 

1889 อายุ 82 ได้รับการสนับสนุนเป็นประธานของ 
ศาสนาจักรในวันท่ี 7 เมษายน ยังคงให้จอร์จ 
คิว.แคนนอนและโจเซฟ เอฟ. สมิธ เป็นท่ีปรึกษา 

1890 อายุ 83 ออกแถลงการณ์ในวันท่ี 24 กันยายน 
(ดู ค.พ. แถลงการณ์ 1—ขอความท่ีคัคลอกมา 
จากสุนทรพจน์สามเร่ือง โดยประธานวิลฟอร์ด 
วูดรัฟฟ ็ เก่ียวของกับเร่ืองแถลงการณ์) หลังจาก 
ได้รับการเปิดเผยให้ปฏิบัติพหุสมรสต่อไป 

1893 อายุ 86 อุทิศพระวิหารซอลท์เลค เม่ือวันท่ี 6 
เมษายน 

1898 อายุ 91 เสียชีวิตเม่ือวันท่ี 2 กันยายนในซาน-
ฟรานซิสโก แคลิฟอร์เปีย หลังจากเป็นประธาน 
ของศาสนาจักรได้เกาปี 

*หลังจากพระเจ้าทรงเปิดเผยหลักธรรมพทุสมรส วิลฟ่อร์ด วูดรัฟฟ้ 
« a , 1-»» . 
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โลเรนโซ สโนว์ 
ประธานของศาสนาจักร 1898-1901 

i ณรนโซ สโนว์ ได้รับการเปีดเผยส่วนตัวเกี่ยวกับ 
จดหมายปลายทางของมนุษยซ่ึงศาสดาโจเซฟ สมิธยึนยัน 
ในเวลาต่อมาว่าเป็นความจริง โลเรนโซกล่าวว่า "พระ-
วิญญาณของพระเจาทรงพำนักอยู่บนขาพเจ้าอย่างทรงพลัง 
ยิ่ง—ตาแห่งความเขาใจของข้าพเจ้าถูกเปิด และด้วย 
ความสงสัยและความประหลาดใจข้าพเจ้าเห็นวิถีทางของ 
พระผู้เป็นเจ้าและของมนุษย์อย่างชัดเจนดังดวงอาทิตย์ 
ยามเท่ียงวัน ข้าพเจ้าขอสรุปด้วยประโยคสองประโยค 
ต่อไปนี้ตามที่มันถูกแสดงแก่ข้าพเจ้าในการเปิดเผยว่า... 
ครั้งหนึ่งพระผู้เป็นเจ้าทรงเคยเป็นอย่างที่มนุษย์เป็นอยู่ 
ในเวลาน้ี มนุษย์ก็จะเป็นอย่างท่ีพระผู้เป็นเจ้าเป็นอยู่ใน 
เวลาปี , , (quoted by LeRoi c. Snow in "Devotion to a 
Divine Inspiration," Improvement Era, June 1919, 
p. 656) 
หลังจากการเสียชีวิตของประธานวูดรัฟฟ็ในปี 1898 
ประธานสโนว์เห็นและได้รับคำแนะนำจากพระเจ้า 

1814 เกิดวันท่ี 3 เมษายน จากออณิวอร์สโนว์และโร 
เซทตา ลีโอนอร่า เพททิโบน สโนว์ ในแมน ดู 
โอไฮโอ 

1836 อายุ 22 รับบัพติศมาเมื่อวันที่ 19 มิถุนายนใน 
แมนาชูกริน ซึ่งไหลผ่านเคิร์ทแลนด ์ โอไฮโอ 

1837 อายุ 23 รับใชเปีนผู้สอนศาสนาในโอไฮโอ 
1838-39 อายุ 24-25 รับใชเป็นผู้สอนศาสนาที่มิสซูรี 

อิลลินอยส์ เคนตกกี และโอไฮโอ 
1840-43 อายุ 26-29 รับใชเป็นผู้สอนศาสนาที่สหราชอา-

ณาจักร 
1845 อายุ 31 แต่งงานกับชาร์ลอต เมอร์ริล สไควร์ 

แมรี อดาลีน กอดดารีด ซาร่าห์ แอน พริชาร์ด 
และแฮร์เรยตอมีเลียสไควร์ในวันท่ี 17 มกราคม* 

1849 อายุ 34 ได้รับการวางมึอแต่งต้ังเป็นอัครสาวก 
โดยฮีเบอรี'ซี. คิมบัลล์ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 

1849-52 อายุ 35-38 รับใชเปีนผู้สอนศาสนาที่ประเทศอิ-
ตาลี อังกฤษ สวิสเซอร์แลนด์และมอลตา 

• 4 

พระเยชุคริสต์ในพระวิหารซอลท์ เลค พ่านเล่าประสบ-
กไรณน้ีในเวลาต่อมาให้หลานของท่านฟง และเสริมว่า 
"ป๋อยากให้หลาน ๆ จำไวัว่า นี่สือประจักษ์พยานของป่ 
ว่าท่านพูดจากปากของพ่านเองว่าท่านเห็นพระผู้ช่วยให้ 
รอดจริง ๆ เห็นในพระวิหารนี้และพูดกับพระองค์หนา 
ต่อหนา" (quoted by LeRoi c. Snow in "An Experi-
ence of My Father's," Improvement Era, Sept. 1933, 
p. 677) 
"พระเยซทรงบัญชาให้เราดีพร้อมแม้ดังพระผู้เป็นเจ้า 
พระบิดาทรงดีพร้อม" ประธานสโนวึ'สอน "มันคือ 
หนาท่ีของเราท่ีจะเป็นคนดีพร้อม และมันคือหนาท่ีของ 
เราท่ีจะปรับปรุงตัวเองทุกวัน และใคร่ครวญการกระทำ 
ของเราในสัปดาห์ท่ีผ่านมาและทำส่ิงท่ีดีกว่าในสัปดาห์น้ี 
ทำวันนี้ให้ดีกว่าเมึ่อวาน และทำต่อไปและทำจากระดับ 
หน่ึงของความชอบธรรมไปสู่อีกระดับหน่ึง" (in Confer-
ence Report, Apr. 1898, p. 13) 

1864 อายุ 50 รับใชเป็นผู้สอนศาสนาในช่วงเวลาสั้น 
ที่หมู่เกาะแซนด์วิช (ฮาวาย) 

1873-77อายุ 59-63 รับใชเปีนที่ปรึกษาของประธาน 
บริคัม ยัง 

1885 อายุ 71 รับใชเป็นผู้สอนศาสนาในหม,ูชาวอิน-
เดียนแดงทางตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐ 

1898 อายุ 84 ได้รับการสนับสนุนเปีนประธานของ 
ศาสนาจักรวันท่ี 13 กันยายน ยังคงให ้ จอรี'จ 
คิว.แคนนอน และโจเซฟ เอฟ. สมิธเป็นท่ีปรึกษา 

1899 อายุ 85 เร่ิมผลักดันเพ่ือเนันกฎส่วนสิบ เร่ิมใน 
เซนต์จอร์จ ยูพ่าห์ 

1901 อายุ 87 เสียชีวิตวันท่ี 10 ตุลาคม ในซอลท์ 
เลค ซิตี ้ หลังจากเป็นประธานของศาสนาจักร 
ได้สามปี 

* ในการเช่ือฟ้งหลักธรรมพทุสมรส โลเรนโซ สโนว์ได,ผนึกกับคน 
อื่น ๆ อีกหลายคนเป็นภรรยา 
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โจเซฟ เอฟ. สมิธ 
ประธานของศาสนาจักร 1901-1918 

I นปี 1915 เมื่อโจเซฟ เอฟ. สมิธเป็นประธานของ 
ศาสนาจักร ฝ่ายประธานสูงสุดเขียนจดหมายกระตุ้น 
ครอบครัว ให้จัดกิจกรรม "สังสรรค์ในครอบครัว , , 

พวกท่านสัญญาว่าพรจะมาสู่ครอบครัวที่ได้ทำสิ่งนี้ว่า 
"ถาสิทธิชนทำตามคำแนะนำนี้ เราสัญญาว่าพรยิ่งใหญ่ 
จะเกิดขึ้น ความรักที่บ้านและการเชื่อฟิงบิดามารดา 
จะเพ่ิมข้ึน ศรัทธาจะเติบโตขึ้นในหัวใจของเยาวชนแห่ง 
อิสราเอล และพวกเขาจะได้รับพลังในการต่อสัอิทธิพล 
ชั่วร้ายและการล่อลวงซึ่งรุมลอมเขา" (in James R. Clark, 
comp., Messages of the First Presidency of The 
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints [1965-75], 
6 vols., 4:338-39) 

1838 เกิดเม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายนในฟาร์เวสต์ มิสซูรี 
จากไฮรัม สมิธ (พี่ชายของโจเซฟ) และแมรี 
ฟิลดิง สมิธ 

1844 อายุ 5 ขวบ คุณพ่อของท่านเสียชีวิตเป็นมรณ-
สักขีที่คุกคาร์เทจ คารี'เทจ อิลลินอยส์ 

1848 อายุ 9 ขวบ ขับรถเทียมวัวขามทุ่งราบ 
1852 อายุ 13 รับบัพติศมาเป็นสมาชิกของศาสนาจักร 

เม่ือวันท่ี 21 พฤษภาคมในซิตีครีคซอลท์ เลค 

ซิตี้ 

1852 อายุ 13 กลายเป็นเด็กกำพร้าเม่ือแมรี ฟิลดิง 
สมิธ มารดาของท่านเสียชีวิต เม่ือวันท่ี 21 
กันยายน 

1854-58 อายุ 15-19 รับใชเป็นผู้สอนศาสนาที่ฮาวาย 
1860-63 อายุ 21-24 รับใชเป็นผู้สอนศาสนาที่สหราชอา-

ณาจักร 
1864 อายุ 25-26 รับใชเป็นผู้สอนศาสนาพิเศษที่ 

ฮาวาย 

เพียงแค,หกสัปดาห์ก่อนการเสียชีวิตของท่าน ขณะกำลัง 
อ่านและไตร,ตรองพระคัมภีร์ โจเซฟ เอฟ.สมิธได้รับ 
ภาพท่ีมาปรากฎอันสวยงามและเป็นท่ีต่ืนตาต่ืนใจเป็นภาพ 
พระเยซูคริสต์กำลังเสด็จเยี ่ยมวิญญาณของคนชอบ 
ธรรมที่เสียชีวิตไปแลวพระผู้ช่วยให้รอดทรงแต่งตั้งวิญ-
ญาณเหล่านั้นเพื่อเป็นกำลังในการสอนพระกิตติคุณ 
แก่ผู้ที่เสียชีวิต โดยไม,มีโอกาสได้ร้ถึงพระกิตติคุณหรือ 
ผู้ที่เคยปฏิเสธความจริง ในบรรดาคนซื่อสัตย์ผู้กำลัง 
สอนคนอื่น ๆ อยู่นั้นคือไฮรัม สมิธคุณพ่อของท่านและ 
ศาสดาโจเซฟ สมิธ ศาสนาจักรยอมรับการเปิดเผยนี้เป็น 
พระคัมภีร์ และได้รับการสีพิมพ์ในปี 1976 เป็นภาคท่ี 
138 ของคำสอนและพันธสัญญา 

1866 อายุ 27 แต่งงานกับจูลิน่า แลมบ์ซัน * ในวันท่ี 
5 พฤษภาคม ได้รับการวางมือแต่งตั้งเป็นอัคร-
สาวกโดยบริคัม ยัง และถูกเรียกเป็นที่ปรึกษา 
ในฝ่ายประธานสูงสุดวันท่ี 1 กรกฎาคม ต่อมา 
ถูกเรียกเป็นที่ปรึกษาประธานเทย์เลอร์ (1880) 
วูดรัฟฟ็ (1889) และสโนว์ (1898) 

1873-75 อายุ 35-37 รับใชเปีนประธานคณะเผยแผ่ยุโรป 
1877 อายุ 38 รับใชเป็นประธานคณะเผยแผ่ยุโรป 

อีกครั้ง 
1901 อายุ 62 ได้รับการสนับสนุนเป็นประธานของ 

ศาสนาจักรเม่ือวันท่ี 17 ตุลาคม 

1915 อายุ 76 อุทิศสถานที่ก่อสร้างพระวิหารที่ลาเอีย 
ฮาวาย ที่ซึ่งท่านรับใชเมื่อครั้งเป็นหน่ม 

1918 อายุ 80 เสียชีวิตในวันที่ 19 พฤศจิกายนใน 
ซอลท์ เลค ซิตี้ หลังจากเป็นประธานของ 
ศาสนาจักรได้ 17 ปี 

* ในการเช่ือฟ้งหลักธรรมพทุสมรส ในเวลาต่อมาโจเซฟ เอฟ. สมิธ 
ได้ผนึกกับคนอ่ืน ๆ อีกหลายคนเป็นภรรยา 

© 1996 โดยศาสนาจักรของพระเยชุคริสต์แห่งสิทธิชนยุคสุดท้าย สงวนไว'ซึ่งสิทธิทุกประการ 





เฌอร ์ เจ. แกรนท์ 
ประธานของศาสนาจักร 1918-1945 

ปีเบอร์เจ. แกรนท'เป็นตัวอย่างของความยืนหยัดแน่ว 
แน่และเด็ดเดี่ยว ท่านดำเนินชีวิตตามถอยคำเหล่านี้ 
"สิ่งซึ่ง เรายืนหยัดแน่วแน่ที่จะทำจะง่ายขึ้นสำหรับเรา 
ไม่ใช่เพราะ ธรรมชาติของส่ิงน้ันเปล่ียนแปลง แต่เพราะ 
พลังของเรา ที่จะทำสิ่งนั้นมีเพิ่มขึ้น,, (in Conference 
Report, Apr. 1901, p. 63) 
" จงรักษาบัญญัติของพระผู้เป็นเจา,, ท่านกระตุนเตือน 
" นั่นคือคำปราศรัยที่สำคัญของข้าพเจา มีเพียงแค,ไม,กี่คำ 
รักษาบัญญัติของพระผู้เป็นเจา" (in Conference Report, 
Oct. 1920, p. 10) 

1856 เกิดในซอลท์ เลค ซิตี้วันที่ 22 พฤศจิกายน 
จากเจเดสียา'M มอร์แกน แกรนท ์ และราเชล-
ริดจ ์ เวย์ ไอวินส ์ แกรนท์ คุณพ่อของท่าน 
ซึ่งเป็นที่ ปรึกษาของประธานบริคัม ยัง เสียชีวิต 
ในอีกแปดวันต่อมา 

1864 รับบัพติศมาเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ในลังเกวียน 
ซึ่งตั้งเป็นอ่างบัพติศมา ในซิต ครีค 

1877 อายุ 20 แต่งงานกับลูซ ีสตริงแฮม * เม่ือวันท่ี 
1 พฤศจิกายน 

1882 อายุ 25 ได้รับการวางมือแต่งตั้งเป็นอัครสาวก 
โดยจอร์จ คิว. แคนนอน 

1883-84 อายุ 26-28 รับใชเปีนผู้สอนศาสนาในพวกชาว 
อินเดียนแดง 

1901-3 อายุ 44-46 จัดตั้งและเป็นประธานควบคุมคณะ 
เผยแผ่ญี่ป่น 

ท่านยืนยันอีกครั้งถึงหลักธรรมต่าง ๆ เช่นพระวาจาแห่ง 
ปีญญา กฎส่วนสิบ ความอุตสาหะและม'ธยัสถ 'ภายใต้ 
การนำของท่านไต้ช่วยให่,ศาสนาจักรกัาวเข้าสู่ความมั่น 
คงทางการเงิน 
ในฐานะศาสดาของพระเจ้า ท่านเชื้อเชิญคนทั้งปวงให 
มาสู่พระคริสต์ "ไม่สำคัญว่าท่านจะอาศัยอยู่ในแผ่นดิน 
ไหน พระกิตติคุณของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ทำใหเรา 
เป็นพีน้องกัน,, (in James R. Clark, comp., Messages 
of the First Presidency of The Church of Jesus 
Christ of Latter-day Saints [1965-75], 6 vols., 5:311) 

1904-6 อายุ 47-50 รับใช้เป็นประธานคณะเผยแผ่ 
อังกฤษและยุโรป 

1918 อายุ 62 ไต้รับการสนับสนุนเป็นประธานของ 
ศาสนาจักรในวันท่ี 23 พฤศจิกายน 

1919 อายุ 63 อุทิศพระวิหารฮาวาย เม่ือวันท่ี 27 
พฤศจิกายน 

1923 อายุ 66 อุทิศพระวิหารอัลเบอร์ตา (แคนาดา) 
เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 

1927 อายุ 70 อุทิศพระวิหารอริโซนา เม่ือวันท่ี 23 
ตุลาคม 

1936 อายุ 80 ตั้งแผนสวัสดิการของศาสนาจักร 

1945 อายุ 88 เสียชีวิตในวันท่ี 14 พฤษภาคม ในซอลท์ 
เลค ซิตี้ หลังจากเป็นประธานของศาสนาจักร 
นานกว่า 26 ปี 

* ในการเช่ือฟิงหลักธรรมพหุสมรส ในเวลาต่อมา ฮีเบอร์ เจ. แกรนท์ 
ได้ผนึกกับคนอ่ืน ๆ อีกหลายคนเป็นภรรยา 
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จอร์จ อัลฌิร์ต สมิธ 
ประธานของศาสนาจักร 1945-1951 

ใ)อร ์จ อัลเบิร์ต สมิธ เป็นช่ัวอายุท่ีส่ีของครอบครัวท่ี 
รับใช้เป็นเจ้าหน้าที่ชนผู้ใหญ่ ท่านและจอห์น เฮนรี สมิธ 
คุณพ่อของท่านรับใช้ในโควรัมอัครสาวกสิบสองช่วง 
เวลาเดียวกัน—เหตุการณ์นเกิดขน เพียงครั้งเดียวใน 
ประวัติศาสตร์ของศาสนาจักร 
ท่านได้พัฒนาความเชื่อที่รวมถึงอุดมการณ์ต่อไปนี 
"ขาพเจ้าจะเป็นเพื่อนกับคนที่ไร้เพื่อนและหาความสุข 
ในการสนองความตองการของคนยากจน...ขาพเจ้าจะไม่ 
พยายามบังคับผู้คนให์ทำตามอุดมการณ์ของขาพเจ้า 
แต่จะค่อย ๆ ทำให้พวกเขารักที่จะทำในสิ่งที่ถูกตอง... 
ขาพเจ้าจะไม่จงใจทำให้คนหนึ่งคนใดเสียความเสกไม่ 
แมกับคนที่อาจทำผิดต่อขาพเจ้า แต่จะพยายามทำดีกับ 
เขาและทำให้เขาเป็นเพ่ือนกับขาพเจ้า...ข้าพเจ้าจะไม่เป็น 
ศัตรูกับจิตวิญญาณใด ๆ " (quoted in Bryant ร. Hinckley, 
"Greatness in Men: Superintendent George Albert Smith,' 
Improvement Era, Mar. 1932, p. 295) 

1870 เกิดวันท่ี 4 เมษายน จากจอห์น เฮนรี สมิธและ 
ซาราห์ ฟาร์ สมิธในซอลท์ เลค ชิต 

1878 อายุ 8 ขวบ รับบัพติศมาในซิตี ้ครีค ซอลท์เลค 
ซิตี 

1892 อายุ 22 แต่งงานกับลูซ ีเอมิลี วูดรัฟฟ็ เธอเสีย-
ชีวิตเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 1937 

1892-94 อายุ 22-24 รับใช้เป็นผู้สอนศาสนาที่อเมริกาใด้ 
ที่ซึ่งลูซีร่วมงานกับท่าน 

1903 อายุ 33 ได้รับการวางมือแต่งต้ังเป็นอัครสาวก 
โดยประธานโจเซฟ เอฟ. สมิธ ในวันท่ี 8 ตุลาคม 

ท่านรับใช้เยาวชนของศาสนาจักรในฐานะผู้อำนวยการ 
วายเอ็มเอ็มไอเอ (Young Men's Mutual Improvement 
Association ปีจจุบันยกเลิกไปแล้ว) เป็นเวลากว่าสิบปี 
และเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหารระดับชาติ 
ของลูกเสืออเมริกา 

ท่านกล่าวคำของคุณป่จอร์จ เอ. สมิธหลายคร้ัง ท่านได้ 
รับการตั้งชื่อตามชื่อของคุณป ู "มีเสันแบ่งเขตซ่ึงกำหนด 
ไว้อย่างชัดเจนระหว่างเขตแดนของพระเจ้าและของมาร 
ถาท่านจะอยู่แดนฝ่ายพระเจ้าท่านจะอยู่ใด้อิทธิพลของ 
พระองค์และจะไม่มีความปรารถนาในการทำผิด แต่ถา 
ท่านขามไปอยู่แดนของมารหนึ่งนิว ท่านก็อยู่ในอำนาจ 
ของคนล่อลวงคนนั้น และถ้าเขาประสบความสำเร็จ 
ท่านจะไม,สามารถคิดหรือแม้ให้เหตุผลอย่างถูกตอง 
เพราะท่านจะสูญเสียพระวิญญาณของพระเจ้า,, ( Sharing 
the Gospel with Others, sel. Preston Nibley [1948], 
pp. 42-43) 

1919-21 อายุ 49-51 รับใช้เป็นประธานคณะเผยแผ่ยุโรป 
1945 อายุ 75 ได้รับการสนับสนุนเป็นประธานของ 

ศาสนาจักรเม่ือวันท่ี 21 พฤษภาคม โดยมีเจ.รู-
เบ็น คลาร์ก จูเปียร์และเดวิด โอ.แมคเคย์เป็น 
ที่ปรึกษาอุทิศพระวิหารไอดาโฮฟอลส ์ ในวันท่ี 
23 กันยายน วางแผนให้ความช่วยเหลือด้าน 
สวัสดิการคร้ังใหญ่ของศาสนาจักร แก่ยุโรป 
ภายหลังสงครามโลกคร้ังท่ีสอง 

1951 อายุ 81 เสียชีวิตในวันท่ี 4 เมษายน ครบรอบ 
วันเกิดปีที่ 81 ในซอลท์ เลค ซิตี้ หลังจากเป็น 
ประธานของศาสนาจักรได้หกปี 
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เดวิด โอ. แมคเคย 
I V 

ม Jo/D I H ไเบ๚เไ m พ เ ข ! บ 4 บ 

^มาชิกทุกคนเป็นผู ้สอนศาสนา , , ประธานแมคเคย์ 
สอนไว้ (in Conference Report, April 1959, pp. 121-22) 
ศาสนาจักรเร่งงานสอนศาสนาภายใต้การนำของพ่าน 

พ่านส่งเสริมครอบครัวและบาน โดยเตือนเราว่า"ไม่มี 
ความสำเร็จใด ๆ จะชดเชยความลมเหลวในบ้านได" 
(quoted from J. E. McCulloch, Home: The Savior of 
Civilization [1924], p. 42) 
พ่านอางคำพูดนี้บ่อย ๆ "เป็นท่ีไว้วางใจไต้คือคำยกย,อง 
สรรเสริญท่ีย่ิงใหญ่กว่าเป็นท่ีรัก,, 0Gospel Ideals [1953], 
p. 187) 

"รองลงมาจากของประทานแห่งชีวิต สิทธิที่จะชีนำชีวิต 

1873 เกิดวันท่ี 8 กันยายนในสันสวิลล์ยูท่าห์จากเด-
วิด แมคเคย ์ และเจนเน็ต อีแวนส ์ แมคเคย์ 

1881 อายุ 8 ขวบ รับบัพติศมา ในสปริง ครีค ฮัน 
สวิลล์ ยูท่าห ์ ในวันเกิดของพ่าน 8 กันยายน 
ขณะท่ีคุณพ่อรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาท่ีสหราช 
อาณาจักร 

1897-99 อายุ 24-26 รับใช้เป็นผู้สอนศาสนาที่สก๊อต-
แลนด์ 

1901 อายุ 27 แต่งงานกับเอ็มมา เรย์ ริกส์ หญิงสาวท่ี 
พ่านรักขณะเรียนในวิทยาลัยในวันที่ 2 มกราคม 

1906 อายุ 32 ไต้รับการวางมือแต่งต้ังเป็นอัครสาวก 
โดยประธานโจเซฟ เอฟ. สมิธ เม่ือวันท่ี 9 
เมษายน 

1920-21 อายุ 47-48 เยี่ยมคณะเผยแผ่ของศาสนาจักร 
ทั่วโลกอุทิศแผ่นดินจีนสำหรับงานเผยแผ่ 

1922-24 อายุ 49-51 รับใช้เป็นประธานคณะเผยแผ่ยุโรป 

นั้นคือของประทานยิ่งใหญ่ที่สดของพระผู้เป็นเจ้าที่มอบ 
ให้แก่มนุษย์" (Gospel Ideals, p. 299) 
ถึงแมพ่านจะประเมินค,าการศึกษาไว้สูง พ่านกล่าวว่า 
"ลักษณะนิสัยมีค่ายิ่งกว่าสติปิญญา , , 0Gospel Ideals, 
p. 443) 
ความเขมแข็งทางวิญญาณจะแสดงให้เห็นเด่นชัดที่สุด 
จากการกระทำ ไม่ใช่ในความฝืน ฝืนกลางวันอย่างลิง-
โลดการเพ้อฝืนแต่สวรรค์ เฝืาดูสิ่งที่มองเห็นไม่ไต้ 
ไม่ไต้เป็นท่ีซาบซ้ีงใจเท่ากับการทำหนาท่ีอย่างเรียบง่าย,,  

( True to the Faith, comp. Llewelyn R. McKay [1966], 
pp. 244-45) 

1934 อาย 61 1ดรบ1 รียกเป็นทีปรึกษาของประธาน 
ฮีเบอร ์ เจ. แกรนท; ต่อมาไต้รับเรียกเป็นที่ 
ปรึกษาภายใต้ประธานจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ 
(1945) 

1951 อายุ 77 ไต้รับการสนับสนุนเป็นประธานของ 
ศาสนาจักรในวันท่ี 9 เมษายน 

1955 อายุ 82 อุทิศพระวิหารสวิส เมื่อวันที่ 11 
กันยายน 

1956 อายุ 82 อุทิศพระวิหารลอส แองเจลลิส เม่ือ 
วันที่ 11 มีนาคม 

1958 อายุ 84 อุทิศพระวิหารนิวซีแลนด์ เมื่อวันที่ 20 
เมษายนและพระวิหารลอนดอน เมื่อวันที่ 7 
กันยายน 

1964 อายุ 91 อุทิศพระวิหารโอคแลนด์เมื่อวันที่ 17 
พฤศจิกายน 

1970 อายุ 96 เสียชีวิตเม่ือวันท่ี 18 มกราคมในซอลท์ 
เลค ซิตี้ หลังจากรับใช้เป็นเจ้าหนาท่ีช้ันผู้ใหญ่ 
เกือบ 64 ป ี ยาวนานกว่าท่านอ่ืน ๆ และเป็น 
ประธานของศาสนาจักรเกือบ 19 ปี 
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โจเซฟ ^ลดง สมธ 
บระธานของศาสนาจกร 1970-1972 

บ่ระธานโจเซฟ ฟิลดิง สมิธ เช้ือเชิญทุกคนใหมาสู่ 
พระคริสต์ "ในโลกน้ีไม,มีการรักษาคนเจ็บป่วยให้หาย 
โลกยกเวนพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์...และด้วยเหตุ 
นี้เราจึงเชื้อเชิญลูกทุกคนของพระบิดาทุกหนแห่งให้เชื่อ 
ในพระคริสต์ยอมรับพระองค์ดังที่ทรงเปิดเผยโดยศาส-
ดาท่ีมีชีวิต และเขาร่วมในศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์ 
แห่งสิทธิชนยุคสดท้าย...แด่ความซ่ือสัตย์ในจิตใจของคน 
ในทุกประชาชาติเรากล่าวว่า "พระเจาทรงรักท่านพระ 
องค์ ทรงตองการให้ท่านได้รับพรเต็มเปียมของพระกิต 
ติคุณ" (in Conference Report, Apr. 1972, p. 13; or 
Ensign, July 1972, p. 27) 

1876 เกิดวันท่ี 19 กรกฎาคม จากโจเซฟ เอฟ. สมิธ 
กับจูลี'นา แลมบ์ซัน สมิธในซอลท์ เลค ซิต 

1884 อายุ 8 ขวบคุณพ่อเป็นผู้ให้บัพติศมา ในซอลท์ 
เลค ซิตี้ ในวันเกิดของท่าน 19 กรกฎาคม 

1893 อายุ 16 เขาร่วมการอุทิศพระวิหารซอลท์เลค 

1898 อายุ 21 แต่งงานกับลูอี เอมิลี (อีไมลา) เชิร์ท 
ลิฟฟ็ในวันที่ 26 เมษายน เธอเสียชีวิตในปี 
1908 

1899-1901 อายุ 22-24 รับใชเปีนผู้สอนศาสนาที่ประเทศ 
อังกฤษ 

1908 อายุ 32 แต่งงานอีเธล จอร0จน่า เรย์โนลต ์เม่ือ 
วันที่ 2 พฤศจิกายน เธอเสียชีวิตในปี 1937 

1910 อายุ 33 ได้รับการวางมือแต่งต้ังเป็นอัครสาวก 
เม่ือวันท่ี 7 เมษายนโดยคุณพ่อของท่านโจเซฟ 
เอฟ. สมิธ ซึ่งเป็นประธานของศาสนาจักร 

ท่านให้พรนี้แก่เยาวชนของศาสนาจักร "พระเจ้าทรง 
อวยพรท่านและคุ้มครองท่าน ซึ่งจะเป็นเช่นนี้นอย่างไม่ 
ตองสงสัยหากท่านเรียนรูกฎของพระองค์และดำเนินชีวิต 
ตามน้ันจงซ่ือตรงต่อการไวัวางใจทุกอย่าง ให้เกียรติบิดา 
มารดาของท่าน อยู่ร่วมกันด้วยความรักและปรองดอง 
จงแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเอาชนะโลก และอย่าถูกชักนำ 
ให้ออกนอกทางโดยแฟชั่นและการปฏิบัติของผคนที่ 
ความสนใจของพวกเขามุ่งอยู่แต่สิ่งของของโลกนี้, (in 
Conference Report, Apr. 1972, pp. 13-14; or Ensign, July 
1972, p. 28) 

1938 อายุ 61 แต่งงานกับเจสซี เอลลา อีแวนส์ในวันที่ 
12 เมษายน; เธอเสียชีวิตในปี 1971 

1965 อายุ 89 ถูกเรียกเป็นที่ปรึกษาประธานเดวิด โอ. 
แมคเคย์ 

1970 อายุ 93 ได้รับการสนับสนุนเป็นประธานของ 
ศาสนาจักรเม่ือวันท่ี 6 เมษายน โดยมีฮาโรลต์ 
ปี.สี และเอ็น. เอลดอน แทนเนอร์ เป็นท่ีปรึกษา 

1971 อายุ 95 เป็นประธานควบคุมการประชุมใหญ่ 
สามัญระดับภาคคร้ังแรกของศาสนาจักร ซึ่งจัด 
ขึ้นในแมนเชสเตอร ์ ประเทศอังกฤษ 

1972 อายุ 95 อุทิศพระวิหารออกเด็่นวันที่ 18 
มกราคม และพระวิหารโพรโว ยูท่าห ์ เม่ือวันท่ี 
9 กุมภาพันธ์ 

1972 อายุ 95 เสียชีวิตในวันท่ี 2 กรกฎาคมในซอลท์ 
เลค ซิตี้ หลังจากเป็นประธานของศาสนาจักร 
สองปีคร่ึง 

© 1996 โดยศาสนาจักรของพระเยชุคริสต์แห่งสิทธิชนยุคสุดท้าย สงวนไว'ซึ่งสิทธิทุกประการ 





ฮาโรลด์ บ. ล 
I a/ 

1 บจ^ป  ี เพ-บขรเฑ เ ถ ผ เขTN 1 y / Z - i y / ว 

"Cl งอัศจรรย์ยิ ่งใหญ่สุดที ่ข้าพเจ้าเห็นในปีจจุบัน , , 

ประธานลีกล่าว "ไม่ใช่การรักษาร่างกายที่เจ็บป่วย 
แต่สิ่งอัศจรรย์ยิ่งใหญ่สุดที่ข้าพเจ้าเห็นคือการรักษาจิต 
วิญญาณที่เจ็บป่วย ผูที่เจ็บป่วยในจิตวิญญาณ วิญญาณ 
ทอแท้สิ้นหวังและเศร้าโศก...เรากำลังเออมออกไปยัง 
บุคคลดังกล่าวเพราะพวกเขามีค่าในสายพระเนตรของ 
พระเจ้า และเราไม่ตองการให้ใครร้สึกว่าพวกเขาถูกลืม,,  

(in Conference Report, Apr. 1973, p. 123) 
"ข้าพเจ้ารูว่ามีอำนาจจากสวรรค์เอื้อมออกไปเมื่อไม่มี 
ความช่วยเหลออื่นใดอีก,, (in Conference Report, Apr. 
1973, p. 179; or Ensign, July 1973, p. 123) 
"จัดเวลาสังสรรค์ในครอบครัวนำลูก ๆ มาอยู่รอบ ๆ 
ท่านสอนพวกเขา นำทางพวกเขา และปกฟ้องพวกเขา 
ให้ปลอดภัยจากอิทธิพลที่ไม่ดี ไม,มีเวลาใดที่เราต้อง 
การความเข้มแข็งและความพร้อมเพรียงในบานมาก 

1899 เกิดวันท่ี 28 มีนาคม จากซามู เอล มาเรียน 
ลีและลูวีซา เอมีลีน บิงแฮม ลี ในคลิฟตัน 
ไอดาโฮ 

1907 อายุ 8 ขวบ รับบัพติศมาวันอาทิตย์ที ่9 มิถุนายน 
ในสระปีเบ ซึ่งเป็นเตาเผาหินปูนเก่าแก่ 

1920-22 อายุ 21-23 รับใชเปีนผู้สอนศาสนาที่สหรัฐ 
ตะวันตก 

1923 อายุ 24 แต่งงานกับเฟิร์น ลูซินดา แทนเนอร์ใน 
วันที่ 14 พฤศจิกายน เธอเสียชีวิตในปี 1962 

1935 อายุ 36 ถูกเรียกใหจัดตั้งโครงการทั่วศาสนา-
จักรเพื่อช่วยเหลือคนขัดสน 

1941 อายุ 42 ไดรับการวางมือแต่งตั้งเปีนอัครสาวก 
ในวันท่ี 10 เมษายน โดยประธานฮีเบอร์ เจ. 
แกรนท์ 

เท่านี้มาก่อน,, (in Conference Report, Apr. 1973, p. 130; 
or Ensign, July 1973, p. 98) 

ท่านเล่าประสบการณ์อันศักดิสิทธิภายหลังการเรียกเป็น 
ประธานของศาสนาจักรให้สิทธิชนในเม็กซิโกและ 
อเมริกากลางฟิง "เชาวันหนึ่งหลังจากข้าพเจ้าคุกเข่าสวด 
ออนวอนอย่างถ่อมใจกับภรรยา และทันใดใfนดูราวกับ 
ว่าความคิดและจิตใจของข้าพเจ้าเต็มไปต้วยความเห็นอก 
เห็นใจผู้คนกว่าสามลานคนในโลกดูเหมือนข้าพเจ้าจะ 
มีความรักให้กับทุกคนไม,ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนหรือผิวสี 
อะไรไม่ว่าพวกเขาจะรวยหรือจน พวกเขาจะตํ่าต้อย 
หรือยิ่งใหญ่ มีการศึกษาหรือไม่มีก็ตามทันใดนั้นข้าพ-
เจ ้าร ูส ึกราวกับว่าพวกเขาทุกคนเป็นของข้าพเจ ้า 
ราวกับว่าพวกเขาทุกคนเป็นพ่ีนองของข้าพเจ้า,, (in Con-
ference Report, Mexico and Central America Area 
General Conference, Aug. 1972, p. 151) 

1963 อายุ 64 แต่งงานกับเฟรดา โจน เจ็นเซ็น เม่ือ 
วันที่ 17 มิถุนายน 

1970 อายุ 70 ถูกเรียกเป็นที่ปรึกษาประธานโจเซฟ 
ฟิลดิง สรธ 

1972 อายุ 73 ไต้รับการสนับสนุนเป็นประธานของ 
ศาสนาจักรเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม โดยมีเอ็น. 
เอลดอนแทนเนอร์ และแมเรียน จี.รอมนีย์เปีน 
ที่ปรึกษา 

1973 อายุ 74 เสียชีวิตเม่ือวันท่ี 26 ธันวาคมในซอลท์ 
เลค ซิตี้ หลังจากเป็นประธานของศาสนาจักร 
เกือบปีคร่ึง 
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1นื่องจากการผ่าตัดเสันเอ็นในลำคอ ประธานคิมบัลล์ 
มีเสียงเบามาก แต่ชีวิตของท่านเปล่งเสียงดังไปด้วยงานดี 
ท่านดลใจสมาชิกของศาสนาจักรทั่วโลก "เอาไหล่ของ 
ท่านหนุนใหลอเดิน ก้าวเทาของท่านให้ยาวขึ้น เออม 
ให้สูงข้ึน เพ่ิมการอุทิศให้มากข้ึน,, (Teachings of Spen-
cer พ. Kimball [1982], p. 564) 
ท่านเป็นตัวอย่างของการปฏิบัติ บนโต๊ะของพ่านมีแผ่น-
ป้ายขอความอันเป็นคติพจน์ว่า "ทำมน , , 

พระเจาจะไม่ทรงแปลความหมายของความหวังดี 
ความปรารถนาและความมุ่งม่ันของคนใดคนหน่ึงว่าเป็น 
การทำงาน , , ท่านเขียนไว้ว่า "เราแต่ละคนด้องทำสิ่งนน 
ด้วยตัวเอง,, (The Miracle of Forgiveness [1969], 
p. 8) 

1895 เกิดวันท่ี 28 มีนาคม ในซอลท เลค ซิตี ้ จาก 
แอน ดรูว ์คิมบัลล์ และโอลีฟ วูลเลย์ คิมบัลล์ 

1903 อายุ 8 ขวบ คุณพ่อให้บัพติศมาท่านในวันเกิด 
ในถังตมหมูท่ีครอบครัวใช้เป็นอ่างอาบนา ด้วย 

1906 อายุ 11 มารดาของท่านเสียชีวิต 
1914-16 อายุ 19-21 ถูกเรียกให้รับใช้ในคณะเผยแผ่สวิส 

ออสเตรีย แต่เนื่องจากสงครามโลกครั้งที่สอง 
ท่านจึงถูกมอบหมายใหม่ให้ไปสหรัฐตอนกลาง 

1917 อายุ 22 แต่งงานกับคามิลลา อายริง วันที่ 16 
พฤศจิกายน 

1943 อายุ 48 ได้รับการวางมือแต่งต้ังเป็นอัครสาวก 
ในวันท่ี 7 ตุลาคม โดยประธานฮีเบอร์ เจ. 
แกรนท์ 

1946 อายุ 51 ได้รับมอบหมายจากประธานจอร์จ 
อัลเบิร์ต สมิธให้ทำงานกับชาวอินเดียนแดง 

ท่านแนะนำการนมัสการในวันแซบัธไว้ว่า: "เราจะไม, 

ไปการประชุมวันแซบัธเพื่อความสนุกสนานหรึอแม' 
เพ่ือรับคำแนะนำแต่เพียงอย่างเดียว เราไปเพื่อนมัสการ 
พระเจ้า ถาพิธีการเป็นความล้มเหลวสำหรับท่าน ท่านก็ 
ประสบความล้มเหลวแน่นอน ไม,มีใครนมัสการแทน 
ท่านได ้ ท่านด้องทำการปรนนิบัติพระเจ้าด้วยตัวเอง,,  

("The Sabbath—A Delight," Ensign, Jan. 1978, 
pp. 4-5) 
งานพระวิหารแผ่ขยายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วภายใด้ 
การนำของท่านศาสนาจักรอุทิศพระวิหารในประเทศ 
ออสเตรเลีย บราซิล ชิลี เยอรมัน กัวเตมาลา เม็กซิโก 
ฟิลิปปินส ์ สหรัฐ (ห้าแห่ง) แอฟริกาใด้ สวีเดน ได้หวัน 
ตาฮิติ ทองกา ซามัว และญ่ีปุน ประกาศแจ้งพระวิหาร 
แห่งใหม่ท่ี แคนาดา โคลัมเบีย อีคัวดอร ์ เปรู เกาพลีใต 
และสหรัฐ (สามแห่ง) 

1964-67 อาย ุ 69-72 ดูแลงานสอนศาสนาในอเมริกาใด้ 
เริ่มงานสอนศาสนาในกลุ่มชาวอินเดียนแดง 
แห่งแอนดีส 

1974 อายุ 79 ได้รับการสนับสนุนเป็นประธานของ 
ศาสนาจักรเม่ือวันท่ี 6 เมษายน 

1978 อายุ 83 ได้รับการเปิดเผยเก่ียวกับการขยาย 
ฐานะปุโรหิตไปยังสมาชิกชายทุกคนท่ีมีค่าควร 

1979 อายุ 84 ตีพิมพ์พระคัมภีร์ไบเบิลฉบับใหม่ 
1981 อายุ 86 ตีพิมพ์พระคัมภีร์มอรมอนคำสอนและ 

พันธสัญญาและไข,มกอันลำค่าฉบับใหม่ 
1985 อายุ 90 เสียชีวิตวันท่ี 5 พฤศจิกายนในซอลท์ 

เลค ซิตี้ หลังจากเป็นประธานของศาสนาจักร 
เกึอบ 12 ปี 
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เอสรา แทฟท์ เบนสัน 
ประธานของศาสนาจักร 1985-1994 

ๆ . 0 „ _ 
J J ระธานเอสรา แทฟท เบนสน เนนเรองพระคมภร 

มอรมอนอีกครั้ง "พระคัมภีร์มอรมอนเป็นเครื่องมึอที่ 
พระผู้เป็นเจ้าทรงวางรูปแบบไว้เพื่อ 'กวาดแผ่นดินโลก 
ดังด้วยนาท่วม เพื่อรวมผู้ที่ถูกเลือก [ของพระองค์] , 

(โมเสส 7:62) พระคัมภีร์อันศักดิสิทธิเล่มนจะตองกลาย 
เป็นศูนย์รวมในการส่ังสอนการสอนและงานสอนศาสนา 
ของเรามากย่ิงขน...ตามจริงแล้ว ขาพเจ้าเห็นภาพแผ่นดิน 
โลกท่วมทนไปด้วยพระคัมภีร์มอรมอน,, (in Conference 
Report, Oct. 1988, pp. 3-5; or Ensign, Nov. 1988, 
pp. 4-6) 
"ขอให้เราอ่านพระคัมภีร์มอรมอนซาแล้วซำอีก เพ่ือ 
เราจะมาสู่พระคริสต์ได้อย่างเต็มที่มากขี้น ที่จะผูกมัด 
ต่อพระองค ์ มีพระองค์เป็นศูนย์กลางของชีวิต และยอม 
ให้พระคริสต์เขามาในชีวิตของเรา , , (in Conference 
Report, Oct. 1987, p. 104; or Ensign, Nov. 1987, 
p. 85) 

" มีพลังอย่างหนึ่งในหนังสือเล่มนั้นซึ่งจะเริ่มหลั่งไหลสู่ 
ชีวิตของท่านทันทีที่ท่านเริ่มศึกษาหนังสือนั้นอย่างจริงจัง 
1899 เกิดวันท่ี 4 สิงหาคม ในวิทนีย์ ไอดาโฮ จาก 

จอร์จ ที. ฌ็นสัน และซาราห์ ดังค์ลีย์ เบ็นสัน 
1907 อายุ 8 ขวบ รับบัพติศมาในวันเกิด 4 สิงหาคม 

ในคลองโลแกน ริเวอร์ แคนแนล ใน วิทนีย์ 
ไอดาโฮ 

1921-23 อายุ 21-24 รับใชเป็นผู้สอนศาสนาที่สหราช 
อาณาจักร 

1926 อายุ 27 แต่งงานกับฟลอร่า สมิธ อัมมูเซ็นใน 
วันที่ 10 กันยายน 

1943 อายุ 44 ได้รับการวางมอแต่งต้ังเป็นอัครสาวก 
โดยฮีเบอร์เจ. แกรนท ์ เม่ือวันท่ี 7 ตุลาคม 

1946 อายุ 46 เร่ิมการรับใช้เป็นประธานคณะเผยแผ่ 
ยุโรป แจกจ่ายส่ิงของจำเป็นแก่ชาวยุโรปหลัง 
สงครามโลกครั้งที่สอง 

ท่านจะพบพลังที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นในการต่อด้านการล่อลวง 
ท่านจะพบพลังที่จะหลีกเลี่ยงการถูกหลอก ท่านจะพบ 
พลังท่ีอยู่ในทางตรงและแคบ...น่ีคือคำสวดออนวอนของ 
ข้าพเจ้า ว่าพระคัมภีร์มอรมอนจะเป็นศิลาหลักของชีวิต 
ของเรา , , (in Conference Report, Oct. 1986, pp. 6-7; 
or Ensign, Nov. 1986, p. 7) 
ท่านเป็นที่จดจำเพราะการประณามความหยิ่งจองหอง 
"ความหยิ่งจองหองเป็นบาปสากล เป็นความชั่วร้าย 
อย่างมาก...ความหยิ่งจองหองเป็นสิ่งกีดขวางอย่างยิ่ง 
ต่อความเจริญของไซอัน,, (in Conference Report, Apr. 
1989, pp. 6-7; or Ensign, May 1989, pp. 6-7) 
เอ็ลเดอร์มาร์ค อี. ปีเตอร์สันเขียนคำสรรเสริญประธาน 
ฌ็นสันไวัว่า: "๚ะไรดีที่ชุดสำหรับอาณาจักร?' คำตอบ 
ของคำถามน้ันก่็คือองค์ประกอบในการตัดสินเร่ืองสำคัญ 
ทุก ๆ เร่ืองท่ีเกิดข้ึนต่อหนา [ท่าน] ตลอดชีวิตของท่าน" 
("President Ezra Taft Benson,' Ensign, Jan. 1986, 
pp. 2-3) 

1953-61 อายุ 53-61 รับใช้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
เกษตรของสหรัฐภายใด้ประธานาธิบดีดไวท์ดี. 
ไอเซนฮาวร์ 

1964-65 อายุ 65-66 รับใช้เป็นประธานคณะเผยแผ่ยุโรป 
1968-71 อายุ 68-72 ควบคุมดูแลงานสอนศาสนาในเอเชีย 
1985 อายุ 86 ได้รับการสนับสนุนเป็นประธานของ 

ศาสนาจักรในวันท่ี 10 พฤศจิกายน โดยมีกอร-
ดอน บี. ฮิงค์ลีย์และโธมัสเอส. มอนสันเป็นท่ี 
ปรึกษา 

1986 อายุ 87 อุทิศพระวิหารเดนเวอร์ โคโลราโด 
เม่ือวันท่ี 24 ตุลาคม 

1987 อายุ 88 อุทิศพระวิหารแฟรงค์เฟิร์ท เยอรมัน 
เม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม 

1994 อายุ 94 เสียชีวิตในวันท่ี 30 พฤษภาคม ใน 
ซอลท์ เลค ซิตี้ หลังจากเป็นประธานของ 
ศ า ส น า จ ั ก ร ไ ด ้ เ ท เ ด ? ! ค ร ึ ่ ง 
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ฮาเวิร์ด ด้บเปีลยู. ฮ้นเตอร์ 
ประธานของศาสนาจักร 1994-1995 

3 J องดูพระวิหารของพระเจัาให้เป็นดังสัญลักษณ์ 
ยิ่งใหญ่ของการเป็นสมาชิกของท่าน" ประธานฮันเตอร์ 
กระตุนเสือน "มันคือความปรารถนาสูงสุดของใจข้าพ-
เจ้าท่ีจะให้สมาชิกท่ีมีค่าควรทุกคนของศาสนาจักรเขาพระ-
วิหาร,, (in Conference Report, Oct. 1994, p. 8; or 
Ensign, Nov. 1994, p. 8) 

ขอให้เราทำตามพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าทุกอย่าง 
และในทุกย่างก้าวของชีวิต ขอให้เราทำให้พระองค์เป็น 
แบบอย่างและผู้นำทางของเรา เราควรถามตัวเองทุกโอ-
กาสว่า 'พระเยซูจะทรงทำอะไร?, และจากใfนจงมีความ 
กลามากขึ้นที่จะทำตามคำตอบ1นั้น , , (in Conference 
Report, Apr. 1994, p. 84; or Ensign, May 1994, p. 64) 

1907 เกิดวันที่ 14 พฤศจิกายนในบอยซ่ี ไอดาโฮ 
จากจอห์น วิลเลียม (วิล) ฮันเตอร ์ และเนลลี 
เมรี แรสมัสซ้น ฮันเตอร์ 

1920 อายู 12 รับบพติศมาเมื่อวันที่ 4 เมษายนท่ีสระ 
ว่ายนํ้าในร่ม ในบอยซ่ี ไอดาโฮ ไดรับการวาง 
มือแต่งตั้งเป็นมัคนายกโดยอธิการของท่านเมื่อ 
วันที่ 21 มิถุนายน 

1931 อายู 23 แต่งงานกับคลาร่า (แคลร์)ฌย์ เจฟฟ็ 
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน เธอเสียชีวิตในปี 1983 

1959 อายุ 51 ได้รับการวางมึอแต่งต้ังเป็นอัครสาวก 
โดยประธานเดวิด โอ. แมคเคย์ เม่ือวันท่ี 15 
ตุลาคม 

1989 อายุ 81 อุทิศศูนย์เจรูซาเล็มที่ปีวายยู. เป็นเคร่ือง 
หมายความสำเร็จของความพยายามในการทำ 
งานนานนับสิบปี 

"เราควรเป็นชายและหญิงแบบใด? แมัดังท่ีพระองค์ทรง 
เป็น , , (in Conference Report, Apr. 1994, p. 84; or 
Ensign, May 1994, p. 64) 

ข้าพเจ้าเชื้อเชิญสมาชิกทุกคนของศาสนาจักรให้ 
ดำเนินชีวิตโดยใส่ใจชีวิตและตัวอย่างของพระเจ้าพระเยซู-
คริสต์มากกว่าท่ีเคย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรัก ความ 
หวัง และความเมตตาท่ีพระองค์ทรงแสดงให้เห็นข้าพเจ้า 
สวดอ้อนวอนว่าเราจะปฎิบตต่อกันด้วยความเมตตากรุณา 
มากข้ึนอดทนมากข้ึน อ่อนนอมและให้อภัยมากขึ้น,, (in 
Conference Report, Oct. 1994, p. 7; or Ensign, Nov. 
1994, p. 8) 

1990 อายุ 82 แต่งงานอินนัส เบอร์นิซ อีแกนเมื่อ 
วันที่ 10 เมษายน 

1994 อายุ 86 ได้รับการสนับสนุนเป็นประธานของ 
ศาสนาจักรในวันท่ี 1 ตุลาคม โดยมีกอร์ดอนบี. 
ฮิงค์ลีย์ และโธมัสเอส. มอนสัน เป็นท่ีปรึกษา 
อุทิศพระวิหารออร์แลนโด ฟลอริดา เม่ือวันท่ี 
9 ตุลาคม อายุ 87 เป็นประธานควบคุม 
การสรางสเตคที่ 2,000 ของศาสนาจักรคือ 
สเตคคอน เทรียอัสเม็กซิโก ชิต เม็กซิโก 
เม่ือวันท่ี 11 ธันวาคม 

1995 อายุ 87 อุทิศพระวิหารบาวน์ทิฟูล ยูท่าห์ เม่ือ 
วันที่ 8 มกราคม เสียชีวิตที่บานในซอลท 
เลค ซิตี ้วันที่ 3 มีนาคม หลังจากเป็นประธาน 
ของศาสนาจักรได้เกัาเดือน 
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กอรดอน บ. สิงคลย 
ประธานของศาสนาจกร 1995-

บ่ระธานฮิงค์ลีย์มีความรักและความห่วงใจอย่างมาก 
สำหรับทุกคน "ข้าพเจ้าขอรองผู้คนของเราทุกแห่งให้ดำ 
เนินชีวิตด้วยความเคารพและซาบซึ้งต,อผู้ที่ไม,มีศรัทธา 
เดียวกับเรา...เรามีชีวิตในโลกของความแตกต่าง เรา 
สามารถ และตองให้ความเคารพต่อผู้ที่เราอาจไม,เห็น 
ด้วยกับคาสอนของพวกเขา,, (in Conference Report, 
Apr. 1995, p. 94; or Ensign, May 1995, p. 71) 
"ข้าพเจ้ารักเยาวชนของศาสนาจักร ข้าพเจ้าได้พูดหลาย-
ครั้งแล้วว่าข้าพเจ้าคิดว่าเราไม่เคยมีชั่วอายุที่ดีกว่านมา 
ก่อน ข้าพเจ้าขอบคุณเพียงใดสำหรับความซื่อสัตย์ของ 
ท่าน สำหรับความปรารถนาอันแรงกล้าของท่านที่จะฝึก 
ฝนความคิดและมึอของท่านให้ทำงานดี สำหรับความรัก 
ของท่านในพระคำของพระเจ้าและสำหรับความปรารถนา 
ของท่านที่จะเดินในหนทางแห่งคุณธรรม ความจริง 
และความดีงาม,, (in Conference Report, Apr. 1995, 
pp. 93-94; or Ensign, May 1995, p. 70) 

1910 เกิดจากไบรอัน สตริงแฮม ฮิงค์ลีย์และเอดาบิท 
เนอร์ ฮิงค์ลีย์ เม่ือวันท่ี 23 มิถุนายนในซอลท์ 
เลค ซิตี้ 

1919 อายุ 8 รับบัพติศมาโดยคุณพ่อของท่าน เม่ือวันท่ี 
28 เมษายนในซอลท์ เลค ซิต 

1930 อายุ 20 มารดาของท่านเสียชีวิต 
1933-35 อายุ 23-25 รับใช้เป็นผู้สอนศาสนาที่ประเทศ 

อังกฤษ 

1937 อายุ 26 แต่งงานกับมาจอรี เปย์ ในวันท่ี 29 
เมษายน ถูกเรียกให้รับใช้ในคณะกรรมการ 
โรงเรียนวันอาทิตย์สามัญ 

"ศาสนาจักรนี้ไม่ได้เป็นของประธานของศาสนาจักร 
ประมุขของศาสนาจักรคือพระเจ้าพระเยซูคริสต์ พระ-
นามซ่ึงเราแต่ละคนยอมรับไวกับตัวเราเอง เราทุกคนอยู่ 
ด้วยกันในความพยายามใหญ่ยิ่งนี้,, (in Conference 
Report, Apr. 1995, p. 94; or Ensign, May 1995, p. 71) 
"เราไม่มีอะไรตองกลัว พระผู้เป็นเจ้าทรงถือหางเสือ 
พระองค์จะทรงทำให้สิ่งต่างๆ เกิดขี้นเพื่อความดีของ 
งานนี ้ พระองค์จะทรงเทพรลงมาบนผู้ท่ีเดินอยู่ในการ 
เช่ือฟิง พระบัญญัติของพระองค์, (in Conference Report, 
Apr. 1995, p. 95; or Ensign, May 1995, p. 71) 
ภายใด้การนำของฝ่ายประธานสูงสุด ประธานฮิงค์ลีย่ได้ 
อุทิศพระวิหารมากกว่าเจ้าหนาที่ชั้นผู้ใหญ่ท่านอื่น ๆ 
(see Deseret News 1995-1996 Church Almanac 
[1994], pp. 329-30) 

1961 อายุ 51 ได้รับการวางมือแต่งต้ังเป็นอัครสาวก 
วันที่ 5 ตุลาคม 

1982 อายุ 72 ถูกเรียกให้เป็นที่ปรึกษาของประธาน 
คิมบัลล ์ ต่อมาถูกเรียกให้เป็นที่ปรึกษาของ 
ประธานฌ็นสัน (1985) และประธานฮันเตอร์ 
(1994) 

1995 อายุ 84 ได้รับการสนับสบุนเป็นประธานของ 
ศาสนาจักรเมื่อวันที่ 1 เมษายน โดยมีโธมัส 
เอส. มอนสัน และ เจมส์ อี. เฟาสท์ เป็นท่ี 
ปรึกษา 
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