
คู่มือครู 
ศาสนา 121–122

พระคัมภีร์มอรมอน



พระคัมภีร์มอรมอน 
คู่มือครู

ศาสนา 121-122

จัดพิมพ์โดย
ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

ซอลท์เลคซิตี้ ยูทาห์



ยินดีรับฟังความคิดเห็นและคำาติชม ส่งมาได้ที่

Seminaries and Institutes of Religion Curriculum Services
50 E. North Temple Street

Salt Lake City, UT 84150-0008, USA
อีเมล: ces-manuals@ldschurch.org

ภาพปก: พระคริสต์ในแผ่นดินอุดมมั่งคั่ง  โดย ไซมอน ดิวอีย์
© 2003 โดย Intellectual Reserve, Inc.

© 2009 by Intellectual Reserve, Inc.
สงวนสิทธิ์ทุกประการ
พิมพ์ในสหรัฐอเมริกา

อนุมัติภาษาอังกฤษ: 6/05
อนุมัติการแปล: 1/07

แปลจาก Book of Mormon Teacher Manual
Thai

32484 425



บทนำ� ..................................................................... 1

1  ศิล�หลักแห่งศ�สน�ของเร� ............................... 5

2  1 นีไฟ 1–5 ........................................................ 8

3  1 นีไฟ 6–11.................................................... 11

4  1 นีไฟ 12–15.................................................. 15

5  1 นีไฟ 16–18.................................................. 18

6  1 นีไฟ 19–22.................................................. 21

7  2 นีไฟ 1–3 ...................................................... 25

8  2 นีไฟ 4–8 ...................................................... 29

9  2 นีไฟ 9–10.................................................... 34

10 2 นีไฟ 11–16.................................................. 37

11 2 นีไฟ 17–24.................................................. 42

12 2 นีไฟ 25–27.................................................. 45

13 2 นีไฟ 28–30.................................................. 48

14 2 นีไฟ 31–33.................................................. 51

15 เจคอบ 1–4 ..................................................... 54

16 เจคอบ 5–7 ..................................................... 58

17 อีนัส–ถ้อยคำ�ของมอรมอน ............................... 61

18 โมไซย�ห์ 1–3 ................................................. 64

19 โมไซย�ห์ 4–8 ................................................. 68

20 โมไซย�ห์ 9–17 ............................................... 71

21 โมไซย�ห์ 18–24 ............................................. 76

22 โมไซย�ห์ 25–29 ............................................. 79

23 แอลม� 1–4 .................................................... 82

24 แอลม� 5–7 .................................................... 85

25 แอลม� 8–12 .................................................. 88

26 แอลม� 13–16 ................................................ 92

27 แอลม� 17–22 ................................................ 95

28 แอลม� 23–29 ................................................ 98

29 แอลม� 30–31 .............................................. 101

30 แอลม� 32–35 .............................................. 106

31 แอลม� 36–39 .............................................. 110

32 แอลม� 40–42 .............................................. 115

33 แอลม� 43–51 .............................................. 118

34 แอลม� 52–63 .............................................. 121

35 ฮีล�มัน 1–4 .................................................. 125

36 ฮีล�มัน 5–9 .................................................. 128

37 ฮีล�มัน 10–12 .............................................. 134

38 ฮีล�มัน 13–16 .............................................. 138

39 3 นีไฟ 1–7 .................................................... 142

40 3 นีไฟ 8–11.................................................. 145

41 3 นีไฟ 12–14................................................ 149

42 3 นีไฟ 15–17................................................ 154

43 3 นีไฟ 18–19................................................ 157

44 3 นีไฟ 20–22................................................ 162

45 3 นีไฟ 23–26................................................ 166

46 3 นีไฟ 27–30................................................ 170

47 4 นีไฟ .......................................................... 174

48 มอรมอน 1–6 ................................................ 177

49 มอรมอน 7–9 ................................................ 180

50 อีเธอร์ 1–5 .................................................... 183

51 อีเธอร์ 6–10 .................................................. 186

52 อีเธอร์ 11–15 ................................................ 188

53 โมโรไน 1–6 .................................................. 192

54 โมโรไน 7 ...................................................... 196

55 โมโรไน 8–9 .................................................. 200 

56 โมโรไน 10 .................................................... 204

สารบัญ





1

•	วิสุทธิชนยุคสุดท้ายพึงหลีกเลี่ยงการฉ้อฉลในอำานาจปุโรหิต 
(ดู แอลมา 1)

•	พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเพิ่มพลังให้เราขณะที่เราต่อต้านความ
ชั่วร้าย (ดู แอลมา 2)

•	ประจักษ์พยานอันบริสุทธิ์ต่อสู้กับความจองหอง (ดู แอลมา 
4)

นอกจากหลักคำาสอนและหลักธรรมที่ระบุไว้ในหมวดนี้แล้ว  

ท่านอาจพบความจริงสำาคัญอื่นๆ ที่ท่านรู้สึกว่าควรได้รับการ 

สอน ภายใต้การนำาทางของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ขอให้ท่าน 

เลือกหลักคำาสอนและหลักธรรมเพิ่มเติมอื่นๆ ที่ท่านปรารถนา 

จะรวมไว้ในบทนี้อย่างระมัดระวัง แต่จำาไว้ว่าถ้าท่านไม่ได้พูด

ถึงหลักธรรมหรือหลักคำาสอนจากช่วงพระคัมภีร์ในบทหนึ่ง 

ท่านอาจนำาเสนอในอีกบทหนึ่งด้วยช่วงพระคัมภีร์ที่สอนหัวข้อ

นั้นได้สมบูรณ์กว่า

ข้อเสนอแนะสำาหรับการสอน
หมวด “ข้อเสนอแนะสำาหรับการสอน” ให้แนวคิดเฉพาะเจาะจง 
สำาหรับแต่ละข้อที่เขียนไว้ใต้ “หลักคำาสอนและหลักธรรมบาง 
ประการ” ในบางบท หมวด “ข้อเสนอแนะสำาหรับการสอน” มี
ข้อเสนอแนะสำาหรับแนวคิดสำาคัญๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ใน “หลักคำา
สอนและหลักธรรมบางประการ” 

ข้อเสนอแนะการสอนแต่ละข้อเริ่มด้วยเครื่องหมายนี้    ถึงแม้
ข้อเสนอแนะบางข้อจะสัมพันธ์กัน แต่ท่านอาจใช้แยกจากกันได้

ข้อเสนอแนะเหล่านี้เป็นเครื่องนำาทางในระหว่างการเตรียมบท 
เรียนของท่าน และท่านอาจปรับตามความต้องการของคนที ่
ท่านสอน พึงระลึกว่า ความรับผิดชอบของท่านคือสอนตามที่ 
พระวิญญาณทรงนำา โดยช่วยให้นักศึกษาเข้าใจหลักคำาสอนและ 
หลักธรรม ท่านไม่จำาเป็นต้องสอนครอบคลุมเน้ือหาท้ังหมด แต่ 
ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจช่วงพระคัมภีร์ภายในข้อจำากัดของสถาน- 
การณ์การสอนของท่านและตามความต้องการของพวกเขา

คู่มือตลอดเล่มจะเน้นข้อผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ด้วยเครื่องหมาย
นี้  รายการผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ทั้ง 100 ข้ออยู่ในหน้า  4  
ถ้านักศึกษาเคยเรียนเซมินารีมาแล้ว พวกเขาคงคุ้นเคยกับข้อ 
พระคัมภีร์ที่มีความหมายทางหลักคำาสอนเหล่านี้ เมื่อท่านสอน 
ถึงข้อใดข้อหนึ่ง ท่านอาจกระตุ้นนักศึกษาให้แบ่งปันว่าเหตุใด 
ข้อนี้จึงมีความหมายต่อพวกเขา กระตุ้นพวกเขาให้ท่องจำาหรือ 
ท่องใหม่อีกคร้ัง และทำาความเข้าใจให้ลึกซ้ึงข้ึน เอ็ลเดอร์ริชาร์ด 

บทนำ�

ในฐานะครูผู้สอนหลักสูตรนี้ ท่านมีสิทธิ์ช่วยให้นักศึกษาค้นพบ  
เข้าใจ และดำาเนินชีวิตตามความจริงแห่งความรอดของพระ 
คัมภีร์มอรมอน ในการเตรียมสอน จงทำาตามพระดำารัสเตือนของ 
พระเจ้าให้แสวงหาการนำาทางจากพระวิญญาณบริสุทธ์ิ “เพราะ 
เมื่อคนใดพูดโดยอำานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ อำานาจของ 
พระวิญญาณบริสุทธิ์ย่อมนำาถ้อยคำาไปสู่ใจลูกหลานมนุษย์”  
(2  นีไฟ 33:1) สิ่งสำาคัญที่สุดที่ท่านทำาได้เพื่อเตรียมสอนคือ 
ศึกษาพระคัมภีร์ร่วมกับการสวดอ้อนวอนและทำาตามการนำาทาง 
ของพระวิญญาณศักดิ์ทธิ์ คู่มือเล่มนี้จะเสริมการเตรียมของ
ท่าน ให้ข้อมูลแนะนำาพระคัมภีร์แต่ละช่วง ระบุหลักธรรมพระ 
กิตติคุณที่สำาคัญในช่วงพระคัมภีร์ และเสนอแนะวิธีที่ท่านจะ 
สอนหลักธรรมเหล่านั้นเพื่อช่วยให้นักศึกษาเข้าใจและประยุกต์
ใช้ ไม่ว่าท่านจะเป็นครูเต็มเวลาหรืออาสาสมัคร คู่มือเล่มนี้จะ
ช่วยท่านเตรียมสอน

การจัดรูปเล่มของคู่มือเล่มนี้
คู่มือเล่มนี้มี 56 บทและจัดทำาไว้ให้ใช้ในช่วงปีการศึกษาทั้งปี มี 
ทั้งศาสนา 121 ซึ่งประกอบด้วย 1 นีไฟ 1 ถึง แอลมา 29 และ 
ศาสนา 122 ซึ่งประกอบด้วย แอลมา 30 ถึง โมโรไน 10 ท่าน 
ควรสอนแต่ละบทประมาณ 50 นาที ถ้าท่านกำาลังสอนหลักสูตร
ภาคเรียน 14 สัปดาห์ ท่านจะต้องสอนสองบทต่อสัปดาห์ ถ้า 
ท่านสอนสัปดาห์ละคร้ัง ให้ปรับเน้ือหาตามสภาวการณ์ของท่าน 
อย่าท้อถ้ามีเวลาไม่พอให้สอนทุกแง่มุมของช่วงพระคัมภีร์แต่ 
ละช่วงหรือหลักคำาสอนและหลักธรรมทั้งหมดที่แนะนำา เลือก 
สอนหลักธรรมที่ท่านรู้สึกว่าสำาคัญที่สุดต่อนักศึกษาของท่าน

แต่ละบทมีสามหมวดได้แก่

•	บทนำา

•	หลักคำาสอนและหลักธรรมบางประการ

•	ข้อเสนอแนะสำาหรับการสอน

บทนำา
บทนำาจะเน้นสาระสำาคัญทั่วไปในช่วงพระคัมภีร์

หลักคำาสอนและหลักธรรมบางประการ
หมวดชื่อ “หลักคำาสอนและหลักธรรมบางประการ” จะลงราย 
การหลักคำาสอนและหลักธรรมสำาคัญในช่วงพระคัมภีร์ท่ีกำาหนด 
ตัวอย่างเช่น บทที่ 23 ซึ่งเน้นแอลมา 1–4 จะลงรายการหลัก 
คำาสอนและหลักธรรมดังนี้
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วิธีใช้คู่มือเล่มนี้
พระคัมภีร์เป็นแหล่งช่วยพ้ืนฐานของท่านเม่ือท่านเตรียมบทเรียน 
คู่มือเล่มนี้ช่วยท่านสอนนักศึกษาจากพระคัมภีร์

ท่านอาจใช้คู่มือครูเล่มนี้ด้วยวิธีหลักสามวิธี ได้แก่

1. ท่านอาจทำาตามข้อเสนอแนะการสอนที่ร่างไว้

2. ท่านอาจใช้คู่มือเป็นแนวทางศึกษาเพ่ือช่วยท่านระบุหลักธรรม 
 และสาระสำาคัญไว้ขยายความในบทเรียนของท่าน

3. ท่านอาจใช้คู่มือเป็นแหล่งช่วยเสริมแนวคิดที่มาถึงท่านขณะ 
 ที่ท่านศึกษาช่วงพระคัมภีร์

ตัดสินใจว่าจะสอนอะไร
สำาหรับช่วงพระคัมภีร์แต่ละช่วง ให้เลือกหลักคำาสอน หลักธรรม  
และเหตุการณ์สำาคัญที่สุดที่นักศึกษาของท่านพึงเข้าใจ ให้การ
กระตุ้นเตือนของพระวิญญาณและความต้องการของนักศึกษา
นำาทางท่านขณะที่ท่านตัดสินใจว่าจะสอนอะไร ศึกษาช่วงพระ
คัมภีร์อย่างละเอียด โดยจดหลักคำาสอน หลักธรรม เหตุการณ์ 
และคำาหรือวลียากๆ ที่ท่านจะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจ ท่านอาจ
ได้ประโยชน์จากการอ่านช่วงพระคัมภีร์มากกว่าหนึ่งครั้ง

ท่านไม่จำาเป็นต้องสอนหลักคำาสอนและหลักธรรมท้ังหมดท่ีเสนอ 
แนะในบทเรียนแต่ละบท อันที่จริง ท่านจะพบว่าท่านไม่มีเวลา 
ทำาเช่นนั้น เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์แนะนำาดังนี้ “จำาไว้ว่า สิ่ง 
สำาคัญสูงสุดคือท่านต้องไม่ใช้เนื้อหาทั้งหมดถ้านั่นหมายความ 
ว่าจะไม่สามารถผนวกให้เข้ากันได้อย่างเหมาะสม จงทำาส่ิงท่ีท่าน 
สามารถทำาได้ด้วยความเข้าใจ” (“To Understand and Live 
Truth,” address to CES religious educators, Feb. 4, 2005, 
2, ldsces.org)

ตัดสินใจว่าจะสอนอย่างไร
ขณะตัดสินใจว่าท่านจะใช้วิธีใดสอน จงนึกถึงวุฒิภาวะทางวิญ- 
ญาณของนักศึกษา ประธานเจ.  รูเบ็น คลาร์ก จูเนียร์ (1871– 
1961) แห่งฝ่ายประธานสูงสุดกล่าวกับครูเซมินารีและสถาบัน 
ดังนี้ “ท่านไม่ต้องแอบอยู่ข้างหลังเยาวชนที่มีประสบการณ์ทาง 
วิญญาณคนน้ีและกระซิบเร่ืองศาสนาในหูของเขา” (The Charted 
Course of the Church in Education, rev. ed. [pamphlet, 
1994], 9)

จี. สก็อตต์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองสอนว่า “ข้าพเจ้าขอ 
เสนอแนะให้ท่านท่องจำาพระคัมภีร์ที่สัมผัสใจท่านและเติมจิต 
วิญญาณของท่านด้วยความเข้าใจ เมื่อมีการใช้พระคัมภีร์ตาม 
ท่ีพระเจ้าทรงดลใจให้บันทึก พระคัมภีร์มีอำานาจอยู่ภายในซ่ึงจะ 
ไม่ส่ือสารออกมาเม่ือมีการถอดความ” (ใน Conference Report, 
Oct. 1999, 112; หรือ เลียโฮน� ม.ค. 2000 หน้า 107)

ความช่วยเหลืออื่นๆ ในการสอน
พระคัมภีร์มอรมอน คู่มือนักศึกษ�: ศ�สน� 121–122 (หมายเลข 
กำากับ 32506 425) แต่ละบทในคู่มือนักศึกษาประกอบด้วย 
หมวดชื่อว่า “ประเด็นในการไตร่ตรอง” และ “งานมอบหมาย 
ที่แนะนำา” คำาถามในหมวด “ประเด็นในการไตร่ตรอง” และ 
กิจกรรมในหมวด “งานมอบหมายที่แนะนำา” สามารถช่วย 
นักศึกษาให้เข้าใจลึกซึ้งขึ้นและประยุกต์ใช้หลักธรรมในพระ
คัมภีร์กับชีวิตพวกเขา

แนวคิดการสอนหลายๆ ข้อในคู่มือครูจะให้ท่านอ้างคู่มือนัก 
ศึกษา ท่านอาจใช้คู่มือนักศึกษาทุกบทเพ่ือพัฒนาแนวคิด คำาถาม 
และงานมอบหมาย

ดีวีด ี ดีวีดีจะส่งมาพร้อมคู่มือครูเล่มนี้ ดีวีดีประกอบด้วยการ 
บันทึกภาพและเสียงของศาสดาพยากรณ์ยุคสุดท้าย เจ้าหน้าที่ 
ชั้นผู้ใหญ่ท่านอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ระดับสามัญของศาสนจักร  
เพื่อแบ่งปันคำาแนะนำาที่อ้างในคู่มือนักศึกษาและคู่มือครู ใน
คู่มือ ข้อความอ้างอิงที่มีอยู่ในดีวีดีจะเน้นด้วยเครื่องหมายนี	้ A  
ดีวีดีแบ่งตามบทในคู่มือ ตัวอักษรในเครื่องหมายคือแทร็คบน
ดีวีดี

ถ้อยคำ�ของศ�สด�พย�กรณ์ยุคสุดท้�ย เจ้�หน้�ท่ีช้ันผู้ใหญ่ และ 
เจ�้หน้�ที่ระดับส�มัญของศ�สนจักร เมื่อท่านศึกษาคำาปราศรัย 
ท่ีให้ไว้ในการประชุมใหญ่สามัญและบทความในนิตยสารศาสน- 
จักร ให้มองหาคำาสอนเพิ่มเติมที่สามารถช่วยท่านและนักศึกษา
ของท่านให้เข้าใจและประยุกต์ใช้พระคัมภีร์

สิ่งพิมพ์อื่นๆ ที่ศ�สนจักรจัดทำ� คู่มือเล่มนี้มักจะมีข้อความอ้าง 
อิงจากสิ่งพิมพ์อื่นที่ศาสนจักรอนุมัติ อาทิ Bible Dictionary, 
คู่มือพระคัมภีร์ (scriptures.lds.org), แน่วแน่ต่อศรัทธ�: ศัพ
ท�นุกรมพระกิตติคุณ (หมายเลขกำากับ 36863 425) และ เพื่อ
คว�มเข้มแข็งของเย�วชน: ก�รบรรลุหน�้ที่ของเร�ต่อพระผู้เป็น
เจ�้ (จุลสาร หมายเลขกำากับ 36550 425)
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 ตอบที่เราค้นพบหรือได้รับผ่านการใช้ศรัทธาจะอยู่กับเรา 
ชั่วชีวิต” (“Seek Learning by Faith,” address to CES  
religious educators, Feb. 3, 2006, 5, ldsces.org) แทนที่
จะเผยแพร่ข้อมูลผ่านการบรรยายเท่านั้น ให้มองหาวิธีสอน
ท่ีจะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจพระคัมภีร์ขณะพวกเขาระบุหลัก
คำาสอนและหลักธรรมด้วยตนเอง

•	กระตุ้นนักศึกษาให้ดำาเนินชีวิตตามหลักธรรมท่ีพวกเขาเรียนรู้ 
ช่วยให้พวกเขามีส่วนในรูปแบบการเรียนรู้ท่ีเอ็ลเดอร์เบดนาร์ 
พูดถึง—การเรียนรู้ที่ “เป็นมากกว่าการเพียงแต่รับรู้ว่าเข้าใจ  
การเก็บข้อมูลและเรียกใช้ข้อมูล” และ “ทำาให้เราทิ้งความ 
เป็นมนุษย์ปุถุชน (ดู โมไซยาห์ 3:19) [และ] เปล่ียนแปลงใจ 
เรา (ดู โมไซยาห์ 5:2)” (“Seek Learning by Faith,” 3) ขณะ
ตัดสินใจว่าจะสอนหลักคำาสอนและหลักธรรมอย่างไร พึง 
พิจารณาวิธีกระตุ้นนักศึกษาให้สานต่อประสบการณ์การ
เรียนรู้นอกห้องเรียนด้วย

ปรับบทเรียนเพื่อช่วยนักศึกษาที่
ทุพพลภาพ
เมื่อท่านสอนนักศึกษาที่ทุพพลภาพ ให้ปรับบทเรียนตามความ 
ต้องการของพวกเขา ตัวอย่างเช่น หลายบทขอให้นักศึกษาอ่าน 
ออกเสียงหรืออ่านในใจและเขียนคำาตอบลงในกระดาษ เพื่อ 
ปรับกิจกรรมดังกล่าวให้เหมาะกับนักศึกษาที่มีปัญหาเรื่องการ 
อ่านหรือเขียน ท่านอาจจะอ่านออกเสียงด้วยตนเอง ให้นักศึกษา 
คนอื่นอ่าน หรือใช้เทปบันทึกเสียง เมื่อกิจกรรมขอให้เขียนคำา
ตอบ ท่านอาจจะให้ตอบปากเปล่าแทน

ดูแนวคิดและแหล่งช่วยเพิ่มเติมได้ในหมวดช่ือ “Adapted 
Classes and Programs for Students with Disabilities”  
ในคู่มือนโยบาย ซีอีเอส

เพราะนักศึกษาจำานวนมากของท่านมีวุฒิภาวะทางวิญญาณ  
ท่านจึงคาดหวังได้ว่าพวกเขาจะรับบทบาทนักศึกษาอย่างจริงจัง 
วางแผนวิธีที่จะช่วยให้พวกเขารับผิดชอบการเรียนรู้ของตน ข้อ
เสนอแนะต่อไปนี้อาจช่วยได้

•	กระตุ้นพวกเขาให้อ่านช่วงพระคัมภีร์และเนื้อหาที่กำาหนดไว้ 
ในคู่มือนักศึกษาก่อนบทเรียนแต่ละบท นอกจากนี้ จงช่วย 
พวกเขาพัฒนานิสัยของการศึกษาพระคัมภีร์ทุกวันด้วย กระ- 
ตุ้นพวกเขาให้ศึกษาพระคัมภีร์มอรมอนตลอดชีวิต

•	เปิดโอกาสให้พวกเขาถามและตอบคำาถาม คำาถามท่ีดีสามารถ 
ช่วยพวกเขาให้รับผิดชอบการเรียนรู้ของตน ขณะที่พวกเขา 
ไตร่ตรองหลักคำาสอนและหลักธรรมในพระคัมภีร์มอรมอน 
จงกระตุ้นพวกเขาให้อธิบายความหมาย แบ่งปันข้อคิด และ 
แสดงประจักษ์พยานถึงความจริงท่ีพวกเขาเรียนรู้ สร้างสภาพ 
แวดล้อมให้นักศึกษาได้รู้ว่าพวกเขามีสิทธิ์ฟังและพูด หา
โอกาสให้พวกเขาได้จรรโลงใจกัน (ดู คพ. 88:122)

•	อย่าสอนด้วยวิธีบรรยายเพียงอย่างเดียว แต่ให้นักศึกษาค้น 
หาความจริง นำาทางพวกเขาไปดูสิ่งที่ท่านและคนอื่นๆ เห็น 
—และแม้เห็นสิ่งที่ท่านไม่เคยสังเกตเห็นมาก่อน จงจำาความ 
คิดเห็นของเอ็ลเดอร์เดวิด  เอ. เบดนาร์แห่งโควรัมอัครสาวก 
สิบสอง “ข้าพเจ้าสังเกตเห็นลักษณะอย่างหน่ึงท่ีครูผู้มีอิทธิพล 
สูงสุดในชีวิตข้าพเจ้ามีเหมือนกัน พวกเขาช่วยให้ข้าพเจ้า 
แสวงหาการเรียนรู้ด้วยศรัทธา พวกเขาไม่ยอมให้คำาตอบง่ายๆ 
สำาหรับคำาถามยากๆ อันท่ีจริง พวกเขาไม่ได้ให้คำาตอบข้าพ-
เจ้าเลย แต่พวกเขาชี้ทางและช่วยให้ข้าพเจ้าก้าวเดินไปหา 
คำาตอบของตนเอง แน่นอนว่าข้าพเจ้าไม่ค่อยชอบวิธีนี้ แต่ 
ประสบการณ์ทำาให้ข้าพเจ้าสามารถเข้าใจได้ว่าเรามักจำาคำา 
ตอบที่อีกคนหนึ่งให้ได้ไม่นาน หรืออาจจำาไม่ได้เลย แต่คำา



4

ผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์

พันธสัญญาเดิม พันธสัญญาใหม่ พระคัมภีร์มอรมอน หลักคำาสอนและพันธสัญญา

โมเสส 1:39 มัทธิว 5:14–16 1 นีไฟ 3:7 คพ. 1: 37–38

โมเสส 7:18 มัทธิว 6:24 1 นีไฟ 19:23 คพ. 8:2–3

อับราฮัม 3:22–23 มัทธิว 16:15–19 2 นีไฟ 2:25 ค.พ. 10:5

ปฐมกาล 1:26–27 มัทธิว 25:40 2 นีไฟ 2:27 คพ. 14:7

ปฐมกาล 39:9 ลูกา 24:36–39 2 นีไฟ 9:28–29 คพ. 18:10, 15–16

อพยพ 20:3–17 ยอห์น 3:5 2 นีไฟ 28:7–9 คพ. 19:16–19

อพยพ 33:11 ยอห์น 7:17 2 นีไฟ 32:3 คพ. 25:12

เลวีนิติ 19:18 ยอห์น 10:16 2 นีไฟ 32: 8–9 คพ. 58:26–27

เฉลยธรรมบัญญัติ 7:3–4 ยอห์น 14:15 เจคอบ 2:18–19 คพ. 58:42–43

โยชูวา 1:8 ยอห์น 17:3 โมไซยาห์ 2:17 คพ. 59:9–10

โยชูวา 24:15 กิจการ 7:55–56 โมไซยาห์ 3:19 คพ. 64:9–11

1 ซามูเอล 16:7 โรม 1:16 โมไซยาห์ 4:30 คพ. 64:23

โยบ 19:25–26 1 โครินธ์ 10:13 แอลมา 32:21 คพ. 76:22–24

สดุดี 24:3–4 1 โครินธ์ 15:20–22 แอลมา 34:32–34 คพ. 82:3

สุภาษิต 3:5–6 1 โครินธ์ 15:29 แอลมา 37:6–7 คพ. 82:10

อิสยาห์ 1:18 1 โครินธ์ 15:40–42 แอลมา 37:35 คพ. 84:33–39

อิสยาห์ 29:13–14 เอเฟซัส 4:11–14 แอลมา 41:10 คพ. 88:123–124

อิสยาห์ 53:3–5 2 เธสะโลนิกา 2:1–3 ฮีลามัน 5:12 คพ. 89:18–21

อิสยาห์ 55:8–9 2 ทิโมธี 3:1–5 3 นีไฟ 11:29 คพ. 121:34–36

เยเรมีย์ 16:16 2 ทิโมธี 3:16–17 3 นีไฟ 27:27 คพ. 130:18–19

เอเสเคียล 37:15–17 ฮีบรู 5:4 อีเธอร์ 12:6 คพ. 130:20–21

ดาเนียล 2:44–45 ยากอบ 1:5–6 อีเธอร์ 12:27 คพ. 130: 22–23

อาโมส 3:7 ยากอบ 2:17–18 โมโรไน 7:16–17 คพ. 131:1–4

มาลาคี 3:8–10 วิวรณ์ 14:6–7 โมโรไน 7:45 คพ. 137:7–10

มาลาคี 4:5–6 วิวรณ์ 20:12–13 โมโรไน 10:4–5 โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:15–20
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นักศึกษา หน้า 4) เช้ือเชิญนักศึกษาให้อ่านย่อหน้าแรกในใจ โดย 
มองหาข้อมูลที่พูดถึงความน่าอัศจรรย์ของพระคัมภีร์มอรมอน 
ขอให้พวกเขาแบ่งปันสิ่งที่พบ

•	ใจความสำาคัญสองสามเรื่องที่ท่านเรียนรู้จากย่อหน้าแรก
ของปกในคืออะไร

เขียนคำาว่า มั่นใจ บนกระดาน เชื้อเชิญนักศึกษาให้อ่านปกใน
ย่อหน้าที่สองในใจ โดยมองหาคำาตอบของคำาถามนี้

•	ผู้เขียนพระคัมภีร์มอรมอนต้องการให้ชาวโลกมั่นใจเรื่องใด

หลังจากนักศึกษาคนหนึ่งตอบคำาถามแล้ว ท่านอาจต้องอธิบาย
ว่าคำาว่า พระคริสต์ หมายถึง “ผู้ได้รับการเจิม” ในภาษากรีก ใน
ภาษาฮีบรู พระเมสสิย�ห์ หมายถึง “ผู้ได้รับการเจิม” ศาสดา 
พยากรณ์ลีไฮเคยกล่าวถึงพระเยซูคริสต์ว่าทรงเป็น “พระเมสสิ- 
ยาห์องค์หนึ่ง, หรือ, อีกนัยหนึ่ง, พระผู้ช่วยให้รอดองค์หนึ่งของ 
โลก” (1 นีไฟ 10:4) เพราะฉะนั้นเมื่อเรากล่าวว่าพระเยซูคือพระ
คริสต์ เรากำาลังเป็นพยานว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ได้รับการเจิม 
พระองค์นั้นเพื่อช่วยให้เรารอด

•	พระคัมภีร์มอรมอนทำาให้ท่านมั่นใจอย่างไรว่าพระเยซูคือ
พระคริสต์

เพื่อกระตุ้นนักศึกษาให้แบ่งปันประจักษ์พยานในการตอบคำา 
ถามข้อนี้ ท่านอาจขอให้พวกเขานึกถึงข้อความจากพระคัมภีร ์
มอรมอนที่เสริมสร้างประจักษ์พยานของพวกเขาในพระผู้ช่วย 
ให้รอด เชื้อเชิญพวกเขาให้แบ่งปันความคิดกับคู่หรือในกลุ่ม 
เล็กๆ โดยอ่านข้อความน้ันให้กันฟังและอธิบายว่าเหตุใดจึงเลือก 
ข้อความดังกล่าว

เม่ือถึงช่วงหน่ึงในการสนทนาน้ีท่านอาจต้องการแบ่งปันข้อความ 
พระคัมภีร์มอรมอนหน่ึงหรือสองตอนท่ีเสริมสร้างประจักษ์ 
พยานของท่านว่าพระเยซูคือพระคริสต์ แบ่งปันประจักษ์พยาน 
ของท่านเก่ียวกับพระคัมภีร์มอรมอน บอกนักศึกษาว่าในระหว่าง 
หลักสูตรนี้ท่านหวังจะช่วยให้พวกเขาเสริมสร้างประจักษ์พยาน
ในพระคัมภีร์มอรมอนและพระเยซูคริสต์

เชื้อเชิญนักศึกษาให้บอกคำาที่หายไปขณะท่านอ่านวลีต่อไปนี้

สิบ______ที่สูญหายไป______(เผ่า)

ไม้ของ________และไม้ของ________ 
(ยูดาห์, โยเซฟ)

อับราฮัม อิสอัค และ________(ยาโคบ)

ศิลาหลักแห่งศาสนาของเรา

บทที ่   1

บทนำา
บทเรียนบทนี้เปิดโอกาสให้ท่านได้กำาหนดแนวโน้มสำาหรับ
หลักสูตรท้ังปี ประจักษ์พยานส่วนตัวและความกระตือรือร้นของ 
ท่านสำาคัญต่อการสนทนากับนักศึกษาเกี่ยวกับความสำาคัญ
ของพระคัมภีร์ในชีวิตพวกเขา พึงกระตุ้นนักศึกษาให้กระหาย
ความจริงทางวิญญาณในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์เล่มนี้ เอ็ลเดอร ์
เจฟฟรีย์  อาร์. ฮอลแลนด์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองประกาศ 
ว่า “ไม่มีเรื่องใดในประวัติศาสตร์ของเราและไม่มีเรื่องใดในข่าว 
สารของเราตรงไปตรงมามากเท่าการประกาศอย่างเด็ดเดี่ยว 
ของเราว่าพระคัมภีร์มอรมอนเป็นพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า 
เรามีขอบเขตที่แน่ชัดมากเกี่ยวกับประเด็นนี้” (“True or False,” 
New Era, June 1995, 66)

หลักธรรมและหลักคำาสอนบางประการ
•	พระคัมภีร์มอรมอนเป็นพยานหลักฐานอีกเล่มหน่ึงของพระ

เยซูคริสต์

•	พระคัมภีร์มอรมอนเป็นศิลาหลักแห่งศาสนาของเรา

•	พยานหลายคนเป็นพยานถึงความจริงของพระคัมภีร์มอรมอน

•	เราใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้นเมื่อเราศึกษาพระคัมภีร์มอรมอน 
ร่วมกับการสวดอ้อนวอน

ข้อเสนอแนะสำาหรับการสอน
พระคัมภีร์มอรมอนเป็นพยานหลักฐานอีกเล่มหน่ึงของ 
พระเยซูคริสต์

 เช้ือเชิญนักศึกษาให้ดูท่ีพระคัมภีร์มอรมอนของตนเพ่ือหาช่ือรอง 
“พันธสัญญาอีกเล่มหนึ่งของพระเยซูคริสต์” หรือชูพระคัมภีร ์
มอรมอนแล้วให้ดูชื่อรอง

•	เหตุใดพยานอีกหนึ่งเล่มของพระเยซูคริสต์จึงมีค่า (ดู คพ. 6: 
28; มัทธิว 18:16)

เพ่ือช่วยให้นักศึกษาเข้าใจความหมายของคำาว่า พย�นหลักฐ�น 
ท่านอาจเชื้อเชิญพวกเขาให้อ่านคำากล่าวของประธานบอยด์ 
เค. แพคเกอร์และประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสันในคู่มือนักศึกษา 
หน้า 6 คำากล่าวของประธานเบ็นสันมีอยู่ในดีวีดีด้วย A 	

ปกใน
ขอให้นักศึกษาเปิดไปท่ีปกในของพระคัมภีร์มอรมอน หน้าน้ีเร่ิม 
ด้วยคำาว่า “พระคัมภีร์มอรมอน เรื่องราวที่เขียนไว้ด้วยมือของ 
มอรมอนบนแผ่นจารึกที่นำามาจากแผ่นจารึกของนีไฟ” อธิบาย 
ว่าโจเซฟ สมิธแปลหน้านี้จากแผ่นจารึกทองคำา (ดูในคู่มือ 
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•	พระดำารัสเตือนดังกล่าวเสนอแนะอะไรเกี่ยวกับคนที่ตำาหนิ
พระคัมภีร์มอรมอน

พระคัมภีร์มอรมอนเป็นศิลาหลักแห่งศาสนาของเรา
วาดภาพประตูโค้งแบบง่ายๆ บนกระดานตามตัวอย่างข้างล่าง  
ระบุศิลาหลักซึ่งแรเงาไว้ในภาพ เชื้อเชิญนักศึกษาให้อธิบาย 
ความสำาคัญของศิลาหลัก

ขอให้นักศึกษาเปิดไปท่ีหน้าคำานำาของพระคัมภีร์มอรมอน ให้คน 
หนึ่งอ่านย่อหน้าที่หก

•	ท่านคิดว่าเหตุใดโจเซฟ สมิธจึงเปรียบพระคัมภีร์มอรมอนกับ 
ศิลาหลัก

•	เหตุใดพระคัมภีร์มอรมอนจึงสำาคัญอย่างยิ่งต่อพระกิตติคุณ
ที่ได้รับการฟื้นฟู

•	ประจักษ์พยานของเราในพระคัมภีร์มอรมอนมีผลอย่างไรต่อ
ประจักษ์พยานของเราในพระกิตติคุณด้านอื่น

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสนทนาในเรื่องนี้ท่านอาจให้นักศึกษา 
อ่านสองย่อหน้าสุดท้ายในคำานำา ท่านอาจจะให้พวกเขาอ่าน  
หลักคำาสอนและพันธสัญญา 20:8–12 ด้วย

•	การได้รับประจักษ์พยานในพระคัมภีร์มอรมอนช่วยให้ผู้คน 
รู้อย่างไรว่าโจเซฟ สมิธเป็นศาสดาพยากรณ์ที่แท้จริงและ
ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเป็น
ศาสนจักรที่แท้จริง

แบ่งปันความรู้สึกของท่านว่าประจักษ์พยานในพระคัมภีร์ 
มอรมอนเป็นศิลาหลักของประจักษ์พยานในพระเยซูคริสต์และ 
พระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูอย่างไร

พยานหลายคนเป็นพยานถึงความจริงของพระคัมภีร์
มอรมอน
เขียน 2  นีไฟ 27:12–14; อีเธอร์ 5:2–4 บนกระดาน เชื้อเชิญ 
ชั้นเรียนให้อ่านข้อเหล่านี้ในใจโดยดูว่าเหตุใดพระเจ้าทรงจัด
เตรียมพยานของแผ่นจารึกทองคำา ขอให้นักศึกษาแบ่งปันสิ่งที่
พวกเขาพบ

_______และเสื้อคลุมหลายสีของ (โยเซฟ)

__________แผ่นดิน (ที่สัญญาไว้)

ขอให้นักศึกษาระบุว่าวลีเหล่านี้มีอะไรเหมือนกัน ช่วยให้พวก 
เขาเห็นว่าวลีต่างๆ เกี่ยวพันกับเชื้อสายแห่งอิสราเอล ผู้คนแห่ง
พันธสัญญาของพระเจ้า

•	ความหมายของวลี “เชื้อสายแห่งอิสราเอล” มีอะไรบ้าง

เพ่ือให้แน่ใจสมาชิกช้ันเรียนมีความเข้าใจพ้ืนฐานเก่ียวกับหัวข้อ 
นี้ ท่านอาจใช้ข้อจุดดำาสองข้อแรกใต้หัวข้อ “พระคัมภีร์มอรมอน 
ประกาศยืนยันพันธสัญญาของพระผู้เป็นเจ้ากับอิสราเอล” ใน 
คู่มือนักศึกษา หน้า  5–6 นักศึกษาพึงเข้าใจว่าในฐานะสมาชิก 
ศาสนจักรของพระเจ้า พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของเชื้อสายแห่ง 
อิสราเอล

ขอให้สมาชิกชั้นเรียนทบทวนปกในย่อหน้าที่สอง โดยมองหา 
ประเด็นสำาคัญสองข้อที่พระคัมภีร์มอรมอนสอนสมาชิกของ 
เชื้อสายแห่งอิสราเอล (“เพื่อแสดงแก่ผู้ที่เหลืออยู่ของเชื้อสาย 
แห่งอิสราเอลว่าพระเจ้าได้ทรงทำาสิ่งที่ยิ่งใหญ่อะไรบ้างเพ่ือ 
บรรพบุรุษพวกเขา; และเพื่อพวกเขาจะได้รู้จักพันธสัญญาของ
พระเจ้า, เพื่อพวกเขาจะไม่ถูกทอดทิ้งตลอดกาล”)

•	ข้อความดังกล่าวช่วยให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับส่ิงยิ่งใหญ่ท่ีพระ 
เจ้าทรงทำาเพื่อผู้คนแห่งพันธสัญญาของพระองค์ในอดีต
อย่างไร

หลักคำาสอนและพันธสัญญา 132:29–31 ช่วยให้เราเข้าใจความ 
สัมพันธ์ของเรากับผู้คนแห่งพันธสัญญาในอดีตอย่างไร

เพ่ือช่วยให้นักศึกษาเข้าใจว่าพระคัมภีร์มอรมอนประกาศยืนยัน 
พันธสัญญาของพระเจ้ากับผู้คนของพระองค์ ท่านอาจต้องการ
ให้พวกเขาเปิดคู่มือนักศึกษา หน้า 6 ขอให้บางคนอ่านคำากล่าว
ของเอ็ลเดอร์บรูซ  อาร์. แมคคองกี เชื้อเชิญนักศึกษาให้อธิบาย
ด้วยคำาพูดของพวกเขาเองถึงสิ่งท่ีเอ็ลเดอร์แมคคองกีสอนเกี่ยว
กับบทบาทของพระคัมภีร์มอรมอนในการรวมอิสราเอล

เสนอแนะว่าเมื่อนักศึกษาศึกษาพระคัมภีร์มอรมอนในระหว่าง 
หลักสูตรนี้ พวกเขาจะมองหาคำาสอนเกี่ยวกับพันธสัญญาที่พระ 
เจ้าทรงทำากับเชื้อสายแห่งอิสราเอล อีกทั้งเชื้อเชิญพวกเขาให้
ไตร่ตรองความสำาคัญของพันธสัญญาเหล่านี้ในชีวิตส่วนตัว
ของพวกเขา

ขอให้นักศึกษาอ่านสามบรรทัดสุดท้ายของปกในโดยมองหา
พระดำารัสเตือนของพระเจ้า

บทที่ 1
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แบ่งนักศึกษาเป็นคู่ๆ ขอให้พวกเขาทบทวนคำานำาของพระคัมภีร์ 
มอรมอนและข้อความสักสองสามตอนที่พวกเขาชื่นชอบจาก 
พระคัมภีร์เล่มนั้น โดยใคร่ครวญว่าพวกเขาจะพูดอะไรเพื่อแนะ 
นำาพระคัมภีร์มอรมอนกับคนบางคน พวกเขาอาจต้องการทำา 
เครื่องหมายข้อความเหล่านี้ในพระคัมภีร์ของพวกเขา หลังจาก 
นักศึกษามีเวลาทำาสิ่งนี้มากพอแล้ว ขอให้พวกเขาแบ่งปันแนว
คิดกับคู่

ขอให้นักศึกษาหนึ่งหรือสองคนแบ่งปันความรู้สึกเมื่อครั้งพวก
เขามอบพระคัมภีร์มอรมอนให้คนบางคน หรือขอให้พวกเขาเล่า
ตอนที่มีคนให้พระคัมภีร์มอรมอนแก่พวกเขา

เราใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้นเมื่อเราศึกษาพระคัมภีร์ 
มอรมอนร่วมกับการสวดอ้อนวอน

ดึงความสนใจของนักศึกษามายังย่อหน้าที่หกในคำานำาของพระ 
คัมภีร์มอรมอน ให้เวลานักศึกษานึกถึงเรื่องเล่า สาระสำาคัญ  
และคำาสอนในพระคัมภีร์มอรมอนท่ีเคยช่วยให้พวกเขา “เข้าใกล้ 
พระผู้เป็นเจ้ามากขึ้น” นักศึกษาอาจเขียนแนวคิดของพวกเขา
ถ้าประสงค์จะทำาเช่นนั้น

•	ท่านนึกถึงเร่ืองเล่า สาระสำาคัญ หรือคำาสอนเร่ืองใด เร่ืองเหล่า 
สาระสำาคัญ หรือคำาสอนเหล่านี้ช่วยให้ท่านใกล้ชิดพระผู้เป็น
เจ้ามากขึ้นในทางใด

ท่านอาจต้องการเลือกเรื่องเล่า สาระสำาคัญ หรือคำาสอนสอง 
สามเร่ืองท่ีนักศึกษาพูดถึงและนำาการสนทนาเก่ียวกับเร่ืองเหล่า 
นี้ ตัวอย่างเช่น ท่านอาจถามว่า

•	เราสามารถเรียนรู้อะไรได้บ้างจากแบบอย่างของผู้คนใน
เรื่องนี้

•	ท่านเคยเห็นสาระสำาคัญนี้ในพระคัมภีร์มอรมอนข้อใด ท่าน
คิดว่าเหตุใดจึงย้ำาสาระสำาคัญนี้บ่อยๆ ในพระคัมภีร์

•	คำาสอนเร่ืองน้ีช่วยให้เราดำาเนินชีวิตโดยมีพระคริสต์เป็นศูนย์- 
กลางได้อย่างไร

เชื้อเชิญนักศึกษาให้บอกว่าการศึกษาพระคัมภีร์มอรมอนช่วย
ให้พวกเขาใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้นอย่างไร

แบ่งปันประจักษ์พยานของท่านเกี่ยวกับพลังของพระคัมภีร์ 
มอรมอน กระตุ้นนักศึกษาให้เพิ่มพูนประจักษ์พยานของพวก 
เขาผ่านการศึกษาร่วมกับการสวดอ้อนวอนในระหว่างเรียน
หลักสูตรนี้

เชื้อเชิญนักศึกษาคร่ึงชั้นให้อ่านประจักษ์พยานของพยานสาม 
คนในใจ และอีกครึ่งชั้นอ่านประจักษ์พยานของพยานแปดคน 
ในใจ ขอให้พวกเขาหาคำาตอบของคำาถามต่อไปนี้

•	พยานกลุ่มนี้เห็นอะไร

•	พวกเขาเห็นแผ่นจารึกได้อย่างไร

เมื่อแต่ละกลุ่มแบ่งปันคำาตอบของคำาถามเหล่านี้แล้ว ขอให้ทั้ง
ชั้นสนทนาคำาถามต่อไปนี้

•	อะไรคือคุณค่าของการรวมประจักษ์พยานเหล่าน้ีไว้ด้านหน้า 
พระคัมภีร์มอรมอน

ท่านอาจต้องการแบ่งปันประจักษ์พยานต่อไปน้ีของเดวิด วิตเมอร์ 
พยานหนึ่งในสาม

“ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1829—ช่วงปลายเดือน . . . เรา 
ไม่เพียงเห็นแผ่นจารึกของพระคัมภีร์มอรมอนเท่านั้นแต่ 
เห็นแผ่นจารึกทองเหลือง แผ่นจารึกของหนังสืออีเธอร ์
แผ่นจารึกที่ประกอบด้วยบันทึกเกี่ยวกับความชั่วร้ายและ 
การมั่วสุมลับของชาวโลกลงมาถึงเวลาของการจารึกข้อ 
ความ และแผ่นจารึกอีกมากมาย . . .  ที่นั่นตามที่ปรากฏ 
ให้เห็น บนโต๊ะตัวนั้นมีบันทึกหรือแผ่นจารึกมากมาย นอก 
จากแผ่นจารึกของพระคัมภีร์มอรมอนแล้วก็ยังมีดาบของ 
เลบัน เครื่องชี้ทาง—คือ วัตถุทรงกลมที่ลีไฮมี และเครื่อง 
แปลความหมาย [อูริมและทูมมิม] ข้าพเจ้าเห็นสิ่งเหล่า 
นั้น  . . .   และได้ยินสุรเสียงของพระเจ้า ชัดเจนเท่ากับที่ 
ข้าพเจ้าได้ยินอะไรบางอย่างในชีวิต โดยประกาศว่าบันทึก 
ของแผ่นจารึกพระคัมภีร์มอรมอนแปลโดยของประทาน 
และเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้า” (ใน จอร์จ เรโนล์ดส์  
“History of the Book of Mormon,” Contributor, Aug. 
1884, 403)

บอกนักศึกษาว่าพระเจ้าทรงเป็นพยานถึงความจริงของพระ
คัมภีร์มอรมอนด้วยพระองค์เอง ขอให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่าน  
หลักคำาสอนและพันธสัญญา 17:6 เชื้อเชิญพวกเขาให้แบ่งปัน
ความคิดเห็นหรือความประทับใจเกี่ยวกับข้อนี้

อธิบายว่าตั้งแต่เริ่มต้นการฟื้นฟู คนหลายล้านคนได้รับพยาน 
ถึงพระคัมภีร์มอรมอนผ่านอำานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์

•	ท่านแบ่งปันประจักษ์พยานของท่านในพระคัมภีร์มอรมอน
ด้วยวิธีใดบ้าง

ศิล�หลักแห่งศ�สน�ของเร�
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1 นีไฟ 1:4–11

1 นีไฟ 1:12–17

1 นีไฟ 1:18–20

•	ประสบการณ์ของลีไฮคล้ายกับประสบการณ์ของศาสดา
พยากรณ์ท่านอื่นในด้านใด

•	ท่านเห็นความคล้ายคลึงอะไรบ้างระหว่างนิมิตของลีไฮกับ 
ประสบการณ์ต่อๆ มาและประสบการณ์ของศาสดาพยากรณ์ 
โจเซฟ สมิธ

•	ลีไฮประกาศคำาเตือนอะไรต่อผู้คน

เชื้อเชิญให้กลุ่มต่างๆ แบ่งปันกับชั้นเรียนถึงสิ่งที่พวกเขาอ่าน 
เกี่ยวกับลีไฮและคำาตอบที่พวกเขาพบ

•	เมื่อเร็วๆ นี้ประธานศาสนจักรกล่าวคำาเตือนอะไรบ้าง

•	การขานรับศาสดาพยากรณ์ของผู้คนในปัจจุบันเปรียบเทียบ
ได้อย่างไรกับการขานรับข่าวสารของลีไฮ

•	อะไรทำาให้ท่านเชื่อมั่นในการทำาตามคำาแนะนำาของศาสดา
พยากรณ์

1  นีไฟ 1:14, 20 พระเจ้าทรงแสดงพระเมตตาอัน 
ละเอียดอ่อนต่อคนที่ใช้ศรัทธาในพระองค์

เชื้อเชิญนักศึกษาให้อ่าน 1 นีไฟ 1:20 และสังเกตว่านีไฟสัญญา 
จะให้เราเห็นอะไร (ดู ข้อ  14 ด้วย) เสนอแนะให้นักศึกษาขีดสี 
เน้นข้อความ “พระเมตตาอันละเอียดอ่อนของพระเจ้า” ในพระ 
คัมภีร์ของพวกเขา แล้วขอให้พวกเขาเปิดไปที่ โมโรไน 10:3  
สังเกตว่าโมโรไนแนะนำาเราให้จำาและไตร่ตรองอะไร (ในบทแรก 
ของพระคัมภีร์มอรมอน นีไฟสัญญาจะแสดงให้เราเห็นพระ 
เมตตาอันละเอียดอ่อนของพระเจ้า ในบทสุดท้าย โมโรไนสอน 
ผู้อ่านให้ “จำาไว้ว่าพระเจ้าทรงเมตตาเพียงใด”)

ขอให้นักศึกษาเปิดไปที่คำากล่าวของเอ็ลเดอร์เดวิด  เอ. เบดนาร์ 
ในคู่มือนักศึกษา หน้า  13 (คำากล่าวนี้มีอยู่ในดีวีดี A  ด้วย 
ถ้าท่านใช้ดีวีดี ให้ดูคลิปวิดีโอก่อนเพื่อท่านจะพร้อมหยุดดีวีด ี
ได้ในจังหวะที่เหมาะสมระหว่างการสนทนา) เชื้อเชิญนักศึกษา
ให้อ่าน (หรือฟัง) คำากล่าวสองย่อหน้าแรกเพื่อหาคำาตอบของ
คำาถามนี้

•	พระเมตตาอันละเอียดอ่อนของพระเจ้าคืออะไร

ท่านอาจเขียนพระเมตตาอันละเอียดที่เอ็ลเดอร์เบดนาร์กล่าว 
ถึงไว้บนระดาน “พร พลัง ความคุ้มครอง ความมั่นใจ การนำา 

1 นีไฟ 1–5

บทที ่   2

บทนำา
ศาสดาพยากรณ์ได้รับการเปิดเผยจากพระบิดาบนสวรรค์
สำาหรับลูกๆ ของพระองค์ (ดู อาโมส 3:7  ) และพระคัมภีร์ 
ท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรปกปักรักษาถ้อยคำาของศาสดาพยากรณ์ 
ไว้ให้คนรุ่นต่อไปภายหน้า บันทึกใน 1  นีไฟแสดงให้เห็นแบบ 
ฉบับที่เกิดขึ้นซ้ำาๆ ในชีวิตศาสดาพยากรณ์หลายท่าน อาท ิ
ลีไฮสวดอ้อนวอน ได้รับการเปิดเผยที่รวมถึงการได้เห็นพระผู ้
ช่วยให้รอด เตือนผู้คน และคนมากมายที่ท่านเตือนไม่ยอมรับ 
ท่าน หลายคนหมายมั่นจะเอาชีวิตท่าน (ดู 1  นีไฟ 1:5–20) 
นักศึกษาจะได้ประโยชน์จากการเห็นแบบฉบับน้ีในชีวิตของลีไฮ 
ในชีวิตของศาสดาพยากรณ์สมัยโบราณท่านอื่นๆ และในชีวิต
ของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ

ห้าบทแรกของ 1  นีไฟให้โอกาสนักศึกษาได้มีความสำานึกคุณ
มากขึ้นต่อถ้อยคำาของศาสดาพยากรณ์และพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์
ที่ปกปักรักษาไว้ให้พวกเขา

หลักคำาสอนและหลักธรรมบางประการ
•	พระเจ้าทรงเรียกศาสดาพยากรณ์มาเตือนลูกๆ ของพระองค์

และเป็นพยานถึงความจริง (ดู 1 นีไฟ 1:4–20; 2:2)

•	พระเจ้าทรงแสดงพระเมตตาอันละเอียดอ่อนต่อคนที่ใช้
ศรัทธาในพระองค์ (ดู 1 นีไฟ 1:14, 20)

•	พระเจ้าทรงจัดเตรียมหนทางให้เรารักษาพระบัญญัติของ
พระองค์ (ดู 1 นีไฟ 2:11–20; 3:7–28; 4:1–38; 5:8)

•	พระคัมภีร์ปกปักรักษาพระวจนะของพระเจ้า (ดู 1 นีไฟ 5)

ข้อเสนอแนะสำาหรับการสอน
1 นีไฟ 1:4–20; 2:2 พระเจ้าทรงเรียกศาสดาพยากรณ์มา 
เตือนลูกๆ ของพระองค์และเป็นพยานถึงความจริง
เชื้อเชิญนักศึกษาให้สนทนาว่าพวกเขาวางแผนรับมือคำาเตือน 
เหล่านั้นในชีวิตของพวกเขาอย่างไร คำาถามต่อไปนี้อาจมีประ- 
โยชน์ต่อท่าน

•	ตัวอย่างคำาเตือนที่เราได้รับมีอะไรบ้าง

•	เหตุใดบางคร้ังเราจึงไม่ใส่ใจคำาเตือน ท้ังท่ีเรารู้ว่าเราควรใส่ใจ

ลีไฮซื่อตรงต่อการเรียกเป็นศาสดาพยากรณ์ของท่าน ท่านได ้
เตือนผู้คนในเยรูซาเล็มตามการเปิดเผยที่ท่านได้รับ เพื่อช่วยนัก 
ศึกษาทบทวนคำาเตือนของลีไฮต่อชาวยิว ให้แบ่งชั้นเรียนออก 
เป็นสามกลุ่ม แจกข้อความพระคัมภีร์ต่อไปน้ีให้อ่านกลุ่มละตอน 
และเชื้อเชิญพวกเขาให้ตอบคำาถามข้างล่าง
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เชิญนักศึกษาคนหนึ่งอ่านข้อความอ้างอิงต่อไปน้ีซึ่งเอ็ลเดอร์ 
เบดนาร์อธิบายว่าศรัทธาของเราเตรียมเราให้พร้อมได้รับเลือก 
ให้รับพระเมตตาอันละเอียดอ่อนของพระเจ้าอย่างไร ช่วยให ้
นักศึกษาสังเกตว่าการใช้สิทธ์ิเสรีของเรา หรืออำานาจในการเลือก 
ส่งผลต่อความพร้อมของเราที่จะได้รับพรเหล่านี้อย่างไร (ท่าน 
อาจต้องการเขียนข้อความอ้างอิงดังกล่าวไว้บนกระดานก่อน
เริ่มชั้นเรียน)

“ใจ ของเร� ความมุ่งมาดปรารถนา ของเร� การเชื่อฟัง 
ของเร� คือตัวกำาหนดว่าพระเจ้าทรงนับเราเป็นคนที่พระ 
องค์ทรงเลือกหรือไม่ . . .

“. . .จุดประสงค์พื้นฐานสำาหรับของประทานแห่งสิทธ์ิเสรี 
คือรักกันและเลือกพระผู้เป็นเจ้า ด้วยเหตุนี้เราจึงกลาย 
เป็นผู้ได้รับเลือกของพระผู้เป็นเจ้าและเช้ือเชิญพระเมตตา 
อันละเอียดอ่อนของพระองค์ขณะใช้สิทธิ์เสรีของเราเลือก
พระผู้เป็นเจ้า” (ใน ”Conference Report, Apr. 2005, 
107; หรือ เลียโฮน� พ.ค. 2005 หน้า 125; ต้นฉบับเป็น
ตัวเอน)

•	ท่านคิดว่า “เลือกพระผู้เป็นเจ้า” หมายความว่าอย่างไร

•	ท่านเคยใช้สิทธิ์เสรีรักผู้อื่นและเลือกพระผู้เป็นเจ้าในทางใด

•	ท่านคิดว่าการที่เรารักกันเกี่ยวข้องกับสิทธิ์เสรีของเราอย่างไร

•	เมื่อใดที่เรารู้ซึ้งถึงพระเมตตาอันละเอียดอ่อนของพระเจ้า 
หรือการปลดปล่อยในชีวิตเราหรือในชีวิตคนที่เรารู้จัก (ท่าน 
อาจต้องการแบ่งนักศึกษาออกเป็นคู่ๆ เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับ 
ประสบการณ์เหล่านี้ หลังจากพวกเขามีเวลาแบ่งปันแล้ว  
ท่านอาจขอให้นักศึกษาสองสามคนเล่าบางอย่างที่พวกเขา
เรียนรู้จากคู่ของพวกเขา)

1 นีไฟ 2:11–20; 3:7–28; 4:1–38; 5:8 พระเจ้าทรงจัด
เตรียมหนทางให้เรารักษาพระบัญญัติของพระองค์
เชื้อเชิญนักศึกษาให้อ่าน 1 นีไฟ 3:1–5

•	ในข้อเหล่านี้ ลีไฮกับบุตรชายได้รับพระบัญชาเรื่องใด

•	ท่านคิดว่าเหตุใดเลมันกับเลมิวเอลจึงพูดว่าพระบัญชาดัง
กล่าวเป็น “สิ่งยาก”

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสนทนาท่านอาจกล่าวว่าระยะทาง 
จากเยรูซาเล็มไปทะเลแดงประมาณ 180 ไมล์ ลีไฮกับครอบครัว 
“เดินทาง [เลยจุดนี้] ได้สามวัน” แล้ว (ดู 1  Nephi 2:5–6) นี่
หมายความการเดินทางเที่ยวเดียวจากเยรูซาเล็มไปบ้าน

ทาง ความการุณย์รัก การปลอบโยน การสนับสนุน และของ 
ประทานฝ่ายวิญญาณ” สังเกตว่าพระเมตตาอันละเอียดอ่อน 
เหล่านี้เป็นเรื่อง “ส่วนตัวมากและเฉพาะคน” เราได้รับ “จาก 
และเพราะ และผ่านพระเจ้าพระเยซูคริสต์”

เชื้อเชิญนักศึกษาให้อ่าน (หรือฟัง) คำากล่าวย่อหน้าที่สามของ
เอ็ลเดอร์เบดนาร์ ขอให้พวกเขาเขียนตัวอย่างอื่นของพระเมตตา
อันละเอียดอ่อนที่สามารถเพิ่มเข้าไปในรายการข้างต้นได้

เพื่อช่วยให้นักศึกษารู้ซึ้งถึงพระเมตตาอันละเอียดอ่อนของ
พระเจ้าที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์มอรมอน ท่านอาจใช้กิจกรรม
ต่อไปนี้หนึ่งอย่างหรือมากกว่านั้น

1. ถ้านักศึกษาคุ้นกับเรื่องราวใน 1  นีไฟ 1–5 ขอให้พวกเขา 
เสนอกรณีตัวอย่างในบทเหล่าน้ันท่ีแสดงให้เห็นพระเมตตา
อันละเอียดอ่อนของพระเจ้า—พรที่เป็น “ส่วนตัวและเฉพาะ
คน” เมื่อพวกเขากล่าวถึงข้อความต่างออกไป ให้เขียนข้อ
อ้างอิงไว้บนกระดาน

2. ถ้านักศึกษาไม่คุ้นกับเรื่องดังกล่าว ให้เวลาพวกเขาสามสี ่
นาทีอ่าน 1  นีไฟ 1–5 อย่างรวดเร็วโดยมองหาตัวอย่าง 
พระเมตตาอันละเอียดอ่อนของพระเจ้า ตัวอย่างอาจได้แก่  
1  นีไฟ 2:16 ข้อนี้นีไฟพูดถึงพระเจ้าทรงทำาให้ใจเขาอ่อนลง 
ในการตอบคำาสวดอ้อนวอน และ 1  นีไฟ 3:8 ข้อนี้ลีไฮดีใจ 
เพราะม่ันใจว่าบุตรของเขาได้รับพรจากพระเจ้า เม่ือนักศึกษา 
เสนอข้อความ ให้เขียนอ้างอิงไว้บนกระดาน จากนั้นเชื้อเชิญ
พวกเขาให้อ่านออกเสียงข้อความนั้นๆ และแบ่งปันความคิด
ของพวกเขา

3. ขอให้นักศึกษานึกถึงข้อความตลอดพระคัมภีร์มอรมอนที่ 
แสดงให้เห็นพระเมตตาอันละเอียดอ่อนของพระเจ้า เม่ือพวก 
เขาเสนอข้อความ ให้เขียนอ้างอิงบนกระดาน จากน้ันเช้ือเชิญ 
พวกเขาให้อ่านข้อความและแบ่งปันความคิดของพวกเขา

4. ชี้ให้เห็นว่า ตามที่สอนไว้ใน ข้อ  20 พระเมตตาอันละเอียด 
อ่อนของพระเจ้ามักมาในรูปของการปลดปล่อย แบ่งช้ันเรียน 
ออกเป็นสามกลุ่ม มอบหมาย 1  นีไฟ 1–7 ให้กลุ่มที่หนึ่ง  
1 นีไฟ 8–14 ให้กลุ่มที่สอง และ 1 นีไฟ 15–22 ให้กลุ่มที ่
สาม ขอให้พวกเขาดูกรณีตัวอย่างของการปลดปล่อยจากหัว
บท เขียนสิ่งที่พวกเขาพบบนกระดาน นักศึกษาอาจแปลกใจ
เมื่อพบว่าแทบทุกบทใน 1 นีไฟ พูดถึงการปลดปล่อยคนหรือ 
กลุ่มคน การปลดปล่อยเป็นหัวข้อหลักในพระคัมภีร์มอรมอน

•	ตามท่ีกล่าวไว้ใน 1 นีไฟ 1:20 ใครได้รับพระเมตตาอันละเอียด 
อ่อนของพระเจ้า (“คนทั้งปวงที่พระองค์ทรงเลือกไว้”)

•	นีไฟกล่าวว่าอะไรทำาให้ผู้คนมีคุณสมบัติคู่ควรให้พระองค์ทรง 
เลือกไว้

1 นีไฟ 1–5
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•	ตามที่กล่าวไว้ใน 1 นีไฟ 5:17 การศึกษาพระคัมภีร์เหล่านี้มี
ผลต่อลีไฮอย่างไร

•	ท่านคิดว่าเหตุใดการศึกษาเนื้อหาในแผ่นจารึกทองเหลือง
ดังกล่าวไว้ใน ข้อ  10–16 จึงทำาให้เกิดพรดังบรรยายไว้ใน 
ข้อ 17

•	ลีไฮกับนีไฟแสดงให้เห็นอย่างไรว่าพวกท่านเห็นคุณค่าของ
พระคัมภีร์

•	เราจะทำาอะไรได้บ้างเพ่ือแสดงให้เห็นว่าเราเห็นคุณค่าของ
พระคัมภีร์

อธิบายว่า 300 กว่าปีหลังจากลีไฮกับครอบครัวออกจากเยรู- 
ซาเล็ม ผู้สืบตระกูลของท่านค้นพบคนกลุ่มหนึ่งที่บรรพชนของ 
พวกเขาหลบหนีออกจากเยรูซาเล็มเช่นกัน คนเหล่านี้ซึ่งเวลานี้ 
อาศัยอยู่ในเมืองท่ีพวกเขาเรียกว่าเซราเฮ็มลา ไม่ได้นำาพระคัมภีร์ 
ท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรมาด้วย เช้ือเชิญนักศึกษาให้อ่าน ออมไน 
1:14–17

•	เกิดอะไรขึ้นกับศรัทธาและภาษาของคนกลุ่มนี้เพราะพวก 
เขาไม่มีบันทึกพระคัมภีร์ ท่านคิดว่าเหตุใดการขาดพระคัมภีร์ 
จึงส่งผลเช่นนี้ต่อพวกเขา

•	พวกเขารู้สึกอย่างไรเมื่อทราบว่าโมไซยาห์กับผู้คนของท่านมี
บันทึกพระคัมภีร์ 

อธิบายว่าผู้คนแห่งเซราเฮ็มลาและชาวนีไฟเป็นหนึ่งเดียวกัน 
ภายใต้การนำาของโมไซยาห์ หลังจากโมไซยาห์ถึงแก่กรรม เบ็น
จามินบุตรชายจึงรับใช้เป็นกษัตริย์ของผู้คน

เชื้อเชิญนักศึกษาให้อ่าน โมไซยาห์ 1:1–5 ข้อเหล่านี้ครอบคลุม
ถ้อยคำาที่กษัตริย์เบ็นจามินพูดกับบุตรชายของเขา

•	กษัตริย์เบ็นจามินกับผู้คนของเขาได้ประโยชน์เพราะแผ่น
จารึกทองเหลืองได้รับการปกปักรักษาไว้อย่างไร

•	เราจะทำาอะไรได้บ้างเพื่อปกปักรักษาพระคัมภีร์ไว้ให้ตัวเรา
และครอบครัวของเรา 

เชื้อเชิญนักศึกษาให้แบ่งปันความรู้สึกเมื่อพวกเขาศึกษาพระ 
คัมภีร์มอรมอนอย่างซื่อสัตย์ ท่านอาจเชื้อเชิญพวกเขาให้เขียน 
จดหมายสั้นๆ ถึงสมาชิกครอบครัวหรือบุตรชายหรือบุตรสาวใน 
อนาคตโดยอธิบายคุณค่าของพระคัมภีร์มอรมอนในชีวิตพวก
เขา แนะนำาให้พวกเขาเขียนบรรยายในจดหมายว่าพวกเขารู้สึก
อย่างไรเมื่อศึกษาพระคัมภีร์มอรมอน

กระตุ้นนักศึกษาให้ศึกษาพระคัมภีร์มอรมอนทุกวันและอ่าน
หรืออ่านทวนพระคัมภีร์มอรมอนทั้งเล่มอันเป็นส่วนหนึ่งของ
หลักสูตรนี้

ชั่วคราวของพวกเขาในหุบเขาเลมิวเอลใช้เวลาอย่างน้อย 12 ถึง 
14 วัน (ดูแผนที่ในคู่มือนักศึกษา หน้า 410)

ขอให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่านหรือท่อง 1 นีไฟ 3:7  (ท่านอาจ
ต้องการให้นักศึกษาจับคู่และช่วยกันท่องข้อนี้ถ้าพวกเขายังจำา
ไม่ได้)

•	ท่านคิดว่านีไฟรู้ได้อย่างไรว่าพระผู้เป็นเจ้าจะทรงเตรียมทาง

ถ้าท่านรู้สึกว่าการให้นักศึกษาเห็นความแตกต่างระหว่างเจตคติ 
ของนีไฟและแซมกับเจตคติของเลมันกับเลมิวเอลจะเป็น 
ประโยชน์กับพวกเขา ท่านอาจเช้ือเชิญนักศึกษาคร่ึงช้ันให้ศึกษา 
1  นีไฟ 2:11–14 ในใจ เชื้อเชิญพวกเขาให้มองหาปมที่ว่าเหตุ
ใดเลมันกับเลมิวเอลจึงตอบสนองในทางลบต่อพระบัญชาของ
พระเจ้า เชื้อเชิญนักศึกษาที่เหลืออ่านข้อ 16–20 และหาข้อเท็จ
จริงว่าเหตุใดนีไฟกับแซมจึงพร้อมเชื่อฟังพระเจ้ามากกว่า ขอ
ให้นักศึกษาแบ่งปันข้อสรุปของพวกเขา

ทบทวนกับนักศึกษาพอสังเขปเกี่ยวกับความพยายามสองครั้ง
แรกเพื่อให้ได้แผ่นจารึกทองเหลือง (ดู 1  นีไฟ 3:10–21 และ 
1  นีไฟ 3:22–28) ช่วยนักศึกษาเปรียบเทียบผลการตอบสนอง
ของเลมันและเลมิวเอลกับผลการตอบสนองของนีไฟและแซม

ท่านอาจต้องการชี้ให้เห็นเหตุผลประการหน่ึงที่นีไฟมีศรัทธา
ในพระปรีชาสามารถของพระผู้เป็นเจ้าในการจัดเตรียมหนทาง 
คือ นีไฟเชื่อเรื่องราวในพระคัมภีร์ อ่าน 1 นีไฟ 4:2 กับนักศึกษา

•	เรื่องที่พูดถึงในข้อนี้เป็นแบบอย่างของหลักธรรมใน 1  นีไฟ 
3:7 อย่างไร

•	เรื่องนี้เกี่ยวข้องอย่างไรกับสภาวการณ์ที่ครอบครัวของลีไฮ
ประสบ

มอบหมายให้นักศึกษาทบทวน 1  นีไฟ 3:28–4:38 และค้นหา 
ตัวอย่างที่พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยให้นีไฟทำาสิ่งที่พระองค์ทรง
บัญชาสำาเร็จ แม้ภารกิจนั้นดูเหมือนไม่น่าจะทำาได้ ให้พวกเขา 
ยกตัวอย่างที่พวกเขาพบ (ตัวอย่างอาจได้แก่ 1  นีไฟ 3:29;  
4:6–7, 10–11, 20, 31)

•	ประสบการณ์ใดบ้างท่ีแสดงให้ท่านเห็นความจริงของ 1  นีไฟ 
3:7 ประสบการณ์เหล่าน้ีมีอิทธิพลอย่างไรต่อศรัทธาของท่าน 
ในพระเจ้า

1 นีไฟ 5 พระคัมภีร์ปกปักรักษาพระวจนะของพระเจ้า

ให้นักศึกษาดู 1  นีไฟ 5:10–16 และเขียนบนกระดานว่าแผ่น
จารึกทองเหลืองประกอบด้วยอะไรบ้าง

บทที่ 2
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•	พระคัมภีร์มอรมอนสอนอะไรท่านเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์

เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจว่าพระคัมภีร์มอรมอนสอนมากมายเพียง 
ใดเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอด ให้พวกเขาเปิดไปที่ดัชนีของพระ
คัมภีร์มอรมอนหรือพระคัมภีร์รวมสามเล่มและสังเกตหัวเร่ือง
ทั้งหมดใต้คำาว่า “พระเยซูคริสต์”

กระตุ้นนักศึกษาให้แบ่งปันกับครอบครัวและมิตรสหายว่าพระ
คัมภีร์มอรมอนเสริมสร้างศรัทธาของพวกเขาในพระเยซูคริสต์
อย่างไร

1 นีไฟ 7:1–5 การแต่งงานในพันธสัญญามีจุดประสงค์
เพื่อเลี้ยงดูลูกๆ ไว้ให้พระเจ้า 

เขียนคำาถามต่อไปนี้ไว้บนกระดานหรือในเอกสารแจก

•	 พระเจ้าตรัสว่าพวกบุตรของลีไฮควรทำาอะไรก่อนไปใน
แดนทุรกันดารจนถึงแผ่นดินแห่งคำาสัญญา		
(ดู	1 นีไฟ	7:1)

•	 1 นีไฟ	7:1	ให้เหตุผลอะไรสำาหรับพระบัญชาดังกล่าว

•	 คำาหรือวลีใดใน	1 นีไฟ	7:1–2	บ่งบอกว่าพระเจ้าทรง
รู้สึกจริงจังเกี่ยวกับการแต่งงาน

•	 ท่านคิดว่าการเดินทางไปเยรูซาเล็มแต่เนิ่นๆ	ช่วยให้	
พวกบุตรของลีไฮเตรียม	“เลี้ยงดู	[ลูกๆ]	ไว้ให้พระเจ้า”	
อย่างไร	(ดู	1 นีไฟ	5:21–22)

ขอให้นักศึกษาหาคำาตอบในข้อที่ระบุ หลังจากให้เวลาค้นคว้า 
พระคัมภีร์แล้ว ขอให้พวกเขาแบ่งปันคำาตอบ จากน้ันให้พวกเขา 
สนทนาคำาถามต่อไปนี้

•	อะไรจะช่วยให้สามีภรรยาต้องการ “เลี้ยงดู [ลูกๆ] ไว้ให้
พระเจ้า” มากขึ้น

•	การแต่งงานในพระวิหารจะเอื้อต่อการเลี้ยงดูลูกๆ “ไว้ให ้
พระเจ้า” อย่างไร

•	เราจะทำาอะไรได้บ้างในขณะนี้เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมรับการ
แต่งงานเช่นนั้น

อ่านหรือขอให้นักศึกษาอ่านคำากล่าวต่อไปน้ีของเอ็ลเดอร์ริชาร์ด 
จี. สก็อตต์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

1 นีไฟ 6–11

บทที ่   3

บทนำา
ใน 1  นีไฟบทที่ 6 นีไฟประกาศว่า “ความตั้งใจอันเต็มเปี่ยม  
[ของเขา]” คือเพื่อชักชวนคนให้มาหาพระคริสต์และ “ได้รับการ 
ช่วยให้รอด” (ข้อ 4) ใน 1 นีไฟ 8 และ 11 บันทึกของเขาเกี่ยวกับ 
นิมิตเรื่องต้นไม้แห่งชีวิตเสริมคำาประกาศนี้ ขณะที่ท่านนำาการ 
สนทนาเรื่องนิมิตดังกล่าว ท่านสามารถช่วยให้นักศึกษาเห็นว่า 
จะประยุกต์ใช้องค์ประกอบของนิมิตกับพวกเขาแต่ละคนได้ 
อย่างไร ท่านสามารถช่วยให้พวกเขาเรียนรู้จากการเตรียมส่วน
ตัวของนีไฟเพื่อรับการเปิดเผยด้วยเช่นกัน

หลักคำาสอนและหลักธรรมบางประการ
•	พระคัมภีร์มอรมอนเขียนไว้เพื่อชักชวนคนให้มาหาพระเยซู

คริสต์ (ดู 1 นีไฟ 6)

•	การแต่งงานในพันธสัญญามีจุดประสงค์เพื่อเลี้ยงดูลูกๆ ไว้
ให้พระเจ้า (ดู 1 นีไฟ 7:1–5)

•	เพื่อได้รับชีวิตนิรันดร์ เราต้องมาหาพระเยซูคริสต์ (ดู 1 นีไฟ 
8; 11)

•	โดยอำานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิด
เผยความจริงต่อทุกคนที่แสวงหาพระองค์อย่างขยันหม่ัน
เพียร (ดู 1 นีไฟ 10:17–22; 11:1–8)

ข้อเสนอแนะสำาหรับการสอน
1 นีไฟ 6 พระคัมภีร์มอรมอนเขียนไว้เพ่ือชักชวนคนให้ 
มาหาพระเยซูคริสต์ 

ให้ดูหนังสือสองสามเล่มที่เหมาะสมและนักศึกษารู้จักดี สำาหรับ 
หนังสือแต่ละเล่มให้ถามว่า

•	ท่านคิดว่าเจตนาของผู้แต่งในการเขียนหนังสือเล่มนี้คืออะไร

เขียน 1  นีไฟ 6 บนกระดานแล้วชูพระคัมภีร์มอรมอนให้ดูและ
ถามว่า

•	เจตนาของนีไฟในการเขียนบันทึกนี้คืออะไร

เช้ือเชิญนักศึกษาให้อ่าน 1 นีไฟ 6 ขอให้พวกเขาบอกจุดประสงค์ 
ของนีไฟโดยใช้คำาพูดของพวกเขาเอง (ท่านอาจจะต้องอธิบาย 
วลี “พระผู้เป็นเจ้าของอับราฮัม, และพระผู้เป็นเจ้าของอิสอัค,  
และพระผู้เป็นเจ้าของยาโคบ” ดูคำากล่าวของประธานเอสรา  
แทฟท์ เบ็นสันใคู่มือนักศึกษา หน้า 19)
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สนทนาสั้นๆ สำาหรับสมาชิกชั้นเรียนคนอื่นๆ ในการสนทนากับ 
กลุ่มและกับชั้นเรียน พวกเขาควรช่วยกันค้นหาความหมายของ 
สัญลักษณ์ในนิมิตเกี่ยวกับต้นไม้แห่งชีวิตและดูการประยุกต์ใช้ 
สัญลักษณ์เหล่านี้กับยุคปัจจุบัน พวกเขาอาจใช้คำาถามที่ท่าน 
ให้ และอาจเตรียมคำาถามของพวกเขาเองด้วย ให้เวลาแต่ละ 
กลุ่มอ่านและสนทนาข้อความและเตรียมการสนทนาในชั้น
เรียน ขอให้แต่ละกลุ่มเลือกตัวแทนออกมานำาการสนทนาในชั้น
เรียน

ขณะที่ท่านช่วยกลุ่มที่หนึ่ง ให้สังเกตว่าคำากล่าวของเอ็ลเดอร์
นีล เอ. แม็กซ์เวลล์มีอยู่ในดีวีดีด้วย A

กลุ่ม 1

1 นีไฟ 8:10–12; 11:8–25; 15:36; คพ. 14:7 (ต้นไม้และผล)

•	ในความเห็นของท่าน เหตุใดต้นไม้จึงเป็นสัญลักษณ์ท่ีเหมาะ 
กับความรักของพระผู้เป็นเจ้า

•	เม่ือนีไฟทูลถามเพ่ือให้รู้คำาแปลของต้นไม้ พระวิญญาณทรง 
แสดงให้เขาเห็นการประสูติและการปฏิบัติศาสนกิจของพระ 
ผู้ช่วยให้รอด พระชนม์ชีพและพระพันธกิจของพระผู้ช่วยให้ 
รอดเผยให้เห็นถึงความรักท่ีพระผู้เป็นเจ้าทรงมีต่อเราอย่างไร 
(เพื่อดูความสัมพันธ์ระหว่างต้นไม้แห่งชีวิต ความรักของพระ
ผู้เป็นเจ้า และการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ ให้อ่านคำากล่าว
ของเอ็ลเดอร์นีล เอ. แม็กซ์เวลล์ในคู่มือนักศึกษาหน้า 22)

เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์สอนว่า “ผลบนต้นไม้เป็นสัญลักษณ์ 
แทนพรแห่งการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด” (“แหล่งน้ำาธำารง 
ชีวิต” ไฟร์ไซด์ระบบการศึกษาของศาสนจักรสำาหรับคนหนุ่มสาว 
4 กุมภาพันธ์ 2007 หน้า 6, ldsces.org) โดยสำารวจ 1  นีไฟ 
15:36 และ หลักคำาสอนและพันธสัญญา 14:7  เราจะเห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างผลของต้นไม้กับชีวิตนิรันดร์

•	ในความเห็นของท่าน เหตุใดผลของต้นไม้จึงเป็นสัญลักษณ์
ที่เหมาะกับพรของการชดใช้

กลุ่ม 2

1  นีไฟ 8:21–28, 31–34; 11:35–36; 12:16–18; 15:26–28 
(หมอกแห่งความมืดกับอาคารใหญ่และกว้าง)

•	“หมอกแห่งความมืด” ในปัจจุบันอาจได้แก่อะไรบ้าง หมอก 
เหล่านี้นำาผู้คนไปใน “ทางที่ต้องห้าม” อย่างไร

•	อิทธิพลเหล่าน้ีอาจขัดขวางผู้คนไม่ให้มาหาพระผู้ช่วยให้รอด
อย่างไร

“เมื่อท่านมีอายุครบกำาหนดและวุฒิภาวะ จงรับศาสนพิธี 
ทั้งหมดของพระวิหารเท่าที่ท่านจะรับได้ หากเวลานี้ท่าน 
ยังไม่ได้ผนึกในพระวิหารกับคู่ชีวิตที่ชอบธรรม จงดำาเนิน
ชีวิตเพื่อสิ่งนั้น จงสวดอ้อนวอนเพื่อสิ่งนั้น ใช้ศรัทธาเพื่อ 
ท่านจะได้ส่ิงน้ัน อย่าทำาส่ิงใดท่ีจะทำาให้ท่านไม่มีค่าควรกับ 
สิ่งนั้น หากท่านสูญเสียวิสัยทัศน์ของการแต่งงานนิรันดร์ 
จงทำาให้เกิดขึ้นมาใหม่” (ใน Conference Report, Apr. 
2001, 6; หรือดู เลียโฮน� ก.ค. 2001 หน้า 8)

•	ผู้คนใช้ศรัทธาอย่างไรเพื่อพวกเขาจะได้แต่งงานนิรันดร์

อธิบายว่าพระเจ้าทรงทำาให้พันธสัญญาการแต่งงานเป็นเง่ือนไข 
อันดับแรกท่ีต้องทำาก่อนพวกบุตรของลีไฮจะไปแผ่นดินท่ีสัญญา 
ไว้ พระองค์ทรงทำาให้เป็นข้อกำาหนดสำาหรับความสูงส่งในระดับ
สูงสุดของอาณาจักรซีเลสเชียลด้วย (ดู คพ. 131:1–3)

เป็นพยานถึงแผนอันสำาคัญยิ่งแห่งความสุขและบทบาทที่ขาด
ไม่ได้ของการแต่งงานนิรันรด์ในแผนนั้น

1 นีไฟ 8:11 เพื่อได้รับชีวิตนิรันดร์ เราต้องมาหาพระ
เยซูคริสต์

วาดรูปไม้ผลบนกระดาน

ถัดจากต้นไม้ต้นนั้น ให้เขียนพระคัมภีร์อ้างอิงต่อไปนี้

กลุ่ม	1
1 นีไฟ	8:10–12;		
11:8–25;	15:36;	คพ.	14:7
กลุ่ม	2
1 นีไฟ	8:21–28,	31–34;	
11:35–36;	12:16–18;	
15:26–28
กลุ่ม	3
1 นีไฟ	8:19–20,	30;	
11:25;	15:23–24

แบ่งชั้นเรียนออกเป็นสามกลุ่ม มอบหมายพระคัมภีร์อ้างอิงจาก
บนกระดานให้กลุ่มละหนึ่งชุด

ให้คำาถามข้างล่างที่สอดคล้องกับข้อที่แต่ละกลุ่มได้รับ (ท่าน
อาจเตรียมเอกสารแจกหรือถ่ายเอกสารหน้าเหล่านี้) ขอให้พวก
เขาอ่านข้อของตน สนทนาคำาถามกันในกลุ่ม และเตรียมการ 

บทที่ 3
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1 นีไฟ 6–11

เชื้อเชิญนักศึกษาให้ศึกษา 1 นีไฟ 10:17–22; 11:1–8 โดยมอง
หาหลักธรรมที่สามารถช่วยพวกเขาให้เรียนรู้โดยอำานาจของ 
พระวิญญาณบริสุทธิ์ (ท่านอาจต้องการแบ่งนักศึกษาเป็นคู่ๆ  
เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสแบ่งปันข้อคิดของตน)

หลังจากให้เวลามากพอแล้วให้ใช้คำาถามต่อไปนี้ช่วยนักศึกษา
แบ่งปันสิ่งที่พบกับชั้นเรียน

•	นีไฟต้องการเรียนรู้อะไร

•	ตามที่กล่าวไว้ใน 1  นีไฟ 10:17 นีไฟเตรียมตนเองอย่างไร
เพื่อให้พร้อมรับคำาตอบ

•	บันทึกของนีไฟเกี่ยวกับประสบการณ์ของเขาสามารถช่วยให้
เรารู้วิธีได้รับการเปิดเผยส่วนตัวอย่างไร

เขียนคำาถามต่อไปนี้ไว้บนกระดาน

•	พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเปิดเผยความจริงอย่างไร	(ด	ู
คพ.	8:2–3.)

•	อะไรสามารถขัดขวางเราไม่ให้ได้รับการนำาทางของ
พระวิญญาณบริสุทธิ์

เชิญนักศึกษาคนหน่ึงอ่านคำากล่าวของเอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์ 
ในคู่มือนักศึกษา หน้า 25 (มีอยู่ในดีวีดี B 	ด้วย) ก่อนนักศึกษา 
คนนั้นอ่าน เชื้อเชิญนักศึกษาทุกคนให้ฟังคำาตอบของคำาถาม 
บนกระดาน หลังจากอ่านจบแล้ว เชื้อเชิญพวกเขาให้แบ่งปัน
คำาตอบ

กระตุ้นนักศึกษาให้นึกถึงชีวิตส่วนตัวของพวกเขาและระบุ 
หลักธรรมเฉพาะที่จะช่วยให้พวกเขาเปิดรับการเปิดเผยส่วนตัว 
มากข้ึน เช้ือเชิญพวกเขาให้เขียนเก่ียวกับหลักธรรมน้ีไว้ในบันทึก 
ส่วนตัวหรือในพระคัมภีร์ของพวกเขา

แบ่งปันประจักษ์พยานของท่านว่าพระวิญญาณจะทรงช่วยเรา
อย่างไรเมื่อเราพากเพียรเรียนรู้ความจริง

1  นีไฟ 11:16–34 พระจริยวัตรอันอ่อนน้อมของพระ
เยซูคริสต์แสดงให้เห็นถึงความรักของพระผู้เป็นเจ้า

ขอให้นักศึกษาหาคำาว่า พระจริยวัตรอันอ่อนน้อม ใน 1  นีไฟ 
11:16 และ 26 ท่านอาจเชื้อเชิญพวกเขาให้ทำาเครื่องหมายคำานี้ 
อธิบายว่าคำาดังกล่าวอาจนิยามได้ว่าเป็นการยอมลดฐานะหรือ
เกียรติ (ดู Noah Webster, An American Dictionary of the 
English Language, 1828)

•	เหตุใดคนใน “อาคารใหญ่และกว้าง” จึงสามารถโน้มน้าว
คนบางคนให้ทิ้งต้นไม้แห่งชีวิตได้ ตัวอย่างยุคปัจจุบันของ 
อาคารดังกล่าวได้แก่อะไรบ้าง

•	ใน 1  นีไฟ 8 ผู้คนใน ข้อ  30 และ 33 แตกต่างจากผู้คนใน
ข้อ 24–25 และ 28 อย่างไร?

กลุ่ม 3

1  นีไฟ 8:19–20, 30; 11:25; 15:23–24 (ราวเหล็กกับทางคับ
แคบและแคบ)

•	บางคนฝ่าหมอกแห่งความมืดมาถึงต้นไม้แห่งชีวิตได้อย่างไร

•	พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าป้องกันเราจากอันตรายอย่างไร 
พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้านำาเราไปหาพระผู้ช่วยให้รอด
อย่างไร

•	เราจะพบพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าได้อย่างไร

1 นีไฟ 10:17–22; 11:1–8 โดยอำานาจของพระวิญญาณ 
บริสุทธิ์ พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดเผยความจริงต่อคนทั้ง 
ปวงที่แสวงหาพระองค์อย่างขยันหมั่นเพียร 

เขียนบนกระดานว่า ก�รเปิดเผยม�โดยอำ�น�จของพระวิญญ�ณ 
บริสุทธิ์

ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจว่า เช่นเดียวกับนีไฟ พวกเขาสามารถมี
ประสบการณ์ทางวิญญาณซึ่งเปิดเผยความจริงจากเบ้ืองบน
ต่อพวกเขา ประสบการณ์ศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นจะมีให้เฉพาะพวก
เขาและเฉพาะสภาวการณ์ของพวกเขา แบ่งปันคำากล่าวต่อไป
นี้ของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธเพื่อให้แนวคิดเกี่ยวกับพรที่
พวกเขารับได้ 

“ไม่มีใครรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้โดยไม่ได้รับการเปิด
เผย พระวิญญาณบริสุทธิ์คือผู้เปิดเผย” (ใน History of 
the Church, 6:58)

“เมื่อมีความรู้เกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าเราจะเริ่มรู้วิธีเข้าใกล้
พระองค์ และวิธีทูลถามเพื่อให้ได้รับคำาตอบ

“เม่ือเราเข้าใจพระอุปนิสัยของพระผู้เป็นเจ้าและรู้วิธี 
มาหาพระองค์ พระองค์จะทรงเร่ิมเผยฟ้าสวรรค์ต่อเรา และ 
ทรงบอกเราทั้งหมดเกี่ยวกับฟ้าสวรรค์นั้น เมื่อเราพร้อมมา
หาพระองค์ พระองค์จะทรงพร้อมมาหาเรา” (ใน History 
of the Church, 6:308)
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•	คำานี้บ่งบอกพระพันธกิจของพระผู้ช่วยให้รอดอย่างไร

เชื้อเชิญนักศึกษาให้อ่าน 1  นีไฟ 11:26–34 ขณะอ่านเชื้อเชิญ 
พวกเขาให้ทำาเครื่องหมายหรือเขียนเหตุการณ์ที่แสดงถึงพระ 
จริยวัตรอันอ่อนน้อมของพระผู้ช่วยให้รอด หลังจากอ่านข้อ 
เหล่านี้แล้ว เชื้อเชิญพวกเขาให้แบ่งปันเหตุการณ์ที่สังเกตเห็น 
ขอให้พวกเขาบอกว่าเหตุใดจึงทำาเคร่ืองหมายหรือเขียนเหตุ- 
การณ์เหล่านั้น

•	การปฏิบัติศาสนกิจบนแผ่นดินโลกของพระผู้ช่วยให้รอดช่วย
ให้เราเข้าใจความรักของพระผู้เป็นเจ้าได้อย่างไร

แบ่งปันประจักษ์พยานของท่านว่าพระผู้ช่วยให้รอดทรงแสดง
ให้เห็นความรักของพระบิดาบนสวรรค์อย่างไร กระตุ้นนักศึกษา
ให้บอกเล่าความสำานึกคุณท่ีพวกเขามีต่อความรักอันแท้จริง
ของพระผู้เป็นเจ้ากับสมาชิกครอบครัวและมิตรสหาย

บทที่ 3
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อธิบายว่า วลี “ศาสนจักรอันเรืองอำานาจและน่าชิงชัง” และ 
“ศาสนจักรของมาร” ไม่ได้หมายถึงศาสนจักรจริงๆ เพื่อช่วยให้
นักศึกษาเข้าใจเรื่องนี้ ขอให้พวกเขาอ่านคำากล่าวของเอ็ลเดอร์
บรูซ อาร์. แมคคองกีในคู่มือนักศึกษา หน้า 27 

•	ท่านคิดว่าเหตุใดจึงสำาคัญที่ต้องรู้ว่าซาตานจัดวางกำาลังเพื่อ
นำาเราออกห่างจากพระผู้เป็นเจ้า

•	เทพบอกนีไฟว่ามีศาสนจักรเพียงสองแห่งเท่านั้น (ดู 1  นีไฟ 
14:10) คำากล่าวนี้เป็นจริงในด้านใด เราแน่ใจได้อย่างไรเรา
เป็นส่วนหนึ่งของศาสนจักรของพระเมษโปดกของพระผู้เป็น
เจ้า

1 นีไฟ 13:20–42 พระเจ้าทรงฟื้นฟูความจริงที่แจ้งชัด
และมีค่าเพื่อช่วยให้เรามาหาพระองค์ 

ขอให้นักศึกษาสมมติว่าไปพบแพทย์เพราะป่วย ระหว่างการ 
ตรวจ แพทย์วินิจฉัยความเจ็บป่วยและเขียนใบสั่งยา แต่เภสัช- 
กรเปลี่ยนยาที่แพทย์สั่ง

•	ท่านคิดว่าการเปลี่ยนนี้จะส่งผลกระทบต่อความเจ็บป่วย
ของท่านอย่างไร

ขอให้นักศึกษาอ่าน 1 นีไฟ 13:20–29 จากนั้นให้ถามคำาถามต่อ
ไปนี้

•	เรื่องนี้เหมือนตัวอย่างที่เภสัชกรเปลี่ยนยาที่แพทย์สั่งอย่างไร

•	ข้อ 23 เกี่ยวกับพระคัมภีร์ไบเบิล คำาใดในข้อนี้หมายถึงพระ
คัมภีร์ไบเบิล

•	ตามที่กล่าวไว้ใน ข้อ  23–25 พระคัมภีร์ไบเบิลบรรจุอะไร
ตอนที่ออกมาครั้งแรก

•	ใครเปล่ียนแปลงเน้ือหาในพระคัมภีร์ไบเบิลมากท่ีสุด พวกเขา 
นำาอะไรออกไป เจตนาของพวกเขาคืออะไร (ดู ข้อ  26–29;  
ดูคำากล่าวของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ หน้า  624 ใน 
Bible Dictionary ด้วย)

เชื้อเชิญนักศึกษาให้อ่าน 1 นีไฟ 13:34–39

•	ตามที่กล่าวไว้ในข้อเหล่านี้ อะไรจำาเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู

•	นอกจากพระคัมภีร์มอรมอนแล้ว “หนังสือเล่มอื่น” ที่ข้อ  39 
กล่าวถึงได้แก่อะไรบ้าง

•	ความจริงของพระคัมภีร์มอรมอนและพระคัมภีร์ยุคสุดท้าย
เล่มอื่นมีอิทธิพลต่อประจักษ์พยานของท่านอย่างไร

1 นีไฟ 12–15

บทที ่   4

บทนำา
หลังจากนีไฟเรียนรู้คำาแปลของนิมิตเกี่ยวกับต้นไม้แห่งชีวิต เขา 
ได้รับนิมิตเก่ียวกับเหตุการณ์ท้ังหมดในอนาคต เขาเห็นแผ่นดิน 
แห่งคำาสัญญาที่ครอบครัวของเขาจะไปตั้งถิ่นฐาน เขาเห็นช่วง 
เวลาของความขัดแย้ง สงคราม และความผิดบาปกับช่วงเวลา 
ของความชอบและความสงบสุขในบรรดาผู้สืบตระกูลของเขา 
และผู้สืบตระกูลของเลมันกับเลมิวเอล เขาเห็นการปฏิบัติศาสน 
กิจของพระผู้ช่วยให้รอดในพื้นที่ของทวีปอเมริกา เขาเห็นการ 
ละทิ้งความเชื่อครั้งใหญ่ การฟื้นฟูพระกิตติคุณ กาต่อต้าน 
ความจริงอย่างต่อเนื่องของซาตาน และบทบาทสำาคัญของพระ 
เยซูคริสต์ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดของโลก ขณะที่นักศึกษา 
สนทนาเรื่องนิมิตของนีไฟและอ่านเกี่ยวกับชัยชนะครั้งสุดท้าย 
ของอาณาจักรพระผู้เป็นเจ้าเหนือซาตาน พวกเขาจะพบการ 
ปลอบโยนในความรู้ที่ว่าพระเจ้าจะทรงรำาลึกถึงพันธสัญญาที่
ทรงทำาไว้กับวิสุทธิชนของพระองค์ เขารับรองกับคนเหล่านั้นว่า
แม้จะมีการคุกคามจากมารและคนในอาณาจักรของมาร แต ่
พระผู้เป็นเจ้าทรงควบคุมอยู่และจะทรงเพิ่มพลังให้ผู้ติดตามที่
ซื่อสัตย์ของพระองค์ขณะพวกเขามีส่วนร่วมในงานของพระองค์

หลักคำาสอนและหลักธรรมบางประการ
•	มารก่อตั้ง “ศาสนจักรอันเรืองอำานาจและน่าชิงชัง” เพื่อ “บิด 

เบือนทางที่ถูกต้องของพระเจ้า” (ดู 1  นีไฟ13:1–9, 26–29; 
14:9–13)

•	พระเจ้าทรงฟื้นฟูความจริงที่แจ้งชัดและมีค่าเพื่อช่วยให้เรา
มาหาพระองค์ (ดู 1 นีไฟ 13:20–42)

•	การสวดอ้อนวอนนำาไปสู่การเปิดเผย (ดู 1 นีไฟ 15:1–11)

•	พระเจ้าทรงระลึกถึงพันธสัญญาของพระองค์ที่ทรงทำาไว้กับ
เชื้อสายแห่งอิสราเอล (ดู 1 นีไฟ 15:12–20)

ข้อเสนอแนะสำาหรับการสอน
1 นีไฟ 13:1–9, 26–29; 14:9–13 มารก่อตั้ง “ศาสนจักร
อันเรืองอำานาจและน่าชิงชัง” เพื่อ  “บิดเบือนทางที่ถูก
ต้องของพระเจ้า” 
อธิบายว่านีไฟได้รับนิมิตซึ่งท่านเห็นอนาคตผู้คนของท่านและ 
ผู้คนของเลมันกับเลมิวเอล ในนิมิตนี้ท่านเห็น “การก่อตั้งของ 
ศาสนจักรอันเรืองอำานาจ” (1  นีไฟ 13:4) ให้นักศึกษาอ่าน  
1 นีไฟ 13:5–9, 26–29 โดยมองหาลักษณะพิเศษของศาสนจักร 
น้ี เขียนลักษณะพิเศษเหล่าน้ีไว้บนกระดาน (หรือขอให้นักศึกษา 
คนหนึ่งออกมาเขียน)
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1 นีไฟ 15:1–11 การสวดอ้อนวอนนำาไปสู่การเปิดเผย

เชื้อเชิญนักศึกษาให้อ่าน 1 นีไฟ 15:1–3 และอธิบายว่าเหตุใด
พวกเขาจึงคิดว่าเลมันกับเลมิวเอลไม่เข้าใจคำาสอนของบิดา
พวกเขา เขียนคำาตอบของนักศึกษาไว้บนกระดาน

เชิญนักศึกษาคนหนึ่งอ่าน 1 นีไฟ 15:6–9 ขอให้นักศึกษาทุกคน
คิดถึงด้านต่างๆ ที่คนบางคนในยุคนี้คล้ายคลึงกับเลมันและเล
มิวเอลในการเข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้า

ท่านอาจต้องการชี้ให้เห็นว่าคนจำานวนมากฟันฝ่าชีวิตโดยไม่ 
พยายามทำาให้ตนคู่ควรรับเสียงแห่งการดลใจ คนมากมายเหล่า 
นี้ไม่ใช่คนชั่วร้ายหรือดื้อรั้น พวกเขาเพียงแต่ไม่ใส่ใจจะเรียนรู้
และทำาตามพระประสงค์ของพระเจ้า

แบ่งปันคำากล่าวของศาสดาพยากรณ์โจเซฟในคู่มือนักศึกษา 
หน้า 31 จากนั้นให้ถามคำาถามต่อไปนี้

•	นีไฟเป็นแบบอย่างของหลักธรรมเหล่านี้ในด้านใด

•	อะไรเป็นผลจากความปรารถนาของนีไฟที่จะรู้เรื่องพระผู้
เป็นเจ้า

•	พระเจ้าทรงสัญญาอะไรเกี่ยวกับความสามารถของเราใน
การได้ความรู้เรื่องวิถีของพระองค์ (ขณะนักศึกษาสนทนา 
คำาถามนี้ ท่านอาจต้องการให้พวกเขาอ่านพระคัมภีร์ข้อต่อ
ไปนี้บางข้อหรือทั้งหมด ยากอบ 1:5  ; 1  นีไฟ 10:19;  
คพ. 88:63–64; 121:26–33)

•	เมื่อเราหมายมั่นจะรู้พระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า มีด้านใด 
บ้างที่เราสามารถเป็นเหมือนนีไฟมากขึ้นและเป็นเหมือน 
เลมันกับเลมิวเอลน้อยลง

อ่าน 1  นีไฟ 15:10–11 กับนักศึกษา ให้พวกเขาระบุสี่อย่างที่ 
นีไฟบอกว่าเลมันกับเลมิวเอลต้องทำาจึงจะได้ความเข้าใจทาง
วิญญาณจากพระเจ้า (ไม่ทำาใจแข็งกระด้าง ทูลถามด้วยศรัทธา  
เชื่อว่าพวกเขาจะได้รับ และรักษาพระบัญญัติด้วยความขยัน
หมั่นเพียร)

•	การทำาสี่อย่างน้ีจะช่วยให้เราได้รับคำาตอบการสวดอ้อนวอน
อย่างไร

1  นีไฟ 15:12–20 พระเจ้าทรงระลึกถึงพันธสัญญาที่
พระองค์ทรงทำาไว้กับเชื้อสายแห่งอิสราเอล 

ประเด็นท่ีหยิบยกข้ึนมาพูดซ้ำาๆ ในพระคัมภีร์มอรมอนคือพระเจ้า 
ทรงระลึกถึงพันธสัญญาที่พระองค์ทรงทำาไว้กับเชื้อสายแห่งอิส- 
ราเอล ในที่สุดพระผู้ช่วยให้รอดจะทรงรวบรวมและไถ่อิสราเอล 

เชื้อเชิญนักศึกษาให้เปิดคู่มือนักศึกษาหน้า  29–30 ขอให้พวก 
เขาอ่านคำากล่าวของประธานเจมส์  อี. เฟาสท์และคำาอธิบาย 
จากคู่มือพระคัมภีร์เกี่ยวกับว่าเราจะพบความจริงที่แจ้งชัดและ 
มีค่าซึ่งได้รับการฟื้นฟูในยุคสุดท้ายที่ใด (คำากล่าวของประธาน
เฟาสท์มีอยู่ในดีวีดี A  ด้วย)

เชิญนักศึกษาคนหนึ่งอ่าน 1 นีไฟ 13:40–41

•	พระคัมภีร์มอรมอนสถาปนาความจริงของพระคัมภีร์ไบเบิล
อย่างไร (ดู มอรมอน 7:8–9 ด้วย)

•	ท่านคิดว่าการกล่าวว่าพระคัมภีร์มอรมอนและพระคัมภีร์
ไบเบิลได้รับการ “สถาปนาไว้ด้วยกัน” หมายความว่าอย่างไร

•	เราจะใช้พระคัมภีร์มอรมอนเป็นพยานถึงความจริงในพระ
คัมภีร์ไบเบิลได้อย่างไร

1  นีไฟ 14 อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าจะชนะในวัน
เวลาสุดท้าย

ถามนักศึกษาว่าพวกเขาคิดว่าศาสดาพยากรณ์จากอดีตที่เห็น
สมัยของเราในนิมิตจะพูดอะไรเกี่ยวกับสภาพทางวิญญาณใน
สมัยของเรา เขียนคำาตอบของพวกเขาสั้นๆ บนกระดาน

เชื้อเชิญนักศึกษาให้อ่าน 1 นีไฟ 14 อย่างใคร่ครวญ เพื่อดูว่าคำา
ตอบของพวกเขาเปรียบเทียบได้อย่างไรกับนิมิตของนีไฟเกี่ยว
กับยุคสุดท้าย ท่านอาจต้องช่วยให้พวกเขาเห็นว่านีไฟบรรยาย
ความเข้มแข็งทางวิญญาณอีกทั้งความพินาศและการเป็น
เชลยทางวิญญาณ (ดู ตัวอย่าง ข้อ 7, 14, และ 17)

ก่อนหน้านั้นในนิมิต นีไฟเห็นความพินาศของผู้สืบตระกูลของ
เขา แต่ในนิมิตส่วนนี้เขาเห็นชัยชนะของอาณาจักรของพระผู ้
เป็นเจ้า ให้นักศึกษาอ่าน 1 นีไฟ 14:10–17

•	ตามที่กล่าวไว้ในนิมิตของนีไฟ ศาสนจักรของพระเมษโปดก
จะอยู่ที่ใดในวันเวลาสุดท้าย ศาสนจักรดังกล่าวใหญ่แค่ไหน
เมื่อเทียบกับโลกทั้งโลก (ดู ข้อ 12)

•	คนชั่วร้ายและคนฝักใฝ่ทางโลกจะตอบสนองอย่างไรต่อ 
ศาสนจักรของพระเมษโปดก (ดู ข้อ 13)

•	ศาสนจักรของพระเมษโปดกจะมีอาวุธสองอย่างอะไรไว้ป้อง 
กันตัว (ดู ข้อ 14)

•	เหตุใดจึงสำาคัญที่เราจะต้องรู้ว่างานของ  พระผู้เป็นเจ้าจะ 
ชนะในที่สุด

•	ความรู้นี้ได้ช่วยนีไฟขณะเผชิญกับการทดลองและเรื่องเศร้า 
ในชีวิตเขาอย่างไร

บทที่ 4
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•	ผู้คนถูก “ต่อกิ่ง” หรือถูกรวมอย่างไรเมื่อพวกเขา “เข้าถึง 
ความรู้เกี่ยวกับพระผู้ไถ่ของพวกเขา”

•	ท่านคิดว่าเหตุใดจึงสำาคัญท่ีเราต้องเข้าใจ “ประเด็นน้ันๆ ของ 
หลักคำาสอนของพระองค์”

•	เราได้รับการบำารุงเลี้ยงผ่านการเป็นสมาชิกในศาสนจักร
อย่างไร

เช้ือเชิญนักศึกษาให้บอกว่าพวกเขาถูก “ต่อก่ิง” เข้ามาในศาสน- 
จักรเมื่อใด หรือพวกเขาได้ช่วยให้คนอื่นได้รับพรนั้นเมื่อใด

1  นีไฟ 15:24 พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าทำาให้เรามี
พลังต้านลูกศรเพลิงของมาร 

ให้นักศึกษาอ่าน 1 นีไฟ 15:24 และให้พวกเขาขีดเส้นใต้วลี “ลูก 
ศรเพลิง” จากน้ันเช้ือเชิญพวกเขาให้เปรียบเทียบและทำาอ้างโยง 
ข้อนี้กับ เอเฟซัส 6:16 และ หลักคำาสอนและพันธสัญญา 27:17

•	“ลูกศรเพลิง” ที่เราพบเจอในโลกทุกวันนี้มีอะไรบ้าง

•	1  นีไฟ 15:24 เตือนว่าอะไรจะเป็นผลจากการยอมจำานนต่อ
ลูกศรเพลิงของซาตาน

•	พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าช่วยเราต้านทานลูกศรเพลิงของ
ปฏิปักษ์ในทางใด

ท่านอาจสรุปหลักธรรมนี้ด้วยคำากล่าวต่อไปนี้ของเอ็ลเดอร์นีล 
เอ. แม็กซ์เวลล์ (1926–2004) แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง (มี
อยู่ในดีวีดี B  ด้วย)

“สานุศิษย์ท่ีแท้จริง [ต้านทาน] ลูกศรเพลิงของปฏิปักษ์ โดย 
ใช้มือหนึ่งชูโล่แห่งศรัทธา ขณะที่อีกมือหนึ่งจับราวเหล็ก 
(ดู เอเฟซัส 6:16; 1  นีไฟ 15:24; คพ. 27:17) ไม่ควรมี
ความผิดพลาด จะต้องใช้ทั้งสองมือ!” (ใน Conference 
Report, Apr. 1987, 87; หรือ Ensign, May 1987, 70)

เชื้อเชิญนักศึกษาให้แบ่งปันว่าศรัทธาและความเข้าใจของพวก
เขาในพระคัมภีร์ช่วยพวกเขาต่อต้านการล่อลวงอย่างไร

แสดงประจักษ์พยานของท่านถึงความสำาคัญของพระคัมภีร์และ 
พระคัมภีร์ช่วยเราต้านทานลูกศรเพลิงของซาตานอย่างไร

เสนอแนะให้นักศึกษามองหาความจริงดังกล่าวน้ีตลอดพระ 
คัมภีร์มอรมอน ท่านอาจต้องพูดว่าอุปมาอุปไมยเร่ืองต้นมะกอก 
ใน 1  นีไฟ 15 ปรากฏอีกครั้งในอุปมานิทัศน์เรื่องต้นมะกอกใน 
เจคอบ 5

ใน 1 นีไฟ 15:7 องค์ประกอบใดในคำาสอนของลีไฮ ที่เลมันกับ
เลมิวเอลไม่เข้าใจ

เขียนคำาว่า ต้นมะกอก บนกระดาน ให้นักศึกษาอ่าน 1  นีไฟ 
15:12 และดูว่าต้นมะกอกเป็นสิ่งแทนอะไร

•	ต้นมะกอกเป็นสิ่งแทนอะไร (ขียนบนกระดานว่า ต้นมะกอก 
= เชื้อส�ยแห่งอิสร�เอล)

•	ผู้สืบตระกูลของลีไฮ “แตกออกมาจากเช้ือสายแห่งอิสราเอล” 
อย่างไร

ให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่าน 1 นีไฟ 15:13

•	ตามที่นีไฟกล่าว พระกิตติคุณจะถูกนำาไปให้ผู้สืบตระกูลของ
ลีไฮเมื่อใด ใครจะนำาไปให้พวกเขา

เขียนคำาว่า คนต่�งช�ติ บนกระดาน อธิบายว่าคำาน้ีมีความหมาย 
หลายอย่าง สามารถหมายถึงคนที่ไม่ใช่เชื้อสายอิสราเอล คนที่ 
ไม่ใช่เชื้อสายยิว หรือประชาชาติที่ไม่มีพระกิตติคุณ (ดู Bible 
Dictionary, “Gentile”; คู่มือพระคัมภีร์, “คนต่างชาติ” 
scriptures.lds.org; ดู คพ. 109:60–62 ด้วย) ให้นักศึกษาย้อน 
กลับไปดู 1  นีไฟ 15:13 ในข้อนี้ คำานั้นหมายถึงวิสุทธิชนยุค 
สุดท้าย คนที่อยู่ในประเทศของคนต่างชาติในสมัยการฟื้นฟู  
แบ่งปันคำากล่าวของเอ็ลเดอร์บรูซ  อาร์. แมคคองกีในคู่มือ
นักศึกษา หน้า 31

ดึงความสนใจของนักศึกษามาที่ข้อความ “การต่อกิ่งเข้ากับต้น
ด้วยกิ่งเดิม”

•	การต่อกิ่งหมายถึงอะไร

หากจำาเป็น ให้อธิบายว่าการต่อกิ่งต้นไม้คือการนำาเอากิ่งหนึ่ง 
ของต้นไม้ต้นหนึ่งไปเสียบในต้นไม้อีกต้นหนึ่ง กิ่งที่นำาไปเสียบ
จะได้รับการบำารุงเลี้ยงจากต้นและกลายเป็นกิ่งถาวรของต้นนั้น

กล่าวว่า 1 นีไฟ 15:14 อธิบายว่าผู้สืบตระกูลของลีไฮจะถูกต่อตา 
เข้ากับต้นมะกอก หรือเชื้อสายแห่งอิสราเอล เชื้อเชิญนักศึกษา
ให้อ่าน 1  นีไฟ 15:14–16 ขอให้พวกเขาสรุปข้อเหล่านี้ด้วยคำา
พูดของพวกเขาเอง ท่านอาจต้องการถามคำาถามต่อไปนี้

1 นีไฟ 12–15
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1 นีไฟ	16:10 “แกนหนึ่งชี้ทางที่เราควรไป”

1 นีไฟ	16:16 “วัตถุทรงกลม	. . . 	นำาเราไปใน
แถบที่อุดมมากขึ้นของแดน
ทุรกันดาร”

1 นีไฟ	16:28 “เข็มทิศ	. . . 	ทำางานตามศรัทธา
และความขยันหมั่นเพียรและ
ความใส่ใจซึ่งเราให้แก่เข็มทิศ
เหล่านั้น”

1 นีไฟ	16:29 วัตถุทรงกลมแสดงให้เห็น	
“อักขระที่เพิ่งเขียน,	ซึ่งอ่านง่าย,	
ซึ่งให้ความเข้าใจแก่เราเกี่ยวกับ
วิถีทางของพระเจ้า”

1 นีไฟ	16:29 อักขระที่เพิ่งเขียน	“เขียนไว้และ
เปลี่ยนไปเป็นครั้งคราว,	ตาม
ศรัทธาและความขยันหมั่นเพียร
ซึ่งเราให้แก่มัน”

1 นีไฟ	16:30–31 วัตถุทรงกลมบอกทิศทางที่	
พวกเขาจะไปหาอาหารได้

•	เครื่องนำาทางในชีวิตเราที่เหมือนกับเลียโฮนาได้แก่อะไรบ้าง

คำาตอบของคำาถามน้ีอาจได้แก่ พระวิญญาณบริสุทธ์ิ (ดูคำากล่าว 
ของเอ็ลเดอร์เดวิด  เอ. เบดนาร์ในคู่มือนักศึกษา หน้า  34–35)  
พระคัมภีร์ (ดู แอลมา 37:38–47) คำาสอนของศาสดาพยากรณ์ 
ที่มีชีวิต และปิตุพร ท่านอาจต้องการชี้ให้เห็นว่านิตยสารศาสน- 
จักรท่ีเรียกว่า เอ็นไซน์ ในภาษาอังกฤษมีช่ือเรียกอย่างเหมาะสม 
ในภาษาส่วนใหญ่ว่า เลียโฮน� ซึ่งเหมือนกับเลียโฮนาของลีไฮ
ในบางด้าน—เนื้อหาในนั้นช่วยให้เรารู้พระประสงค์ของพระเจ้า
ในเวลาเช่นนี้

เมื่อนักศึกษาเอ่ยถึงเครื่องนำาทางที่เป็นเหมือนกับเลียโฮนา ให้
ถามคำาถามต่อไปนี้

•	เครื่องนำาทางเหล่านี้เหมือนเลียโฮนาในด้านใด

•	เครื่องนำาทางเหล่านี้ชี้วิถีทางที่เราควรไปในด้านใด

•	อะไรอาจทำาให้เราพลาดข่าวสารสำาคัญจากเคร่ืองนำาทางเหล่าน้ี

•	เลียโฮนานำาผู้คน “ไปในแถบท่ีอุดมมากข้ึนของแดนทุรกันดาร” 
 ข้อความนี้ประยุกต์ใช้กับชีวิตเราได้อย่างไร

1 นีไฟ 16–18

บทที ่   5

บทนำา
พระเจ้าทรงช่วยเหลือครอบครัวของลีไฮตลอดการเดินทางของ 
พวกเขาในแดนทุรกันดารและข้ามมหาสมุทร ขณะศึกษาเรื่อง 
ราวการเดินทางคร้ังนี้นักศึกษาจะพบตัวอย่างของศรัทธาอันยิ่ง 
ใหญ่และความดื้อรั้นอันน่าโศกสลด พวกเขาจะเห็นว่าพระผู ้
เป็นเจ้าทรงเพิ่มพลังให้คนชอบธรรมและทำาให้ใจของคนชั่วร้าย 
อ่อนลง ท่านสามารถช่วยให้นักศึกษาเข้าใจว่าการท้าทายและ 
พรในชีวิตพวกเขาคล้ายคลึงกับการท้าทายและพรที่ครอบครัว
ของลีไฮประสบ ท่านสามารถกระตุ้นนักศึกษาให้ทำาตามการ 
กระตุ้นเตือนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระคัมภีร์ บิดามารดา
ที่ชอบธรรม และผู้นำาฐานะปุโรหิต

หลักคำาสอนและหลักธรรมบางประการ
•	พระเจ้าทรงนำาทางผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระองค์ (ดู 1 นีไฟ  

16; 18:12–15, 21–22)

•	พระเจ้าทรงอวยพรและเพิ่มพลังให้คนที่รักษาพระบัญญัติ
ของพระองค์ (ดู 1 นีไฟ 17; 18:8–25)

•	เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมทำาตามการกระตุ้นเตือนของพระ
วิญญาณ (ดู 1 นีไฟ 17:7–11, 44–47; 18:1–4)

ข้อเสนอแนะสำาหรับการสอน
1 นีไฟ 16; 18:12–15, 21–22 พระเจ้าทรงนำาทางผู้รับใช้ 
ที่ซื่อสัตย์ของพระองค์
ชูเข็มทิศให้ดู (หรือให้ดูภาพเข็มทิศ)

ขอให้นักศึกษาคนหนึ่งอธิบายพอ 
สังเขปว่าเข็มทิศทำาอะไร ให้นัก 
ศึกษาคนหนึ่งอ่าน 1  นีไฟ 16:10 
และ แอลมา 37:38

•	เลียโฮนาเป็นเหมือนกับเข็มทิศ
ที่คนใช้ทุกวันนี้ในด้านใด  
เลียโฮนาแตกต่างจาก 
เข็มทิศยุคปัจจุบันในด้านใด

เชื้อเชิญนักศึกษาให้อ่าน 1  นีไฟ 16:10, 16, 28–29 และระบุ
การทำางานของเลียโฮนาให้มากเท่าที่จะมากได้ กระตุ้นพวกเขา
ให้ทำาเครื่องหมายสิ่งที่พบในพระคัมภีร์ของพวกเขา เมื่อสำารวจ
ข้อเหล่านี้แล้ว ขอให้พวกเขาแบ่งปันสิ่งที่พบ เขียนแนวคิดของ
พวกเขาไว้บนกระดานพอสังเขป แนวคิดของพวกเขาอาจได้แก่
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•	พิจารณาประโยคสุดท้ายใน 1  นีไฟ 16:29 เครื่องนำาทาง 
เหล่านี้เป็น “วิธีเล็กน้อย” อย่างไร “สิ่งสำาคัญ” อะไรบ้างที่เกิด 
ขึ้นได้เพราะ “วิธีเล็กน้อย” เหล่านี้

ให้นักศึกษาคนหน่ึงหรือสองคนเล่าเกี่ยวกับเวลาที่พวกเขาได้
รับพรเมื่อทำาตามเครื่องนำาทางอย่างใดอย่างหนึ่งเหล่านี้

เชื้อเชิญนักศึกษาให้อ่าน 1  นีไฟ 16:15–32 ในใจและสังเกต 
ความแตกต่างระหว่างนีไฟ เลมันกับเลมิวเอล และลีไฮ ท่าน 
อาจแสนอแนะให้พวกเขาเขียนคำาตอบ หลังจากพวกเขาอ่าน 
จบแล้วให้นำาการสนทนาพอสังเขปเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาอ่าน 
ท่านอาจถามคำาถามต่อไปนี้บางข้อหรือทั้งหมด

•	เลมันกับเลมิวเอลตอบสนองอย่างไรเม่ือนีไฟทำาคันธนูหัก  
ลีไฮตอบสนองอย่างไร นีไฟตอบสนองอย่างไร

•	ท่านคิดว่าเหตุใดคนเหล่านี้จึงตอบสนองต่างกัน

•	ท่านคิดอย่างไรเมื่อท่านเห็นว่าแม้แต่ลีไฮก็พร่ำาบ่น ท่านประ- 
ทับใจอะไรเกี่ยวกับวิธีที่นีไฟเข้าไปหาบิดาหลังจากทำาคันธนู
อันใหม่

•	การตอบสนองของนีไฟต่อการทดลองครั้งนี้มีอิทธิพลต่อ 
ครอบครัวของเขาในด้านใด ท่านได้รับอิทธิพลอย่างไรเมื่อ 
ท่านเห็นคนอื่นตอบสนองการทดลองอย่างซื่อสัตย์ การตอบ 
สนองการทดลองของท่านอาจมีอิทธิพลต่อคนรอบข้างอย่างไร

แบ่งปันคำากล่าวของเอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์แห่งโควรัมอัคร-
สาวกสิบสองในคู่มือนักศึกษาหน้า 35–36

อธิบายว่าการทดลองบางอย่างเกิดขึ้นเน่ืองจากการไม่เชื่อฟัง  
อย่างไรก็ดี เรื่องคันธนูหักของนีไฟแสดงให้เห็นว่าการทดลอง 
มากมายเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความเป็นมรรตัย

•	ท่านเคยมีประสบการณ์อะไรบ้างท่ีเปรียบได้กับประสบการณ์ 
คันธนูหักของนีไฟ

•	เราได้รับพรอย่างไรเม่ือเราตอบสนองการทดลองเช่นเดียว
กับนีไฟ

ขอให้นักศึกษานึกถึงวิธีต่างๆ ที่พวกเขาตอบสนองการทดลอง 
จากนั้นเชื้อเชิญพวกเขาให้ไตร่ตรองคำาถามต่อไปนี้โดยไม่ต้อง
ตอบออกเสียง

•	ในการตอบสนองการทดลองของท่าน ท่านเคยเป็นเหมือน 
เลมันกับเลมิวเอลหรือไม่ เป็นเหมือนลีไฮหรือไม่ เป็นเหมือน 
นีไฟหรือไม่ ถ้าท่านปฏิบัติต่างกันในสถานการณ์ต่างกัน เพราะ 
เหตุใด ท่านจะทำาอะไรได้บ้างเพื่อปรับปรุงวิธีที่ท่านตอบ 
สนองการทดลอง

1 นีไฟ 17; 18:8–25 พระเจ้าทรงอวยพรและเพิ่มพลัง
ให้คนที่รักษาพระบัญญัติของพระองค์

อธิบายว่านอกจากจะนำาทางครอบครัวของลีไฮด้วยเลียโฮนา
แล้ว พระเจ้าทรงช่วยพวกเขาในด้านอื่นด้วย เขียนข้อพระคัมภีร์
ต่อไปนี้บนกระดาน

1 นีไฟ	17:1–14

1 นีไฟ	17:45–55

1 นีไฟ	18:10–25

แบ่งชั้นเรียนออกเป็นสามกลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มอ่านข้อความพระ
คัมภีร์กลุ่มละหนึ่งตอนโดยมองหาวิธีที่พระเจ้าทรงแสดงให้เห็น  
“พระเมตตาอันละเอียดอ่อน” ของพระองค์ (ดู 1 นีไฟ 1:20) จาก 
นั้นเชื้อเชิญพวกเขาให้แบ่งปันสิ่งที่พบ ท่านอาจต้องการเขียน 
ข้อสังเกตของนักศึกษาไว้บนกระดาน

ในการพยายามโน้มน้าวพวกพี่ชายให้เชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้าทรง 
ต้องการให้ครอบครัวเดินทางไปแผ่นดินแห่งคำาสัญญา นีไฟได้ 
เปรียบเทียบสภาวการณ์ของพวกเขากับลูกหลานของอิสราเอล 
ผู้ออกจากอียิปต์เดินทางไปแผ่นดินท่ีสัญญาไว้ เช้ือเชิญนักศึกษา 
ให้อ่าน 1 นีไฟ 17:23–44 อย่างใคร่ครวญ และบอกว่าลูกหลาน
ของอิสราเอลคล้ายคลึงกับครอบครัวของลีไฮอย่างไร

•	ท่านคิดว่าครอบครัวของลีไฮได้ประโยชน์อย่างไรจากการ 
ระลึกถึงประสบการณ์ของลูกหลานอิสราเอล

•	ท่านได้ประโยชน์ในด้านใดจากการเรียนเร่ืองการเดินทาง
ของครอบครัวของลีไฮและชาวอิสราเอลสมัยโบราณ

เพ่ือช่วยให้นักศึกษาเห็นว่าพระเจ้าจะทรงคุ้มครองและเพ่ิมพลัง 
ให้คนชอบธรรม เชิญนักศึกษาคนหนึ่งอ่านออกเสียง 1  นีไฟ 
17:48, 52–55 ขอให้คนอื่นๆ ฟังวิธีที่พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยนีไฟ

•	ในที่สุดแล้วอะไรทำาให้ใจของเลมันกับเลมิวเอลอ่อนลง

1 นีไฟ 16–18
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นักศึกษาอ่านคำากล่าวเหล่านั้นในคู่มือนักศึกษาหน้า 39 ก็ได้  
ประธานแพคเกอร์อธิบายว่าเรา รู้สึก ถึงการกระตุ้นเตือนของ 
พระวิญญาณบริสุทธิ์มากกว่าเราได้ยิน ประธานเฟาสท์และ 
เอ็ลเดอร์เวิร์ธลินเตือนเรื่องเจตคติและพฤติกรรมที่นำาเราให้
ประสบกับ “จุดบอด” ทางวิญญาณ

•	ตามที่ประธานเฟาสท์และเอ็ลเดอร์เวิร์ธลินกล่าว เจตคติและ
การกระทำาอะไรบ้างที่สามารถบั่นทอนความสามารถในการ
รู้ซึ้งถึงพระวิญญาณ

เชื้อเชิญนักศึกษาให้อ่าน 1 นีไฟ 17:7–11 โดยมองหาสิ่งที่นีไฟ 
ทำาเพ่ือยกระดับความสามารถของท่านในการส่ือสารกับพระบิดา 
บนสวรรค์

•	นีไฟทำาอะไรเพ่ือช่วยเขาส่ือสารกับพระผู้เป็นเจ้า (คำาตอบอาจ 
ได้แก่ เขาเชื่อฟังสุรเสียงของพระเจ้าทันที เขาสวดอ้อนวอน
เป็นส่วนตัว และเขาทำางานหนักเพื่อให้ได้รับคำาตอบการสวด
อ้อนวอน)

เชื้อเชิญนักศึกษาให้ค้นคว้า 1  นีไฟ 18:1–4 และเปรียบการ 
เตรียมต่อเรือของนีไฟกับการเตรียมตนเองให้พร้อมเผชิญการ
ท้าทายและการทดลองของพวกเขาเอง

•	พระเจ้าทรงแสดงให้นีไฟเห็นวิธีต่อเรือ “เป็นครั้งคราว” ท่าน 
คิดว่าเหตุใดจึงเป็นประโยชน์สำาหรับนีไฟในการเรียนรู้ทีละ
เล็กละน้อยแทนที่จะได้รับทุกอย่างในคราวเดียว

•	เหตุใดจึงสำาคัญที่นีไฟจะทำาตามคำาแนะนำาของพระเจ้าก่อน
ที่พระเจ้าจะทรงสอนเขามากขึ้น

เชิญนักศึกษาคนหน่ึงอ่านออกเสียง 2  นีไฟ 28:30 ถามนักศึกษา 
ว่าหลักธรรมของข้อนี้ประยุกต์ใช้กับเรื่องราวชีวิตของนีไฟที่เรา 
กำาลังศึกษาอยู่เวลานี้ได้อย่างไร เน้นว่าน้อยครั้งมากที่พระเจ้า 
ประทานข้อมูลทั้งหมดให้เราในคราวเดียว ขณะที่เราดำาเนินต่อ
ไปในศรัทธา พระองค์จะทรงเผยความจริงต่อเราทีละน้อย

•	นีไฟแสดงให้เห็นความไว้วางใจในพระเจ้าในทางใด

•	เราจะทำาอะไรได้บ้างเพ่ือทำาตามแบบอย่างของนีไฟและสร้าง 
ชีวิตที่ “ยอดเยี่ยมนัก” ในสายพระเนตรของพระเจ้าเหมือน
เรือของนีไฟ

แบ่งปันประจักษ์พยานของท่านเกี่ยวกับการนำาทางที่เรารับได้ 
จากพระวิญญาณบริสุทธิ์ กระตุ้นนักศึกษาให้ทำาตามแบบอย่าง
ของนีไฟขณะพวกเขาสื่อสารกับพระบิดาบนสวรรค์

ให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่าน 1 นีไฟ 18:16, 21

•	ท่านสามารถทำาตามแบบอย่างของนีไฟในด้านใดบ้างเพ่ือจะ 
ได้รับพรที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้

อธิบายว่าพระคัมภีร์มักจะมีข้อความถ้า-แล้ว พระเจ้าทรงบอก
เราว่า ถ�้ เราทำาอย่างหนึ่ง แล้วละก็ พระองค์ย่อมประทานพร
เราแน่นอน

•	ท่านเห็นความสัมพันธ์ถ้า-แล้วอะไรใน 1  นีไฟ 17:13 (ท่าน 
อาจต้องการอธิบายว่านี่เป็นหัวข้อหลักหัวข้อหนึ่งในพระ 
คัมภีร์มอรมอน—ถ้าผู้คนจะเชื่อฟังพระบัญญัติแล้วละก็  
พระเจ้าย่อมประทานพรพวกเขาด้วยความรุ่งเรืองในแผ่นดิน
แห่งคำาสัญญา ดูตัวอย่างใน 1 นีไฟ 2:20; 4:14; 2 นีไฟ 1:9; 
ออมไน 1:6; โมไซยาห์ 1:7; แอลมา 48:25 ด้วย) 

ให้นักศึกษาอ่าน 1 นีไฟ 18:8–20 ในใจ 

•	นีไฟทนทุกข์ในทางใดเพราะการไม่เชื่อฟังของผู้อื่น

•	ในที่สุดทุกคนในกลุ่มทนทุกข์เพราะความดื้อรั้นอย่างไร

•	เราสามารถเรียนรู้อะไรได้บ้างจากตัวอย่างเหล่านี้

เป็นพยานว่าการไม่เช่ือฟังมักนำาความทุกข์มาให้เสมอ แม้ความ 
ทุกข์นั้นจะไม่เกิดขึ้นทันทีเสมอไปหรือเห็นไม่ชัดเท่าครอบครัว 
ของลีไฮ เช้ือเชิญนักศึกษาให้แบ่งปันความคิดของพวกเขาเก่ียว 
กับเร่ืองน้ีหากเห็นสมควร แบ่งปันประจักษ์พยานของท่านเก่ียว 
กับพรท่ีพระเจ้าประทานให้เม่ือเราเช่ือฟังพระบัญชาของพระองค์

1 นีไฟ 17:7–11, 44–47; 18:1–4 เราต้องเตรียมตนเอง
ให้พร้อมทำาตามการกระตุ้นเตือนของพระวิญญาณ

ถ้าท่านมีโทรศัพท์มือถือ ให้นักศึกษาดูโทรศัพท์ ถามพวกเขาว่า 
เคยพยายามใช้โทรศัพท์มือถือในพื้นท่ีซึ่งสัญญาณไม่ดีหรือไม่ 
พื้นที่เช่นนั้นบางครั้งเรียกว่าจุดบอด ให้นักศึกษาอ่าน 1  นีไฟ  
17:45 ในใจ และคิดว่าอะไรเป็นเหตุให้เลมันกับเลมิวเอลมี  
“จุดบอด” ทางวิญญาณ

•	ท่านคิดว่ามีใจ “เกินกว่าจะรู้สึก” หมายถึงอะไร

•	เลมันกับเลมิวเอลเลือกทำาอะไรที่ทำาให้พวกเขามีใจ “เกินกว่า
จะรู้สึก”

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสนทนานี้ ท่านอาจต้องการใช้คำากล่าว
ของประธานเจมส์ อี. เฟาสท์ A 	ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์
B  และเอ็ลเดอร์โจเซฟ บี. เวิร์ธลิน C  ในดีวีดี หรือท่านจะให้ 

 
 

บทที่ 5
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•	แผ่นจารึกแต่ละชุดต่างกันอย่างไร

•	1 นีไฟมาจากแผ่นจารึกชุดใด เรารู้ได้อย่างไร

เชิญนักศึกษาคนหนึ่งอ่าน 1 นีไฟ 19:6

•	หลังจากอธิบายแผ่นจารึกเล็กและเนื้อหาในนั้น นีไฟกล่าว
ว่าเขาจะเขียนเกี่ยวกับอะไร

ให้นักศึกษาครึ่งชั้นเรียนอ่าน 1 นีไฟ 19:7–9 ในใจ และอีกครึ่ง 
ชั้นเรียนอ่าน 1  นีไฟ 19:10–12 ในใจ ให้นักศึกษาบอกว่าพวก 
เขารู้สึกว่าวลีใดในข้อความที่พวกเขาอ่านมีความหมายมาก
ที่สุดเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอด จากนั้นถามว่าเหตุใดพวกเขาจึง
เลือกวลีเหล่านั้น แบ่งปันประจักษ์พยานเกี่ยวกับพระพันธกิจ 
ของพระผู้ช่วยให้รอดตามที่พบในข้อเหล่านี้

ขอให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่าน 1 นีไฟ 19:18

•	อะไรคือจุดประสงค์ของนีไฟในการเขียนคำาสอนเหล่านี้

•	ท่านคิดว่าระลึกถึงพระเจ้าหมายความว่าอย่างไร พระคัมภีร์
ช่วยให้เราระลึกถึงพระองค์อย่างไร

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสนทนานี้ ท่านอาจต้องการแบ่งปันคำา
กล่าวต่อไปนี้ของประธานเฮนรีย์  บี. อายริงก์แห่งฝ่ายประธาน
สูงสุด

“เรารักษาพันธสัญญาว่าจะระลึกถึงพระองค์ทุกครั้งที่
เราให้ครอบครัวมาอยู่กันพร้อมหน้าเพื่ออ่านพระคัมภีร์  
พระคัมภีร์เป็นพยานถึงพระเจ้าพระเยซูคริสต์ เพราะนั่น 
เป็นข่าวสารและเป็นข่าวสารของศาสดาพยากรณ์เสมอ
มา แม้เด็กๆ จะจำาถ้อยคำาในนั้นไม่ได้ แต่พวกเขาจะ 
ระลึกถึงพระผู้ทรงลิขิตที่แท้จริง ผู้คือพระเยซูคริสต์” (ใน 
Conference Report, April 1998, 87; หรือดู เลียโฮน� 
ก.ค. 1998 หน้า 76)

1  นีไฟ 19:23–24 เราควรเปรียบพระคัมภีร์กับตัวเรา
เพื่อประโยชน์และการเรียนรู้ของเรา 

เชื้อเชิญนักศึกษาให้บอกชื่อบุคคลจากพระคัมภีร์ที่แบบอย่าง
ของคนเหล่านั้นเคยช่วยพวกเขา

•	ท่านคิดว่าเหตุใดการเปรียบเทียบตัวเราและสภาวการณ์ของ
เรากับผู้คนและคำาสอนในพระคัมภีร์จึงมีคุณค่า

1 นีไฟ 19–22

บทที ่   6

บทนำา
ขณะสอนบทเรียนน้ีท่านจะนำาการสนทนาเก่ียวกับ 1 นีไฟ 19–20 
ซึ่งนีไฟอ้างอิงคำาพูดของศาสดาพยากรณ์อิสยาห์ ท่านไม่จำาเป็น 
ต้องเป็นผู้รอบรู้ถ้อยคำาของอิสยาห์จึงจะสามารถสอนได้ เมื่อ 
ท่านศึกษาพระคัมภีร์ร่วมกับการสวดอ้อนวอนและใช้ความช่วย 
เหลือที่ให้ไว้ในบทเรียนและคู่มือนักศึกษา ท่านย่อมสามารถ 
สอนได้ด้วยพลังและความกระตือรือร้น (ดู “บทนำาสู่งานเขียน
ของอิสยาห์” ในคู่มือนักศึกษาหน้า 43–45)

นีไฟอ่านถ้อยคำาของอิสยาห์เพื่อจะ “ชักชวน [ผู้คนของเขา] จน 
เต็มสติกำาลังให้เชื่อในพระเจ้าพระผู้ไถ่ของพวกเขา” (1  นีไฟ  
19:23) ในการแบ่งปันคำาพยากรณ์ของอิสยาห์ นีไฟสอนว่าแม้ 
ภัยพิบัติจะมาถึงโลกในวันเวลาสุดท้าย แต่ “คนชอบธรรม ไม่ 
ต้องกลัว” เพราะพระเจ้า “จะทรงปกปักรักษา [พวกเขา] โดย 
เดชานุภาพของพระองค์” (1 นีไฟ 22:17) หาวิธีแบ่งปันคำาสอน 
น้ีและอ่ืนๆ ซ่ึงจะนำาความอุ่นใจและความเข้มแข็งมาให้นักศึกษา 
ของท่าน โดยได้รับการนำาทางจากพระวิญญาณท่านสามารถ 
ช่วยให้นักศึกษาเห็นว่าอิสยาห์เป็นพยานถึงพระผู้ช่วยให้รอด
และการปฏิบัติของพระองค์กับเชื้อสายแห่งอิสราเอลทั้งในอดีต
และปัจจุบันอย่างไร

หลักคำาสอนและหลักธรรมบางประการ
•	จุดประสงค์ของนีไฟในการเก็บรักษาบันทึกของเขาคือเพื่อ

ชักชวนผู้อื่นให้ระลึกถึงพระผู้ไถ่ของพวกเขา (ดู 1 นีไฟ 19)

•	เราควรเปรียบพระคัมภีร์กับตัวเราเพื่อประโยชน์และการ
เรียนรู้ของเรา (ดู 1 นีไฟ 19:23–24)

•	พระเจ้าทรงขัดเกลาผู้คนของพระองค์ในเตาหลอมแห่งความ
ทุกข์ (ดู 1 นีไฟ 20)

•	พระเจ้าทรงสัญญาจะฟ้ืนฟูพระกิตติคุณและรวบรวมอิสราเอล 
ในยุคสุดท้าย (ดู 1 นีไฟ 21:18–25; 22:7–22)

ข้อเสนอแนะสำาหรับการสอน
1 นีไฟ 19 จุดประสงค์ของนีไฟในการเก็บรักษาบันทึก
ของเขาคือเพื่อชักชวนผู้อื่นให้ระลึกถึงพระผู้ไถ่ของ
พวกเขา 
แนะนำานักศึกษาให้อ่าน 1  นีไฟ 19:1–5 ในใจ และหาคำาตอบ
ของคำาถามต่อไปนี้ ท่านอาจต้องการเขียนคำาถามบนกระดาน

•	นีไฟทำาแผ่นจารึกกี่ชุด
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เชิญนักศึกษาจากแต่ละกลุ่มแบ่งปันสิ่งที่พวกเขาพบ สนทนา
คำาตอบของนักศึกษาโดยสังเกตวิธีที่ข้อเหล่านี้จะประยุกต์ใช้ใน
สมัยของเราได้

เชื้อเชิญนักศึกษาให้อ่าน 1 นีไฟ 20:10

•	ความหมายที่เป็นไปได้ของวลี “เตาหลอมแห่งความทุกข์” มี
อะไรบ้าง

•	เตาหลอมแห่งความทุกข์ช่วยให้เราซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าได้
อย่างไร

ให้เวลานักศึกษาตอบ แล้วอ่าน หลักคำาสอนและพันธสัญญา 
105:5–6 กับชั้นเรียน

เชื้อเชิญนักศึกษาให้พิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง 1  นีไฟ  
20:10 และ 1  นีไฟ 20:18–19 แล้วขอให้พวกเขาเขียนข้อสรุป 
ต่อจากคำากล่าวที่ว่า “ฉันรู้สึกว่าข่าวสารที่ 1 นีไฟ 20 ให้เราวัน 
นี้คือ –––––––––––––––––––––” ขอให้นักศึกษาแบ่งปันคำาตอบ
ของพวกเขา 

1 นีไฟ 21:1–17 พระเจ้าจะไม่ทรงลืมเรา
1  นีไฟ 21 มีข้อความที่สะท้อนความปรารถนาของนีไฟในการ 
“ชักชวน [เรา] จนเต็มสติกำาลังให้เชื่อในพระเจ้าพระผู้ไถ่ [ของ
เรา]” (1 นีไฟ 19:23)

อ่าน 1  นีไฟ 21:6–13 กับนักศึกษาโดยขอให้พวกเขาหาสัญ- 
ลักษณ์แทนความรักที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงมีต่อเรา

•	ข้อ 9 มีการอ้างถึงพระผู้ช่วยให้รอดทรงให้อิสระแก่นักโทษ  
ข้อนี้ประยุกต์ใช้ทั้งกับคนเป็นและคนตายได้อย่างไร

•	พระเจ้าทรงปลอบโยนผู้คนของพระองค์ในทางใด พระองค์
ทรง “เมตตาคนของพระองค์ที่มีทุกข์” อย่างไร (ข้อ 13)

เชื้อเชิญนักศึกษาให้อ่าน 1 นีไฟ 21:14–17

•	ท่านคิดว่าเหตุใดบางครั้งผู้คนจึงรู้สึกว่าพระเจ้าทรงลืมพวก 
เขา ท่านจะใช้ข้อความนี้ช่วยคนที่รู้สึกโดดเดี่ยวหรือหวาด 
กลัวได้อย่างไร

•	การถูกจารึกไว้บนฝ่าพระหัตถ์ของพระผู้ช่วยให้รอดมีความ
หมายต่อท่านอย่างไร

ขณะนักศึกษาไตร่ตรองหรือสนทนาคำาถามนี้ ท่านอาจต้องการ
แบ่งปันคำากล่าวต่อไปนี้ของเอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์  อาร์. ฮอลแลนด์
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

เชิญนักศึกษาคนหนึ่งอ่าน 1 นีไฟ 19:23–24 ท่านอาจต้องการชี้
ให้เห็นว่า ข้อ 23 เป็นข้อผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ 

•	มีวิธีใดบ้างที่เราจะสามารถ “เปรียบพระคัมภีร์” กับตัวเราได้

สรุปคำาตอบของนักศึกษาไว้บนกระดาน ท่านอาจกล่าวถึงคำาถาม 
ที่อยู่ในคู่มือนักศึกษา หน้า 43

แบ่งปันคำากล่าวต่อไปนี้ของเอ็ลเดอร์แอล.  ไลโอเนล เคนดริค
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

“เราต้องอ่าน [พระคัมภีร์] ประหนึ่งพระเจ้ากำาลังตรัสกับ
เราโดยตรงในรูปแบบส่วนตัว” (ใน Conference Report, 
April 1993, 16; หรือ Ensign, May 1993, 15)

กระตุ้นนักศึกษาให้จำาแนวคิดบางอย่างบนกระดานและใช้แนว 
คิดเหล่านี้ขณะศึกษาพระคัมภีร์

1  นีไฟ 20 พระเจ้าทรงขัดเกลาผู้คนของพระองค์ใน 
เตาหลอมแห่งความทุกข์

เขียนบนกระดานว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้�ทรงตีสอนผู้ที่พระองค ์
ทรงรัก” (Hebrews 12:6)

•	ตีสอนหมายความว่าอะไร (แก้ไขด้วยการลงโทษหรือความ 
ทุกขเวทนา)

•	การตีสอนเป็นหลักฐานยืนยันความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเรา
อย่างไร

เขียนบนกระดานดังนี้

1 นีไฟ	20:1–8
หลักฐานยืนยันว่าเชื้อสาย
แห่งอิสราเอลไม่ได้ซื่อสัตย์
ต่อพระเจ้า

1 นีไฟ	20:9–17
หลักฐานยืนยันว่าพระเจ้า
ยังคงรักพวกเขาและทรง
ต้องการให้พวกเขาซื่อสัตย์
ต่อพระองค์

แบ่งชั้นเรียนออกเป็นสองกลุ่ม แนะนำากลุ่มหนึ่งให้อ่าน 1  นีไฟ 
20:1–8 โดยหาหลักฐานยืนยันว่าสมาชิกของเชื้อสายแห่งอิส- 
ราเอลไม่ซ่ือสัตย์ต่อพระเจ้าในช่วงของการเปิดเผยน้ี แนะนำาให้ 
อีกกลุ่มหนึ่งอ่าน 1  นีไฟ 20:9–17 โดยหาหลักฐานยืนยันว่า
พระเจ้ายังคงรักพวกเขาและทรงต้องการให้พวกเขาซื่อสัตย์ต่อ
พระองค์

บทที่ 6
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1 นีไฟ 19–22

จากบริเวณทางเหนือของอิสราเอลไปยังทิศต่างๆ เส้นเหล่านี้จะ 
แสดงให้เห็นการกระจัดกระจายของสิบเผ่าที่หายไปจากทาง 
เหนือราว 722 ปีก่อนคริสตกาล (ดู 2  พงศ์กษัตริย์ 18:9–11)  
จากนั้นให้ลากเส้นจากอิสราเอลไปยังพื้นที่ของทวีปอเมริกา เส้น 
น้ีแสดงให้เห็นการอพยพของครอบครัวของลีไฮ ลากอีกเส้นหน่ึง 
ไปยังพ้ืนท่ีของทวีปอเมริกาแทนมิวเล็คกับผู้คนของเขา (ดู ออมไน 
1:14–16) แล้วลากหนึ่งเส้นจากอเมริกากลางหรืออเมริกาใต้ไป
ทางเหนือและอีกเส้นไปทางตะวันตกถึงหมู่เกาะโพลีนีเซีย เส้น 
เหล่าน้ีแทนการอพยพท่ีเป็นไปได้ของเฮกอธ (ดู แอลมา 63:5–9) 
ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจว่าทั้งหมดนี้แทนการกระจัดกระจายของ 
อิสราเอลในส่วนท่ีเล็กน้อยมาก เช้ือเชิญนักศึกษาให้อ่าน 1 นีไฟ 
22:3, 5 และระบุว่าเชื้อสายแห่งอิสราเอลกระจัดกระจายไป
ประเทศใดบ้าง

•	นีไฟให้เหตุผลอะไรใน 1 นีไฟ 22:5 สำาหรับการกระจัดกระจาย

เชื้อเชิญนักศึกษาให้อ่าน 1 นีไฟ 21:22–25 ในใจ ขอให้พวกเขา 
แบ่งปันความเข้าใจเกี่ยวกับคำาพยากรณ์นี้พอสังเขป จากนั้น 
อ่าน 1 นีไฟ 22:6–8 กับนักศึกษา

•	อะไรคือคำาแปลของนีไฟเกี่ยวกับคำาพยากรณ์ใน 1  นีไฟ 21: 
22–25 (นีไฟเห็นว่าคำาอธิบายที่ให้ไว้ใน 1 นีไฟ 22:6–8 เป็น 
สัมฤทธิผลส่วนหนึ่งของคำาพยากรณ์ใน 1 นีไฟ 21:22–25) 

•	อะไรคือ “ประชาชาติท่ีเกรียงไกร” ดังกล่าวไว้ใน 1 นีไฟ 22:7 
(ท่านอาจชี้ที่สหรัฐอเมริกาบนแผนที่) “งานน่าอัศจรรย์” ดัง
กล่าวไว้ใน ข้อ 7–8 คืออะไร

แบ่งปันคำากล่าวต่อไปน้ีของประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ (1910– 
2008) ประธานศาสนจักรคนที่ 15

“ข้าพเจ้าขอบพระทัยอย่างยิ่งสำาหรับการอันน่าพิศวงของ 
พระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์ โดยแท ้
แล้วน่ีคืองานน่าอัศจรรย์และการอันน่าพิศวง ซ่ึงบังเกิดข้ึน 
โดยพลังอำานาจของพระผู้ทรงฤทธานุภาพเพื่อประโยชน์ 
ของเหล่าบุตรธิดาของพระองค์ เราสามารถรับใช้งานของ 
พระองค์ช่วงนี้ในงานแห่งความรอดเพื่อประโยชน์ของ 
ครอบครัวมนุษย์ทั้งหมด รวมถึงบุตรธิดาทุกรุ่นของพระผู้
เป็นเจ้าผู้เคยมีชีวิตบนแผ่นดินโลกในหลายร้อยศตวรรษที่
ผ่านมา งานนี้เป็นความจริง” (Teachings of Gordon B. 
Hinckley [1997], 242)

“พระคริสต์จะไม่ทรงลืมลูกๆ ที่พระองค์ทรงไถ่หรือพันธ- 
สัญญาท่ีพระองค์ทรงทำากับพวกเขาเพ่ือความรอดในไซอัน 
เครื่องเตือนใจอันแสนเจ็บปวดของความเอาพระทัยใส่
และพันธสัญญานั้นคือรอยตะปูที่ชาวโรมันจารึกไว้บนฝ่า
พระหัตถ์ของพระองค์” (Christ and the New Covenant: 
The Messianic Message of the Book of Mormon 
[1997], 84)

•	ประสบการณ์ใดช่วยให้ท่านรู้ว่าพระเจ้าไม่ทรงลืมท่าน

แบ่งปันประจักษ์พยานของท่านเกี่ยวกับความรักของพระผู้ช่วย
ให้รอด

1 นีไฟ 21:18–25; 22:7–22 พระเจ้าทรงสัญญาจะฟื้นฟู
พระกิตติคุณและรวมอิสราเอลในยุคสุดท้าย 

ชี้ให้เห็นว่า 1 นีไฟ 22 มีคำาอธิบายของนีไฟเกี่ยวกับถ้อยคำาของ
อิสยาห์ใน 1 นีไฟ 20–21

วาดแผนที่โลกแบบง่ายๆ บนกระดาน หรือฉายแผ่นใสของแผ่น 
ที่โลก (ถ้าท่านเลือกวาดแผนที่บนกระดาน ท่านอาจต้องวาด 
ก่อนชั้นเรียน)

อ่าน 1 นีไฟ 22:1–2 กับนักศึกษา 

•	ข้อนี้เสริมหลักคำาสอนที่เปิดเผยใน อาโมส 3:7  และ 2   
เปโตร 1:20–21 อย่างไร

อ่าน 1 นีไฟ 22:3–4 กับนักศึกษา 

•	นีไฟกำาลังพูดถึงอะไรในข้อเหล่านี้

นักศึกษาพึงเข้าใจว่าข้อเหล่านี้เกี่ยวกับการกระจัดกระจายไป 
ทั่วโลกของสมาชิกเชื้อสายแห่งอิสราเอล เพื่อเน้นแนวคิดนี้ให้ 
ใช้แผนที่โลกจากแผนภาพข้างต้น ลากเส้นหลายๆ เส้นออก
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กลุ่ม 2

1 นีไฟ 22:14–15, 22–23 (ทำาลายคนจองหองและคนชั่วร้ายที่
ต่อสู้กับไซอัน)

กลุ่ม 3

1 นีไฟ 22:16–21 (ปกปักรักษาผู้คนแห่งพันธสัญญาของพระองค์) 

ขอให้กลุ่มต่างๆ แบ่งปันสิ่งที่พวกเขาพบในการสนทนาในชั้น- 
เรียน จากนั้นให้สนทนาคำาถามต่อไปนี้

•	คำาสอนในข้อเหล่านี้ช่วยท่านอย่างไรเมื่อท่านนึกถึงอนาคต

•	ความชอบธรรมส่วนตัวปกป้องท่านจากความยุ่งยากมากมาย 
ของโลกในทางใด

แบ่งปันประจักษ์พยานของท่านเกี่ยวกับพรที่เราได้รับเมื่อเราได้
รับการรวมไว้ในเชื้อสายแห่งอิสราเอลในยุคสุดท้ายและรักษา
พันธสัญญาของเรา

อ่าน 1 นีไฟ 22:9–10 กับนักศึกษา 

•	“งานน่าอัศจรรย์” นี้จะเป็นพรแก่ “ตระกูลทั้งปวงของแผ่น 
ดินโลก” ในทางใด (ขณะนักศึกษาสนทนาคำาถามนี้ ท่าน 
อาจวาดรูปลูกศรหลายๆ รูปบนแผนที่ โดยลากออกจาก 
สหรัฐอเมริกาเพื่อแสดงว่าพระกิตติคุณได้รับการฟื้นฟูใน
สหรัฐและแผ่ขยายไปทั่วโลก)

•	ใน ข้อ  10 นีไฟกล่าวว่าพระเจ้าจะทรงทำาอะไร (เพื่อช่วยให้ 
นักศึกษาค้นพบที่มาของวลี “เผยให้เห็นพาหุของพระองค์”  
ให้พวกเขาเปิดในคู่มือนักศึกษา หน้า 47)

นีไฟอธิบายว่าพระเจ้าจะทรง “เผยให้เห็นพาหุของพระองค์”  
หรือทรงแสดงเดชานุภาพของพระองค์ “ในสายตาประชาชาติ”  
อย่างไร แบ่งนักศึกษาออกเป็นสามกลุ่มเพื่อทำากิจกรรมต่อไป 
นี้ ขอให้แต่ละกลุ่มค้นคว้าข้อที่มอบหมายเพื่อดูว่าเดชานุภาพ 
ของพระเจ้าจะประจักษ์ต่อประชาชาติต่างๆ อย่างไร ขอให้
นักศึกษาสนทนาตัวอย่างที่พวกเขาเห็นเกี่ยวกับหลักธรรมต่างๆ 
ในข้อเหล่านี้

กลุ่ม 1

1 นีไฟ 22:11–12, 24–25 (ฟื้นฟูพันธสัญญา นำาอิสราเอลออก 
จากความมืดทางวิญญาณ ช่วยให้พวกเขารู้ว่าพระเยซูคริสต์คือ 
พระผู้ช่วยให้รอดของพวกเขา นับจำานวนแกะของพระองค์และ
ทรงรวบรวมพวกเขามาสู่คอกเดียว)

บทที่ 6
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สองคอลัมน์ คอลัมน์หนึ่งเขียนว่า พร และอีกคอลัมน์หนึ่งเขียน
ว่า คำ�ส�ปแช่ง เชื้อเชิญนักศึกษาให้ศึกษา 2 นีไฟ 1:7–12 โดย
มองหาพรและคำาสาปแช่งมาเติมในแผนภูมิ หลังจากนั้นสามสี่
นาที เชิญพวกเขาแบ่งปันสิ่งที่เรียนรู้ เขียนข้อคิดของพวกเขาไว้ 
พอสังเขปบนกระดาน คำาตอบของนักศึกษาอาจคล้ายคลึงกับ
คำาตอบในแผนภูมิต่อไปนี้

พร
(2 นีไฟ	1:7–9)

คำ�ส�ปแช่ง
(2 นีไฟ	1:10–12)

แผ่นดินแห่งเสรีภาพ	
(ข้อ 7)

การพิพากษาของพระผู้
เป็นเจ้าอยู่บนพวกเขา	
(ข้อ 10)

ไม่มีวันถูกนำาลงไปเป็น
เชลย	(ข้อ 7)

ทำาให้ประชาชาติอื่นมีพลัง
ความสามารถที่จะเอาผืน
แผ่นดินในความครอบครอง
ของพวกเขาไป	(ข้อ 11)

เก็บไว้ช่วงหนึ่งไม่ให้
ประชาชาติอื่นรู้	(ข้อ 8)

กระจัดกระจายและถูกลง
ทัณฑ์	(ข้อ 11)

รุ่งเรืองบนผืนแผ่นดิน	
(ข้อ 9)

นองเลือด	(ข้อ 12)

ไม่มีผู้ใดเอาแผ่นดินแห่ง
มรดกของพวกเขาไป	
(ข้อ 9)

พำานักอยู่อย่างปลอดภัย
ตลอดกาล	(ข้อ 9)

อธิบายว่าในยุคสุดท้าย จำาเป็นที่ต้องสถาปนาประชาชาติหนึ่ง 
ซ่ึงจะอำานวยให้พรของพระกิตติคุณได้รับการฟ้ืนฟู เม่ือสถาปนา 
พระกิตติคุณที่นั่นแล้วอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าจะขยายไป 
ท่ัวโลก สนทนากับนักศึกษาถึงพรเก่ียวกับแผ่นดินแห่งคำาสัญญา 
ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับประเทศอื่นที่สมาชิกศาสนจักรอยู่

แบ่งปันความรู้สึกของท่านว่าพระกิตติคุณเป็นพรแก่ตัวท่านและ 
ประเทศชาติโดยรวมอย่างไร

2  นีไฟ 2 การสร้าง การตก และการชดใช้เป็นส่วนที่
ขาดไม่ได้ในแผนแห่งการไถ่ของพระบิดาบนสวรรค์

อธิบายว่าโดยผ่านคำาสอนของลีไฮในบทที่ 2 เราจะได้เรียนรู้
ความสัมพันธ์ระหว่างการสร้าง การตก และการชดใช้

2 นีไฟ 1–3

บทที ่   7

บทนำา
พระคัมภีร์ช่วงนี้มีคำาแนะนำาครั้งสุดท้ายที่ลีไฮให้ลูกหลานของ 
เขาก่อนเขาถึงแก่กรรม หลักธรรมที่ลีไฮสอนสำาคัญต่อเราในทุก 
วันนี้ เขาสอนเรื่องพรที่พระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญากับผู้เชื่อฟัง เขา
เป็นพยานถึงการสร้าง การตกของอาดัมกับเอวา และการชดใช้ 
ของพระเยซูคริสต์ในลักษณะท่ีจะช่วยให้เราเห็นว่าทั้งหมดนี้ 
เกี่ยวข้องกันอย่างไร เขารวมคำาพยากรณ์ของโยเซฟในอียิปต์ไว้ 
ด้วย โดยแสดงประจักษ์พยานถึงการเรียกและการปฏิบัติศาสน- 
กิจของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ ขณะสนทนาคำาสอนเหล่า
น้ีท่านสามารถช่วยให้นักศึกษาเห็นได้ว่าเกี่ยวข้องกับชีวิตพวก
เขาอย่างไร

หลักคำาสอนและหลักธรรมบางประการ
•	คนชอบธรรมในแผ่นดินแห่งคำาสัญญาได้รับพร (ดู 2  นีไฟ 

1:5–12)

•	การสร้าง การตก และกาชดใช้เป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ในแผน
แห่งการไถ่ของพระบิดาบนสวรรค์ (ดู 2 นีไฟ 2)

•	การฟื้นฟูพระกิตติคุณทำาให้คำาพยากรณ์แต่โบราณเกิดสัม- 
ฤทธิผล (ดู 2 นีไฟ 3)

ข้อเสนอแนะสำาหรับการสอน
2 นีไฟ 1:5–12 คนชอบธรรมในแผ่นดินแห่ง คำาสัญญา
ได้รับพร

เขียนบนกระดานว่า แผ่นดินแห่งคำ�สัญญ� เริ่มการสนทนาของ
ท่านโดยถามคำาถามบางข้อต่อไปนี้

•	อะไรเข้ามาในความคิดท่านเมื่อท่านได้ยินวลี “แผ่นดินแห่ง
คำาสัญญา”

เชิญนักศึกษาคนหนึ่งอ่าน ฮีบรู 11:8–9

•	แผ่นดินแห่งคำาสัญญาสำาหรับอับราฮัมอยู่ที่ไหน

เชิญนักศึกษาคนหนึ่งอ่าน 2 นีไฟ 1:5

•	แผ่นดินแห่งคำาสัญญาในคำาพยากรณ์นี้อยู่ในทวีปใด

ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจว่าพระเจ้าทรงกำาหนดแผ่นดินแห่งคำา
สัญญาไว้หลายที่ให้ผู้คนของพระองค์ตามสภาวการณ์และ
ความจำาเป็นของพวกเขา

อธิบายว่าลีไฮบอกลูกหลานของเขาถึงพรและคำาสาปแช่งที่
เกี่ยวข้องกับแผ่นดินแห่งคำาสัญญา ทำาแผนภูมิบนกระดานให้มี 
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ก่อนก�รตก หลังก�รตก

อาดัมและเอวาจะมีบุตรไม่ได้ พวกเขามีบุตร

อาดัมและเอวาจะไม่รู้จักปีติ
หรือความเศร้าหมอง

พวกเขาจะประสบทั้งปีติและ
ความเศร้าหมอง

พวกเขาจะไม่ทำาความดีหรือ
ความชั่ว

พวกเขาจะทำาความดีและ
พวกเขาจะทำาบาปด้วย

พวกเขาจะอยู่ในสวนเอเดน
ตลอดกาล

พวกเขาถูกขับออกจากที่
ประทับของพระเจ้าและออก
จากสวนเอเดน	พวกเขาอยู่
ในสภาพที่ตกแล้วและเป็น
มรรตัย—ขึ้นอยู่กับความ
ตายทางร่างกาย		
(ดู	โมเสส	6:48)

•	เหตุใดการตกจึงจำาเป็นในแผนแห่งความสุข (ดู โมเสส 
5:11–12)

คนจำานวนมากรู้สึกว่าการตกของอาดัมและเอวาเป็นความผิด
พลาดมหันต์ แบ่งปันคำาอธิบายต่อไปนี้ของเอ็ลเดอร์บรูซ  ซี. 
ฮาเฟนแห่งสาวกเจ็ดสิบ (มีอยู่ในดีวีดี B  ด้วย)

“การตกมิใช่เหตุการณ์เลวร้าย ทั้งมิใช่ความผิดพลาดหรือ 
เหตุบังเอิญ แต่เป็นส่วนที่จงใจของแผนแห่งความรอด เรา
เป็น ‘เชื้อสาย’ ทางวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้า ถูกส่งมายัง
โลกนี้และ ‘บริสุทธิ์’ จากการล่วงละเมิดของอาดัม แต่
แผนของพระบิดาทำาให้เราต้องประสบกับการล่อลวงและ
ความเศร้าหมองในโลกที่ตกแล้วเพื่อให้เราเข้าใจความสุข
ที่แท้จริง หากไม่ลิ้มรสความขม เราจะเข้าใจความหวาน 
ไม่ได้ เราต้องการวินัยและการขัดเกลาของชีวิตมรรตัยอัน 
เป็น ‘ขั้นตอนต่อไปในการพัฒนา [ของเรา]’ สู่การเป็น 
เหมือนพระบิดา แต่การเติบโตหมายถึงความเจ็บปวด 
หมายถึงการเรียนรู้จากความผิดพลาดในกระบวนการ
ต่อเนื่องที่เป็นไปได้โดยพระคุณของพระผู้ช่วยให้รอดซึ่ง 
พระองค์ประทานทั้งในระหว่างและ ‘หลังจ�กเร�ทำ�ทุกสิ่ง 
จนสุดคว�มส�ม�รถแล้ว’” (ใน Conference Report,  
Apr. 2004, 100; หรือ เลียโฮน� พ.ค. 2004 หน้า 119; ใน
คำากล่าวนี้ เอ็ลเดอร์ฮาเฟนอ้างจากแหล่งต่อไปนี้ กิจการ  
17:28; คพ. 93:38; Jeffrey R. Holland, Christ and the 
New Covenant: The Messianic Message of the Book 
of Mormon [1997], 207; 2 นีไฟ 25:23 เน้นตัวเอน)

เขียนบนกระดานว่า ก�รสร�้ง—ก�รตก—ก�รชดใช้ แบ่งปันคำา
กล่าวต่อไปนี้ของเอ็ลเดอร์รัสเซลล์  เอ็ม. เนลสันแห่งโควรัมอัคร
สาวกสิบสอง (มีอยู่ในดีวีดี A  ด้วย) ดูว่าการสร้าง การตก และ
การชดใช้สัมพันธ์กันอย่างไร

“แผนกำาหนดให้มีการสร้าง การสร้างกำาหนดให้มีท้ังการตก 
และการชดใช้ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานสามส่วน 
ของแผน การสร้างโลกที่คล้ายเมืองบรมสุขเกษมมาจาก 
พระผู้เป็นเจ้า ความเป็นมรรตัยและความตายมาสู่โลก 
ผ่านการตกของอาดัม ความเป็นอมตะและการได้รับชีวิต 
นิรันดร์จัดเตรียมไว้โดยการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ การ 
สร้าง การตก และการชดใช้ได้รับการวางแผนไว้นานแล้ว
ก่อนที่งานการสร้างจะเริ่มขึ้น” (ใน Conference Report, 
Apr. 2000, 105; หรือ ดู เลียโฮน� ก.ค. 2000 หน้า 108)

เขียนพระคัมภีร์อ้างอิงต่อไปนี้บนกระดาน

2 นีไฟ	2:11–16

2 นีไฟ	2:17–25

2 นีไฟ	2:6–10,	26–29

ขอให้นักศึกษาอ่านข้อความแต่ละตอนต่อไปนี้และบอกว่าข้อ 
ความเหล่านั้นพูดถึงแผนแห่งความรอดด้านใด จากนั้นให้นำา 
การสนทนาเกี่ยวกับแผนแต่ละด้านโดยใช้ข้อเสนอแนะบางข้อ
ต่อไปนี้

การสร้าง (2 นีไฟ 2:11–16)

•	อะไรคือจุดประสงค์ของการสร้างดังกล่าวไว้ในข้อความนี้

•	เหตุใดการสร้างจึงเป็นขั้นตอนจำาเป็นก่อนการตกและการ
ชดใช้

•	ตัวอย่าง “การตรงกันข้ามในสิ่งทั้งปวง” มีอะไรบ้าง เหตุใด
เราจึงต้องมีการตรงกันข้าม

การตก (2 นีไฟ 2:17–25)

•	ต้องมีเงื่อนไขใดก่อนการตก ต้องมีเงื่อนไขใดหลังการตก

ขณะดำาเนินการสนทนาเรื่องนี้ ท่านอาจต้องการเขียนเงื่อนไข
เหล่านี้บนกระดานเป็นสองคอลัมน์ ตัวอย่างมีอยู่ในแผนภูมิต่อ
ไปนี้

บทที่ 7
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2 นีไฟ 1–3

เชื้อเชิญนักศึกษาให้พูดถึงคนหนึ่ง (โดยไม่เปิดเผยตัวจริงของ 
บุคคลนั้น) ซึ่งเป็นเชลยเพราะการเลือกที่ไม่ชอบธรรม จากนั้น 
เชื้อเชิญนักศึกษาให้พูดถึงคนที่แสดงให้เห็นเสรีภาพผ่านการ 
เลือกที่ชอบธรรม

แบ่งปันประจักษ์พยานของท่านถึงพรที่มาจากการใช้สิทธ์ิเสรี
อย่างชอบธรรม

2 นีไฟ 3 การฟื้นฟูพระกิตติคุณทำาให้คำาพยากรณ์แต ่
โบราณเกิดสัมฤทธิผล

การฟื้นฟูพระกิตติคุณผ่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธทำาให ้
คำาพยากรณ์โดยโยเซฟบุตรของยาโคบศาสดาพยากรณ์สมัย 
พันธสัญญาเดิมเกิดสัมฤทธิผล ให้นักศึกษาอ่าน 2 นีไฟ 3:6–18 
โดยผลัดกันอ่านข้อเหล่านั้น เชื้อเชิญพวกเขาให้ระบุชื่อโยเซฟสี่ 
คนที่กล่าวถึง

แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มเล็กๆ เชื้อเชิญพวกเขาให้ระบุคำา 
พยากรณ์ต่างๆ ที่กล่าวไว้ใน ข้อ 6–18 เกี่ยวกับศาสดาพยากรณ์ 
โจเซฟ สมิธ เมื่อพวกเขาระบุแล้วท่านอาจต้องการเชื้อเชิญ
พวกเขาให้เปรียบเทียบรายการของพวกเขากับรายการในคู่มือ
นักศึกษาหน้า 56–57

อ่านคำากล่าวต่อไปนี้ของเอ็ลเดอร์เอ็ม.  รัสเซลล์ บัลลาร์ดแห่ง 
โควรัมอัครสาวกสิบสอง

“พระเจ้าทรงแต่งตั้งล่วงหน้า . . .  ให้โจเซฟ สมิธ ซีเนียร์ 
ผู้ได้รับการเอ่ยถึงในพระคัมภีร์ศักด์ิสิทธ์ิให้เป็นบิดาในโลก 
มนุษย์ของท่านศาสดาพยากรณ์ โยเซฟแห่งอียิปต์พยากรณ์ 
ว่าผู้หยั่งรู้ในยุคสุดท้ายที่พระผู้เป็นเจ้าจะทรงยกขึ้นมา
ทำางานของพระองค์จะ ‘เรียกว่าโยเซฟ’ (งานแปลของ 
โจเซฟ สมิธ, ปฐมกาล 50:33) และชื่อของท่านจะ ‘เป็น 
ตามชื่อบิดาท่าน’ (2  นีไฟ 3:15) โมโรไนผู้ส่งสารจาก 
สวรรค์เตือนเด็กหนุ่มโจเซฟให้ไปหาบิดาของท่านหลังจาก
คืนอันรุ่งโรจน์ของการสอนอันศักดิ์สิทธิ์ ในถ้อยคำาของโจ
เซฟ ผู้ส่งสารท่านนี้ ‘สั่งให้ข้าพเจ้าไปหาบิดาข้าพเจ้าและ
บอกท่านเกี่ยวกับนิมิตและคำาสั่งที่ข้าพเจ้าได้รับ. ข้าพเจ้า 
ทำาตาม; ข้าพเจ้ากลับไปหาบิดาข้าพเจ้าในไร่, และเล่า 
เรื่องทั้งหมดแก่ท่าน. ท่านตอบข้าพเจ้าว่าเรื่องนี้มาจาก 
พระผู้เป็นเจ้า, และบอกให้ข้าพเจ้าไปทำาดังที่ผู้ส่งสารสั่ง’ 
(โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:49–50)” (ใน Conference Report, 
Oct. 1991, 4; หรือ Ensign, Nov. 1991, 5–6)

เชื้อเชิญนักศึกษาให้ใช้เวลาสักครู่ท่องจำา 2  นีไฟ 2:25  ขอ
อาสาสมัครท่องให้ชั้นเรียนฟัง

การชดใช้ (2 นีไฟ 2:6–10, 26–29)

•	ตามที่กล่าวไว้ในข้อเหล่านี้ เหตุใดการชดใช้จึงจำาเป็น

•	ตามท่ีกล่าวไว้ใน 2 นีไฟ 2:7 เราต้องทำาอะไรจึงจะได้ประโยชน์ 
เต็มที่จากการพลีพระชนม์ของพระเยซูคริสต์เพื่อเรา (สำาหรับ 
คำาอธิบายของวลี “ใจที่ชอกช้ำาและวิญญาณที่สำานึกผิด”  
ให้ดูข้อมูลเกี่ยวกับ 3  นีไฟ 9:19–20 ในคู่มือนักศึกษา หน้า   
296–297)

•	เราจะทำาอะไรได้บ้างเพ่ือ “ทำาให้ส่ิงเหล่าน้ีเป็นท่ีรู้แก่ผู้อยู่อาศัย 
ของแผ่นดินโลก” (2 นีไฟ 2:8)

ขอให้นักศึกษาคนหนึ่งท่องหรืออ่าน หลักแห่งความเชื่อข้อสาม  
เตือนนักศึกษาว่าการชดใช้ของพระคริสต์เอาชนะผลการตก 
ของอาดัมแทนคนทั้งปวง เราทุกคนจะฟื้นคืนชีวิต—ได้รับการ 
ช่วยให้รอดจากความตายทางร่างกาย เราจะได้รับการช่วยให ้
รอดจากความตายทางวิญญาณอันเกิดจากการตกด้วย—เรา 
จะกลับไปที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อรับการพิพากษา (ดู  
ฮีลามัน 14:15–17) เพื่อให้ได้รับพรทั้งหมดของการชดใช้—เพื่อ 
ให้ได้รับความสูงส่ง—เราต้องเป็นห่วง “การตก” ของตัวเราเน่ือง 
จากบาปส่วนตัวของเรา เราต้องทำาให้มีคุณสมบัติคู่ควรรับพร
ทั้งหมดของการชดใช้ “โดยการเชื่อฟังกฎและศาสนพิธีทั้งหลาย
ของพระกิตติคุณ” (หลักแห่งความเชื่อ 1:3)

ถ้ามีหนังสือเพลงสวด ท่านอาจเชิญนักศึกษาร้องเพลงหรืออ่าน
เพลง “ฉันเฝ้าพิศวง” (เพลงสวด บทเพลงที่ 89)

สรุปโดยแบ่งปันประจักษ์พยานของท่านเกี่ยวกับความรักที่พระ
บิดาบนสวรรค์ทรงมีต่อเราโดยทรงจัดเตรียมแผนของพระองค์
เพื่อความรอดของเรา

2 นีไฟ 2:26–27 เรามีอิสระที่จะเลือกเสรีภาพและชีวิต
นิรันดร์หรือการเป็นเชลยและความตาย 

เชื้อเชิญนักศึกษาให้อ่าน 2 นีไฟ 2:26–27 ในใจ 

•	ท่านคิดว่า “กระทำาด้วย [ตัวเรา] เองและมิถูกกระทำา” หมาย 
ความว่าอย่างไร

•	เหตุใดสิทธิ์เสรีจึงเป็นองค์ประกอบสำาคัญยิ่งในแผนแห่ง
ความรอด

•	ตามที่กล่าวไว้ใน ข้อ 27  เรามีอิสระที่จะเลือกอะไร
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ขอให้นักศึกษาอ่าน 2  นีไฟ 3:15, 18, 24 เพื่อช่วยให้พวกเขา 
เข้าใจบทบาทสำาคัญของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธดีข้ึน ท่าน 
อาจแบ่งปันข้อคิดเกี่ยวกับโจเซฟ สมิธในคู่มือนักศึกษาหน้า 
55–56

เชื้อเชิญนักศึกษาให้แบ่งปันประจักษ์พยานของพวกเขาเกี่ยว
กับการฟื้นฟูพระกิตติคุณผ่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ

•	คำาพยากรณ์ใน 2 นีไฟ 3 มีอิทธิพลอย่างไรต่อประจักษ์พยาน 
 ของท่านในการฟื้นฟูและศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ (ดู  
 งานแปลของโจเซฟ สมิธ, ปฐมกาล 50:24–38 ในภาคผนวก 
 ของพระคัมภีร์รวมสามเล่ม)

ขอให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่าน 2  นีไฟ 3:12 จากนั้นถามว่าคำา 
พยากรณ์นี้เกิดสัมฤทธิผลอย่างไร เพื่อตอบคำาถามนี้เพิ่มเติม ให้ 
แบ่งปันคำากล่าวของประธานบอยด์  เค. แพคเกอร์ในคู่มือนัก 
ศึกษา หน้า 57

บทที่ 7
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•	ลีไฮสอนหลานของเขาว่าอย่างไรใน ข้อ 4

•	ลีไฮสอนหลักธรรมใดใน ข้อ  5 เกี่ยวกับการเป็นบิดามารดา  
บิดามารดาทำาอะไรได้บ้างเพื่อเลี้ยงดูลูกๆ ในวิถีทางที่พวก 
เขาควรดำาเนินไป 

•	ลีไฮให้สัญญาอะไรกับลูกๆ ของเลมันและเลมิวเอลใน ข้อ  7 
และ 9

เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของการสนทนาน้ี ท่านอาจต้องการให้นักศึกษา 
คนหนึ่งอ่านประสบการณ์ของประธานเฮนรีย์  บี. อายริงก์ใน
คู่มือนักศึกษาหน้า 58–59

2 นีไฟ 4:15–35 การวางใจพระเจ้ามี เหตุให้เราชื่นชม
ยินดี

ขอให้นักศึกษาพูดพอสังเขปเกี่ยวกับคนที่พวกเขาวางใจและ
อธิบายว่าเหตุใดจึงวางใจคนนั้น

•	ผลของความวางใจดังกล่าวมีอะไรบ้าง

ให้นักศึกษาอ่าน 2 นีไฟ 4:19–20 เพ่ือดูว่านีไฟวางใจใคร อธิบาย 
ว่าพวกเขาจะเห็นผลบางอย่างจากความวางใจของนีไฟขณะ
สนทนาข้ออื่นๆ ใน 2 นีไฟ 4

ให้นักศึกษาดูสิ่งของชิ้นหนึ่งที่ท่านเห็นคุณค่า เล่าให้พวกเขาฟัง
พอสังเขปเกี่ยวกับของชิ้นนั้น

•	คุณบอกได้อย่างไรว่าดิฉัน (ผม) เห็นคุณค่าสิ่งของชิ้นนี้ (พวก 
เขาอาจกล่าวถึงคำาพูดที่ท่านใช้บรรยายสิ่งของชิ้นนี้ ท่าทางที่
ท่านถือ หรือสายตาที่ท่านมอง)

ขอให้นักศึกษาอ่าน 2  นีไฟ 4:15–16 เช้ือเชิญพวกเขาให้มองหา 
ส่ิงท่ีนีไฟเห็นคุณค่า จากน้ันให้ดำาเนินการสนทนาโดยถามคำาถาม 
ต่อไปนี้บางข้อหรือทั้งหมด

•	นีไฟเห็นคุณค่าของส่ิงใด (พระคัมภีร์และ “เร่ืองของพระเจ้า”) 
ท่านจะบอกได้อย่างไรว่านีไฟเห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านี้ (คำา 
ตอบอาจได้แก่เขาชื่นชมในสิ่งเหล่านั้น ไตร่ตรองอยู่ตลอด 
เวลา และเขียนไว้เพื่อลูกหลานของเขา)

•	เราจะทำาอะไรได้บ้างเพ่ือจะเห็นคุณค่าของพระคัมภีร์และ
เรื่องของพระเจ้า

•	ท่านคิดว่าความรักท่ีนีไฟมีต่อพระคัมภีร์มีอิทธิพลอย่างไรต่อ
ความวางใจของเขาในพระผู้เป็นเจ้า

•	ความรักที่ท่านมีต่อพระคัมภีร์มีอิทธิพลในทางใดต่อความ
วางใจของท่านในพระผู้เป็นเจ้า

2 นีไฟ 4–8

บทที ่   8

บทนำา
ประธานฮาเวิร์ดดับเบิล  ยู. ฮันเตอร์เตือนสติเราว่า “ชีวิตมีการ
ท้าทายมากพอสมควร” (“An Anchor to the Souls of Men,” 
Ensign, Oct. 1993, 70) การท้าทายใหญ่หลวงที่สุดบางอย่าง
ในชีวิต และปีติใหญ่หลวงที่สุด มาจากครอบครัวของเรา ใน 
2 นีไฟ 4–5 เราอ่านว่าครอบครัวของลีไฮรับมือกับการท้าทายที่
ไม่ธรรมดา—สมาชิกครอบครัวบางคนตัดสินใจอย่างฉลาดซึ่ง
นำาไปสู่ปีติ ขณะที่อีกหลายคนยังคงลงไปตามเส้นทางสู่โทมนัส 
เราอ่าน “สดุดีของนีไฟ” ที่มาจากใจ ซึ่งในนั้นเราเห็นว่าพระเจ้า
ทรงสามารถช่วยให้เราเอาชนะความอ่อนแอส่วนตัวและความ
ผิดหวังได้อย่างไร (ดู 2  นีไฟ 4:15–35) เราเห็นเช่นกันว่านีไฟ 
และผู้คนของเขาทำาอะไรเพ่ือดำาเนินชีวิต “ตามทางแห่งความสุข” 
(2 นีไฟ 5:27) ขณะที่เราประยุกต์ใช้หลักธรรมในบทเหล่านี้ เรา
สามารถดำาเนินชีวิตจนความพยายามของเรานำาเราไปสู่ความ
สุขได้ ใน 2  นีไฟ 6–8 เราอ่านโอวาทตอนหนึ่งของเจคอบน้อง
ชายนีไฟโดยเป็นพยานถึงการชดใช้ของพระเยซูคริสต์และการ
รวมอิสราเอล

หลักคำาสอนและหลักธรรมบางประการ
•	การวางใจพระเจ้ามีเหตุให้เราช่ืนชมยินดี (ดู 2 นีไฟ 4:15–35)

•	พระเจ้าทรงเตือนเราให้แยกตัวเราจากความช่ัวร้าย (ดู 2 นีไฟ 
5:5–7)

•	อิสราเอลจะได้รับการฟื้นฟูเมื่อพวกเขาเชื่อในพระเมสสิยาห์ 
(ดู 2 นีไฟ 6–8)

ข้อเสนอแนะสำาหรับการสอน
2  นีไฟ 4:3–9 ลีไฮให้คำาแนะนำาและให้พรลูกๆ ของ 
เลมันกับเลมิวเอล
ให้ดูรูปครอบครัวท่านหลายๆ รุ่น (อย่างน้อยต้องมีรูปเด็ก พ่อ
แม่ และปู่ย่าตายาย) ถามนักศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลที่พ่อแม่  
ปู่ย่าตายาย และสมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัวมีต่อเด็ก ถาม
คำาถามดังต่อไปนี้

•	บิดามารดาจะมีอิทธิพลดีต่อบุตรธิดาได้อย่างไร ปู่ย่าตายาย
จะมีอิทธิพลดีต่อลูกหลานได้อย่างไร

•	สมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัวมีอิทธิพลดีในชีวิตท่านอย่างไร

อธิบายว่า 2  นีไฟ 4 เริ่มด้วยลีไฮกำาลังแนะนำาหลานบางคน 
ของเขา เชิญนักศึกษาคนหนึ่งอ่าน 2 นีไฟ 4:3–9 ท่านอาจถาม
คำาถามต่อไปนี้เพื่อนำาการสนทนา
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•	เหตุใดครอบครัวของลีไฮจึงต้องออกจากเยรูซาเล็ม

ขอให้นักศึกษาบอกชื่อคนอื่นๆ หรือคนกลุ่มอื่นในพระคัมภีร์ที่ 
พระเจ้าทรงบัญชาให้ออกจากสถานท่ีแห่งความช่ัวร้าย นักศึกษา 
อาจบอกชื่อบางคนต่อไปนี้ เช่น อับราฮัม (ดู อับราฮัม 1–2) 
โมเสส (ดู อพยพ 3) และกษัตริย์โมไซยาห์คนแรก (ดู ออมไน  
1:12)

อธิบายว่าไม่นานหลังจากลีไฮถึงแก่กรรม พระเจ้าทรงบัญชา 
นีไฟกับผู้คนของเขาให้แยกตัวอีกครั้ง—คราวนี้ให้แยกจากคน
ชั่วร้ายในกลุ่มของพวกเขา เชิญนักศึกษาคนหนึ่งอ่าน 2  นีไฟ 
5:1–7

•	ขณะท่ีเราอ่านข้อเหล่าน้ี เราเรียนรู้รายละเอียดอะไรบ้างเก่ียว 
กับการออกเดินทางของนีไฟ

ขอให้นักศึกษาคนหนึ่งเขียนคำาตอบของนักศึกษาคนอื่นๆ บน
กระดาน คำาตอบอาจคล้ายกับรายการต่อไปนี้

พระเจ้าทรงเตือนนีไฟ

นีไฟหลบหนีไปในแดนทุรกันดาร

เขาพาทุกคนที่อยากไปกับท่านไปด้วย

คนท่ีไปเช่ือในพระดำารัสเตือนและการเปิดเผยของพระผู้เป็นเจ้า

พวกเขาเดินทางหลายวันจนพบที่อาศัยแห่งใหม่

อธิบายว่าชีวิตของนีไฟคงจะอยู่ในอันตรายถ้าเขาไม่เอาใจใส่ 
พระดำารัสเตือนของพระเจ้าให้หลบหนี ถ้าเราไม่เอาใจใส่พระ 
ดำารัสเตือนของพระเจ้า ชีวิตมรรตัยของเราอาจไม่ถูกคุกคาม แต่ 
ชีวิตทางวิญญาณของเราจะอยู่ในอันตราย

บางครั้งเราเรียก 2 นีไฟ 4:15–35 ว่าบทสดุดีของนีไฟ ท่านอาจ 
ต้องการเชื้อเชิญนักศึกษาให้เปิดคู่มือนักศึกษา หน้า  59 เพื่อ 
เรียนรู้นิยามของคำาว่า สดุดี แล้วแบ่งปันสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้

อธิบายว่าเมื่ออ่านบทสดุดีของนีไฟอย่างละเอียด เราจะเห็นสิ่ง 
ที่นีไฟทำาเพ่ือรับมือกับความอ่อนแอและความผิดหวังของเขา 
คำาพูดของนีไฟสามารถนำาทางเราได้เมื่อเราประสบความอ่อน 
แอและความผิดหวังของเราเอง 

เขียนคำาต่อไปนี้บนกระดานโดยไม่ต้องเขียนข้อความในวงเล็บ

2 นีไฟ 4

15–16	(ข้าพเจ้าชื่นชมในพระวจนะของพระเจ้า)

17–19	กระน้ันก็ตาม...(บาปของข้าพเจ้าทำาให้ข้าพเจ้าเศร้าโศก)

19–25	กระนั้นก็ตาม	. . . 	(ข้าพเจ้ารู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าประทาน
พรข้าพเจ้า	ทรงนำาข้าพเจ้า	และทำาให้ข้าพเจ้าเปี่ยมไปด้วย
ความรักของพระองค์)

26–27	โอ้แล้ว	. . . 	ไฉน	. . . 	(ข้าพเจ้ายังทำาบาป)

ใน ข้อ  15–27 นีไฟแสดงความรู้สึกทุกด้านทางวิญญาณ ให้
นักศึกษาผลัดกันอ่านข้อเหล่านี้ ขอให้นักศึกษายกคำากล่าวของ
ข้อความแต่ละชุดที่อ่านเพื่อสรุปความรู้สึกของนีไฟ ข้อความที่
เป็นไปได้อยู่ในวงเล็บ

ขอให้นักศึกษาอ่าน 2 นีไฟ 4:29–35 เพื่อค้นหาว่านีไฟพบพลัง
เพื่อเผชิญความยากลำาบากของเขาอย่างไร

•	นีไฟกล่าวว่าเขาวางใจในพระเจ้าและเขาจะวางใจในพระเจ้า 
ตลอดกาล (ดู ข้อ 34) การเรียนรู้ที่จะวางใจในพระเจ้าเวลานี้
ช่วยให้เรามีศรัทธามากขึ้นได้อย่างไร

เชื้อเชิญนักศึกษาให้แบ่งปันว่าในอดีตพวกเขาวางใจในพระเจ้า
อย่างไรและพวกเขาได้รับพรอย่างไรจากการวางใจนั้น

2  นีไฟ 5:5–7 พระเจ้าทรงเตือนเราให้แยกตัวเราจาก
ความชั่วร้าย
ถ้ามีรูปครอบครัวของลีไฮออกจากเยรูซาเล็ม (หมายเลขกำากับ  
62238; ชุดภาพพระกิตติคุณ 301) เอารูปน้ีให้นักศึกษาดู อธิบาย 
ว่าเกิดอะไรขึ้นในรูป
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2 นีไฟ 4–8

2 นีไฟ 5:7–18, 26–27 ผู้คนของนีไฟมีชีวิตอยู่ตามทาง
แห่งความสุข 

เชื้อเชิญนักศึกษาให้อ่าน 2 นีไฟ 5:7–18, 26–27 ขอให้พวกเขา 
หาสิ่งที่ชาวนีไฟทำาหรือมีซึ่งเอื้อต่อความสุขของพวกเขา หลัง 
จากให้นักศึกษาอ่านครู่หนึ่งแล้ว ขอให้พวกเขาแบ่งปันสิ่งที่พบ

ขอให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่านคำากล่าวของประธานกอร์ดอน  บี. 
ฮิงค์ลีย์ในคู่มือนักศึกษาหน้า 61–62

•	ท่านเห็นหลักธรรมใดของความสุขในคำากล่าวนี้

•	ท่านเห็นสิ่งใดประยุกต์ใช้ในชีวิตท่านได้บ้าง

2 นีไฟ 6–8 อิสราเอลจะได้รับการฟื้นฟูเมื่อพวกเขาเชื่อ 
ในพระเมสสิยาห์

บทเหล่าน้ีประกอบด้วยคำาเทศนาส่วนหน่ึงของเจคอบน้องชาย 
ของนีไฟ รวมทั้งคำาพยากรณ์บางเรื่องของอิสยาห์ ช่วยให้นัก 
ศึกษาเข้าใจว่าคำาสอนเหล่านี้ประยุกต์ใช้กับ “เชื้อสายแห่งอิส- 
ราเอลทั้งหมด” (2 นีไฟ 6:5)

ให้นักศึกษาดูที่ตั้งหนังสือหนึ่งชุด ถามว่าที่ตั้งหนังสือมีไว้เพื่อ
อะไร (มีไว้กั้นหนังสือและของอื่นๆ) อธิบายว่าครูมักใช้ “ที่ตั้ง 
หนังสือ” สอนบทเรียน ที่ตั้งหนังสือเหล่านี้คือบทนำาและบทสรุป
บทเรียน ใน 2  นีไฟ 6–8 เจคอบสอนจากข้อเขียนของอิสยาห์ 
เขารวมบทนำาและบทสรุปของคำาสอนเหล่านี้ไว้ด้วยเพื่อช่วยให้
เราเข้าใจสิ่งที่เขาต้องการให้เราเรียนรู้

บทนำาของเจคอบอยู่ใน 2  นีไฟ 6 ขอให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่าน 
2 นีไฟ 6:4–5

•	เจคอบกล่าวว่าท่านจะสอนเกี่ยวกับช่วงเวลาใด

•	ตามที่เจคอบกล่าว เหตุใดคำาสอนของอิสยาห์จึงสำาคัญต่อ
ผู้คน

บทสรุปของเจคอบอยู่ใน 2  นีไฟ 9:1–3 อ่านข้อเหล่านี้กับนัก 
ศึกษา เชื้อเชิญพวกเขาให้มองหาเหตุผลว่าทำาไมเจคอบจึงแบ่ง
ปันข้อเขียนของอิสยาห์

•	การเข้าใจบทนำาและบทสรุปเหล่าน้ีจะช่วยเราอย่างไรเม่ือเรา 
อ่าน 2 นีไฟ 6–8

เขียนบนกระดานว่า ประวัติศ�สตร์และจุดหม�ยของช�วยิว และ 
หลักธรรมของก�รรวมอิสร�เอล อธิบายว่าคำาสอนของเจคอบ
จัดเรียงเป็นสองประเภทดังนี้

ขอให้นักศึกษาดูข้อความบนกระดาน

•	ข้อความเหล่าน้ีสัมพันธ์อย่างไรกับการท่ีเราพยายามหลบหนี 
จากความชั่วร้าย

ท่านอาจต้องการเขียนคำาตอบบนกระดาน คำาตอบบางข้ออาจ
ได้แก่

พระเจ้าทรงเตือนนีไฟ	พระเจ้ามักจะทรงเตือนเราให้ระวัง
อันตราย

นีไฟหลบหนีเข้าไปในแดนทุรกันดาร	เราได้รับการเตือน	
ให้หลบหนีความชั่วร้าย

เขาพาทุกคนที่อยากไปกับเขาไปด้วย	เราได้รับคำาแนะนำา	
ให้คบเพื่อนที่ดีผู้เชื่อเหมือนที่เราเชื่อ

คนที่ไปเชื่อในพระดำารัสเตือนและการเปิดเผยของพระผู้เป็น
เจ้า	เราได้รับคำาแนะนำาให้รับฟังคำาบิดามารดา	ผู้นำา	และ	
ศาสดาพยากรณ์ของเรา

พวกเขาเดินทางหลายวันจนพบที่อาศัยแห่งใหม่	บางครั้งเรา
ต้องพยายามมากเพื่อทำาสิ่งที่เราได้รับการกระตุ้นเตือนให้ทำา

ขอให้นักศึกษาพิจารณาการท้าทายที่พวกเขาอาจเผชิญกับ
เรื่องใดเรื่องหนึ่งต่อไปนี้หรือมากกว่านั้น เพื่อน งานเลี้ยง เวลา
ว่าง การทำางาน โรงเรียน โทรทัศน์ ภาพยนตร์ อินเทอร์เน็ต เพลง 
หนังสือ และนิตยสาร

•	หลักของการหลบหนีความชั่วร้ายประยุกต์ใช้กับการท้าทาย
เหล่านี้ได้อย่างไร

•	คนที่ติดตามเลมันกับเลมิวเอลสูญเสียอะไรเมื่อนีไฟแยกตัว
จากพวกเขา (คำาตอบอาจได้แก่ ฐาะปุโรหิต ศาสนพิธีแห่ง
ความรอด การเปิดเผย พระคัมภีร์ และศาสดาพยากรณ์)

•	ผู้คนในปัจจุบันสูญเสียอะไรเมื่อพวกเขาแยกตัวจากศาสดา
พยากรณ์

•	ตามที่กล่าวไว้ใน ฮีลามัน 13:14 อะไรจะเป็นข้อเสียเปรียบ
อีกประการหน่ึงสำาหรับคนชั่วร้ายเม่ือคนชอบธรรมออกจาก
ชุมชนไปจนหมดสิ้น

เพื่อเป็นการสรุป ท่านอาจต้องการให้นักศึกษาเปิดไปที่คำากล่าว
ของเอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์ในคู่มือนักศึกษาหน้า 60–61
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อ่าน 2  นีไฟ 8:17–23 กับนักศึกษา อธิบายว่าข้อเหล่านี้พูดถึง
เหตุการณ์ต่างๆ ในอนาคต 

•	ตามที่กล่าวไว้ใน ข้อ 18 ชาวยิวจะอยู่โดยไม่มีอะไร (ไม่มีใคร
นำาทางพวกเขา)

•	ใน ข้อ  21–23 พระเจ้าทรงสัญญาจะทำาอะไรเพื่อผู้คนของ 
พระองค์ (พระองค์ทรงสัญญาจะเอาความทุกขเวทนาของ 
พวกเขาไป—“ถ้วยแห่งความหวาดหวั่น, ตะกอนในถ้วยแห่ง 
ความเกรี้ยวกราด [ของพระองค์]”—และใส่ไว้ในมือคนที ่
ข่มเหงพวกเขา)

หลักธรรมของการรวมอิสราเอล

เพื่อช่วยให้นักศึกษาเห็นว่า 2 นีไฟ 8 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการรวม
อิสราเอล เชื้อเชิญนักศึกษาให้อ่านหัวบท จากนั้นแบ่งนักศึกษา
ออกเป็นสองกลุ่ม มอบหมายให้กลุ่มหนึ่งอ่าน 2  นีไฟ 8:1–2, 
7–8, 12, 24–25 เพื่อหาคำาตอบของคำาถามนี้

•	คำาแนะนำาของพระเจ้าในข้อเหล่านี้สามารถช่วยเราให้อยู่ใน
หมู่คนที่ได้รับการรวมในวันเวลาสุดท้ายอย่างไร

มอบหมายให้อีกกลุ่มอ่าน 2 นีไฟ 8:3–6, 11 เพื่อหาคำาตอบของ
คำาถามนี้

•	การจดจำาพรท่ีสัญญาไว้เหล่าน้ีสามารถช่วยเราให้ยังคงซ่ือสัตย์ 
ในช่วงเวลาของการล่อลวงได้อย่างไร

หลังจากให้เวลาสี่ถึงห้านาทีแล้ว ถามนักศึกษาว่าพวกเขาเรียน
รู้อะไร

•	อะไรคือความสัมพันธ์ระหว่างงานเผยแผ่ศาสนากับการรวม 
อิสราเอล (ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่ง 
ของการรวมอิสราเอลเมื่อพวกเขาชวนเพื่อนๆ และคนที่พวก
เขารักมาเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับพระกิตติคุณ)

แบ่งปันคำากล่าวต่อไปนี้ของเอ็ลเดอร์บรูซ  อาร์. แมคคองกีแห่ง
โควรัมอัครสาวกสิบสอง

“เหตุใดอิสราเอลจึงกระจัดกระจาย. . .บรรพบุรุษชาว
อิสราเอลของเรากระจัดกระจายเพราะพวกเขาไม่ยอมรับ 
พระกิตติคุณ ทำาให้ฐานะปุโรหิตมัวหมอง ละทิ้งศาสนจักร  
และออกไปจากอาณาจักร พวกเขากระจัดกระจายเพราะ 
พวกเขาปฏิเสธพระเจ้า กราบไหว้ผู้เป็นเจ้าปลอม และ 
ดำาเนินในวิถีของประชาชาตินอกศาสนา พวกเขากระจัด-

ประวัติศาสตร์และจุดหมายของชาวยิว

เขียนวันที่และเหตุการณ์ต่อไปนี้ ซึ่งส่วนหนึ่งนำามาจาก ลำาดับ
เหตุการณ์หน้า 635–645 ใน Bible Dictionary โดยเขียนไว้บน
กระดานใต้หัวข้อ ประวัติศ�สตร์และจุดหม�ยของช�วยิว (ท่าน
อาจต้องการเขียนไว้บนกระดานหรือในโปสเตอร์ก่อนเริ่มชั้น
เรียน) อย่าเพิ่งเขียนข้ออ้างอิงพระคัมภีร์มอรมอนที่อยู่ในวงเล็บ

เชื้อเชิญนักศึกษาให้อ่าน 2 นีไฟ 6:6–11 และบอกว่าข้อใดตรง 
กับเหตุการณ์ใด อาจใช้บางข้อกับข้อความมากกว่าหน่ึงข้อความ 
ขณะนักศึกษาเสนอข้ออ้างอิง ขอให้นักศึกษาคนหนึ่งเติมลงใน
รายการ

ประวัติศ�สตร์และจุดหม�ยของช�วยิว

587	ปีก่อนคริสตกาล—การยึดเยรูซาเล็ม	(ข้อ 8)
537	ปีก่อนคริสตกาล—พระราชกฤษฎีกาของไซรัสให้ชาวยิว
กลับมา	(ข้อ 9)
ค.ศ.	30–33—การปฏิบัติศาสนกิจบนแผ่นดินโลกของ	
พระเยซูคริสต์	(ข้อ 9)
ค.ศ.	33—การตรึงกางเขนพระเยซูคริสต์	(ข้อ 9)
ค.ศ.	70—การล้อมและยึดเยรูซาเล็ม	นำาไปสู่การกระจัด-
กระจายอีกครั้งของชาวยิว	(ข้อ 10–11)

•	ขอให้นักศึกษาดูที่ 2  นีไฟ 6:11 อีกครั้ง อะไรจะนำาไปสู่การ 
รวมเช้ือสายแห่งอิสราเอล (เม่ือพวกเขาเข้าถึงความรู้เก่ียวกับ 
พระผู้ไถ่ พระองค์จะทรงรวมพวกเขาสู่แผ่นดินแห่งมรดกของ 
พวกเขา ดูคำาอธิบายใน 1 นีไฟ 15:14–16; 2 นีไฟ 30:7 สำาหรับ 
ความหมายของคำาว่าสมาชิกของเชื้อสายแห่งอิสราเอลเข้า
ถึงความรู้เกี่ยวกับพระผู้ไถ่ของพวกเขา)

ให้นักศึกษาคนหน่ึงอ่านหัวบท 2 นีไฟ 7 ช้ีให้เห็นว่าบทน้ีประกอบ 
ด้วยคำาพยากรณ์ของอิสยาห์เกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจบน
แผ่นดินโลกและการชดใช้ของพระเยซูคริสต์

เช้ือเชิญนักศึกษาให้อ่าน 2  นีไฟ 7:2, 4–8 ในใจ ขอให้พวกเขา
หาวลีในคำาพยากรณ์นี้ที่บอกล่วงหน้าถึงสิ่งท่ีพระเมสสิยาห์ 
จะตรัส ทำา หรือประสบ สนทนาว่าคำาพยากรณ์ดังกล่าวเกิดสัม- 
ฤทธิผลในช่วงการปฏิบัติศาสนกิจของพระผู้ช่วยให้รอดอย่างไร

เช้ือเชิญนักศึกษาให้แสดงความรู้สึกของพวกเขาเกี่ยวกับส่ิงท่ี
ข้อเหล่านี้สอนเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอด

บทที่ 8
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2 นีไฟ 4–8

กระจายเพราะพวกเขาละทิ้งพันธสัญญาอับราฮัม เหยียบ 
ย่ำาศาสนพิธีศักดิ์สิทธิ์ไว้ใต้เท้า และไม่ยอมรับพระเจ้าพระ 
เยโฮวาห์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าพระเยซูผู้ซ่ึงศาสดาพยากรณ์ท้ัง 
หลายของพวกเขาเป็นพยานถึง อิสราเอลกระจัดกระจาย 
เพราะการละท้ิงความเช่ือ พระเจ้าในพระพิโรธของพระองค์ 
เพราะความช่ัวร้ายและการกบฏของพวกเขา จึงทรงทำาให้ 
พวกเขากระจัดกระจายไปในหมู่คนนอกศาสนาในประ- 
ชาชาติทั้งปวงของแผ่นดินโลก

“แล้วอะไรเก่ียวข้องกับการรวมอิสราเอล การรวมอิสราเอล 
ประกอบด้วยการเชื่อ ยอมรับ และดำาเนินชีวิตสอดคล้อง 
กับท้ังหมดท่ีพระเจ้าทรงมอบให้คนท่ีทรงเลือกไว้แต่โบราณ 
ประกอบด้วยการมีศรัทธาในพระเจ้าพระเยซูคริสต์ กลับใจ

รับบัพติศมารับของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์  

และรักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า ประกอบด้วยการ 

เช่ือพระกิตติคุณ เข้าร่วมศาสนจักร และเข้ามาในอาณาจักร 

ประกอบด้วยการได้รับฐานะปุโรหิตศักดิ์สิทธิ์ รับเอ็นดาว- 

เม้นท์ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยอำานาจจากเบื้องบน และรับ 

พรทั้งหมดของอับราฮัม อิสอัค และยาโคบ ผ่านศาสนพิธี 

ของการแต่งงานซีเลสเชียล” (A New Witness for the 

Articles of Faith [1985], 515)

แสดงประจักษ์พยานเกี่ยวกับการรวมอิสราเอล โอกาสที่เราได้
รับการรวมให้มาหาพระผู้ช่วยให้รอดในฐานะสมาชิกศาสนจักร
ของพระองค์ และโอกาสที่เราได้ช่วยคนอื่นๆ รวมด้วย
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กลุ่ม 1

2 นีไฟ	9:7–13,	19;	ด	ูแอลมา	42:9;	ฮีลามัน	14:15–18

•	ถ้าไม่มีการชดใช้	จะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเรา		
จะเกิดอะไรขึ้นกับวิญญาณของเรา

•	ความตายทางร่างกายคืออะไร	ความตายทางวิญญาณคืออะไร
•	การชดใช้ช่วยให้เราเอาชนะความตายทางร่างกายและความ
ตายทางวิญญาณอย่างไร

•	ท่านคิดว่าเหตุใดเจคอบจึงเรียกความตายทางร่างกายและ
ทางวิญญาณว่า	“อสูรร้าย”

กลุ่ม 2

2 นีไฟ	9:12–16,	41,	46

•	ขณะที่ท่านอ่านและไตร่ตรองข้อเหล่านี้	ท่านเรียนรู้อะไร
เกี่ยวกับการพิพากษา

•	ใครจะทำาการพิพากษาเราเป็นครั้งสุดท้าย		
(ดู	ยอห์น	5:22	ด้วย)

•	คนช่ัวร้ายจะตอบสนองอย่างไรเม่ือพวกเขาได้รับการพิพากษา

กลุ่ม 3

2 นีไฟ	9:5–7

•	ความตายและการฟื้นคืนชีวิตเป็นองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้
ในแผนของพระผู้เป็นเจ้าอย่างไร

•	อะไรคือ	“การพิพากษาแรก”	ดังกล่าวไว้ใน	2 นีไฟ	9:7	
การชดใช้เอาชนะผลของการพิพากษานั้นอย่างไร

กลุ่ม 4

2 นีไฟ	9:16–21

•	สำาหรับท่านแล้วอดทนต่อกางเขนทั้งหลายของโลก
หมายความว่าอย่างไร

•	มีพรใดสัญญาไว้กับคนชอบธรรมโดยผ่านการชดใช้
•	เจคอบสอนว่าพระเยซูคริสต์ทรงทนรับความเจ็บปวด	
ของคนทั้งปวง	ความจริงดังกล่าวมีผลอย่างไรต่อความรู้สึก
ของท่านเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอด	และมีอิทธิพลต่อชีวิต
ท่านอย่างไร

2 นีไฟ 9–10

บทที ่   9

บทนำา
ขณะที่นีไฟรวบรวมบันทึก เขาได้รวมโอวาทสองครั้งของเจคอบ 
น้องชายไว้ในนั้นด้วย ในโอวาทครั้งแรก ซึ่งครอบคลุม 2  นีไฟ  
6–9 เจคอบเป็นพยานถึงเดชานุภาพแห่งการชดใช้ของพระผู้ช่วย 
ให้รอดเพ่ือไถ่เราจากผลทางวิญญาณและทางร่างกายของการ 
ตก ในโอวาทคร้ังท่ีสองพบใน 2 นีไฟ 10 เจคอบแบ่งปันข่าวสาร 
เร่ืองการไถ่อีกคร้ัง หลังจากพยากรณ์เก่ียวกับการกระจัดกระจาย 
ของชาวยิว เขาได้มอบข่าวสารแห่งความหวังสำาหรับทุกคนผ่าน
พระคุณของพระผู้ช่วยให้รอด เขากระตุ้นเราให้ “จดจำา [พระเยซู
คริสต์], และละทิ้งบาปของเรา, และไม่ทำาคอตก, เพราะเราไม่
ได้ถูกขับออก” (2 นีไฟ 10:20)

หลักคำาสอนและหลักธรรมบางประการ
•	การชดใช้ไถ่ทุกคนจากการตกและเตรียมทางให้คนชอบธรรม 

ได้อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าเป็นมรดก (ดู 2 นีไฟ 9:5–21, 
41, 46)

•	เจตคติและการกระทำาของเราเป็นตัวกำาหนดว่าเราจะได้รับ 
พรอันสมบูรณ์ของการชดใช้หรือไม่ (ดู 2 นีไฟ 9:21–54)

•	เมื่อสมาชิกของเชื้อสายแห่งอิสราเอลเชื่อในพระเยซูคริสต์  
พระองค์ทรงรวมพวกเขาไว้เป็นผู้คนแห่งพันธสัญญาของ
พระองค์ (ดู 2 นีไฟ 10)

ข้อเสนอแนะสำาหรับการสอน
2  นีไฟ 9:5–21, 41, 46 การชดใช้ไถ่ทุกคนจากการตก
และเตรียมทางให้คนชอบธรรมได้อาณาจักรของพระ
ผู้เป็นเจ้าเป็นมรดก 

ก่อนชั้นเรียน ให้เตรียมกระดานตามที่เห็นในหมวดนี้

อธิบายว่า 2 นีไฟ 9 เป็นบทที่บรรยายการชดใช้ได้ละเอียดที่สุด 
บทหนึ่งในพระคัมภีร์ทั้งหมด โดยศึกษาบทนี้นักศึกษาจะได ้
ความรู้ลึกซึ้งมากขึ้นเกี่ยวกับหลักคำาสอนเรื่องการชดใช้

แบ่งชั้นเรียนออกเป็นสี่กลุ่ม มอบหมายพระคัมภีร์บนกระดาน 
ให้กลุ่มละหนึ่งช่วง พวกเขาอาจจะอ่านในใจหรืออ่านออกเสียง 
ให้กันฟังก็ได้ จากน้ันพวกเขาจะสนทนาคำาตอบของคำาถามท่ีได้ 
รับ ให้แต่ละกลุ่มกำาหนดผู้พูดเพื่อนำาเสนอคำาตอบหน้าชั้นเรียน 
เชื้อเชิญนักศึกษาให้ทำาเครื่องหมายข้อความในพระคัมภีร์ที่ 
สำาคัญต่อพวกเขาขณะฟังคำาตอบจากแต่ละกลุ่ม (กิจกรรมนี ้
อาจใช้เวลาหลายนาทีกว่าจะเสร็จ)
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ใช้คำาแนะนำาใน ข้อ  30 ได้อย่างไรขณะที่เราพยายามเลี้ยง
ดูตนเองและครอบครัว เกี่ยวกับข้อเหล่านี้ให้ดูข้อ  42–43  
เหตุใดเราจึงต้องมองว่าตัวเราเป็น “คนโง่ต่อพระพักตร์พระผู้
เป็นเจ้า”

•	ท่านคิดว่าการเป็นคนหูหนวกหรือตาบอดดังกล่าวไว้ใน ข้อ 
31–32 หมายถึงอะไร เราจะทำาอะไรได้บ้างเพื่อเปิดหูและตา
ทางวิญญาณของเรา

•	เจคอบกล่าวตำาหนิคนท่ีนมัสการรูปเคารพ (ดู ข้อ 37) ตัวอย่าง 
การนมัสการรูปเคารพในปัจจุบันมีอะไรบ้าง ท่านคิดว่าเหตุ
ใดมารจึง “เบิกบาน” ในการนมัสการรูปเคารพ

•	ท่านคิดว่า “จิตฝักใฝ่ในเนื้อหนัง” หมายถึงอะไร (2  นีไฟ  
9:39) เจตคติเช่นนี้ขัดขวางไม่ให้เรามาหาพระคริสต์อย่างไร  
ท่านคิดว่า “จิตฝักใฝ่ฝ่ายวิญญาณ” หมายถึงอะไร เจตคติ 
เช่นนี้ช่วยให้เรามาหาพระองค์อย่างไร (ท่านอาจต้องการให้
เวลานักศึกษาท่องจำาประโยคที่สองของ 2  นีไฟ 9:39 จาก
นั้นให้เชิญนักศึกษาหนึ่งคนหรือมากกว่านั้นท่องประโยคดัง
กล่าว)

•	ใน ข้อ 50–51 เจคอบพูดถึงการดับความกระหายของเราและ 
การสนองความหิวของเรา ถ้อยคำาเหล่านี้เกี่ยวข้องอย่างไร
กับการที่เราพยายามมาหาพระคริสต์

•	ข้อเหล่านี้มีอิทธิพลในทางใดต่อการตัดสินใจในเร่ืองสำาคัญๆ 
ของเรา

เช้ือเชิญนักศึกษาแต่ละคนให้สำารวจรายการของตนและพิจารณา 
บางสิ่งที่เขาจะทำาเพื่อรับส่วนพรของการชดใช้ได้อย่างเต็มที่
มากขึ้น

2 นีไฟ 10 เม่ือสมาชิกของเช้ือสายแห่งอิสราเอลเช่ือใน 
พระเยซูคริสต์ พระองค์จะทรงรวมพวกเขาไว้เป็นผู้คน
แห่งพันธสัญญาของพระองค์ 

เจคอบสรุปคำาเทศนาโดยสอนเกี่ยวกับการไถ่แต่ละคนเป็นส่วน 
ตัว (ดู 2  นีไฟ 9) เขาบอกผู้คนว่าวันรุ่งขึ้นเขาจะ “ประกาศแก่ 
[คนเหล่านั้น] ถึงถ้อยคำาที่ยังเหลืออยู่ [ของเขา]” (2 นีไฟ 9:54)  
เมื่อเขาสอนผู้คนอีกครั้ง เขากลับมาสอนเรื่องที่สอนไปแล้ว 
คราวเริ่มกล่าวคำาเทศนารั้งแรก เรื่องนั้นคือการไถ่เชื้อสายแห่ง
อิสราเอล เขาพูดถึงอนาคตของชาวยิวในเยรูซาเล็ม ผู้คนของ
เขา และคนต่างชาติที่จะอยู่ในพื้นที่ของทวีปอเมริกา บทนี้ช่วย
เกริ่นนำาข้อเขียนของอิสยาห์ใน 2 นีไฟ 12–24 ด้วย 

เพื่อสรุปแบบฝึกหัดนี้ ท่านอาจต้องการเชื้อเชิญนักศึกษาให ้
แบ่งปันความรู้สึกของพวกเขาเกี่ยวกับสิ่งที่เจคอบสอน ท่าน 
อาจสรุปความรู้สึกของนักศึกษาขณะที่ท่านแบ่งปันประจักษ์
พยานของท่านเกี่ยวกับคำาสอนเหล่านี้

เพื่อช่วยให้นักศึกษาจดจ่อกับการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ ท่าน
อาจเชื้อเชิญพวกเขาให้แบ่งปันเน้ือเพลงโปรดบางท่อนที่พวก
เขาชื่นชอบจากเพลงสวดศีลระลึก

2 นีไฟ 9:21–54 เจตคติและการกระทำาของเราเป็นตัว 
กำาหนดว่าเราจะได้รับพรอันสมบูรณ์ของการชดใช้
หรือไม่

คำาสอนของเจคอบใน 2  นีไฟ 9 ช่วยให้เราเข้าใจว่าเจตคติและ 
การกระทำาของเรามีผลอย่างไรต่อการที่เราจะสามารถได้รับพร 
ทั้งหมดของการชดใช้ เจตคติและการกระทำาบางอย่างช่วยให ้
เรามาหาพระคริสต์ขณะท่ีส่ิงอ่ืนๆ ขัดขวางไม่ให้เรามาหาพระองค์

เพื่อช่วยให้นักศึกษาค้นพบเจตคติและการกระทำาเหล่านี้ แจก 
กระดาษให้คนละหนึ่งแผ่น แล้วพับครึ่งกระดาษที่แจกให้ ครึ่ง 
หนึ่งของกระดาษให้เขียนว่า ก�รทำ�ให้ตัวเร�ออกห่�งจ�กพระ 
คริสต์ อีกครึ่งหนึ่งเขียนว่า ก�รม�ห�พระคริสต ์ เชื้อเชิญพวก
เขาให้อ่าน 2 นีไฟ 9:21–54 เขียนเจตคติและการกระทำาจากข้อ
เหล่านั้นที่ตกอยู่ในสองประเภทนี้ ท่านอาจต้องการให้นักศึกษา 
ทำางานเป็นคู่ และกระตุ้นพวกเขาให้ทำาเครื่องหมายสิ่งที่พบใน 
พระคัมภีร์นอกเหนือจากที่เขียนไว้ในกระดาษ

หลายนาทีหลังจากนั้นให้นักศึกษาแบ่งปันสิ่งที่พบ ถามคำาถาม 
ต่อไปนี้บางข้อหรือท้ังหมดเพื่อช่วยพวกเขาไตร่ตรองและประ- 
ยุกต์ใช้สิ่งที่ค้นพบ ท่านอาจจะเตรียมคำาถามของท่านเองด้วย 
เกี่ยวกับข้อเดียวกันนี้หรือเกี่ยวกับข้ออื่นๆ ในงานมอบหมาย
การอ่าน

•	หลักธรรมและศาสนพิธีใน ข้อ  23–24 สัมพันธ์อย่างไรกับ
ความสามารถที่เราจะได้รับพรของการชดใช้

•	ใน ข้อ  27 ท่านคิดว่าการใช้วันแห่งการทดลองโดยสูญเปล่า
หมายความว่าอย่างไร (ท่านอาจต้องการชี้ให้เห็นว่าบางครั้ง
เราเรียกชีวิตมรรตัยว่า “วันแห่งการทดลอง”—อีกนัยหนึ่งคือ 
เวลาที่จะได้รับการทดสอบ) เหตุใดพระเจ้าจึงไม่พอพระทัย 
เราถ้าเราใช้วันเวลาของเราโดยสูญเปล่า

•	เราจะประยุกต์ใช้คำาแนะนำาใน ข้อ  28–29 ได้อย่างไร 
ขณะที่เราพยายามเรียนรู้และตักตวงความรู้ เราจะประยุกต์ 
 

2 นีไฟ 9–10
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ขอให้นักศึกษาอ่านพระคัมภีร์อ้างอิงแต่ละข้อเป็นส่วนตัวและ
สรุปคำาสอนของเจคอบด้วยคำาพูดของตนเอง (นักศึกษาบางคน
อาจถามเกี่ยวกับคำาพยากรณ์ของเจคอบใน ข้อ  10–12 ที่บอก
ว่าจะไม่มีกษัตริย์ พวกเขาอาจคิดว่าคำาพยากรณ์ไม่สอดคล้อง 
กับบันทึกต่อมาในพระคัมภีร์มอรมอน ซึ่งพูดถึงกษัตริย์เช่น  
โมไซยาห์ เบ็นจามินบุตรชายของเขา และโมไซยาห์บุตรชาย
ของเบ็นจามิน ชี้ให้เห็นว่ากษัตริย์ทั้งหลายของชาวนีไฟเป็นชาว
อิสราเอล ไม่ใช่คนต่างชาติ คำาพยากรณ์ของเจคอบพูดถึงคน
ต่างชาติในวันเวลาสุดท้าย ไม่ใช่กษัตริย์ในสมัยของพวกเขา)

สองสามนาทีหลังจากนั้น ขอให้นักศึกษาแบ่งปันสิ่งที่พวกเขา 
พบในข้ออ้างอิงแต่ละข้อ นักศึกษาอาจค้นพบแนวคิดมากกว่า 
หนึ่งอย่างเกี่ยวกับข้อความแต่ละตอน

ให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่าน 2 นีไฟ 10:22–25

•	ความจริงใดในข้อเหล่านี้สามารถช่วยเรา “ทำาใจ [เรา] ให ้
รื่นเริง” ได้ (ข้อ  23) เหตุใดความจริงเหล่านี้จึงมีความหมาย
ต่อท่าน

•	เมื่อเจคอบบัญชาผู้คนให้ “คืนดีกับพระประสงค์ของพระผู ้
เป็นเจ้า” (ข้อ  24) เขากำาลังกระตุ้นคนเหล่านั้นให้ทำาความ 
ประสงค์ของพวกตนให้สอดคล้องกับพระประสงค์ของพระผู้
เป็นเจ้า เราจะต้องทำาอะไรบ้างในวันนี้เพื่อทำาให้ตัวเราคืนดี
กับพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า

•	เหตุใดจึงสำาคัญที่ต้องจดจำาว่าแม้หลังจากเราทำาอย่างขยัน
หมั่นเพียรเพื่อให้ตัวเราคืนดีกับพระประสงค์ของพระผู้เป็น
เจ้าแล้ว เราจะได้รับการช่วยให้รอดโดยผ่านพระคุณของ 
พระองค์เท่านั้น

เป็นพยานถึงการชดใช้ของพระเยซูคริสต์และหลักธรรมอื่นๆ ที่
นักศึกษาได้สนทนาในบทเรียนนี้ แบ่งปันความรู้สึกของท่านว่า
ความจริงเหล่านี้เป็นพรแก่ชีวิตท่านอย่างไร

เชิญนักศึกษาคนหนึ่งอ่าน 2  นีไฟ 10:3–6 ข้อเหล่านี้มีคำา 
พยากรณ์ของเจคอบเกี่ยวกับคนในแผ่นดินแห่งเยรูซาเล็ม

•	ตามท่ีกล่าวไว้ในข้อเหล่าน้ี อะไรจะนำาไปสู่การกระจัดกระจาย 
ของอิสราเอลหลังจากการปฏิบัติศาสนกิจของพระผู้ช่วยให้
รอด

เชิญนักศึกษาอีกคนหนึ่งอ่าน 2 นีไฟ 10:7–8

•	จะต้องเกิดอะไรขึ้นในหมู่สมาชิกของเชื้อสายแห่งอิสราเอล 
ก่อนท่ีพวกเขาจะสามารถกลับสู่แผ่นดินแห่งมรดกของพวกเขา

•	ผู้สอนศาสนาเต็มเวลามีบทบาทอะไรในการรวมอิสราเอล

•	เราจะทำาอะไรได้บ้างเพื่อช่วยรวมอิสราเอล

ขณะนักศึกษาสนทนาคำาถามเหล่านี้ ท่านอาจต้องการให้พวก 
เขาอ่านคำากล่าวของเอ็ลเดอร์บรูซ  อาร์. แมคคองกีในคู่มือ 
นักศึกษา หน้า 70–71 และคำากล่าวของเอ็ลเดอร์รัสเซลล์  เอ็ม. 
เนลสันในคู่มือนักศึกษา หน้า  71 คำากล่าวของเอ็ลเดอร์เนลสัน
มีอยู่ในดีวีดี A  ด้วย

เจคอบยังคงบรรยายเหตุการณ์มากมายที่แวดล้อมการรวม
อิสราเอลยุคสุดท้าย เขียนพระคัมภีร์อ้างอิงต่อไปนี้บนกระดาน 
ขอให้นักศึกษาลอกลงแผ่นกระดาษ

2 นีไฟ 10

ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10–12
ข้อ 13–16
ข้อ 17
ข้อ 18–19
ข้อ 20–22

บทที่ 9
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พวกเขาเข้าใจว่าข้อเขียนของนีไฟ เจคอบ และอิสยาห์มี 135  
ถึง 143 หน้าในแผ่นจารึกเล็ก (ตั้งแต่หนังสือ 1  นีไฟไปจนถึง
หนังสือของออมไน)

อ่าน 2 นีไฟ 11:1–3 กับนักศึกษาเพื่อค้นหาประสบการณ์ที่นีไฟ 
เจคอบ และอิสยาห์มีเหมือนกัน

•	เหตุใดจึงสำาคัญที่ต้องมีประจักษ์พยานของศาสดาพยากรณ์
สามท่านนี้อยู่ใกล้ช่วงต้นๆ ของพระคัมภีร์มอรมอน

•	ตามที่กล่าวไว้ใน 2  นีไฟ 11:3 พระผู้เป็นเจ้าทรงสถาปนา 
ถ้อยคำาของพระองค์อย่างไร ท่านคิดว่าเหตุใดจึงสำาคัญท่ีต้อง 
มีพยานหลายปากยืนยันพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า

•	นีไฟกล่าวว่านอกจากจัดหาพยานแล้ว พระเจ้ายังทรง “พิสูจน์ 
พระวจนะของพระองค์ทั้งหมด” ด้วย (2 นีไฟ 11:3) พระเจ้า
ทรงช่วยให้ท่านเห็นความจริงของพระวจนะของพระองค์
อย่างไร

•	พระเจ้าทรงจัดหาพยานสามคนเมื่อใดอีก

เพื่อช่วยนักศึกษาเชื่อมโยงนีไฟ เจคอบ และอิสยาห์—พยาน 
สามคน ใน พระคัมภีร์มอรมอน—กับออลิเวอร์ คาวเดอรี, เดวิด  
วิตเมอร์ และมาร์ติน แฮร์ริส—พยานสามคน ของ พระคัมภีร์ 
มอรมอน—ให้เชิญนักศึกษาคนหน่ึงอ่านหัวบทของ หลักคำาสอน 
และพันธสัญญา ภาค 17 เชิญนักศึกษาอีกคนหนึ่งอ่าน หลัก
คำาสอนและพันธสัญญา 17:1–4 กระตุ้นนักศึกษาให้ทำาอ้างโยง 
2 นีไฟ 11:1–3 กับ หลักคำาสอนและพันธสัญญา 17:1–4

เชิญนักศึกษาคนหนึ่งอ่านคำากล่าวของเอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์  อาร์. 
ฮอลแลนด์ในคู่มือนักศึกษาหน้า 72–73 กระตุ้นนักศึกษาให้ฟัง
เหตุผลที่สำาคัญต่อการมีข้อเขียนของนีไฟ เจคอบ และอิสยาห์
อยู่ใกล้ช่วงต้นๆ ของพระคัมภีร์มอรมอน

•	ตามที่เอ็ลเดอร์ฮอลแลนด์กล่าว เหตุใดจึงสำาคัญที่ต้องมีข้อ
เขียนของนีไฟ เจคอบ และอิสยาห์ (เพื่อสถาปนาพระคัมภีร์
มอรมอนให้เป็นพันธสัญญาอีกเล่มหนึ่งของพระเยซูคริสต์
และเพ่ือวางรากฐานสำาหรับการสอนหลักคำาสอนของพระ
คริสต์ในพระคัมภีร์มอรมอน)

•	พระคัมภีร์มอรมอนจะเสริมสร้างประจักษ์พยานของผู้คน 
ในพระเยซูคริสต์ได้อย่างไร พระคัมภีร์มอรมอนเสริมสร้าง 
ประจักษ์พยานของท่านอย่างไร

2 นีไฟ 11–16

บทที ่   10

บทนำา
นีไฟกับเจคอบน้องชายอ้างอิงคำาพูดของอิสยาห์อย่างกว้างขวาง 
และทั้งคู่ประกาศว่าเราควรเปรียบคำาสอนของอิสยาห์กับตัวเรา  
(ดู 1 นีไฟ 19:23; 2 นีไฟ 6:5) แม้อิสยาห์มีชีวิตนานแล้ว และ 
มักพูดถึงผู้คน สถานที่ และสิ่งต่างๆ ที่เราไม่คุ้นเคย แต่คำา 
สอนของท่านเกี่ยวข้องกับชีวิตเราในปัจจุบัน ขณะที่ท่านและ 
นักศึกษาค้นคว้าถ้อยคำาของอิสยาห์ ท่านจะพบว่าคำาเตือน คำา 
พูดให้กำาลังใจ และคำาประกาศของอิสยาห์เกี่ยวกับพระผู้ช่วย 
ให้รอดเหมาะกับสมัยนี้เท่าๆ กับสมัยที่ท่านเขียน

อิสยาห์แต่ละบทมีข่าวสารอยู่ในบทนั้น อย่างไรก็ดี บางหัวข้อ
ขยายออกไปมากกว่าหนึ่งบท บทนี้ซึ่งครอบคลุม 2 นีไฟ 11–16 
กล่าวถึงการพิพากษาครั้งสำาคัญๆ ซึ่งจะบังเกิดแก่คนชั่วร้ายใน 
วันเวลาสุดท้ายและคำาสัญญาของพระเจ้าที่ว่าจะทรงระลึกถึง
ผู้คนของพระองค์ในวันเวลาเหล่าน้ัน บทต่อไปครอบคลุม 2  นีไฟ 
17–24 ซึ่งมีคำาพยากรณ์ของอิสยาห์ที่ว่าสัญญาจะปกปักรักษา 
ผู้ติดตามที่นอบน้อมถ่อมตนและเชื่อฟังพระเยซูคริสต์จะเกิด
สัมฤทธิผลอย่างไร บทที่ 12 ครอบคลุม 2 นีไฟ 25–27 ซึ่งรวม 
ถึงข้อคิดเห็นและความช่วยเหลือของนีไฟเพื่อให้ความกระจ่าง 
และความเข้าใจในข้อเขียนของอิสยาห์ โดยนำาอุปสรรคมากมาย 
ที่ผู้อ่านอาจพบเจอออกไป นีไฟเป็นพยานด้วยว่าการปรากฏ 
ออกมาของพระคัมภีร์  มอรมอนช่วยให้คำาพยากรณ์ท่ีเฉพาะเจาะ 
จงของอิสยาห์เกิดสัมฤทธิผล

อย่ากังวลมากเกินไปกับความหมายของภาษาสัญลักษณ์ แต่
จงช่วยให้นักศึกษาเห็นว่าจะประยุกต์ใช้ข่าวสารของอิสยาห์กับ
ชีวิตพวกเขาอย่างไร

หลักคำาสอนและหลักธรรมบางประการ
•	ส่ิงทั้งปวงที่พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่เราล้วนเป็นการแสดง

สัญลักษณ์ถึงพระเยซูคริสต์ (ดู 2 นีไฟ 11:4–8)

•	พระผู้เป็นเจ้าจะทรงนำาการพิพากษาและความสงบสุขมาใน
วันเวลาสุดท้าย (ดู 2 นีไฟ 12–14)

•	อิสยาห์พยากรณ์ว่าพระเจ้าจะทรงยกธงสัญญาณเพื่อรวม
อิสราเอล (ดู 2 นีไฟ 12:1–3; 15:13–30)

ข้อเสนอแนะสำาหรับการสอน
2 นีไฟ 11:1–3 นีไฟ เจคอบ และอิสยาห์ทำาหน้าที่เป็น
พยานสามคนของพระคริสต์ในพระคัมภีร์มอรมอน
ชูพระคัมภีร์มอรมอน ถามนักศึกษาว่าพวกเขาบอกชื่อผู้เขียน 
หลักๆ สามคนในแผ่นจารึกเล็กของนีไฟได้หรือไม่ ช่วยให ้
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อ่าน 2  นีไฟ 11:8 กับชั้นเรียน อธิบายว่าข้อนี้เป็นการเกริ่นนำา
ถ้อยคำาของอิสยาห์

•	ตามที่กล่าวไว้ในข้อนี้ เหตุใดนีไฟจึงแบ่งปันถ้อยคำาของอิส- 
ยาห์กับเรา

อธิบายว่า 2  นีไฟ 12–24 และ 27 ประกอบด้วยถ้อยคำาของ 
อิสยาห์ ประจักษ์พยานของนีไฟเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอดใน 
2 นีไฟ 11 เตรียมเราให้พร้อมมองหารูปแบบของพระเยซูคริสต์ 
ในคำาสอนของอิสยาห์ ประจักษ์พยานของนีไฟเตรียมเราให ้
พร้อมเข้าใจคำาสอนของอิสยาห์เช่นกันเกี่ยวกับงานของพระเจ้า
ในยุคสุดท้าย

แสดงประจักษ์พยานของท่านเกี่ยวกับคำาสอนของอิสยาห์ใน 
พระคัมภีร์มอรมอน กระตุ้นนักศึกษาให้มองหาวิธีท่ีคำาสอนเหล่า 
นี้สามารถเปลี่ยนชีวิตพวกเขาและช่วยให้พวกเขาเตรียมรับเหตุ
การณ์สำาคัญๆ ในวันเวลาสุดท้าย

2 นีไฟ 12–14 พระผู้เป็นเจ้าจะทรงนำาการพิพากษาและ 
ความสงบสุขมาในวันเวลาสุดท้าย
ก่อนช้ันเรียน ให้เตรียมแผนภูมิต่อไปน้ีบนกระดานหรือในเอกสาร 
แจก รวมท้ังข้อพระคัมภีร์อ้างอิง ช่ือท่ีให้แต่ละกลุ่มในพระคัมภีร์ 
(ในเครื่องหมายคำาพูดที่ยกมา) และคำาอธิบายที่เป็นตัวเอนของ
แต่ละกลุ่ม ไม่ต้องเขียนคำาตอบ (ข้อที่มีเลขกำากับ) แต่เว้นช่อง
ว่างให้เขียนในแต่ละคอลัมน์

2  นีไฟ 11:4–8 สิ่งทั้งปวงที่พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่
เราล้วนเป็นการแสดงสัญลักษณ์ถึงพระเยซูคริสต์

เช้ือเชิญนักศึกษาให้อ่าน 2  นีไฟ 11:4 ในใจ แนะนำาให้พวกเขา 
ทำาเครื่องหมายคำาว่า แสดงสัญลักษณ์ถึง ถามว่าพวกเขารู ้
ความหมายของคำานี้หรือไม่ ท่านอาจต้องการให้พวกเขาอ่าน 
โมเสส 6:63 และคำาอธิบายของคำาว่า แสดงสัญลักษณ์ ถึงใน 
คู่มือนักศึกษา หน้า  73 ขอให้พวกเขาขีดเส้นใต้คำาสำาคัญๆ  
ในคำาอธิบายนั้น เช่น เป็นสิ่งแทน เป็นเครื่องเตือนใจ เป็น
เครื่องหม�ย และ สอน

•	ท่านคิดว่าเหตุใดพระเจ้าทรงใช้รูปแบบ หรือสัญลักษณ์เพื่อ
สอนผู้คนของพระองค์

•	เหตุใดการรู้วิธีสอนเช่นนี้จึงเป็นประโยชน์ต่อเรา

•	ท่านเคยเห็นรูปแบบอะไรของพระเยซูคริสต์ในพระคัมภีร์ ใน
ชีวิตท่าน ในโลกรอบตัวท่าน

ให้นักศึกษาอ่าน 2  นีไฟ 11:4–7 ในใจ กระตุ้นพวกเขาให้ขีด
เส้นใต้ความจริงสำาคัญๆ เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ที่พวกเขาเรียน
รู้ได้จากประจักษ์พยานของนีไฟ ขอให้นักศึกษาแบ่งเป็นคู่ๆ เชื้อ
เชิญพวกเขาให้เปรียบเทียบสิ่งที่ทำาเครื่องหมายไว้เกี่ยวกับพระ
ผู้ช่วยให้รอด จากนั้นให้นักศึกษาแต่ละคู่สนทนาคำาถามต่อไปนี้

•	ในบรรดาคำากล่าวเหล่านี้เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ คำากล่าวใด
สำาคัญต่อท่านมากที่สุด เพราะเหตุใด

การพิพากษาและสันติสุข

2 นีไฟ 12:5; 13:1–15 2 นีไฟ 13:16–26 2 นีไฟ 14:2–6

“เชื้อสายแห่งยาโคบ”
เชื้อสายแห่งอิสราเอล	รวมทั้งยูดาห์และ
เยรูซาเล็ม	(ด	ูหัวบทของ	2	นีไฟ	13)
1.	 ความอดอยาก	(13:1)
2.	การถอดถอนผู้นำาและผู้ทรงเกียรติ	

(13:2–4)
3.	ไม่เคารพกัน	(13:5)
4.	เยรูซาเล็มจะล่มสลาย	(13:8)
5.	ยูดาห์จะพังทลาย	(13:8)
6.	คนชั่วร้ายและคนชอบธรรมจะได้รับ

รางวัลตอบแทนการกระทำาของพวกเขา	
(13:9–11)

7.	พระเจ้าจะทรงพิพากษาพวกเขา	(13:13–15)

“ธิดาแห่งไซอัน”
สมาชิกศาสนจักรที่เต็มไปด้วยความจองหอง
และฝักใฝ่ทางโลก
1.	 “พระเจ้าจะทรงเปิดส่วนซึ่งเป็นที่ลับ	

ของพวกนาง”	(13:17;	นำานักศึกษาไปที่	
อิสยาห์	3:17	เชิงอรรถ	ก	ซึ่งอธิบายว่า	
นี่เป็นคำาภาษาฮีบรูหมายถึง	“ทำาให้	
พวกนางอับอาย)

2.	พระเจ้าจะทรงนำาเอาสิ่งที่พวกเขาตกแต่ง
ตนเองออกไป	(13:18–24)

3.	ผู้ชายจะเสียชีวิตในสงคราม	(13:25)
4.	ผู้คนจะอ้างว้าง	(13:26)

“พวกเขาที่หนีรอดมา”
สมาชิกที่ชอบธรรมของเชื้อสายแห่งอิสราเอล
ในยุคมิลเลเนียม
1.	 พวกเขาจะงดงามและรุ่งเรือง	(14:2)
2.	ผลของแผ่นดินโลกจะดีเลิศเพื่อเห็นแก่

พวกเขา	(14:2)
3.	พวกเขาจะได้รับเรียกว่าบริสุทธิ์	(14:3)
4.	พระเจ้าจะทรงล้างความสกปรกของ	

พวกเขาออกไป	(14:4)
5.	พระเจ้าจะอวยพรพวกเขาด้วยความ

คุ้มครองและที่พักพิง	(14:5–6)

บทที่ 9
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2 นีไฟ 11–16

•	อิสยาห์พยากรณ์ถึงพรที่จะมาสู่ “พวกเขาแห่งอิสราเอลที่หนี 
รอดมา” (2  นีไฟ 14:2) และถึงคนที่ความสกปรกของพวก 
เขาถูกพระเจ้าล้างออกไป (ดู 2 นีไฟ 14:4) การเอาชนะการ
ล่อลวงเปรียบเสมือนการหนีรอดในทางใด พระเจ้าทรงช่วย
ให้เราหนีรอดในทางใด

•	นีไฟกล่าวว่าถ้อยคำาของอิสยาห์จะช่วยให้ผู้คนของเขา “รื่น 
เริงใจและชื่นชมยินดีเพื่อมนุษย์ทั้งปวง” (2 นีไฟ 11:8) ท่าน
เห็นอะไรใน 2 นีไฟ 12–14 ที่สามารถนำาเราให้ชื่นชมยินดีได้ 

•	อิสยาห์พยากรณ์ถึงธิดาแห่งไซอันผู้จะยอมให้โลกเอาชนะ 
ตนเอง เราจะป้องกันเจตคติทางโลกในชีวิตเราได้อย่างไร

•	พรใดบ้างในมิลเลเนียมที่เราสามารถรับในเวลานี้ได้ด้วย

•	ถ้อยคำาของอิสยาห์จะช่วยเราได้อย่างไรขณะที่เราตัดสินใจ
เรื่องสำาคัญๆ ในชีวิตเรา ถ้อยคำาของอิสยาห์ช่วยให้เราดำาเนิน
ชีวิตในช่วงกลียุคของวันเวลาสุดท้ายนี้ได้อย่างไร

แสดงประจักษ์พยานว่าข่าวสารของอิสยาห์ช่วยเราเตรียมรับการ 
เสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์อย่างไร ช่วยให้นักศึกษา 
เข้าใจว่าไม่จำาเป็นต้องกลัวเหตุการณ์ของวันเวลาสุดท้าย (ดู 
1  นีไฟ 22:17) มีความปลอดภัยและความสงบสุขในการรักษา
พระบัญญัติและสดับฟังสุรเสียงของพระเจ้า

2 นีไฟ 12:1–3; 15:13–30 อิสยาห์พยากรณ์ว่าพระเจ้า
จะทรงยกธงสัญญาณเพื่อรวมอิสราเอล

เชิญนักศึกษาคนหนึ่งอ่าน 2  นีไฟ 15:13 อธิบายว่าลูกหลาน 
แห่งอิสราเอลเป็นเชลยทางกายภาพของประชาชาติอื่นเมื่อ
พวกเขาปฏิเสธพระเจ้า

•	สภาพทางวิญญาณของอิสราเอลเปรียบเสมือนการเป็นเชลย 
อย่างไร

•	บาปของเราทำาให้เราเป็นเชลยอย่างไร เราจะได้รับการปลด
ปล่อยจากการเป็นเชลยครั้งนี้ได้อย่างไร

หลังจากพูดถึงผลบางประการในการละทิ้งความเชื่อของอิสรา- 
เอลแล้ว อิสยาห์ให้คำาเตือนบางอย่าง อ่าน 2  นีไฟ 15:18–23 
ให้ชั้นเรียนฟัง อธิบายว่าในข้อความนี้ อิสยาห์ย้ำาคำาว่า วิบัติ 
ซึ่งหมายถึงโทมนัสและความทุกขเวทนา ทุกครั้งที่เราอ่านคำาว่า 
วิบัติ ให้หยุดครู่หนึ่ง กระตุ้นนักศึกษาให้ทำาเครื่องหมายคำานั้น 
และวลีสำาคัญท่ีพูดถึงสภาพซึ่งจะนำาโทมนัสและความทุกข- 
เวทนามาให้

อธิบายว่าชั้นเรียนจะสำารวจผลการกระทำาของคนสามกลุ่ม แม้
จะบรรยายกลุ่มเหล่านี้เป็นภาษาสัญลักษณ์ แต่สามารถรู้ความ
หมายทั่วไปได้จากคำาอธิบายท่ีอิสยาห์ให้ไว้และจากข้อคิด
เห็นของนีไฟใน 2  นีไฟ 25–26 และ 28–30 เมื่ออิสยาห์พูดถึง
เชื้อสายแห่งยาโคบใน 2  นีไฟ 12–13 เขากำาลังพูดถึงเชื้อสาย 
แห่งอิสราเอลทั้งหมดในสมัยของเขาและในยุคสุดท้าย ในคำา 
พยากรณ์ของเขาเกี่ยวกับธิดาแห่งไซอัน เขาหมายถึงสมาชิก
ศาสนจักรที่เต็มไปด้วยความจองหองและฝักใฝ่ทางโลก เมื่อ 
เขาพูดเกี่ยวกับ “พวกเขาที่หนีรอดมา” (2  นีไฟ 14:2) เขา 
หมายถึงสมาชิกของเชื้อสายแห่งอิสราเอลผู้จะหนีรอดจากการ
พิพากษาที่จะเกิดแก่คนชั่วร้ายโดยผ่านการชดใช้ของพระเยซู
คริสต์และความชอบธรรมของพวกเขาเอง

แบ่งครึ่งชั้นเรียน ขอให้ครึ่งชั้นสำารวจ 2 นีไฟ 12:5 และ 13:1–15 
และอีกครึ่งชั้นสำารวจ 2  นีไฟ 13:16–26 ให้กลุ่มแรกระบุการ
พิพากษาที่จะบังเกิดแก่เชื้อสายแห่งยาโคบ และกลุ่มที่สองระบุ 
การพิพากษาที่จะบังเกิดแก่ธิดาแห่งไซอัน (นักศึกษาในกลุ่ม  
“ธิดาแห่งไซอัน” อาจได้ประโยชน์จากการอ้างเชิงอรรถที่สอด 
คล้องกันในอิสยาห์ 3:16–26 ของพระคัมภีร์ไบเบิลคิงเจมส ์
ฉบับวิสุทธิชนยุคสุดท้าย) ช้ีให้เห็นว่าธิดาแห่งไซอันเป็นส่วนหน่ึง 
ของเชื้อสายแห่งยาโคบ แต่กล่าวเฉพาะเจาะจงในข้อเหล่านี้ 
หลังจากให้เวลามากพอแล้ว ขอให้แต่ละกลุ่มเขียนสิ่งที่ค้นพบ
ใต้หัวข้อที่เหมาะสม (จะเติมคอลัมน์ที่สามภายหลัง) คำาตอบที่
เป็นไปได้อยู่ในแผนภูมิหน้า 38

หลังจากนักศึกษาสำารวจ 2  นีไฟ 13 แล้ว ให้นักศึกษาคนหนึ่ง 
อ่านออกเสียง 2  นีไฟ 14:2–6 (นักศึกษาอาจถามว่า 2  นีไฟ 
14:1 เป็นคำาพยากรณ์เกี่ยวกับการแต่งภรรยาหลายคนหรือไม ่
อธิบายว่าอัตราส่วนหญิงเจ็ดคนต่อชายหน่ึงคนเกิดจากสงคราม 
ที่บรรยายไว้ใน 2 นีไฟ 13:25 ไม่ใช่การรื้อฟื้นให้ปฏิบัติการแต่ง 
ภรรยาหลายคน) ให้ทั้งชั้นระบุพรที่ผู้คนจะได้รับดังกล่าวไว้ใน  
2  นีไฟ 14:2–6 ขอให้นักศึกษาเขียนพรเหล่านี้ลงในคอลัมน์ที่
สามของแผนภูมิ ดังแสดงไว้ใน หน้า 38

เพื่อช่วยนักศึกษาเปรียบคำาพยากรณ์เหล่านี้กับตนเอง ให้ถาม
คำาถามต่อไปนี้บางข้อหรือทั้งหมด

•	อิสยาห์กล่าวว่าเหตุผลประการหนึ่งที่เชื้อสายแห่งยาโคบ 
จะทนทุกข์กับผลอันน่ากลัวเช่นนั้นคือแผ่นดินของพวกเขา  
“เต็มไปด้วยรูปเคารพ” (2 นีไฟ 12:8) รูปแบบของการนับถือ 
รูปเคารพในปัจจุบันได้แก่อะไรบ้าง (ตัวอย่างใน โรม 1:25;  
ฮีลามัน 6:31)
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“นับตั้งแต่อุทิศพระวิหารซอลท์เลค เราอรรถาธิบายพระ 

คัมภีร์ข้อน้ันจากอิสยาห์. . .ขณะประยุกต์ใช้กับพระนิเวศน์ 

ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ของพระเจ้า นับแต่วันอุทิศพระวิหารดัง 

กล่าว คนจำานวนมากจากทั่วโลกซึ่งนับวันจะมีเพิ่มขึ้น 

เรื่อยๆ ต่างพูดถึงสถานที่แห่งนี้ว่า ‘มาเถิด ให้เราขึ้นไปยัง 

ภูเขาของพระเจ้า ยังพระนิเวศห์แห่งพระเจ้าของยาโคบ  

เพ่ือพระองค์จะทรงสอนวิถีของพระองค์แก่เรา และเพ่ือเรา 

จะเดินในมรรคาของพระองค์’

“ข้าพเจ้าเชื่อและเป็นพยานว่าพันธกิจของศาสนจักรคือ  

ยืนเป็นธงสัญญาณต่อประชาชาติและเป็นความสว่างต่อ 

โลก พระบัญชาที่ยิ่งใหญ่และครอบคลุมทั้งหมดตกอยู่กับ 

เราอย่างที่เราจะหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธไม่ได้ เรายอมรับ 

บัญชานั้นและตั้งใจว่าจะทำาให้สำาเร็จ และด้วยความช่วย 

เหลือของพระผู้เป็นเจ้าเราจะสำาเร็จ” (ใน Conference  

Report, Oct. 2003, 86; หรือ เลียโฮน� พ.ย. 2003 หน้า 

99)

•	พระวิหารยุคสุดท้ายทำาให้คำาพยากรณ์ใน 2  นีไฟ 12:2–3 
เกิดสัมฤทธิผลอย่างไร 

•	พระวิหารช่วยให้ศาสนจักร “ยืนเป็นธงสัญญาณต่อประชา- 
ชาติ” อย่างไร

2 นีไฟ 16 อิสยาห์ได้รับเรียกให้รับใช้เป็นศาสดาพยา- 
กรณ์ 

เชื้อเชิญให้นักศึกษาอ่านหัวบทของ 2  นีไฟ 16 ขอให้พวกเขา
ระบุเหตุการณ์ต่างๆ ในบทนี้ ท่านอาจต้องการเขียนคำาต่อไปนี้
บนกระดาน

อิสยาห์เห็นพระเจ้า ข้อ 1–4

บาปของอิสยาห์ได้รับการให้อภัย ข้อ 5–7

อิสยาห์ได้รับเรียกให้เตือน	ป่าว
ร้องการกลับใจ	และพยากรณ์

ข้อ 8–13

•	การกระทำาและเจตคติอะไรบ้างใน 2  นีไฟ 15:20–25 ที่
พระเจ้าจะกริ้วผู้คนของพระองค์

•	เราจะทำาอะไรได้บ้างเพ่ือหลีกเล่ียงไม่ให้เป็นเหมือนผู้คนตาม 
ที่บรรยายไว้ในข้อ 20–23

อิสยาห์พยากรณ์ว่าพระเจ้าจะทรงยกธงสัญญาณเพ่ือรวม
อิสราเอล เขียนนิยามต่อไปนี้บนกระดานโดยนำามาจาก An 
American Dictionary of the English Language, ซึ่ง Noah 
Webster รวบรวมไว้และจัดพิมพ์ในปี 1828

ธงสัญญาณ:	“สัญญาณเรียกชุมนุมหรือแจ้งให้ทราบ”

เชิญนักศึกษาคนหนึ่งอ่าน 2 นีไฟ 15:26

•	ธงสัญญาณดังกล่าวเกี่ยวข้องอย่างไรกับเชื้อสายแห่งอิสรา- 
เอล

ท่านอาจต้องการให้นักศึกษาอ่านคำากล่าวของประธานโจเซฟ 
ฟิลดิงก์ สมิธในคู่มือนักศึกษาหน้า 78

อิสยาห์พยากรณ์ว่าผู้คนจะ “มาด้วยความรวดเร็วฉับไว” เพื่อ
ขานรับธงสัญญาณ เชิญนักศึกษาคนหน่ึงอ่าน 2 นีไฟ 15:27–29 
ซ่ึงเป็นคำาบรรยายของอิสยาห์ท่ีว่าเหตุการณ์น้ันจะเกิดข้ึนอย่างไร 
เพื่อช่วยให้นักศึกษาเข้าใจคำาพยากรณ์นี้ ให้พวกเขาอ่านคำา 
อธิบายของเอ็ลเดอร์เลอแกรนด์ ริชาร์ดส์ในคู่มือนักศึกษาหน้า 
78–79

•	ท่านเคยเห็นสัมฤทธิผลของคำาพยากรณ์ดังกล่าวในชีวิตท่าน 
ในชีวิตสมาชิกครอบครัวและมิตรสหายอย่างไร

•	เราจะทำาอะไรได้บ้างเพื่อช่วยให้คำาพยากรณ์เกิดสัมฤทธิผล
ต่อไป

เชิญนักศึกษาคนหนึ่งอ่าน 2 นีไฟ 12:2–3

•	ท่านรู้สึกว่าข้อเหล่านี้เกี่ยวข้องในทางใดกับคำาพยากรณ์ที่ว่า 
พระเจ้าจะทรงยกธงสัญญาณเพื่อรวมอิสราเอล (เพื่อช่วย 
นักศึกษาตอบคำาถามนี้ ท่านอาจต้องการให้พวกเขาอ่านคำา 
กล่าวของเอ็ลเดอร์เลอแกรนด์ ริชาร์ดส์ในคู่มือนักศึกษาหน้า 
74—มีอยู่ในดีวีดี A  ด้วย)

อ่านคำากล่าวต่อไปนี้ของประธานกอร์ดอน  บี. ฮิงค์ลีย์ (1910–
2008) ประธานศาสนจักรคนที่ 15 (มีอยู่ในดีวีด	ี B 	ด้วย)

บทที่ 10
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“ดูเหมือนว่าแม้แต่ชื่อของอิสยาห์ (‘เยโฮวาห์ทรงช่วยให ้
รอด’ หรือ ‘พระเจ้าทรงเป็นความรอด’) ก็เตรียมไว้ตั้งแต่ 
ท่านเกิด—หรือที่ถูกต้องกว่านั้นคือ ตั้งแต่ก่อนท่านเกิด— 
เพื่อเป็นพยานถึงพระเมสสิยาห์ โดยเป็นพยานถึงความ 
เป็นพระเจ้าของพระคริสต์ขณะรอคอยทั้งการเสด็จมาคร้ัง
แรกและครั้งที่สองของพระองค์” (Christ and the New 
Covenant: The Messianic Message of the Book of 
Mormon [1997], 75–76, 77–78)

•	เอ็ลเดอร์ฮอลแลนด์สอนอะไรเก่ียวกับนัยสำาคัญแห่งชีวิตและ 
การปฏิบัติศาสนกิจของอิสยาห์

•	อิสยาห์ได้รับแต่งตั้งล่วงหน้าให้ทำาอะไร

แสดงประจักษ์พยนาของท่านเกี่ยวกับการเรียกของอิสยาห์ใน
ฐานะศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้า

ขอให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่านออกเสียง 2  นีไฟ 16:8 จากนั้นเชื้อ
เชิญนักศึกษาให้อ่าน อับราฮัม 3:27 ในใจ 

•	ท่านเห็นนัยสำาคัญอะไรในข้อเท็จจริงที่ว่าถ้อยคำาของอิสยาห์
เป็นเหมือนพระดำารัสของพระผู้ช่วยให้รอดในสภาก่อนเกิด

เพื่อเน้นความสำาคัญของการเรียกอิสยาห์และสถานะของท่าน 
ในบรรดาศาสดาพยากรณ์คนอื่นๆ ให้แบ่งปันคำากล่าวต่อไปนี้
ของเอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์  อาร์. ฮอลแลนด์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบ
สอง

“อิสยาห์เป็นศาสดาพยากรณ์ของพันธสัญญาเดิมผู้  
พยากรณ์ถึงพระเมสสิยาห์มากที่สุดในทุกๆ ด้าน และม ี
ข่าวสารโดดเด่นท่ีสุดในบรรดาศาสดาพยากรณ์ของบันทึก 
นั้น ท่านเห็น เขียน และพยากรณ์ถึงการเสด็จมาของพระ
ผู้ช่วยให้รอดทั้งในความเรืองโรจน์แห่งเวลาและอีกครั้งใน
ยุคสุดท้ายมากกว่าพยานคนอื่นๆ ทั้งหมดในโลกเก่า พันธ- 
สัญญาใหม่ พระคัมภีร์มอรมอน หลักคำาสอนและพันธ- 
สัญญา และเอกสารร่วมสมัยอย่างเช่นม้วนเอกสารจาก 
ทะเลตายล้วนหยิบยกคำาพูดของท่านมาอ้างบ่อยกว่าคำา
พูดของศาสดาพยากรณ์ท่านอื่นในโลกเก่า ...

2 นีไฟ 11–16
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1. พระเยซูคริสต์จะประสูติ (บทที่ 17)

2. พระองค์จะทรงเป็นสิ่งสะดุดสำาหรับคนชั่วร้าย (บทที่ 18)

3. พระองค์จะทรงเป็นเจ้าชายแห่งสันติ (บทที่ 19)

4. คนชั่วร้ายจะถูกทำาลายเมื่อถึงการเสด็จมาครั้งที่สอง (บทที่ 
20 และ 23)

5. พระเจ้าจะทรงยกธงสัญญาณเพื่อรวมอิสราเอล (บทที่ 21)

6. ในมิลเลเนียม คนทั้งปวงจะสรรเสริญพระเจ้า (บทที่ 22)

7. อิสราเอลที่รวมกันจะชื่นชมการพักผ่อนและความสงบสุขใน
ช่วงมิลเลเนียม (บทที่ 24)

แสดงประจักษ์พยานของท่านถึงการประสูติและการเสด็จมา
ครั้งที่สองของพระผู้ช่วยให้รอดและเกี่ยวกับงานอันสำาคัญยิ่ง
ของพระองค์ในยุคสุดท้าย

2 นีไฟ 17–18; 19:1–7  พระเยซูคริสต์ประสูติเพ่ือปกครอง 
ในฐานะเจ้าชายแห่งสันติ

ขอให้นักศึกษาเขียนพระสมัญญามากมายที่ใช้เรียกพระเยซู 
คริสต์เท่าที่พวกเขาจะเขียนได้ เขียนคำาตอบของพวกเขาบน 
กระดาน ท่านอาจต้องการกระตุ้นพวกเขาให้อ่าน หน้า 240–258 
ใน the Topical Guide อย่างใคร่ครวญ เพ่ือดูพระสมัญญาท่ีใช้
เรียกพระเยซูคริสต์และบทบาทของพระองค์ หลังจากนักศึกษา 
บอกคำาตอบแล้ว เชื้อเชิญพวกเขาให้อ่าน 2  นีไฟ 17:14 เพิ่ม 
พระสมัญญา อิมม�นูเอล ในรายชื่อบนกระดาน หรือวงกลมคำา 
นั้นถ้ามีอยู่แล้ว ถามนักศึกษาว่าพวกเขารู้ความหมายของพระ 
สมัญญานี้หรือไม่ ถ้าไม่มีใครรู้ความหมาย เชื้อเชิญพวกเขาให้
อ่านนิยามของคำาว่า อิมม�นูเอล ใน Bible Dictionary หรือใน
คู่มือนักศึกษาหน้า 83

•	ความหมายของพระสมัญญา อิมม�นูเอล คืออะไร

ความสำาคัญสูงสุดของคำาพยากรณ์นี้พบในพันธสัญญาใหม่ ใน 
มัทธิว 1:18–25 ขอให้นักศึกษาอ่านข้อความดังกล่าว

•	คำาพยากรณ์ของอิสยาห์เกี่ยวกับอิมมานูเอลเกิดสัมฤทธิผล 
อย่างไร

•	ท่านเคยเห็นความเป็นจริงของพระเจ้าในฐานะอิมมานูเอล 
หรือ “พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่กับเรา” ในชีวิตท่านเมื่อใด

2 นีไฟ 17–24

บทที ่   11

บทนำา
โดยผ่านการเปิดเผยที่เด่นชัดหลายชุด อิสยาห์เรียนรู้เกี่ยวกับ 
การประสูติของพระผู้ช่วยให้รอดและการเสด็จมาครั้งที่สอง  
สภาพบนแผ่นดินโลกในวันเวลาสุดท้าย สันติสุขและปีติที่จะ 
เกิดขึ้นในมิลเลเนียม และความล้มเหลวในที่สุดของปฏิปักษ์  
การเปิดเผยเหล่านี้เขียนตาม “แบบแผนของการพยากรณ์ใน
หมู่ชาวยิว” (2 นีไฟ 25:1) อีกทั้งพูดถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นใน 
สมัยของอิสยาห์ด้วย แม้การเปิดเผยจะช่วยให้เราเข้าใจสภาพ 
ต่างๆ ในสมัยของอิสยาห์ แต่ท่านสามารถช่วยให้นักศึกษามุ่ง 
เน้นนัยสำาคัญของยุคสุดท้ายได้ เราสามารถอ่านได้ด้วยความ 
เชื่อมั่นเต็มที่ว่าการเปิดเผยเหล่าน้ันมีข่าวสารสำาหรับเราในวัน
เวลาสุดท้าย—ข่าวสารแห่งการเตือน สันติ และความหวัง

หลักคำาสอนและหลักธรรมบางประการ
•	พระเยซูคริสต์ประสูติเพื่อปกครองในฐานะเจ้าชายแห่งสันติ 

(ดู 2 นีไฟ 17–18; 19:1–7)

•	คนชั่วร้ายจะถูกทำาลายเมื่อถึงการเสด็จมาครั้งที่สอง (ดู  
2 นีไฟ 19:8–21; 20)

•	การต่อต้านพระผู้เป็นเจ้าของซาตานจะล้มเหลวในที่สุด (ดู 
2 นีไฟ 24)

ข้อเสนอแนะสำาหรับการสอน
2 นีไฟ 17–24 อิสยาห์พยากรณ์เก่ียวกับการประสูติและ 
การเสด็จมาครั้งที่สองของพระผู้ช่วยให้รอด 
เชื้อเชิญนักศึกษาให้เปิด 2  นีไฟ 17 ในพระคัมภีร์ของพวกเขา  
อธิบายว่า 2 นีไฟ 17–24 มีคำาพยากรณ์ที่พระเจ้าประทานผ่าน 
อิสยาห์ คำาพยากรณ์เหล่านี้ประยุกต์ใช้กับสมัยของอิสยาห์และ 
ยุคสุดท้าย เพ่ือช่วยให้นักศึกษาเข้าใจแนวความคิดดังกล่าว เช้ือ 
เชิญพวกเขาให้อ่านบทนำาของบทท่ี 11 ภาพรวมและภูมิหลังของ 
2  นีไฟ 17–24 และคำากล่าวของเอ็ลเดอร์ดัลลิน  เอช. โอ๊คส์ใน
คู่มือนักศึกษาหน้า 81–82

เพ่ือช่วยให้นักศึกษาเข้าใจนัยซึ่งอยู่ในคำาพยากรณ์ของอิสยาห ์
เกี่ยวกับยุคสุดท้าย ขอให้พวกเขาไตร่ตรองหัวบทของ 2  นีไฟ 
17–24 (ท่านอาจต้องการบอกให้นักศึกษาทราบว่าเอ็ลเดอร์บรูซ 
อาร์. แมคคองกีแห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองเป็นผู้เขียนหัวบท 
ในพระคัมภีร์มอรมอน) กระตุ้นพวกเขาให้ขีดเส้นใต้ข้อที่เชื่อม 
โยงกับคำาพยากรณ์เกี่ยวกับการประสูติและการเสด็จมาครั้งท่ี 
สองของพระเยซูคริสต์ ขอให้นักศึกษาหาแนวคิดอย่างน้อยหน่ึง 
อย่างในหัวบทแต่ละบทและแบ่งปันสิ่งที่ค้นพบ คำาตอบของ
พวกเขาอาจได้แก่
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เขียนหัวเรื่องและข้อพระคัมภีร์อ้างอิงต่อไปนี้บนกระดาน แต่ไม่
ต้องเขียนคำาตอบที่มีเลขกำากับในแต่ละคอลัมน์

อ�ณ�จักรแห่งอิสร�เอล
2 นีไฟ	19:8–10,	13,		
17–20;	20:1–2

อัสซีเรีย
2 นีไฟ	20:5–15

1.	ความจองหอง		
(19:9–10)

2.	ไม่แสวงหาพระเจ้า	
(19:13)

3.	ความหน้าซื่อใจคดและ
การทำาชั่ว	(19:17)

4.	ความเห็นแก่ตัวและความ
ละโมบ	(19:19–20)

5.	เบือนหน้าจากคนจน	
และคนขัดสน	(20:2)

1.	ความปรารถนาจะ
ทำาลายผู้อื่น	(20:7)

2.	การนับถือรูปเคารพ	
(20:11)

3.	ความจองหอง—	
“ความอหังการ”	
และการโอ้อวด	
(20:12–14)

4.	การไม่ยอมรับ
เดชานุภาพของพระผู้
เป็นเจ้า	(20:15)

แบ่งชั้นเรียนออกเป็นสองกลุ่ม ขอให้กลุ่มหนึ่งสำารวจข้อพระ
คัมภีร์ในคอลัมน์แรกและหาบาปของอาณาจักรแห่งอิสราเอล 
ขอให้อีกกลุ่มสำารวจข้อพระคัมภีร์ในคอลัมน์ที่สองและหาบาป 
ของชาวอัสซีเรีย หลังจากให้เวลามากพอแล้ว เชื้อเชิญนักศึกษา 
ให้เขียนคำาตอบของพวกเขาบนกระดาน คำาตอบที่เป็นไปได ้
แสดงไว้ข้างต้น

อธิบายว่าหลังจากความชั่วร้ายนานกว่า 200 ปี สิบเผ่าใน 
อาณาจักรแห่งอิสราเอลก็พ่ายต่อชาวอัสซีเรียผู้พาคนจำานวน
มากไปเป็นเชลยในอัสซีเรีย สิบเผ่านั้นรู้จักกันในชื่อว่าสิบเผ่าที่
สูญหายไป

ชาวอัสซีเรียทนทุกข์จากผลความชั่วร้ายของตนเช่นกัน แม้พวก 
เขาจะเป็นผู้คนที่เกรียงไกร แต่พวกเขาก็ไม่สามารถสร้างการ 
ปกครองที่มีเสถียรภาพได้ และในที่สุดก็พ่ายแพ้ต่อชาวเมเดส
และชาวบาบิโลเนีย

ย้อนกลับไปดูแผนภูมิบนกระดาน ถามคำาถามต่อไปนี้เพื่อช่วย 
ให้นักศึกษาเข้าใจความหมายยุคสุดท้ายในคำาเตือนของศาสดา 
พยากรณ์อิสยาห์

•	การกระทำาผิดเหล่านี้ประจักษ์ชัดในปัจจุบันในทางใด

•	เราจะต้านทานความโน้มเอียงในทางชั่วเหล่านี้ได้อย่างไร

2  นีไฟ 19:6–7 เป็นคำาพยากรณ์เลื่องชื่อที่สุดเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับ 
พระผู้ช่วยให้รอด อ่านข้อความตอนนี้ให้ชั้นเรียนฟัง ชี้ให้เห็นว่า  
ข้อ 6 มีพระสมัญญาของพระเยซูคริสต์ห้าพระนาม

เขียนพระสมัญญาทั้งห้าบนกระดาน แบ่งชั้นเรียนออกเป็นห้า 
กลุ่ม มอบหมายให้แต่ละกลุ่มพิจารณาพระสมัญญานามหนึ่ง 
อย่างถี่ถ้วน ขอให้พวกเขาสนทนาตัวอย่างที่พระเยซูคริสต์ทรง 
ทำาให้บทบาทเหล่านี้เกิดสัมฤทธิผลอย่างไรในช่วงการปฏิบัติ 
ศาสนกิจบนแผ่นดินโลกของพระองค์ พระองค์ทรงทำาให้บทบาท 
เหล่านี้เกิดสัมฤทธิผลอย่างไรในเวลานี้ และพระองค์จะทรงทำา 
ให้บทบาทเหล่านี้เกิดสัมฤทธิผลอย่างไรในช่วงมิลเลเนียม ขอ
ให้แต่ละกลุ่มกำาหนดผู้พูดคนหนึ่งมาสรุปการสนทนาของพวก
เขาให้ทั้งชั้นฟัง

•	ความรู้ของเราท่ีว่าพระเยซูคริสต์ทรงปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบาท 
เหล่านี้ส่งผลอย่างไรต่อวิธีที่เราดำาเนินชีวิต

ถ้าเวลาเอื้ออำานวย ขอให้นักศึกษาท่อง ข้อ 6

บอกนักศึกษาเกี่ยวกับความรักที่ท่านรู้สึกต่อพระผู้ช่วยให้รอด 
และพรที่ท่านได้รับจากพระองค์ในแต่ละวัน ท่านอาจเชื้อเชิญ
นักศึกษาให้แบ่งปันความรู้สึกของพวกเขาในเรื่องนี้เช่นกัน

2 นีไฟ 19:8–21; 20 คนชั่วร้ายจะถูกทำาลายเมื่อถึงการ
เสด็จมาครั้งที่สอง 
เชื้อเชิญนักศึกษาให้อ่าน (หรืออ่านทวน) หัวบทของ 2 นีไฟ 20 
บทนี้มีคำาพยากรณ์ของอิสยาห์ที่ว่าอัสซีเรียจะถูกทำาลาย—คำา
พยากรณ์ที่เกิดสัมฤทธิผลแล้ว (ดู Bible Dictionary, “Assyria 
and Babylonia,” 615–616) อย่างไรก็ดี เมื่ออิสยาห์พยากรณ์ 
เกี่ยวกับความพินาศของอัสซีเรีย เขากำาลังพยากรณ์เกี่ยวกับ 
ความพินาศของคนช่ัวร้ายในวันเวลาสุดท้ายด้วย เตือนนักศึกษา 
ถึงความสำาคัญของรูปแบบในการเข้าใจคำาพยากรณ์สมัยโบราณ 
(ดู บทที่ 10 ในคู่มือเล่มนี้)

อธิบายว่าในสมัยของอิสยาห์ เช้ือสายแห่งอิสราเอลถูกแบ่งออก 
เป็นสองอาณาจักร เผ่ายูดาห์และเผ่าเบ็นยามินซ่ึงมีกองบัญชา- 
การอยู่ในเมืองเยรูซาเล็ม ได้ตั้งอาณาจักรหนึ่งเรียกว่ายูดาห์  
อิสยาห์เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรนั้น อีกสิบเผ่าตั้งอาณาจักร
ทางเหนือ มีกองบัญชาการอยู่ในเมืองเชเคม ซึ่งอยู่ในสะมาเรีย  
พวกเขาเป็นท่ีรู้จักในช่ือว่าอาณาจักรแห่งอิสราเอล พวกเขามีอีก 
ชื่อหนึ่งว่าเอฟราอิม ซึ่งเป็นกลุ่มที่โดดเด่นในหมู่พวกเขา ขณะ 
เดียวกันอาณาจักรแห่งอัสซีเรียเรืองอำานาจมากขึ้นเรื่อยๆ (ด ู
แผนภูมิแสดงประวัติศาสตร์บางส่วนของอาณาจักรแห่งยูดาห์
และอิสราเอลได้ใน Bible Dictionary หน้า 637–639

2 นีไฟ 17–24
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•	ตามที่กล่าวไว้ใน ข้อ  1–2 พระเจ้าทรงทำาอะไรอันจะนำาผู้คน
ให้สรรเสริญพระองค์ในระหว่างมิลเลเนียม

แสดงประจักษ์พยานของท่านถึงความเป็นจริงของมิลเลเนียม 
ที่ใกล้จะมาถึงและเราจะสามารถรอคอยเวลานั้นด้วยปีติได้
อย่างไร

2 นีไฟ 24 การต่อต้านพระผู้เป็นเจ้าของซาตานจะล้ม
เหลวในที่สุด
ติดแผนภูมิต่อไปนี้บนกระดาน แต่ยังไม่ต้องเขียนข้อความใน
คอลัมน์ที่สอง

2 นีไฟ 24 พระเจ้�จะทรง

ข้อ 1 เมตตาผู้คนของพระองค์

ข้อ 2 นำาผู้คนของพระองค์มาสู่แผ่นดินแห่ง	
คำาสัญญาของพวกเขา

ข้อ 3 ให้ผู้คนของพระองค์พักผ่อนจากโทมนัส	
ความกลัว	และการเป็นทาส

ข้อ 5 ทำาให้อำานาจของคนชั่วร้ายสิ้นสุด

ให้นักศึกษาอ่าน 2  นีไฟ 24:1–8 ในใจโดยมองหาสิ่งที่พระเจ้า 
จะทรงทำาเพื่อผู้คนของพระองค์ในวันเวลาสุดท้าย หลังจากให ้
เวลามากพอแล้ว ให้สนทนาข้อเหล่านี้โดยขอให้นักศึกษาแบ่ง 
ปันสิ่งที่พวกเขาพบ เขียนข้อสังเกตของนักศึกษาไว้บนกระดาน 
คำาตอบที่เป็นไปได้แสดงไว้ข้างต้น

เชื้อเชิญนักศึกษาให้อ่าน 2  นีไฟ 24:12–20 โดยมองหาจุด
หมายสุดท้ายของลูซิเฟอร์

•	ตามที่กล่าวไว้ในคำาพยากรณ์ของอิสยาห์ จะเกิดอะไรขึ้นกับ
ซาตาน

•	เจตคติเช่นใดทำาให้ซาตานถูกขับออกจากโลกก่อนเกิด

แสดงความกตัญญูของท่านต่อความรู้ที่ว่าพระเจ้าจะทรงมีชัย 
และความพยายามของซาตานจะล้มเหลว ท่านอาจเชื้อเชิญ 
นักศึกษาให้แบ่งปันประจักษ์พยานของพวกเขาเช่นกัน

ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจว่าอะไรจะเป็นผลจากการกระทำาผิดเหล่า 
น้ีในวันเวลาสุดท้ายโดยมอบหมายให้นักศึกษาหกคนอ่าน 2 นีไฟ 
20:16, 17, 23, 26, 33, 34 เชื้อเชิญนักศึกษาคนอื่นๆ ให้ดู
พระคัมภีร์ของพวกเขาตามไปด้วยและทำาหมายเหตุของคำาซึ่ง
บรรยายการพิพากษาที่พยากรณ์ไว้

•	ความพินาศรูปแบบใดที่พระเจ้าทรงประกาศิตไว้สำาหรับคน 
ชั่วร้ายในวันเวลาสุดท้าย (ความอดอยาก การลุกไหม้ แส้ 
หวด ความพินาศ ความสยดสยอง การถูกโค่นหรือตัดทิ้ง 
การล่มสลายของอาณาจักรต่างๆ)

เชิญนักศึกษาคนหนึ่งอ่าน 2 นีไฟ 20:20–22 จากนั้นให้ดึงความ
สนใจของนักศึกษามาที่วลี “พึ่ง” ใน ข้อ 20

อธิบายว่าในข้อความดังกล่าว คำาว่า พึ่ง หมายถึงยึดบางอย่าง 
เป็นฐานหรือไว้วางใจหรือม่ันใจในบางส่ิงหรือบางคน ให้นักศึกษา 
คนเดิมอ่าน ข้อ 20–22 อีกครั้งโดยใช้นิยามใดนิยามหนึ่งเหล่านี้
แทนคำาว่า “พึ่ง”

•	ความกระจ่างดังกล่าวช่วยให้ท่านเข้าใจข้อเหล่านี้อย่างไร

•	อิสยาห์สอนอะไรเกี่ยวกับการหลีกเล่ียงความชั่วและหนีพ้น
การพิพากษาที่จะมาถึง

•	พระเจ้าทรงจัดเตรียมอะไรในสมัยของเราไว้ช่วยเราให้ “พึ่ง” 
พระองค์

2 นีไฟ 21 ลำาต้น ไม้ และรากของเจสซี 
ดูบทวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับบทนี้ใน หลักคำาสอนและ
พันธสัญญา 113 และคู่มือนักศึกษา หน้า 88–89

2  นีไฟ 22 มิลเลเนียมจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งพันปีของ
ความสงบสุขและปีติ

ขอให้นักศึกษาอ่าน (หรืออ่านทวน) หัวบทของ 2  นีไฟ 22 ซึ่ง 
อธิบายว่าบทนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับมิลเลเนียม และมีถ้อยคำาแสดง
ความซาบซึ้งใจอยู่สองช่วงในนั้นด้วย ให้นักศึกษาอ่าน 2  นีไฟ 
22 ในใจ 

•	ตามที่กล่าวไว้ใน ข้อ  4–6 คนชอบธรรมจะกล่าวอะไรเมื่อถึง
เวลาของมิลเลเนียม

ชี้ให้เห็นว่าแม้หลังจากเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง 
ขนานใหญ่ซึ่งจะมาก่อนการเสด็จมาครั้งที่สอง (ดู คพ. 45:33,  
39–42; 88:87–91; 133:49) ผู้คนก็จะยังสรรเสริญพระเจ้า 
สำาหรับพระกรุณาธิคุณและความการุณย์รักของพระองค์ (ดู 
2 นีไฟ 22:1–2; คพ. 133:40–52)

บทที่ 11
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ชี้ให้เห็นว่าสมาชิกศาสนจักรทั้งหมดอาจไม่เข้าใจข้อ 1, 3 และ  
4 ในรายการข้างต้นอย่างทะลุปรุโปร่ง แต่ทุกคนสามารถรับ 
วิญญาณแห่งการพยากรณ์ได้ และเพราะเรามีชีวิตอยู่ในยุค 
สุดท้าย เราจึงสามารถมองหาสัมฤทธิผลแบบค่อยเป็นค่อยไป
ในคำาพยากรณ์ของอิสยาห์ แม้เราจะไม่เห็นทั้งหมดบังเกิดขึ้น
แต่เราสามารถรู้ได้ว่าเหตุการณ์ต่างๆ ที่อิสยาห์ทำานายไว้กำาลัง
เกิดขึ้นรอบตัวเรา

เชิญนักศึกษาคนหนึ่งอ่าน 2  นีไฟ 25:4 และเชิญนักศึกษาอีก
คนหนึ่งอ่าน วิวรณ์ 19:10

•	ใน วิวรณ์ 19:10 ให้นิยามของวิญญาณแห่งการพยากรณ์ว่า
อย่างไร

ถ้าท่านเขียนคำาตอบของนักศึกษาไว้บนกระดาน ให้เติม ก�รมี 
ประจักษ์พย�นในพระเยซู เสนอแนะให้นักศึกษาเขียน วิวรณ์  
19:10 ตรงที่ว่างริมหน้าพระคัมภีร์ของพวกเขา ถัดจาก 2  นีไฟ 
25:4

•	ท่านคิดว่าเหตุใดคนที่มีประจักษ์พยานในพระเยซูคริสต์จึง
สามารถเข้าใจคำาพยากรณ์ของอิสยาห์ได้มากกว่า

กระตุ้นนักศึกษาให้มองหาข้อที่อ้างถึงพระผู้ช่วยให้รอดและ
การพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ของพระองค์ขณะพวกเขา
ศึกษาคำาพยากรณ์ของอิสยาห์

2 นีไฟ 25:19–30 ความรอดผ่านมาทางพระเยซูคริสต์
เท่านั้น
ให้นักศึกษาอ่าน 2  นีไฟ 25:19–30 อย่างรวดเร็ว และสังเกต 
จำานวนครั้งที่ปรากฏคำาว่า พระคริสต ์ ถามว่ามีใครในชั้นเรียนรู้
ความหมายของคำานี้บ้าง ถ้าไม่มีใครรู้ ให้นักศึกษาหาข้อมูลใน
หัวข้อ “Christ” ใน Bible Dictionary และอ่านนิยาม

•	พระสมัญญา พระคริสต์ สะท้อนถึงพระพันธกิจของพระผู้ช่วย 
ให้รอดอย่างไร

แบ่งปันคำากล่าวต่อไปนี้ซึ่งเอ็ลเดอร์แกรีย์  เจ. โคลแมนแห่ง
สาวกเจ็ดสิบเป็นพยานถึงความสำาคัญของพระผู้ช่วยให้รอดใน
ชีวิตเรา

2 นีไฟ 25–27

บทที ่   12

บทนำา
หลังจากหยิบยกข้อเขียนบางตอนของอิสยาห์ขึ้นมากล่าว (ดู  
2  นีไฟ 12–24) นีไฟก็ได้ให้ข้อคิดเห็นที่ท่านได้รับการดลใจ 
ความเข้าใจอันลึกซึ้งของนีไฟเกี่ยวกับคำาพยากรณ์ของอิสยาห์ 
สรุปได้สามหมวด หนึ่ง ท่านประกาศยืนยันว่าบทบาทของพระ 
เยซูคริสต์เป็นแหล่งเดียวของความรอด สอง ท่านเตือนผู้อ่าน 
ในวันเวลาสุดท้ายเกี่ยวกับความชั่วใหญ่หลวง อันได้แก่ ความ
จองหอง การฉ้อฉลในอำานาจปุโรหิต และการมั่วสุมลับ สาม 
ท่านอ้างคำาพยากรณ์เพิ่มเติมจากอิสยาห์โดยเน้นการฟื้นฟูพระ 
กิตติคุณของพระเยซูคริสต์และการปรากฏออกมาของพระคัมภีร์ 
มอรมอน ขณะนักศึกษาสนทนาคำาสอนของนีไฟ พวกเขาจะได้ 
เห็นว่าพระคัมภีร์มอรมอนเป็นพยานถึงพระพันธกิจของพระผู้ 
ช่วยให้รอดและให้วิธีเยียวยาความช่ัวของวันเวลาสุดท้ายอย่างไร

หลักคำาสอนและหลักธรรมบางประการ
•	ความรอดผ่านมาทางพระเยซูคริสต์เท่านั้น (ดู 2  นีไฟ 25: 

19–30)

•	ความจองหอง การม่ัวสุมลับ และการฉ้อฉลในอำานาจปุโรหิต
จะเป็นสิ่งสะดุดสำาหรับคนเป็นอันมากในวันเวลาสุดท้าย 
(ดู 2 นีไฟ 26:20–31)

•	ในวันเวลาสุดท้ายพระเจ้าจะทรงทำา “งานอัศจรรย์และการ 
อันน่าพิศวง” (ดู 2 นีไฟ 27)

ข้อเสนอแนะสำาหรับการสอน
2  นีไฟ 25:1–8 วิญญาณแห่งการพยากรณ์ทำาให้ความ
จริงพระกิตติคุณแจ้งชัด 

เชื้อเชิญนักศึกษาให้อ่าน 2  นีไฟ 25:1–8 ในใจโดยมองหา
แนวคิดที่สามารถช่วยให้คนเข้าใจคำาพยากรณ์ของอิสยาห์ หลัง 
จากให้เวลามากพอแล้ว ขอให้นักศึกษาแบ่งปันส่ิงท่ีพวกเขาพบ 
ท่านอาจต้องการเขียนคำาตอบของพวกเขาไว้บนกระดาน คำา
ตอบอาจได้แก่

1.	 เข้าใจแบบแผนของการพยากรณ์ในบรรดาชาวยิวในสมัย
ของอิสยาห์	(ดู	ข้อ 1)

2.	มีวิญญาณแห่งการพยากรณ์	(ดู	ข้อ 4)

3.	ได้รับการสอนตามแบบแผนของชาวยิวในสมัยของอิสยาห์	
(ดู	ข้อ 5)

4.	รู้เร่ืองแคว้นต่างๆ	แถบเยรูซาเล็มในสมัยของอิสยาห์	(ดู	ข้อ 6)

5.	มีชีวิตอยู่ในสมัยที่คำาพยากรณ์ของอิสยาห์เกิดสัมฤทธิผล		
(ดู	ข้อ 8)
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2 นีไฟ 26:20–31 ความจองหอง การมั่วสุมลับ และการ
ฉ้อฉลในอำานาจปุโรหิตจะเป็นสิ่งสะดุดสำาหรับคนเป็น
อันมากในวันเวลาสุดท้าย

เขียนแผนภูมิต่อไปนี้บนกระดานแต่ไม่ต้องเขียนคำาและวลีที่อยู่
ใต้เลขข้อ

คว�มชั่วร้�ยในวันเวล�สุดท้�ย—2 นีไฟ 26 

ข้อ 20–21 ข้อ 22 ข้อ 29–30

ความจองหอง	
ความริษยา	การ
วิวาท	และความ
อาฆาตมาดร้าย

การมั่วสุมลับ การฉ้อฉลใน
อำานาจปุโรหิต

แบ่งชั้นเรียนออกเป็นสามกลุ่ม มอบหมายข้อความพระคัมภีร์
เหล่านี้ให้กลุ่มละตอน เชื้อเชิญแต่ละกลุ่มให้สำารวจข้อของพวก 
เขาเพื่อหาบาปที่นีไฟกล่าวว่าจะแพร่หลายในวันเวลาสุดท้าย  
เมื่อกลุ่มต่างๆ ค้นพบบาปที่นีไฟพูดถึงแล้ว ให้เขียนคำาตอบของ
พวกเขาไว้บนกระดานดังตัวอย่างข้างต้น

เพื่อช่วยให้นักศึกษาเข้าใจความหมายของคำาว่า ก�รฉ้อฉลใน 
อำ�น�จปุโรหิต เสนอแนะให้พวกเขาทบทวนนิยามของนีไฟใน 
2  นีไฟ 26:29–31 พวกเขาอาจจะอ่านคำากล่าวของเอ็ลเดอร์เอ็ม. 
รัสเซลล์ บัลลาร์ดแห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองในคู่มือนักศึกษา 
หน้า 97ด้วยก็ได้ (มีอยู่ในดีวีด	ี A 	ด้วย)

แนะนำาให้ทั้งสามกลุ่มสำารวจข้อพระคัมภีร์ของตนอีกครั้งเพื่อ 
ระบุการกระทำาและเจตคติอันเนื่องจากการล่วงละเมิดแต่ละ 
อย่าง หลังจากให้เวลามากพอแล้ว ให้นักศึกษาคนหนึ่งจาก
แต่ละกลุ่มเขียนสิ่งที่กลุ่มของตนระบุไว้บนกระดาน

•	ท่านรู้สึกว่าเหตุใดการล่วงละเมิดเหล่าน้ีจึงน่าชิงชังต่อพระเจ้า

•	เราจะทำาอะไรได้บ้างเพื่อต่อสู้กับความชั่วที่นำาเสนอในคำา 
พยากรณ์นี้ ศาสดาพยากรณ์ยุคสุดท้ายให้คำาแนะนำาอะไรที่
สามารถช่วยให้เราอยู่อย่างซื่อสัตย์ได้

2  นีไฟ 27 ในวันเวลาสุดท้ายพระเจ้าจะทรงทำา “งาน 
อัศจรรย์และการอันน่าพิศวง”

ก่อนชั้นเรียน ให้เตรียมแผนภูมิต่อไปนี้ไว้บนกระดานหรือใน 
เอกสารแจก ไม่ต้องเขียนข้อมูลในคอลัมน์ที่สาม

“แผนอันย่ิงใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้าจัดเตรียมพระผู้ช่วยให้ 
รอดไว้เพ่ือเรา บุคคลท่ีรับผิดชอบได้ต่างก็ทำาบาปและต้อง 
ผ่านประสบการณ์ของความตายเม่ือส้ินสุดความเป็นมรรตัย 
ของเรา ด้วยเหตุนี้พระผู้เป็นเจ้าจึงทรงส่งพระเยซูคริสต์มา 
เพ่ือทำาให้แผนสำาเร็จโดยทรงช่วยให้เราเอาชนะบาปและ 
ความตาย พระเยซูทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่ 
ของเรา โดยการพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ให้เราแต่ละ 
คนพระองค์ทรงช่วยให้เราทุกคนเอาชนะบาปโดยผ่านการ 
กลับใจและบัพติศมา โดยการฟื้นคืนพระชนม์พระองค ์
ทรงทำาให้ทุกคนมีทางท่ีจะเอาชนะความตายและหลุมศพ 
เรามีศรัทธาที่จะทำาตามพระเยซูและกลับเป็นเหมือนพระ 
องค์มากขึ้น โอ้ เรารักเพระสหายของเรา พระเจ้าพระ
เยซูคริสต์ ‘นาม [เดียว] . . .  ภายใต้ฟ้าสวรรค.์ . .  ซึ่งโดย
พระนามนี้ [เรา] จะรับการช่วยให้รอดได้’ [2 นีไฟ 25:20] 
ข้าพเจ้าทราบว่าพระเยซูทรงช่วยให้เรารอดจากบาปและ
ความตาย” (ใน Conference Report, Apr. 2000, 35; 
หรือ เลียโฮน� ก.ค. 2000 หน้า 36)

เชื้อเชิญนักศึกษาให้ศึกษา 2 นีไฟ 25:23–30 ในใจโดยมองหา 
คำาประกาศและคำาสอนของนีไฟเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอด หลัง 
จากให้เวลามากพอแล้ว เชื้อเชิญนักศึกษาให้จับคู่และเปรียบ 
เทียบส่ิงท่ีพวกเขาค้นพบจากข้อเหล่าน้ี ขอให้นักศึกษาแต่ละคน 
เลือกประเด็นหนึ่งของนีไฟและแบ่งปันว่าเหตุใดประเด็นนั้นจึง
สำาคัญ

เมื่อนักศึกษาทุกคู่จบการสนทนาแล้ว ให้ดึงความสนใจของ
พวกเขามาที่ ข้อ 26

•	นีไฟสอนว่าเราได้รับการช่วยให้รอดโดยพระคุณ “หลังจาก 
เราทำาสุดความสามารถแล้ว” อะไรบ้างที่ “เราทำาสุดความ 
สามารถแล้ว” (ดูตัวอย่างใน โมไซยาห์ 4:29–30; แอลมา  
24:11; คพ. 58:26–27 )

•	นีไฟและคนอื่นๆ ช่วยให้ลูกหลานของพวกเขามีใจจดจ่ออยู่
ที่พระเยซูคริสต์อย่างไร

•	เราสามารถ “พูดถึงพระคริสต์, . . .  ชื่นชมยินดีในพระคริสต์, 
. . .  [และ] สั่งสอนเรื่องพระคริสต์” ในทางใด

•	เราสามารถเรียนรู้จากพระผู้ช่วยให้รอดและประยุกต์ใช้ 
หลักธรรมเกี่ยวกับการชดใช้ในชีวิตเราในทางใด

เช้ือเชิญนักศึกษาให้บอกว่าชีวิตพวกเขาได้รับพรอย่างไรเม่ือ 
พวกเขาตระหนักว่าพระผู้ช่วยให้รอดทรงเป็นท่ีมาของความรอด 
ท่านอาจเลือกแสดงประจักษ์พยานของท่านด้วย

บทที่ 12
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เชิญนักศึกษาคนหนึ่งอ่าน 2 นีไฟ 27:25–26

•	อิสยาห์กล่าวว่าพระเจ้าจะทรงทำาอะไรเพื่อผู้คนของพระองค์
ในวันเวลาสุดท้าย

•	พระคัมภีร์มอรมอนเป็นส่วนหนึ่งของ “งานอัศจรรย์และการ 
อันน่าพิศวง” ที่กำาลังเกิดขึ้นทั่วโลกในทางใด

เพื่อช่วยนักศึกษาตอบคำาถามนี้ เชื้อเชิญพวกเขาให้อ่านข้อต่อ 
ไปนี้ 2  นีไฟ 27:29–30, 33–35; 28:2 ขอให้พวกเขาทำาเครื่อง 
หมายพรซึ่งจะเป็นผลจากการปรากฏออกมาของพระคัมภีร์ 
มอรมอน

•	ท่านเห็นคำาสัญญาและพรเหล่าน้ีกำาลังเกิดสัมฤทธิผลทางใด
ในปัจจุบัน

•	เราจะมีส่วนมากขึ้นในการช่วยให้ผู้อื่นได้รับพรเหล่านี้ได้
อย่างไร

อธิบายว่าในงานมอบหมายการอ่านของนักศึกษาเพ่ือเตรียม 
สำาหรับบทต่อไป นีไฟยังคงพยากรณ์เก่ียวกับพระคัมภีร์มอรมอน 
รวมไปถึงวิธีที่บางคนในโลกจะตอบสนองต่อหนังสือเล่มนี้ แบ่ง 
ปันประจักษ์พยานของท่านเกี่ยวกับการปรากฏออกมาของพระ 
คัมภีร์มอรมอน

แนะนำานักศึกษาให้อ่านหัวบทของ 2 นีไฟ 27 อธิบายว่าบทนี้มี 
คำาพยากรณ์สำาคัญท่ีสุดเร่ืองหน่ึงเก่ียวกับการฟ้ืนฟูยุคสุดท้าย— 
คำาพยากรณ์เกี่ยวกับการปรากฏออกมาของพระคัมภีร์มอรมอน 
อธิบายด้วยว่า 2 นีไฟ 26 และ 27 มีรายละเอียดสำาคัญๆ มาก 
มายท่ีไม่พบในบันทึกคำาพยากรณ์ของอิสยาห์ในพระคัมภีร์ไบเบิล 
รายละเอียดเพิ่มเติมเหล่าน้ีอาจเป็นการฟื้นฟูข้อความเดิมของ
อิสยาห์หรือไม่ก็ข้อคิดเห็นที่ได้รับการดลใจของนีไฟเกี่ยวกับสิ่ง 
ที่อิสยาห์สอน เพื่อช่วยให้นักศึกษาเห็นรายละเอียดเพิ่มเติม 
เหล่าน้ี ให้ดึงความสนใจของพวกเขามาท่ีแผนภูมิ เช้ือเชิญพวก
เขาให้เปรียบเทียบข้อต่างๆ ใน อิสยาห์ 29 กับข้อที่สอดคล้อง
กันใน 2 นีไฟ 26 และ 27

ขณะที่นักศึกษาเปรียบเทียบข้อพระคัมภีร์ กระตุ้นพวกเขาให ้
ระบุความจริงเก่ียวกับการปรากฏออกมาของพระคัมภีร์มอรมอน 
ที่พบใน 2 นีไฟ 26 และ 27 ไม่พบในอิสยาห์ 29 เสนอแนะให้ 
พวกเขาใช้ปากกาเน้นข้อความซึ่งเป็นความจริงเหล่านี้ในพระ 
คัมภีร์มอรมอนของพวกเขา หลังจากให้เวลามากพอแล้ว ให ้
นักศึกษาสนทนาสิ่งที่พวกเขาพบ ท่านอาจต้องการเขียนสิ่งที่
พวกเขาค้นพบไว้บนกระดาน คำาตอบที่เป็นไปได้อยู่ในคอลัมน์
ที่สามของแผนภูมิ

•	คำาพยากรณ์สมัยโบราณนี้เสริมสร้างประจักษ์พยานของท่าน 
 ในพระคัมภีร์มอรมอนและการฟื้นฟูศาสนจักรของพระเจ้า 
 อย่างไร

อิสย�ห์ 29 2 นีไฟ 26–27 คว�มจริงเพิ่มเติมในพระคัมภีร์มอรมอน

1–3 ไม่มี

ไม่มี 27:1 คำาพยากรณ์จะเกิดสัมฤทธิผลในวันเวลาสุดท้าย

4–5 26:15–18 ถ้อยคำาที่จะมาจาก	“ใต้ภัสมธุลี”	จะเขียนโดยผู้สืบตระกูลของนีไฟและผู้สืบตระกูลของ	
พี่น้องท่าน

6–10 27:2–14 จะมอบหนังสือให้ชายคนหนึ่ง	(โจเซฟ	สมิธ)	ผู้ซึ่งหลังจากนั้นจะมอบให้อีกคนหนึ่ง		
(มาร์ติน	แฮร์ริส)	พยานสามคนจะได้รับอนุญาตให้เห็นหนังสือ	คนอื่นๆ	จะเป็นพยาน	
ถึงหนังสือเล่มนี้ด้วย

11–12 27:15–23 ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำาถ้อยคำาเหล่านี้ไปให้คนมีการศึกษา		
(ดู	โจเซฟ	สมิธ—ประวัติ	1:63–65	ด้วย)

13–24 27:24–35 2 นีไฟ	27:24–25	อรรถาธิบายว่าใครกำาลังพูด

2 นีไฟ 25–27
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แบ่งชั้นเรียนออกเป็นสี่กลุ่ม มอบหมายให้แต่ละกลุ่มศึกษาและ 
สนทนาช่วงพระคัมภีร์ที่เขียนไว้บนกระดานกลุ่มละหนึ่งช่วง ขอ 
ให้กลุ่มระบุหลักคำาสอนเท็จที่นีไฟพยากรณ์ว่าจะแพร่หลายใน
วันเวลาสุดท้าย หลังจากให้เวลามากพอแล้ว แนะนำากลุ่มเหล่า
น้ีให้เขียนคำาสอนเท็จที่ระบุไว้ในช่วงพระคัมภีร์ของพวกเขาบน
กระดาน คำาถามต่อไปนี้อาจช่วยท่านนำาการสนทนาได้

•	คำาสอนแต่ละอย่างนี้มีอะไรไม่ถูกต้อง

•	ท่านคิดว่าอะไรทำาให้คำาสอนเหล่านี้ดึงดูดใจคนได้มากมาย
เช่นนั้น เราจะทำาอะไรได้บ้างเพื่อต้านทานการล่อลวงของคำา
สอนดังกล่าว

อธิบายว่านีไฟเตือนเรื่องความจองหองในยุคสุดท้าย ขอให้นัก 
ศึกษาอ่าน ข้อ  7–16 อย่างใคร่ครวญ โดยมองหาคำาว่า คว�ม 
จองหอง รวมทั้งคำาและวลีอื่นๆ ที่บรรยายความจองหอง

•	ท่านพบคำาและวลีใดบ้าง คำาและวลีเหล่าน้ีสอนอะไรเก่ียวกับ 
ความจองหอง เหตุใดความจองหองจึงเป็นบาปที่อันตราย

•	เราจะเป็น “ผู้ติดตามที่ถ่อมตนของพระคริสต์” ได้อย่างไร  
(2 นีไฟ 28:14)

•	ข้อ 20–22 บอกอะไรเกี่ยวกับวิธีของซาตาน

แบ่งปันประจักษ์พยานของท่านว่าพระคัมภีร์มอรมอนจะช่วย
ให้เรามีแรงต้านคำาสอนเท็จที่เราพบเจอในยุคสุดท้ายได้อย่างไร

2  นีไฟ 29 พระคัมภีร์มอรมอนเป็นพยานร่วมกับพระ
คัมภีร์ไบเบิลว่าพระเจ้าคือพระผู้เป็นเจ้า

เชื้อเชิญนักศึกษาให้ทบทวน 2  นีไฟ 27 รวมทั้งหัวบท ขอให้
นักศึกษาคนหนึ่งอ่าน 2 นีไฟ 29:1–2 

•	ท่านเห็นความคล้ายคลึงอะไรบ้างระหว่าง 2  นีไฟ 27 กับ  
2 นีไฟ 29

นักศึกษาพึงตระหนักว่าใน 2  นีไฟ 29 นีไฟยังคงพูดถึงสาระ
สำาคัญที่อิสยาห์สอนไว้ใน 2 นีไฟ 27

•	พระคัมภีร์มอรมอนเป็น “งานอัศจรรย์” (2 นีไฟ 29:1) ในโลก 
ทุกวันนี้อย่างไร

•	ท่านคิดว่าพระเจ้าทรง “นำาผู้คน [ของพระองค์] กลับคืนมา”  
หมายความว่าอย่างไร (2  นีไฟ 29:1) พระเจ้าทรงกำาลังใช้
พระคัมภีร์มอรมอนทำาสิ่งนี้ให้บรรลุผลด้วยวิธีใด

2 นีไฟ 28–30

บทที ่   13

บทนำา
ใน 2  นีไฟ 28–30 นีไฟบรรยายสภาพท้าทายบางอย่างของยุค 
สุดท้าย ขณะที่ท่านสอนจากถ้อยคำาของนีไฟใน 2 นีไฟ 28 ท่าน 
สามารถช่วยให้นักศึกษารู้ซึ้งถึง “หลักคำาสอนเหลวไหลและโง ่
เขลา”—อิทธิพลและเจตคติทางโลกที่สามารถส่งผลกระทบต่อ 
ศรัทธาของพวกเขา ขณะที่ท่านสอนจากคำาพยากรณ์ของนีไฟ 
ใน 2 นีไฟ 29 และสังเกตความสัมพันธ์ของคำาพยากรณ์นี้กับคำา
พยากรณ์ของอิสยาห์ใน 2  นีไฟ 27 นักศึกษาจะค้นพบวิธีช่วย 
ให้ผู้อื่นยอมรับว่าพระคัมภีร์มอรมอนเป็นพยานที่สองของพระ
เยซูคริสต์ สุดท้าย 2  นีไฟ 30 เปิดโอกาสให้ท่านและนักศึกษาได้ 
สนทนาถึงสภาพที่ดำารงอยู่ในช่วงมิลเลเนียม ช่วยให้นักศึกษา
เห็นรางวัลที่รอคอยผู้คนแห่งพันธสัญญาของพระเจ้า

หลักคำาสอนและหลักธรรมบางประการ
•	ในวันเวลาสุดท้าย คนเป็นอันมากจะถูกหลักคำาสอนเท็จหลอก 

(ดู 2 นีไฟ 28)

•	พระคัมภีร์มอรมอนเป็นพยานร่วมกับพระคัมภีร์ไบเบิลว่า 
พระเจ้าคือพระผู้เป็นเจ้า (ดู 2 นีไฟ 29)

•	การเชื่อฟัง การกลับใจ และศรัทธาในพระเยซูคริสต์ทำาให้เรา
มีคุณสมบัติเป็นผู้คนแห่งพันธสัญญาของพระเจ้า (ดู 2 นีไฟ 
30:1–8)

ข้อเสนอแนะสำาหรับการสอน
2 นีไฟ 28 ในวันเวลาสุดท้าย คนเป็นอันมากจะถูกหลัก
คำาสอนเท็จหลอก 

เช้ือเชิญนักศึกษาให้พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างหลักคำาสอน 
เท็จกับความจองหองอย่างถี่ถ้วนขณะพวกเขาศึกษา 2 นีไฟ 28

เขียนแผนภูมิต่อไปนี้บนกระดาน

2 นีไฟ	28:1–8 2 นีไฟ	28:9–16

2 นีไฟ	28:17–24 2 นีไฟ	28:25–32
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•	ท่านประทับใจอะไรเกี่ยวกับการตอบสนองของพระเจ้าในข้อ 

เหล่านี้ ท่านเคยเห็นความจริงในพระวจนะของพระองค์เมื่อ

ใด

•	เราจะใช้ 2  นีไฟ 29 ไขข้อกังวลของผู้คนเกี่ยวกับพระคัมภีร์

มอรมอนได้อย่างไร

ถ้าเห็นเหมาะสม ให้เชิญอดีตผู้สอนศาสนาในชั้นเรียนเล่าประ- 

สบการณ์ของพวกเขาเม่ือคร้ังพวกเขาแบ่งปันพระคัมภีร์มอรมอน 

กับผู้สนใจ อธิบายว่าพวกเขาอาจจะเล่าประสบการณ์เมื่อผู้คน 

ยอมรับพระคัมภีร์เล่มนี้อย่างง่ายดายและเมื่อผู้คนปฏิเสธหรือ 

ยอมรับได้ยาก ถามอดีตผู้สอนศาสนาว่าพวกเขาเรียนรู้อะไร 

จากประสบการณ์เหล่านี้ ท่านอาจต้องการเล่าประสบการณ์ที่

ท่านมีและแบ่งปันสิ่งที่ท่านเรียนรู้

2 นีไฟ 30:1–8 การเชื่อฟัง การกลับใจ และศรัทธาใน
พระเยซูคริสต์ทำาให้เรามีคุณสมบัติเป็นผู้คนแห่งพันธ- 
สัญญาของพระเจ้า 

ให้นักศึกษาอ่าน 2 นีไฟ 30:1–2 ในใจ 

•	ตามที่นีไฟกล่าว บุคคลหนึ่งต้องทำาอะไรจึงจะเป็นส่วนหนึ่ง 

ของผู้คนแห่งพันธสัญญาของพระเจ้าได้

•	ท่านคิดว่าเหตุใดการกลับใจจึงจำาเป็นขณะท่ีเราทำาพันธสัญญา 

กับพระเจ้า ท่านคิดว่าเหตุใดการกลับใจจึงจำาเป็นต่อการเชื่อ

ในพระเยซูคริสต์

เชิญนักศึกษาหกคนอ่านออกเสียง 2 นีไฟ 30:3–8 คนละข้อ ขอ 

ให้นักศึกษาระบุความรู้ที่จะนำากลับคืนมาให้ลูกหลานของนีไฟ 

และชาวยิวในวันเวลาสุดท้าย (ท่านอาจต้องการชี้ให้เห็นว่าใน  

2  นีไฟ 30:1–8 นีไฟกล่าวถึงคนกลุ่มเดียวกับที่โมโรไนกล่าวไว้ 

ในปกในของพระคัมภีร์มอรมอน คนต่างชาติ ชาวยิว และ

ชาวเลมัน)

•	ท่านคิดว่าความรู้นี้จะช่วยให้อิสราเอลที่กระจัดกระจายมา

รวมกันในพันธสัญญาอีกครั้งอย่างไร

•	ตามที่กล่าวไว้ใน ข้อ 8 ผู้คนของพระเจ้าอยู่ที่ใด

•	เราจะทำาอะไรได้บ้างเพ่ือช่วยให้ผู้อ่ืนทำาและรักษาพันธสัญญา 

กับพระเจ้า

•	ถ้อยคำาของพระคัมภีร์มอรมอน “ส่งเสียงเรียกไปยังสุดแดน 
แผ่นดินโลก” ในทางใด (2 นีไฟ 29:2) (ท่านอาจต้องการให้
นักศึกษาเปิดอ่านคำากล่าวของประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน 
และประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ในคู่มือนักศึกษาหน้า 104– 
105 คำากล่าวของประธานเบ็นสันมีอยู่ในดีวีด	ี A 	ด้วย)

อธิบายว่าทั้งที่มีสภาวการณ์และจุดประสงค์อันน่า “อัศจรรย์” 
ของพระคัมภีร์มอรมอน คนมากมายในโลกก็ยังไม่ยอมรับพระ
คัมภีร์ดังกล่าว เชิญนักศึกษาคนหนึ่งอ่าน 2 นีไฟ 29:3

อธิบายว่าส่วนท่ีเหลือของบทน้ีคือพระวจนะของพระเจ้าถึงคน 
ที่พูดว่าพระคัมภีร์ไบเบิลมีพระวจนะทั้งหมดของพระผู้เป็นเจ้า 
เชื้อเชิญนักศึกษาให้อ่าน 2 นีไฟ 29:7–14 เป็นส่วนตัวหรือกับคู่ 
โดยทำาหมายเหตุไว้ในพระคัมภีร์ของพวกเขาว่าการปรากฏออก 
มาของพระคัมภีร์มอรมอนแสดงให้โลกเห็นอะไร หลังจากให ้
เวลามากพอแล้ว ขอให้นักศึกษาแบ่งปันสิ่งที่พวกเขาค้นพบ คำา
ตอบของพวกเขาอาจได้แก่

1. พระผู้เป็นเจ้าทรงจดจำาลูกๆ ของพระองค์ในทุกประชาชาต ิ
และทรงส่งพระวจนะของพระองค์ไปให้คนทั้งปวง (ดู ข้อ 7)

2. ผู้คนไม่ควรพร่ำาบ่นเมื่อพวกเขาได้รับพระวจนะของพระเจ้า 
มากขึ้น (ดู ข้อ 8)

3. พระเจ้าตรัสพระวจนะเหมือนกันแก่ทุกประชาชาติ (ดู ข้อ 8)

4. พระเจ้าทรงเป็นเหมือนเดิมเสมอ และพระองค์ตรัสตามความ 
พอพระทัยของพระองค์ (ดู ข้อ 9)

5. ผู้คนไม่ควรคิดว่าพระคัมภีร์ไบเบิลมีพระวจนะทั้งหมดของ 
พระเจ้าหรือว่าพระเจ้ามิทรงให้เขียนพระวจนะเพิ่มขึ้นอีก (ดู 
ข้อ 10; ดู Bible Dictionary, “Lost Books” ด้วย) 

6. พระเจ้าทรงบัญชาคนทั้งปวงในทุกประชาชาติให้บันทึกพระ 
วจนะของพระองค์ (ดู ข้อ 11)

7. พระเจ้าจะทรงพิพากษาประชาชาติต่างๆ จากหนังสือที่พระ 
องค์ทรงให้เขียนไว้ (ดู ข้อ 11–12)

8. พยานพระคัมภีร์ทั้งสามเล่มในวันเวลาสุดท้ายคือพระคัมภีร์ 
ไบเบิล พระคัมภีร์มอรมอน และบันทึกของบรรดาเผ่าที่สูญ- 
หายไปของอิสราเอล (ดู ข้อ  13 สังเกตว่าพยานอื่นๆ ได้แก่ 
พระคัมภีร์หลักคำาสอนและพันธสัญญา พระคัมภีร์ไข่มุกอัน
ล้ำาค่า และคำาสอนของศาสดาพยากรณ์ยุคสุดท้าย)

9. พระคัมภีร์จากทุกประชาชาติจะร่วมกันแสดงให้เห็นว่าพระ 
เจ้าคือพระผู้เป็นเจ้า (ดู ข้อ 14)

2 นีไฟ 28–30
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อ่านคำากล่าวต่อไปนี้ของประธานสเป็นเซอร์  ดับเบิลยู. คิมบัลล์ 
(1895–1985) ประธานศาสนจักรคนที่ 12

“เม่ือซาตานถูกมัดในครอบครัวหน่ึง—เม่ือซาตานถูกมัดไว้ 
ในชีวิตหนึ่ง—มิลเลเนียมก็ได้เริ่มขึ้นแล้วในครอบครัวนั้น 
ในชีวิตนั้น” (The Teachings of Spencer  W. Kimball, 
ed. Edward L. Kimball [1982], 172)

แสดงประจักษ์พยานของท่านถึงหลักธรรมที่ประธานคิมบัลล์ 
สอน เช้ือเชิญนักศึกษาให้ไตร่ตรองในใจถึงส่ิงท่ีพวกเขาสามารถ 
ทำาได้เพื่อเริ่มรับพรของมิลเลเนียม

2 นีไฟ 30:9–18 ในระหว่างมิลเลเนียม ซาตานจะไม่มี
อำานาจเหนือใจผู้คน

นีไฟพยากรณ์ว่าก่อนการปกครองมิลเลเนียมของพระผู้ช่วยให้ 
รอดบนแผ่นดินโลก จะมีการแบ่งแยกครั้งใหญ่ในบรรดาผู้คน 
ให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่าน 2  นีไฟ 30:9–10 ท่านอาจต้องการให้
นักศึกษาอ่าน หลักคำาสอนและพันธสัญญา 63:54 ด้วย

•	ท่านเห็นหลักฐานอะไรในปัจจุบันท่ีแสดงให้เห็นการแบ่งแยก 
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ระหว่างความชั่วร้ายกับความชอบธรรม

อธิบายว่าใน 2  นีไฟ 30:12–15 นีไฟย้ำาคำาพยากรณ์เรื่องหนึ่ง 
ของอิสยาห์เกี่ยวกับมิลเลเนียม (ดู 2 นีไฟ 21:6–9) จากนั้นนีไฟ 
ก็ข้ามคำาพยากรณ์ของอิสยาห์และลงรายละเอียดเพิ่มเติม เชิญ 
นักศึกษาคนหนึ่งอ่านข้อ 16–18 ดึงความสนใจของนักศึกษามา 
ยังคำาสัญญาที่ว่า “ซาตานจะไม่มีอำานาจเหนือใจของลูกหลาน 
มนุษย์อีก, เป็นเวลานาน” จากน้ันให้นักศึกษาคนหน่ึงอ่าน 1 นีไฟ 
22:26

•	เหตุใดซาตานจึงจะไม่มีอำานาจเหนือใจผู้คน

บทที่ 13
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“‘หลักคำาสอนของพระคริสต์’ ตามที่นีไฟสอนไว้ในการ 
บรรยายสรุปคร้ังใหญ่ของท่านจะเน้นเร่ืองศรัทธาในพระเจ้า 
พระเยซูคริสต์ การกลับใจ บัพติศมาโดยลงไปในน้ำาทั้งตัว 
การรับของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ และการ 
อดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่. . . ตามที่ใช้ในพระคัมภีร์ 
มอรมอน ‘หลักคำาสอนของพระคริสต์’ เรียบง่ายและตรง 
ไปตรง มุ่งเน้นหลักธรรมเบื้องต้นของพระกิตติคุณโดย
เฉพาะ รวมไปถึงถ้อยคำาอันเป็นกำาลังใจให้อดทน ยืนหยัด  
และมุ่งมั่น อันที่จริง เราพบว่าความเรียบง่ายและความ
ตรงไปตรงมาใน‘หลักคำาสอนของพระคริสต์’ นี่เองที่มี
ประสิทธิผล . . .

“. . .หลักคำาสอนของพระคริสต์ไม่ซับซ้อน ชัดเจนและสม- 
บูรณ์อย่างสุดซึ้ง สวยงาม และมุ่งมั่นต่อจุดประสงค์เพียง 
ประการเดียว” (Christ and the New Covenant: The 
Messianic Message of the Book of Mormon [1997], 
49–50, 56)

อธิบายว่านีไฟสอนหลักคำาสอนของพระคริสต์ใน 2 นีไฟ 31

ขอให้นักศึกษาศึกษา 2  นีไฟ 31:5–9 และระบุเหตุผลว่าทำาไม 
พระเยซูคริสต์ทรงรับบัพติศมา เขียนคำาตอบของนักศึกษาบน 
กระดาน พวกเขาอาจรวมไว้ด้วยว่าพระองค์ทรงรับบัพติศมาเพ่ือ 
ทำาให้ความชอบธรรมทั้งหมดสมบูรณ์ เพื่อนอบน้อมถ่อมพระ 
องค์ต่อพระพักตร์พระบิดา เพื่อทำาพันธสัญญาว่าจะเชื่อฟัง เพื่อ
จะได้เข้าไปในอาณาจักรซีเลสเชียล และเพื่อเป็นแบบอย่างให้
เราทำาตาม

เชื้อเชิญนักศึกษาให้อ่าน 2 นีไฟ 31:10–18 ในใจ ขอให้พวกเขา 
ค้นคว้าข้อเหล่านี้เพื่อดูว่าพวกเขาสามารถเรียนรู้อะไรได้บ้าง 
เกี่ยวกับศรัทธา การกลับใจ บัพติศมา ของประทานแห่งพระ 
วิญญาณบริสุทธิ์ และการอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่ อธิบาย
ว่าพวกเขาควรมองหาความหมายในคำาสอนของนีไฟเช่นเดียว
กับคำาเฉพาะอื่นๆ ตัวอย่างเช่น พวกเขาควรหาแบบอย่างของ
ศรัทธานอกจากคำาว่า ศรัทธ�

เม่ือนักศึกษามีเวลาอ่านและไตร่ตรองมากพอแล้ว ช่วยพวกเขา 
สนทนาว่าพวกเขาเรียนรู้อะไร เพ่ือช่วยให้พวกเขาเข้าใจลักษณะ 
พื้นฐานของหลักคำาสอนและศาสนพิธีดังกล่าวไว้ในข้อเหล่านี้ 
ให้สนทนาหลักธรรมและศาสนพิธีทีละอย่าง

นักศึกษาพึงเข้าใจว่าหลักธรรมและศาสนพิธีแต่ละอย่างจำาเป็น
ต่อการที่เราจะได้รับพรจากการชดใช้อย่างครบถ้วน หลักธรรม

2 นีไฟ 31–33

บทที ่   14

บทนำา
ขณะให้ข่าวสารสุดท้ายแก่ผู้คน นีไฟสอนหลักคำาสอนของพระ 
คริสต์ “ตามความแจ้งชัดของการพยากรณ์ [ของเขา]” (2  นีไฟ  
31:2) เขาสอนว่าเราต้องทำาตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์  
กลับใจจากบาป รับบัพติศมา รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ และ 
อดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่ “หลักคำาสอนของพระคริสต์” ดังกล่าว 
นี้ได้รับการเปิดเผยโดยสุรเสียงของพระเยซูคริสต์และได้รับ
การยืนยันโดยสุรเสียงของพระบิดา (ดู 2 นีไฟ 31:12, 15) นีไฟ
ประกาศว่าเมื่อเราทำาตามหลักคำาสอนของพระคริสต์ เราจะได้
รับชีวิตนิรันดร์ (ดู 2 นีไฟ 31:20)

นีไฟให้ข่าวสารของท่านต่อไปโดยกระตุ้นเราให้ “ด่ืมด่ำาพระวจนะ 
ของพระคริสต์” (2 นีไฟ 32:3) “รับพระวิญญาณบริสุทธิ์” (2 นีไฟ  
32:5) และ “สวดอ้อนวอนเสมอ” (2 นีไฟ 32:9) ขณะที่ท่านสอน 
จากข่าวสารของนีไฟ ท่านสามารถรับรองกับนักศึกษาได้ว่าถ้า 
พวกเขาดำาเนินชีวิตตามการกระตุ้นเตือนของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรง “แสดงแก่ [พวกเขา] ถึงสิ่ง
ทั้งปวงที่ [พวกเขา] ควรทำา” (2 นีไฟ 32:5)

นีไฟสรุปข่าวสารของเขาด้วยคำาวิงวอนขอให้เราเชื่อในพระเยซู 
คริสต์ เขาสอนว่าเมื่อเราเชื่อในพระคริสต์ เราย่อมพร้อมรับพระ 
วจนะของพระองค์ในพระคัมภีร์ (ดู 2 นีไฟ 33:10) ท่านสามารถ
ช่วยให้นักศึกษาเห็นว่าศรัทธาของพวกเขาในพระเจ้าพระเยซู
คริสต์ยกระดับความเข้าใจและความสำานึกคุณต่อพระวจนะ
ของพระองค์ที่ศาสดาพยากรณ์ยุคสุดท้ายมอบให้อย่างไร

หลักคำาสอนและหลักธรรมบางประการ
•	หลักคำาสอนของพระคริสต์นำาไปสู่ชีวิตนิรันดร์ (ดู 2 นีไฟ 31)

•	พระวจนะของพระคริสต์และพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเรา 
ถึงสิ่งที่เราควรทำา (ดู 2 นีไฟ 32; 33:1–5)

•	คนท่ีเช่ือในพระเยซูคริสต์จะเช่ือถ้อยคำาของนีไฟด้วย (ดู 2 นีไฟ 
33:3–15)

ข้อเสนอแนะสำาหรับการสอน
2 นีไฟ 31 หลักคำาสอนของพระคริสต์นำาไปสู่ชีวิตนิรันดร์
เขียนคำาว่า หลักคำ�สอนของพระคริสต์ บนกระดาน ชี้ให้เห็นว่า
นีไฟใช้วลีนี้ใน 2 นีไฟ 31:2, 21

แบ่งปันคำากล่าวต่อไปนี้ซึ่งเอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์  อาร์. ฮอลแลนด์
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองอธิบายความเรียบง่ายและความ
ตรงไปตรงมาของ “หลักคำาสอนของพระคริสต์” ตามที่สอนไว้ใน
พระคัมภีร์มอรมอน
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•	ท่านจะทำาตามพระผู้ช่วยให้รอดได้อย่างครบถ้วนมากข้ึนด้วย 
วิธีใด

2 นีไฟ 31:19–20; 32:2–3 ด่ืมด่ำาพระวจนะของพระคริสต์
ขอให้นักศึกษาอ่าน 2 นีไฟ 31:19–20; 32:2–3

•	สำาหรับท่านแล้วมุ่งหน้าหมายความว่าอย่างไร ดื่มด่ำาพระ
วจนะของพระคริสต์หมายความว่าอย่างไร เราจะพบพระ
วจนะของพระคริสต์ได้ที่ใด

แบ่งปันคำากล่าวต่อไปนี้ของประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน 
(1899–1994) ประธานศาสนจักรคนที่ 13

“เราจำาเป็นต้อง ‘มาหาพระคริสต์, และได้รับการทำาให้ดี 
พร้อมในพระองค์.’ (โมโรไน 10:32) เราจำาเป็นต้องมา 
‘ด้วยใจที่ชอกช้ำาและวิญญาณที่สำานึกผิด’ (3 นีไฟ 12:19) 
โดยหิวและกระหายความชอบธรรม (ดู 3 นีไฟ 12:6) เรา 
จำาเป็นต้องมา ‘ดื่มด่ำาพระวจนะของพระคริสต์’ (2  นีไฟ  
31:20) ขณะที่เราได้รับพระวจนะนั้นผ่านพระคัมภีร์ของ 
พระองค์ ผู้ได้รับการเจิมของพระองค์ และพระวิญญาณ 
ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์” (A Witness and a Warning 
[1988], 51)

•	การดื่มด่ำาพระวจนะของพระเยซูคริสต์ช่วยให้เรามี “ความ
เจิดจ้าอันบริบูรณ์แห่งความหวัง, และความรักต่อพระผู้เป็น
เจ้าและต่อมนุษย์ทั้งปวง” ในทางใด

•	ความรักที่เรามีต่อพระคัมภีร์ช่วยให้เราอดทนจนกว่าชีวิตจะ
หาไม่ได้อย่างไร

เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองอธิบายว่า
เราจะดื่มด่ำาพระวจนะของพระคริสต์ได้อย่างไร

“ถ้าท่านและข้าพเจ้าต้องการด่ืมด่ำาพระวจนะของพระคริสต์ 
เราต้องศึกษาพระคัมภีร์และซึมซับพระวจนะของพระองค์ 
ผ่านการไตร่ตรองและทำาให้พระวจนะเหล่านั้นเป็นส่วน 
หนึ่งของความคิดและการกระทำาทุกอย่างของเรา” (ใน  
Conference Report, Oct. 1998, 16; หรือ เลียโฮน� ม.ค. 
1999 หน้า 15)

•	ท่านทำาอะไรไปแล้วบ้างเพ่ือให้การศึกษาพระคัมภีร์ประจำา
วันของท่านเป็นประสบการณ์ที่มีความหมาย

•	พระคัมภีร์เปรียบเสมือนงานเลี้ยงสำาหรับท่านอย่างไร

และศาสนพิธีเหล่านี้เป็นรากฐานของหลักคำาสอนของพระเยซู
คริสต์เพราะจำาเป็นต่อการที่เราจะสามารถมาหาพระองค์ได้

ใช้คำาถามต่อไปนี้บางข้อหรือทั้งหมดเพื่อนำาการสนทนาของ 
นักศึกษา

•	นอกจากเหตุผลที่ให้ไว้สำาหรับบัพติศมาของพระเยซูแล้ว ยัง
มีเหตุผลอะไรอีกบ้างที่เราจำาเป็นต้องรับบัพติศมา (เพื่อรับ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ [ดู ข้อ  12–14] เพื่อรับการปลดบาป
ของเรา [ดู ข้อ 17] และเพื่อเป็นสมาชิกของศาสนจักร [ดู คพ. 
20:37])

•	ขณะที่ท่านค้นคว้าข้อเหล่านี้ ท่านเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับศรัทธา 
เกี่ยวกับการกลับใจ เกี่ยวกับบัพติศมา เกี่ยวกับของประทาน
แห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ เกี่ยวกับการอดทนจนกว่าชีวิตจะ
หาไม่

•	หลักธรรมและศาสนพิธีเบื้องต้นแต่ละอย่างสัมพันธ์กับการ
ชดใช้ของพระเยซูคริสต์อย่างไร

•	แต่ละประเด็นในหลักคำาสอนของพระคริสต์นำาไปสู่ประเด็น
ถัดไปอย่างไร ตัวอย่างเช่น ศรัทธานำาไปสู่การกลับใจอย่างไร 
พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยให้เราอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่
อย่างไร

•	หลักธรรมและศาสนพิธีทั้งหมดนี้สัมพันธ์กันในทางใด

ช่วยให้นักศึกษาเห็นว่าการกลับใจและบัพติศมาไม่ใช่ทางเข้า 
อาณาจักรซีเลสเชียล แต่เป็นทางเข้าสู่เส้นทางที่นำาไปสู่ชีวิต 
นิรันดร์ เชื้อเชิญนักศึกษาให้ค้นคว้า 2  นีไฟ 31:19–20 และ 
ระบุหลักธรรมที่เราต้องทำาตามเพื่อให้ได้ชีวิตนิรันดร์ กระตุ้นนัก 
ศึกษาให้เน้นหลักธรรมเหล่านี้ด้วยปากกาเน้นข้อความในพระ 
คัมภีร์ของพวกเขา

•	นอกจากกลับใจและรับบัพติศมาแล้ว เราต้องทำาอะไรจึงจะ
ได้ชีวิตนิรันดร์

•	คำาว่า คว�มแน่วแน่ หมายความว่าอะไร คำานี้บรรยายความ
ก้าวหน้าของเราตามเส้นทางสู่ชีวิตนิรันดร์อย่างไร

•	ท่านคิดว่าเหตุใดการรักคนทั้งปวงจึงเป็นข้อกำาหนดสำาหรับ
ชีวิตนิรันดร์

•	2 นีไฟ 31:16 ช่วยอธิบายความหมายของการอดทนจนกว่า
ชีวิตจะหาไม่อย่างไร

•	ท่านอาจต้องการกระตุ้นนักศึกษาให้ท่องจำา  2 นีไฟ  31:20

ให้เวลานักศึกษาใคร่ครวญคำาถามต่อไปนี้สักครู่ เสนอแนะให้
พวกเขาเขียนคำาตอบของคำาถามนี้เป็นส่วนตัว

บทที่ 14
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2 นีไฟ 31–33

ถามคำาถามต่อไปนี้บางข้อหรือทั้งหมดเพื่อประเมินความเข้าใจ
ของนักศึกษา

•	เหตุใดบางครั้งเราจึงดิ้นรนเพื่อให้ได้รับประสบการณ์และ 
เข้าใจเรื่องทางวิญญาณ

•	เมื่อเราทำาตามคำาสอนในข้อเหล่านี้ นีไฟสัญญาอะไร

•	คำาใดใน 2  นีไฟ 32:8 บอกเป็นนัยถึงความร้ายแรงของการ
ละเลยไม่สวดอ้อนวอน

•	เหตุใดจึงสำาคัญที่เราต้องสวดอ้อนวอนก่อน “ทำาสิ่งใดถวาย
พระเจ้า” (2 นีไฟ 32:9) ท่านได้รับพรอย่างไรเมื่อท่านทำาตาม
คำาแนะนำาดังกล่าว

•	นีไฟกล่าวว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำาข่าวสาร “ไปสู่ใจลูก 
หลานมนุษย์” (2  นีไฟ 33:1) สำาหรับท่านแล้วนี่หมายความ 
ว่าอย่างไร (ท่านอาจต้องการให้นักศึกษาอ่านคำากล่าวของ 
เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์ในคู่มือนักศึกษาหน้า 111)

2 นีไฟ 33:3–15 คนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์จะเชื่อถ้อย 
คำาของนีไฟด้วย 
ขอให้นักศึกษาอ่าน 2  นีไฟ 33:4–5 และเขียนเหตุผลที่นีไฟให้
ไว้ว่าเหตุใดถ้อยคำาของเขาจึงเป็นขุมพลังสำาหรับคนที่จะอ่าน 
เหตุผลเหล่านั้นควรรวมถึงเหตุผลต่อไปนี้ 

1. ถ้อยคำาของนีไฟชักชวนผู้คนให้ทำาดี

2. สอนผู้สืบตระกูลของลีไฮเกี่ยวกับบรรพชนของพวกเขา

3. พูดถึงพระเยซูคริสต์และชักชวนผู้คนให้เชื่อในพระองค์

4. กระตุ้นผู้คนให้อดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่

5. พูดรุนแรงติเตียนบาป

เพื่อช่วยให้นักศึกษาเข้าใจบทบาทของนีไฟ—และบทบาทของ 
ศาสดาพยากรณ์ท้ังปวง—คือเพ่ือชักชวนผู้คนให้เช่ือในพระคริสต์ 
จงถามคำาถามต่อไปนี้

•	นีไฟบันทึกข้อมูลลักษณะใดเพื่อชักชวนผู้คนให้เชื่อในพระ
คริสต์

•	การศึกษาถ้อยคำาของนีไฟช่วยให้ท่านต้องการใกล้ชิดพระ
คริสต์มากขึ้นอย่างไร

•	ศาสดาพยากรณ์ยุคปัจจุบันทำาอะไรเพื่อชักชวนเราให้เชื่อใน 
พระคริสต์ (เชื้อเชิญนักศึกษาให้ทบทวนคำาแนะนำาจากการ 
ประชุมใหญ่สามัญครั้งล่าสุด)

สรุปโดยแสดงประจักษ์พยานของท่านเกี่ยวกับถ้อยคำาของนีไฟ 
เชื้อเชิญนักศึกษาให้แบ่งปันประจักษ์พยานของพวกเขาเช่นกัน

2  นีไฟ 32; 33:1–5 พระวจนะของพระคริสต์และพระ
วิญญาณบริสุทธิ์สอนเราถึงสิ่งที่เราควรทำา

ขอให้นักศึกษาอ่าน 2  นีไฟ 32:3, 5 ชี้ให้เห็นว่าในข้อเหล่านี้  
นีไฟเป็นพยานถึงแหล่งความรู้ทางวิญญาณอันสำาคัญยิ่งสอง
แหล่ง ได้แก่ พระวจนะของพระคริสต์และพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
(ท่านอาจต้องการเตือนนักศึกษาด้วยว่า 2  นีไฟ 32:3 เป็นข้อผู้
เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ )

•	เราจะอ่านหรือฟังพระวจะของพระคริสต์ได้ที่ใด พระวจนะ
ของพระคริสต์ช่วยให้เรารู้สิ่งที่เราควรทำาอย่างไร

•	พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยให้เรารู้สิ่งที่เราควรทำาอย่างไร

•	พระวจนะของพระคริสต์และการนำาทางของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์สัมพันธ์กันอย่างไร

เขียนพระคัมภีร์อ้างอิงต่อไปนี้บนกระดาน

1 นีไฟ	11:1–6

คพ.76:15–21

คพ.	138:1–11

โจเซฟ	สมิธ—ประวัต	ิ1:11–17

อธิบายว่านี่เป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งในหลายๆ ตัวอย่างที่แสดง
ให้เห็นว่าพระวจนะของพระคริสต์และการนำาทางของพระวิญ- 
ญาณบริสุทธิ์สัมพันธ์กันอย่างไร ให้เวลานักศึกษาศึกษาข้อ 
เหล่านี้ในใจ

•	ศาสดาพยากรณ์เหล่านี้กำาลังทำาอะไรเพื่อให้ได้รับการเปิด 
เผยเพิ่มเติมจากพระเจ้า (เน้นว่านอกจากดื่มด่ำาพระคัมภีร์ 
แล้ว พวกท่านกำาลังตรึกตรองพระวจนะด้วย ดู 1 นีไฟ 11:1; 
คพ. 76:15–19; 138:1, 11; โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:12–13)

•	พระวจนะของพระคริสต์และการกระตุ้นเตือนของพระวิญ- 
ญาณบริสุทธิ์รวมกันในการเปิดเผยเหล่านี้อย่างไร

•	ท่านคิดว่าเหตุใดการดื่มด่ำาพระวจนะของพระคริสต์จึงช่วย
ให้เราได้รับการกระตุ้นเตือนของพระวิญญาณบริสุทธิ์

ขอให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่าน 2  นีไฟ 33:2 เน้นว่าเมื่อผู้คนทำาใจ 
แข็งกระด้าง พระวิญญาณบริสุทธิ์ “ไม่มีที่อยู่ในพวกเขา” จาก 
น้ันขอให้นักศึกษาแบ่งเป็นคู่ๆ เช้ือเชิญแต่ละคู่ให้อ่านและสนทนา 
2 นีไฟ 32:4–9 และ 33:1–3 ในการสนทนาของพวกเขา กระตุ้น
พวกเขาให้พูดคุยกันว่าพวกเขาจะเตรียมใจให้พระวิญญาณ 
บริสุทธ์ิมีท่ีอยู่ในพวกเขาได้อย่างไร หลังจากให้เวลามากพอแล้ว 
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อธิบายว่าวันนี้ท่านจะสนทนาโอวาทบางส่วนซึ่งเจคอบขอร้อง 
ชาวนีไฟให้กลับใจ อ่าน เจคอบ 2:3–9 กับนักศึกษา ให้พวก 
เขาหาคำาหรือวลีที่บรรยายว่าเจคอบรู้สึกอย่างไรกับความรับผิด 
ชอบของเขาในสมัยนั้น

•	อะไรทำาให้จิตวิญญาณของเจคอบเศร้าโศก

•	เหตุใดเจคอบจึงรู้สึกว่าเป็นส่ิงสำาคัญท่ีเขาต้องพูดกับชาว 
นีไฟเกี่ยวกับบาปของคนเหล่านั้น

ให้นักศึกษาอ่าน เจคอบ 1:17–19; 2:2–3, 9–11 ในใจ ท่านอาจ 
ต้องการเชื้อเชิญพวกเขาให้อ่านถ้อยคำาของเจคอบใน 2  นีไฟ 
9:48 ขณะที่พวกเขาอ่าน กระตุ้นพวกเขาให้หาเหตุผลว่าทำาไม 
เจคอบสอนการกลับใจให้คนของเขาแม้หน้าที่นี้จะทำาให้เขา 
หนักใจ แนะนำานักศึกษาให้ทำาเคร่ืองหมายส่ิงท่ีพบ แบ่งนักศึกษา 
เป็นคู่ๆ และแบ่งปันสิ่งที่พวกเขาพบ เมื่อทุกคนมีโอกาสแบ่งปัน
กับคู่แล้ว เชิญนักศึกษาสองสามคนแบ่งปันกับทุกคนในชั้น คำา
ตอบอาจได้แก่

1. พระเจ้าทรงบัญชาเขาให้ทำาเช่นน้ัน (ดู เจคอบ 1:17; 2:10–11) 

2. น่ีเป็นส่วนหน่ึงของการขยายงานในตำาแหน่งของเขา (ดู เจคอบ 
1:18–19; 2:2)

3. เขาไม่ต้องการรับผิดชอบบาปของผู้คน (ดู เจคอบ 1:19; 2:2)

4. เขารู้สึกกังวลมากกับความผาสุกของจิตวิญญาณผู้คน (ดู  
เจคอบ 2:3)

•	ท่านประทับใจอะไรกับเหตุผลของของเจคอบในการสั่งสอน
การกลับใจ เพราะเหตุใด

เตือนนักศึกษาว่าผู้นำาฐานะปุโรหิตเป็นตัวแทนของพระผู้ช่วย 
ให้รอดเมื่อพวกเขาขอร้องผู้คนให้กลับใจ เชื้อเชิญนักศึกษาให ้
ใคร่ครวญว่าพวกเขาตอบสนองอย่างไรเม่ือได้ยินผู้นำาศาสนจักร 
คนหนึ่งในท้องที่หรือระดับสามัญเตือนเรื่องบาปและผลของ
บาป

เจคอบ 2:12–21 เราควรแสวงหาอาณาจักรของพระผู้
เป็นเจ้าก่อนแสวงหาความร่ำารวย

เขียนจำานวนเงินก้อนโตบนกระดาน

•	ท่านจะทำาอะไรถ้าท่านมีเงินใช้มากขนาดนี้ในหนึ่งวัน

เชิญนักศึกษาบางคนเขียนคำาตอบของพวกเขา

เจคอบ 1–4

บทที ่   15

บทนำา
“โดยท่ีได้รับงานมอบหมาย [ของเขา] จากพระเจ้าก่อน” (เจคอบ 
1:17) เจคอบจึงเตือนชาวนีไฟเกี่ยวกับความชั่วร้ายใหญ่หลวงที่ 
แพร่หลายในหมู่พวกเขา อันได้แก่ ความจองหอง การใช้ความ 
มั่งคั่งอย่างไม่ถูกต้อง และการฝ่าฝืนกฎความบริสุทธิ์ทางเพศ  
หลังจากเตือนเรื่องบาปเหล่านี้ เจคอบวิงวอนผู้คนของเขาให้ 
“คืนดีกับ [พระบิดา] ผ่านการชดใช้ของพระคริสต์, พระบุตรองค์
เดียวที่ถือกำาเนิดจากพระองค์” (เจคอบ 4:11)

ในโลกทุกวันนี้ คนเป็นอันมากตกสู่การล่อลวงแบบเดียวกับที ่
เจคอบขอร้องชาวนีไฟให้หลีกเล่ียง ขณะนักศึกษาทำาความเข้าใจ 
และประยุกต์ใช้คำาสอนของเจคอบ พวกเขาจะได้รับพลังต้าน 
ทานการล่อลวง เมื่อพวกเขารู้สึกว่าพระวิญญาณเป็นพยานถึง 
คำาสอนเหล่านี้ พวกเขาจะพร้อมดำาเนินชีวิตตามมาตรฐานของ
พระเจ้ามากขึ้น

หลักคำาสอนและหลักธรรมบางประการ
•	ผู้นำาศาสนจักรมีความรับผิดชอบจากเบื้องบนให้เตือนเรื่อง

บาป (ดู เจคอบ 1:17–19; 2:1–11)

•	เราควรแสวงหาอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าก่อนแสวงหา
ความร่ำารวย (ดู เจคอบ 2:12–21)

•	พระเจ้าทรงชื่นชมในความบริสุทธิ์ทางเพศ (ดู เจคอบ 2:22–
35; 3:1–14)

•	“เพราะเหตุใดจึงไม่พูดถึงการชดใช้ของพระคริสต์” (เจคอบ 
4:1–15)

ข้อเสนอแนะสำาหรับการสอน
เจคอบ 1:17–19; 2:1–11 ผู้นำาศาสนจักรมีความรับผิด
ชอบจากเบื้องบนให้เตือนเรื่องบาป 

แบ่งปันคำากล่าวต่อไปน้ีของประธานฮาโรลด์  บี. ลี (1899–1973) 
ประธานศาสนจักรคนที่ 11 (มีอยู่ในดีวีด ี A  ด้วย)

“ข้าพเจ้าไม่ลืมคำาพูดที่ [เอ็ลเดอร์] ชาร์ลส์  เอ. คอลลิส 
[แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง] พูดกับข้าพเจ้าวันหนึ่ง . . .  
ท่านพูดว่า ‘คุณรู้อะไรไหม ผมคิดว่าเรื่องสำาคัญที่สุดที่เจ้า 
หน้าที่ชั้นใหญ่อย่างเราควรสั่งสอนไม่ใช่แค่การกลับใจ 
จากบาปเท่านั้น แต่สำาคัญยิ่งกว่านั้นคือสอน โดยเฉพาะ 
คนหนุ่มสาวและท้ังศาสนจักรโดยรวม ให้รู้ถึงความร้ายแรง 
ของบาปและความน่าสะพรึงกลัวซึ่งติดตามคนที่หมกมุ่น
กับบาป’” (ใน Conference Report, Apr. 1956, 108)
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เจคอบได้อย่างไรแม้พระเจ้าจะไม่ประทานพรพวกเขาด้วยความ 
มั่งคั่งร่ำารวย

ขอให้นักศึกษาสำารวจ เจคอบ 2:20–21

•	หลักคำาสอนดังกล่าวมีอิทธพลต่อการใช้เงินและทรัพย์สมบัติ
อื่นๆ ทางโลกของเราอย่างไร หลักคำาสอนดังกล่าวมีอิทธิพล
ต่อวิธีที่เราปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างไร

เจคอบ 2:22–35; 3:1–14 พระเจ้าทรงชื่นชมในความ
บริสุทธิ์ทางเพศ

เขียนบนกระดานว่า เริ่มกระทำ�ในบ�ป และ เริ่มพอกพูนใน 
คว�มชั่วช้�ส�ม�นย์

เชิญนักศึกษาคนหนึ่งอ่านเจคอบ 2:5 และ 2:23 เพื่อช่วยให้ 
นักศึกษาเข้าใจว่าเจคอบหมายถึงอะไรเมื่อเขากล่าวว่าบาง 
คนกำาลังเริ่ม “กระทำาในบาป” และ “พอกพูนในความชั่วช้า- 
สามานย์” ให้แบ่งปันคำากล่าวต่อไปนี้ของเอ็ลเดอร์ดัลลิน  เอช. 
โอ๊คส์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจว่า 
เอ็ลเดอร์โอ๊คส์สอนอะไรเกี่ยวกับบาปของการผิดศีลธรรมที่เพิ่ม
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง

“ในบทที่สองของหนังสือที่มีชื่อของเขา เจคอบกล่าวโทษ 
ผู้ชายทั้งหลายสำาหรับ ‘การผิดประเวณี’ ของพวกเขา  
(ข้อ  23, 28) . . .อะไรคือ ‘การผิดประเวณี” ที่ชั่วช้าอย่าง
มหันต์ แน่นอนว่าผู้ชายบางคนมีโทษฐานกระทำาความชั่ว
อยู่แล้ว แต่ประเด็นหลักในโอวาทครั้งสำาคัญนี้ของเจคอบ 
ไม่เกี่ยวกับความชั่วที่ ทำ�ไปแล้ว แต่เกี่ยวกับความชั่วที่  
คิดจะทำ�

“เจคอบเริ่มต้นกล่าวโอวาทโดยบอกผู้ชายทั้งหลายว่า ‘จน 
ถึงบัดน้ี, [พวกเขา] เช่ือฟังพระวจนะของพระเจ้า’ (เจคอบ 
2:4) แต่เขาบอกต่อจากน้ันว่าเขารู้ความนึกคิดของพวกเขา 
ว่าพวกเขา ‘เริ่มกระทำาในบาปอย่างไร, ซึ่งบาปนั้นดูน่า 
ชิงชังนัก . . .  ต่อพระผู้เป็นเจ้า’ (ข้อ  5) เขากล่าวเพิ่มเติม 
ว่า ‘ข้าพเจ้าต้องเป็นพยานแก่ท่านเกี่ยวกับความชั่วร้าย 
ของใจท่าน’ (ข้อ 6) เจคอบกำาลังพูดเหมือนพระดำารัสของ 
พระเยซูเมื่อพระองค์ตรัสว่า ‘ผู้ใดมองผู้หญิงเพื่อให้เกิดใจ 
กำาหนัดในหญิงนั้น ผู้นั้นได้ล่วงประเวณีในใจกับหญิงนั้น
แล้ว’ (มัทธิว 5:28; ดู 3  นีไฟ 12:28; คพ. 59:6; 63:16 
ด้วย)” (ใน Conference Report, Apr. 2005, 92; หรือ 
เลียโฮน� พ.ค. 2005 หน้า 108; ต้นฉบับเป็นตัวเอน)

อธิบายว่าศาสดาพยากรณ์เตือนเราเสมอเกี่ยวกับอันตราย
ของการแสวงหาความมั่งคั่งจนทำาลายความชอบธรรม เจคอบ
เตือนชาวนีไฟเช่นนั้นในโอวาทของเขา ให้นักศึกษาอ่าน เจคอบ 
2:12–16

•	อันตรายทางวิญญาณอะไรบ้างท่ีคุกคามเราถ้าเราแสวงหา
ความมั่งคั่งมากกว่าแสวงหาความชอบธรรม

•	ท่านคิดว่าเหตุใดความจองหองและการใช้ความม่ังค่ังในทาง 
ที่ผิดจึงสามารถนำาเราให้ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างไร้เมตตา ความ
จองหองทำาลายจิตวิญญาณของผู้คนได้อย่างไร

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสนทนานี้ ท่านอาจต้องการอ่านคำา
กล่าวของประธานเดวิด โอ. แมคเคย์ในคู่มือนักศึกษาหน้า 117

ให้นักศึกษาอ่าน เจคอบ 2:17–20 และรวบรวมแนวทางในการ
ควบคุมเจตคติของเราต่อความร่ำารวย (สังเกตว่า เจคอบ 2:18–
19 เป็นข้อผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ ) หลังจากนักศึกษาทำา 
เสร็จแล้ว ขอให้พวกเขาแบ่งปันสิ่งที่เขียนไว้ ท่านอาจต้องการ
เขียนคำาตอบของพวกเขาไว้บนกระดาน ซึ่งอาจรวมถึงข้อความ
ต่อไปนี้

เราควรคิดว่าคนอื่นเท่าเทียมกับเรา	(ดู	ข้อ 17)

เราควรเผื่อแผ่พรทางโลกของเรา	(ดู	ข้อ 17)

เราควรแสวงหาอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าก่อนแสวงหาความ
มั่งคั่ง	(ดู	ข้อ 18)

เราควรได้รับความหวังในพระคริสต์ก่อนแสวงหาความมั่งคั่ง	
(ด	ูข้อ 19)

เราควรทำาประโยชน์กับความมั่งคั่งของเรา	(ดู	ข้อ 19)

เราไม่ควรข่มเหงผู้อื่นถ้าพวกเขามีน้อยกว่าเรา		
(ด	ูข้อ 20;	ดู	ข้อ 13	ด้วย)

เตือนนักศึกษาให้นึกถึงคำาถามที่ท่านถามตอนเริ่มข้อเสนอแนะ 
การสอนข้อน้ีว่า ท่านจะทำาอะไรถ้าท่านมีเงินก้อนโตให้ใช้ในหน่ึง 
วัน ให้นักศึกษาอ้างคำาตอบที่เขียนไว้และพิจารณาว่าพวกเขา 
จะเปลี่ยนตามคำาสอนของเจคอบหรือไม่ เชื้อเชิญนักศึกษาแต่ 
ละคนให้เขียนย่อหน้าสั้นๆ สรุปเจตคติของเขาต่อความมั่งคั่ง
ทางโลก

ชี้ให้เห็นว่าเราอาจไม่เคยได้เงินก้อนโตไว้ใช้จ่ายในหนึ่งวัน แต่ 
พระเจ้าทรงขอให้เราเผื่อแผ่สิ่งที่เรามี ไม่ว่ามากหรือน้อย แนะ 
นำาให้นักศึกษาไตร่ตรองว่าพวกเขาจะทำาตามคำาแนะนำาของ 

เจคอบ 1–4
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“โดยเฉพาะอย่างยิ่งซาตานพยายามล่อลวงคนที่ดำาเนิน 
ชีวิตสะอาดบริสุทธิ์ให้ทดลองผ่านนิตยสาร ตลับเทปโทร- 
ทัศน์ หรือภาพยนตร์ที่มีภาพร่างกาย [ของบุคคลหนึ่ง] 
เขาต้องการกระตุ้นความอยากเพ่ือให้เกิดความอยาก
ลองอันส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ทางเพศและความด่าง
พร้อยอย่างรวดเร็ว” (ริชาร์ด จี. สก็อตต์ ใน Conference 
Report, Oct. 1994, 51; หรือ Ensign, Nov. 1994, 38)

หลังจากนักศึกษาอ่านคำากล่าวของเอ็ลเดอร์สก็อตต์แล้ว ท่าน
อาจต้องการให้พวกเขาอ่านคำากล่าวของเอ็ลเดอร์สก็อตต์หน้า 
119 ในคู่มือนักศึกษา คำากล่าวนี้มีอยู่ในดีวีด	ี C 	ด้วย)

•	ตามคำาสอนของเอ็ลเดอร์ริชาร์ด  จี. สก็อตต์ ทุกวันนี้ซาตาน
ล่อลวงเราไปสู่ความไม่บริสุทธิ์ทางเพศอย่างไร

•	สื่อลามกคุกคามความบริสุทธิ์ส่วนตัวในด้านใด

เชิญนักศึกษาคนหนึ่งอ่าน เจคอบ 2:28

•	ท่านคิดว่าเหตุใดพระเจ้าทรงชื่นชมความบริสุทธิ์ทางเพศ

อ่าน เจคอบ 2:31–35 และ 3:10 ให้ชั้นเรียนฟัง ขณะที่ท่านอ่าน  
ให้นักศึกษามองหาและทำาเครื่องหมายผลลัพธ์บางประการของ 
การทำาผิดกฎความบริสุทธ์ิทางเพศ เช้ือเชิญนักศึกษาให้แบ่งปัน 
ผลลัพธ์ที่พวกเขาทำาเครื่องหมายไว้ ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจว่า 
นอกจากจะเป็นภัยต่อผู้ทำาบาปแล้ว การผิดศีลธรรมทางเพศ 
มักส่งผลกระทบต่อสมาชิกครอบครัวเช่นกัน

•	การประพฤติผิดศีลธรรมของบุคคลหนึ่งส่งผลกระทบต่อ 
ครอบครัวเขาในทางใด (ท่านอาจต้องการถามเจาะจงลงไป 
ว่าการผิดศีลธรรมทางเพศของบุคคลหน่ึงจะส่งผลต่อคู่สมรส 
บุตรธิดา พ่อแม่ พี่น้อง หรือคู่สมรสและบุตรธิดาในอนาคต
ของเขาอย่างไร)

ให้เวลานักศึกษาสามส่ีนาทีเพ่ือเขียนเหตุผลส่วนตัวที่พวกเขา 
ดำาเนินชีวิตตามกฎความบริสุทธิ์ทางเพศ เชื้อเชิญนักศึกษาให ้
สัญญากับพระเจ้าอีกครั้งว่าจะยังดำาเนินชีวิตให้คู่ควรแก่พรที่ 
มาจากพระบัญญัติข้อนี้ต่อไป เป็นพยานถึงความศักดิ์สิทธิ์ของ 
กฎความบริสุทธิ์ทางเพศและปีติที่มาจากการดำาเนินชีวิตตาม
กฎนั้น

ช่วยให้สมาชิกชั้นเรียนเข้าใจว่าความนึกคิดท่ีไม่ชอบธรรมมา 
ก่อนการกระทำาที่ไม่ชอบธรรม บาปของการทำาผิดศีลธรรมจะ 
เกิดขึ้นน้อยมากถ้าแต่ละคนไม่ยอมให้ตนเองเพิ่มความไม่ชอบ-
ธรรมทีละน้อย

เชื้อเชิญให้นักศึกษาอ่าน เจคอบ 2:23–27

•	ชาวนีไฟพยายามแก้ตัวให้กับความผิดบาปของตนอย่างไร

•	ท่านคิดว่าเหตุใดบางครั้งเราจึงพยายามแก้ตัวให้กับบาป

เชิญสมาชิกชั้นเรียนคนหนึ่งอธิบายกฎความบริสุทธิ์ทางเพศพอ
สังเขป

อธิบายว่าแม้เราจะไม่ถูกล่อลวงให้ทำาบาปเหมือนกับบาปท่ีชาย 
ชาวนีไฟถูกล่อลวงให้ทำา แต่ซาตานอาจพยายามล่อลวงเราใน 
ทำานองเดียวกัน โดยพยายามโน้มน้าวเราให้หาเหตุแก้ตัวให ้
ความนึกคิดและการกระทำาที่เป็นบาป เพื่อช่วยให้นักศึกษาเข้า 
ใจกฎความบริสุทธิ์ทางเพศและวิธีประยุกต์ใช้ในชีวิตพวกเขา 
ให้แบ่งปันข้อความอ้างอิงต่อไปน้ี (ท่านอาจเขียนลงในโปสเตอร์ 
แผ่นใส หรือเอกสารแจกก่อนเวลา คำากล่าวของเอ็ลเดอร์ริชาร์ด 
จี. สก็อตต์มีอยู่ในดีวีด ี B  ด้วย)

“พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาว่าอำานาจการสร้างอันศักดิ์สิทธิ์ 
นั้นจะต้องใช้ระหว่างชายและหญิงผู้ซึ่งแต่งงานตาม
กฎหมายในฐานะสามีและภรรยาเท่านั้น” (“ครอบครัว:  
ถ้อยแถลงต่อโลก” เลียโฮน� ม.ค. 1996 หน้า 113)

“ก่อนแต่งงานจงอย่าทำาส่ิงที่จะกระตุ้นอารมณ์อันทรง 
พลังยิ่ง สิ่งนั้นจะต้องแสดงออกในชีวิตแต่งงานเท่านั้น  
อย่าจูบกันอย่างเร่าร้อน นอนทับร่างของอีกฝ่ายหนึ่ง หรือ
สัมผัสส่วนลับหรือศักดิ์สิทธิ์ของร่างกายอีกฝ่ายหนึ่ง ไม่ว่า 
ใส่หรือไม่ใส่เสื้อผ้าก็ตาม จงอย่าให้ใครทำาเช่นนี้กับท่าน  
อย่ากระตุ้นอารมณ์เหล่านี้กับร่างกายของท่านเอง” (เพื่อ
คว�มเข้มแข็งของเย�วชน [2001] หน้า 27)

“ซาตานล่อลวงเราให้เชื่อว่ามีการสัมผัสทางกายหลาย 
ระดับที่ยอมได้ถ้าทั้งคู่สมยอมและต่างฝ่ายต่างแสวงหา 
สิ่งเร้าอารมณ์อันทรงพลังที่พวกเขาทำาให้เกิดขึ้น และถ้า 
อยู่ในขอบเขตย่อมไม่ส่งผลเสียแต่อย่างใด ในฐานะพยาน
ของพระเยซูคริสต์ ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าผิดแน่นอน

บทที่ 15
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หากจำาเป็นจงช่วยให้นักศึกษาเห็นว่าข้อมูลที่พวกเขาแบ่งปัน 
สัมพันธ์กับการชดใช้ของพระเยซูคริสต์อย่างไร พูดถึงภาพประ- 
กอบบนกระดานขณะที่ท่านสนทนาคำาถามต่อไปนี้

•	ท่านคิดว่าเหตุใดความรู้เรื่องการชดใช้จึงจำาเป็นอย่างยิ่ง

•	ผลลัพธ์บางอย่างของการไม่เห็นว่าเราจำาเป็นต้องรู้เกี่ยวกับ
พระชนม์ชีพและพระพันธกิจของพระเยซูคริสต์อาจได้แก่
อะไรบ้าง

เจคอบพูดถึงคนท่ีไม่ได้ทำาให้ความรู้เรื่องพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์ 
กลางของชีวิตพวกเขา อ่าน เจคอบ 4:14

•	ท่านคิดว่ามอง “ข้ามเครื่องหมาย” หมายความว่าอย่างไร

เพ่ือเพ่ิมความเข้าใจเก่ียวกับวลีน้ี ท่านอาจต้องการเชิญนักศึกษา 
คนหนึ่งอ่านคำากล่าวของเอ็ลเดอร์นีล เอ. แม็กซ์เวลล์แห่งโควรัม
อัครสาวกสิบในคู่มือนักศึกษา หน้า 121

•	ผู้คนตาบอดในด้านใดเมื่อพวกเขามองข้ามเครื่องหมาย

•	ตามที่เจคอบกล่าว อะไรคือ “เครื่องหมาย” ที่ชาวยิวมองไม่
เห็น (ดู เจคอบ 4:15)

ติดรูปพระเยซูคริสต์ใกล้กับภาพประกอบบนกระดาน ประกาศ 
ยืนยันว่าพระผู้ช่วยให้รอดและการพลีพระชนม์ชีพเพ่ือการชดใช้ 
ของพระองค์คือหัวใจของแผนอันสำาคัญยิ่งแห่งความสุขของ 
พระบิดาบนสวรรค์ ขอให้นักศึกษาอ่าน เจคอบ 4:15–16 และ
มองหาผลของการมองข้ามพระเยซูคริสต์และหลักคำาสอนอัน
เป็นศูนย์กลางของพระกิตติคุณ

จบบทเรียนโดยอ่าน เจคอบ 4:12

•	เราสามารถ “พูดถึงการชดใช้ของพระคริสต์” ด้วยวิธีใดบ้าง  
ท่านคิดว่า “เข้าถึงความรู้อันสมบูรณ์เกี่ยวกับ [พระคริสต์]  
หมายความว่าอย่างไร

•	ท่านได้รับพรอย่างไรเม่ือท่านมุ่งความคิดไปที่พระผู้ช่วยให้ 
รอดและพลานุภาพแห่งการชดใช้ของพระองค์

แบ่งปันประจักษ์พยานของท่านเกี่ยวกับการชดใช้ของพระเยซู
คริสต์ถ้าท่านยังไม่ได้แบ่งปัน

เจคอบ 4:1–15 “เพราะเหตุใดจึงไม่พูดถึงการชดใช้ของ 
พระคริสต์”

วาดภาพประกอบต่อไปนี้บนกระดาน

ขอให้นักศึกษาเขียนตัวอย่างข้อมูลที่ “น่ารู้” (คำาตอบอาจได้แก่
เรื่องอย่างเช่นผลการแข่งขันกีฬา เรื่องเล่าสนุกๆ หรือข้อเท็จ 
จริงที่น่าสนใจแต่ไม่สลักสำาคัญ) จากนั้นขอให้พวกเขาเขียน 
ตัวอย่างข้อมูลที่ “ควรรู้” (คำาตอบอาจได้แก่เรื่องอย่างเช่นสูตร 
คณิตศาสตร์ ข้อเท็จจริงสำาคัญทางประวัติศาสตร์ หรือเหตุ- 
การณ์ปัจจุบันที่มีผลกระทบ)

ชี้ให้เห็นว่าขณะท่ีเราพยายามให้ได้ความสูงส่งในอาณาจักร 
ซีเลสเชียล มีข้อมูลบางอย่างที่เรา “จำาเป็นต้องรู้” เชื้อเชิญ 
นักศึกษาให้อ่าน เจคอบ 4:4–12 ในใจ ขณะที่พวกเขาอ่าน ให้ 
พวกเขาทำาเครื่องหมายหลักคำาสอนที่ “จำาเป็นต้องรู้” หลังจาก 
ให้เวลามากพอแล้ว เช้ือเชิญพวกเขาให้แบ่งปันหลักคำาสอนบาง 
ข้อที่พวกเขาทำาเครื่องหมายไว้ ถามว่าเหตุใดพวกเขาจึงรู้สึกว่า
หลักคำาสอนเหล่านั้นจำาเป็น

•	ข้อ 8 และ 10 สอนอะไรเกี่ยวกับวิธีที่เราจะสามารถเรียนรู้สิ่ง
ที่เราจำาเป็นต้องรู้

คว�มรู้แบบต่�งๆ

น่ารู้

ควรรู้

จำาเป็นต้องรู้

เจคอบ 1–4
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ขณะท่ีท่านสอน เจคอบ 5 จงช่วยให้นักศึกษาเห็นความพยายาม 
ไม่หยุดยั้งของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อไถ่ลูกๆ ของพระองค์ แบ่งปัน 
คำากล่าวของเอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์แห่งโควรัมอัคร- 
สาวกสิบสองในคู่มือนักศึกษาหน้า 122

•	ตามท่ีเอ็ลเดอร์ฮอลแลนด์กล่าว ความหมายของอุปมานิทัศน์ 
คืออะไร

•	เอ็ลเดอร์ฮอลแลนด์ช่วยให้เราเข้าใจอะไรเกี่ยวกับงานแห่ง 
การไถ่จากอุปมานิทัศน์หลายข้อที่กล่าวถึงการพรวนดิน ใส่
ปุ๋ย บำารุงเลี้ยง ลิดกิ่ง และต่อกิ่ง

เชื้อเชิญนักศึกษาให้อ่าน เจคอบ 5:3–9 อย่างใคร่ครวญ และ 
ระบุสัญลักษณ์ในอุปมานิทัศน์ เพื่อช่วยให้พวกเขาเข้าใจความ 
หมายของสัญลักษณ์ ให้พวกเขาดูแผนภูมิในคู่มือนักศึกษาหน้า 
123 ท่านอาจต้องการใช้แผนภูมิเป็นเอกสารแจกหรือทำาเป็น 
แผ่นใสฉายกับเครื่องฉายข้ามศีรษะเพื่อให้นักศึกษาใช้อ้างอิง
ตลอดบทเรียน

แบ่งนักศึกษาออกเป็นสี่กลุ่ม อธิบายว่าแต่ละกลุ่มจะศึกษาข้อ 
ที่พูดถึงพระกรณียกิจของพระเจ้าขณะเสด็จเยือนสวนองุ่นของ 
พระองค์ ขอให้พวกเขาระบุส่ิงท่ีพระเจ้าทรงพยายามทำาเพ่ือช่วย 
สวนองุ่นของพระองค์และมองหาหลักธรรมพระกิตติคุณที่พวก
เขาเรียนรู้จากความพยายามเหล่านี้ เขียนงานมอบหมายต่อไป
นี้บนกระดานโดยเว้นที่ให้นักศึกษาเขียนคำาตอบ

กลุ่ม 1
เจคอบ	5:3–14

กลุ่ม 2
เจคอบ	5:15–28

กลุ่ม 3
เจคอบ	5:29–49

กลุ่ม 4
เจคอบ	5:50–77

หลังจากแต่ละกลุ่มมีเวลาสำารวจข้อที่ได้รับมอบหมายแล้ว ขอ
ให้คนหน่ึงจากแต่ละกลุ่มออกมาเขียนสิ่งที่กลุ่มของตนพบไว้
บนกระดาน

เจคอบ 5–7

บทที ่   16

บทนำา
เจคอบบันทึกนิทานสอนใจของซีนัสเกี่ยวกับต้นมะกอก โดย 
อธิบายความพยายามอย่างต่อเน่ืองของพระเจ้าในการช่วยเชื้อ 
สายแห่งอิสราเอลให้รอด (ดู เจคอบ 5) ขณะที่ท่านสอนนิทาน 
สอนใจเรื่องนี้ ท่านสามารถเน้นได้ว่าพระเจ้าทรงยื่นพระหัตถ ์
ออกไป . . .  ตลอดทั้งวัน” เพื่อความรอดของเรา (เจคอบ 6:4)

ตอนจบบันทึก เจคอบเล่าเรื่องการเผชิญหน้ากับเชเร็มคนต่อ 
ต้านพระคริสต์ ขณะที่นักศึกษาดูว่าเจคอบต้านการโจมตีของ 
เชเร็มและเปิดโปงกลโกงของเชเร็มอย่างไร พวกเขาจะได้ฝึก 
แยกแยะความจริงจากความผิดและเสริมกำาลังตนเองต้านทาน
แนวคิดผิดๆ

หลักคำาสอนและหลักธรรมบางประการ
•	พระเจ้าไม่ทรงยุติงานการไถ่ของพระองค์ (ดู เจคอบ 5; 6:4–8)

•	“คนที่ทำางานอย่างขยันหมั่นเพียรในสวนองุ่นของพระองค์จะ
เป็นสุขเพียงใด” (ดู เจคอบ 5:75; 6:1–3)

•	ถ้อยคำาของศาสดาพยากรณ์และการนำาทางของพระวิญญาณ 
บริสุทธิ์ช่วยเราต้านคำาสอนเท็จ (ดู เจคอบ 7)

ข้อเสนอแนะสำาหรับการสอน
เจคอบ 5; 6:4–8 พระเจ้าไม่ทรงยุติงานการไถ่ของ
พระองค์

เพื่อสอน เจคอบ 5 อย่างมีประสิทธิภาพ ท่านควรคุ้นเคยกับ
ช่วงพระคัมภีร์ต่อไปนี้ที่พูดถึงของพระกรณียกิจของพระเจ้าใน 
การเสด็จเยือนสวนองุ่นของพระองค์สี่ครั้ง ข้อ  3–14, 15–28, 
29–49, และ 50–77 เลือกข้อที่ท่านจะสนทนาอย่างระมัดระวัง 
ขณะเตรียมจงทำาสุดความสามารถเพื่อตอบคำาถามที่นักศึกษา 
อาจมี สำาหรับความช่วยเหลือให้ดูแผนภูมิและบทวิจารณ์ใน 
คู่มือนักศึกษาหน้า  122–123 พึงระลึกว่าอุปมานิทัศน์ก็เหมือน 
อุปมาคือสามารถมีหลายความหมายได้ ด้วยเหตุนี้นักศึกษาจึง
อาจเห็นความหมายนอกเหนือจากที่ท่านนำาเสนอในบทเรียน

อธิบายว่าในบทเรียนนี้ นักศึกษาจะสำารวจและสนทนาอุปมา 
นิทัศน์ของศาสดาพยากรณ์ซีนัสเรื่องต้นมะกอก เชื้อเชิญให้นัก 
ศึกษาอ่าน เจคอบ 4:12–18 ในใจ 

•	ตามที่กล่าวไว้ในข้อเหล่านี้ เหตุใดเจคอบจึงกล่าวถึงอุปมา 
นิทัศน์เรื่องนี้ให้ผู้คนฟัง เจคอบกล่าวว่าเขาจะคลี่ความลี้ลับ 
เรื่องใด
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สำาหรับแนวคิดการสอนก่อนหน้านี้ ท่านอาจเลือกฉายวีดิทัศน์ 
เรื่อง “The Olive Tree Allegory” (ใช้เวลา: 14:33), ตอนที่ 7  
ใน Book of Mormon DVD Presentations ขณะชมเรื่องนี้ก่อน 
ฉาย ให้ดูแนวทางของครูใน Book of Mormon Video Guide 
(หมายเลขกำากับ 34810; มีที่ www.ldsces.org ด้วย)

เจคอบ 5:75; 6:1–3 “คนที่ทำางานอย่างขยันหมั่นเพียร
ในสวนองุ่นของพระองค์จะเป็นสุขเพียงใด”

ให้นักศึกษาอ่าน เจคอบ 5:75 และ 6:1–3 ในใจ เสนอแนะให้
พวกเขาพิจารณาพรที่สามารถมาถึงผู้รับใช้ของพระเจ้าได้

•	ข้อเหล่าน้ีสอนอะไรเก่ียวกับคนใช้ท่ีช่วยในสวนองุ่นของพระเจ้า

•	ปัจจุบันใครคือคนใช้ของพระเจ้า พวกเขา “บำารุงเลี้ยง” และ 
“ต่อกิ่ง” อย่างไร

อ่านคำากล่าวต่อไปนี้ของประธานโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ (1876–
1972) ประธานศาสนจักรคนที่ 10

“อุปมาท่ียอดเย่ียม [ของซีนัส] แสดงให้เห็นว่าก่ิงต้นมะกอก 
(ชาวอิสราเอล) ถูกนำาไปทุกภูมิภาคของโลก (สวนองุ่นของ 
พระเจ้า) และถูกต่อกิ่งเข้ากับต้นมะกอกป่า (ประเทศของ 
คนต่างชาติ) ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงกำาลังทำาให้สัญญาที ่
พระเจ้าทรงทำาไว้เกิดสัมฤทธิผล

“ปัจจุบันวิสุทธิชนยุคสุดท้ายกำาลังไปทุกภูมิภาคของโลก
ในฐานะคนใช้ในสวนองุ่นเพื่อรวมผลนี้และเก็บผลไว้รอ 
เวลาที่เจ้าของเสด็จมา” (Answers to Gospel Questions, 
5 vols. [1957–1966], 4:142)

•	เราจะรับใช้พระเจ้าในการรวมครั้งสุดท้ายนี้ด้วยวิธีใดได้บ้าง

เจคอบ 7 ถ้อยคำาของศาสดาพยากรณ์และการนำาทาง
ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราต้าน คำาสอนเท็จ

ก่อนชั้นเรียน ให้เขียนคำาต่อไปนี้บนกระดานหรือเตรียมเป็น 
เอกสารแจกให้นักศึกษาแต่ละคน

หากเวลาเอื้ออำานวย ท่านอาจสนทนาคำาถามต่อไปนี้หนึ่งข้อ 
หรือทั้งสองข้อ

•	เจ้าของสวนองุ่นทำางานกับคนใช้ของเขาหลายครั้งเพื่อลิดกิ่ง 
พรวนดิน และบำารุงเล้ียงต้นไม้ของเขา ส่ิงน้ีบอกอะไรเก่ียวกับ 
ความเกี่ยวข้องของพระเยซูคริสต์ในชีวิตผู้คนของพระองค์

•	ใน ข้อ 41 และ 47 คำาพูดเจ้าของสวนองุ่นบอกอะไรเราเกี่ยว
กับความรู้สึกของพระเจ้าต่อผู้คนของพระองค์

ท่านอาจชี้ให้เห็นข้ออื่นซึ่งอธิบายความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเรา 
อย่างเช่นข้อต่อไปนี้

“เราจะลิดกิ่ง, และพรวนดินรอบโคนต้น, และบำารุงเลี้ยงมัน, 
เพื่อ . . .  ไม่ตาย” (เจคอบ 5:4)

“มันทำาให้เราเศร้าโศกที่เราจะสูญเสียไม้ต้นนี้” (เจคอบ 5:7)

“เราทั้งสองจะทำาอะไรกับต้นไม้เล่า, เพื่อเราจะเก็บรักษาผลดี
ของมันไว้ให้ตัวเราเองอีก?” (เจคอบ 5:33)

“เราอาจเกิดปีติอีกด้วยผลจากสวนองุ่นของเรา” (เจคอบ 5:60)

ท่านอาจชี้ให้เห็นว่า ข้อ  70–74 สอนหลักธรรมของงานเผยแผ่
ศาสนาในวันเวลาสุดท้าย

1. เมื่อเปรียบเทียบกับประชากรโลก กองกำาลังผู้สอนศาสนามี 
น้อย (ดู ข้อ 70)

2. เรามีส่วนในงานของพระเจ้า และพระองค์จะทรงทำางานกับ
เรา (ดู ข้อ 71)

3. คนทำางานในอาณาจักรของพระเจ้าประสบความสำาเร็จก็ต่อ 
เมื่อพวกเขาเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังพระบัญชาของพระเจ้าทุกสิ่ง 
(ดู ข้อ 72)

4. เมื่อผู้สอนศาสนาออกไป พวกเขาพบผู้กล้ามากมายทั่วโลก 
(ดู ข้อ 73)

เชิญนักศึกษาคนหนึ่งอ่าน เจคอบ 6:4–8

•	หลังจากสอนอุปมานิทัศน์ของซีนัสแล้ว เจคอบเน้นหลักธรรม 
พระกิตติคุณเรื่องใด

•	การรู้ว่าพระเจ้าทรงกำาลังยื่น “พระหัตถ์ออกไป [ให้ท่าน] . . .  
ตลอดทั้งวัน” (เจคอบ 6:4) ทำาให้ท่านซาบซึ้งในพระคุณของ
พระองค์มากขึ้นอย่างไร

เจคอบ 5–7
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เช้ือเชิญนักศึกษาให้เปิดไปท่ีคำากล่าวของประธานเอสรา แทฟท์ 
เบ็นสันเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกหลอกในคู่มือนักศึกษา 
หน้า  128 ขอให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่าน ขณะนักศึกษาคนนั้น
อ่านเกี่ยวกับเครื่องนำาทางสามอย่างที่ประธานเบ็นสันกระตุ้น
ให้เราทำาตาม ท่านอาจต้องการเขียนเครื่องนำาทางเหล่านี้ไว้บน
กระดาน

1.	 งานมาตรฐาน	(พระคัมภีร์)

2.	ประธานศาสนจักรในยุคสุดท้าย	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง				
			ประธานที่ยังมีชีวิต

3.	พระวิญญาณบริสุทธิ์

•	เจคอบพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างไรในระหว่างเผชิญหน้า
กับเชเร็ม

•	ตามที่กล่าวไว้ใน เจคอบ 7:10–11 เจคอบใช้พระคัมภีร์กับ
เชเร็มอย่างไร

ขอให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่าน เจคอบ 7:23 จากนั้นให้อีกคนหนึ่ง
อ่านโจเซฟ สมิธ—มัทธิว 1:37

•	การค้นคว้าพระคัมภีร์จะช่วยไม่ให้เราถูกหลอกอย่างไร

•	เราจะทำาอะไรได้บ้างเพ่ือคุ้มครองตัวเราจากคำาสอนเท็จใน
สมัยของเรา

แสดงประจักษ์พยานของท่านถึงความรักของพระเจ้าและการ
เอาพระทัยใส่ลูกๆ ของพระองค์ เน้นว่าเมื่อเราพึ่งพาพระองค์ 
ผู้รับใช้ของพระองค์ พระคัมภีร์ และพระวิญญาณบริสุทธิ์ เรา
สามารถอยู่ใกล้ชิดพระองค์และหลีกเลี่ยงการถูกหลอก

เชเร็มและคำ�สอนของเข�

(เจคอบ	7:1–7)

•	 เจคอบพูดถึงเชเร็มว่าอย่างไร

•	 วัตถุประสงค์เบื้องต้นของเชเร็มคืออะไร

•	 เชเร็มประสบความสำาเร็จเพียงใด

•	 เชเร็มใช้กลยุทธ์หรือเครื่องมืออะไรบ้างในการชักนำาผู้คน
ให้หลงผิด

•	กลยุทธ์เหล่านี้คล้ายกับที่ใช้ในสมัยของเราอย่างไร

เจคอบเปิดโปงคำ�สอนเท็จของเชเร็ม

(เจคอบ	7:5,	8–14)

•	 ขณะที่ท่านศึกษาเรื่องนี้	ท่านเห็นอะไรเกี่ยวกับเจคอบ
ที่ช่วยให้เขารู้ความเท็จในคำาสอนของเชเร็มทั้งที่คนอีก
มากมายถูกหลอก

•	 เจคอบสามารถทำาให้เชเร็มจำานนได้อย่างไร

เช้ือเชิญนักศึกษาให้ค้นหาคำาตอบของคำาถามน้ีใน เจคอบ 7:1–14 
เมื่อให้เวลาพวกเขาศึกษาข้อความนี้แล้ว ถามพวกเขาว่าพวก
เขาจะตอบคำาถามอย่างไร

เชื้อเชิญนักศึกษาให้เปิดไปที่คำากล่าวของประธานเอสรา แทฟท์  
เบ็นสันในคู่มือนักศึกษา หน้า  127 ขอให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่าน 
คำากล่าวนี้มีอยู่ในดีวีด	ี A 	ด้วย

•	ท่านคิดว่าเหตุใดเราจึงต้องรู้ “แผนชั่ว กลยุทธ์ และหลักคำา
สอนของมารในสมัยของเรา”

บทที่ 16
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แบ่งชั้นเรียนออกเป็นคู่ๆ ให้แต่ละคู่อ่าน อีนัส 1:1–5 และช่วย 
กันหาการกระทำาและเจตคติที่ทำาให้การสวดอ้อนวอนมีความ
หมาย หลังจากผ่านไปสองสามนาที ขอให้นักศึกษาแบ่งปันสิ่ง
ที่พวกเขาพบ

เขียนคำาตอบของนักศึกษาไว้บนกระดาน เชื้อเชิญพวกเขาให ้
เขียนหลักธรรมจากการสนทนานี้ที่จะช่วยพวกเขาปรับปรุงการ 
สวดอ้อนวอนส่วนตัว เพ่ือขยายความเข้าใจในเร่ืองดังกล่าวท่าน 
อาจจะอ้างคำากล่าวของเอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์ และเอ็ลเดอร์
นีล เอ. แม็กซ์เวลล์ในคู่มือนักศึกษาหน้า 130–131

อีนัส 1:5–27 เม่ือเราได้รับการให้อภัยบาป ของเราผ่าน 
ศรัทธาในพระคริสต์และพลังเยียวยาของการชดใช้ เรา 
ย่อมปรารถนาจะช่วยให้ผู้อื่นได้รับความรอด 

วาดแผนภาพต่อไปนี้บนกระดาน

ความปรารถนาให้ผู้อื่นได้
รับความรอด →

การให้อภัยบาปของเรา
ผ่านการชดใช้

เชิญนักศึกษาคนหนึ่งอ่าน อีนัส 1:5–8

•	ความรู้สึกใดทำาให้อีนัสรู้ว่าท่านประสบกับพลังของการชำาระ
ให้สะอาดอันเนื่องจากการชดใช้

•	เราจะรู้สึกถึงพลังเดียวกันในชีวิตเราได้อย่างไร

ให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่าน อีนัส 1:9–12

•	ทันทีที่อีนัสรู้สึกได้รับการให้อภัยผ่านการชดใช้ คนต่อมาที่
เขานึกถึงคือใคร

•	ท่านคิดว่าเหตุใดเขาจึงเริ่มนึกถึงผู้อื่น

•	แบบฉบับนี้ช่วยเราได้อย่างไร

อธิบายว่าเม่ือเราได้รับการชำาระให้สะอาดและเปล่ียนแปลงผ่าน 
การชดใช้ เราย่อมพร้อมรับใช้ผู้อื่นมากขึ้น

เช้ือเชิญนักศึกษาให้ยกตัวอย่างของคนท่ีชีวิตเขาแสดงให้เห็นถึง 
ความปรารถนาเพื่อความผาสุกทางวิญญาณของผู้อื่น ท้าทาย
นักศึกษาให้แสวงหาพรส่วนตัวผ่านพลานุภาพของการชดใช้
และจากนั้นช่วยให้ผู้อื่นได้รับพรเหล่านั้นเช่นกัน

อีนัส–ถ้อยคำาของมอรมอน

บทที ่   17

บทนำา
นักศึกษาของท่านอาจคุ้นเคยอยู่แล้วกับเรื่องราวการสวดอ้อน 
วอนท้ังวันและท้ังคืนของอีนัส ท่านสามารถช่วยให้พวกเขาเข้าใจ 
เรื่องนี้ลึกซึ้งขึ้น ขณะที่พวกเขาอ่านและสนทนา พวกเขาจะได้
เรียนรู้เก่ียวกับความพยายามและเจตคติท่ีสามารถทำาให้การ 
สวดอ้อนวอนของพวกเขามีความหมายมากขึ้น พวกเขาจะได ้
เห็นเช่นกันว่าพรของการชดใช้มีผลต่อชีวิตพวกเขาอย่างไร

หนังสือของเจรอม ออมไน และถ้อยคำาของมอรมอนยืนยันว่า 
ชาวนีไฟบางคนกระเสือกกระสนเพราะพวกเขาเลือกไม่ทำาตาม 
คำาสอนของศาสดาพยากรณ์ ขณะที่ท่านสอน ท่านสามารถช่วย 
ให้นักศึกษาเห็นว่าการวางใจพระเจ้าและศาสดาพยากรณ์ของ 
พระองค์ให้สันติแม้ในช่วงเวลาของการทดลองและความยาก
ลำาบากอย่างไร

หลักคำาสอนและหลักธรรมบางประการ
•	เมื่อเราได้รับการให้อภัยบาปผ่านศรัทธาในพระคริสต์และ 

พลังเยียวยาของการชดใช้ เราย่อมปรารถนาจะช่วยให้ผู้อื่น
ได้รับความรอด (ดู อีนัส 1:5–27)

•	บางครั้งผู้นำาต้องเตือนด้วยความเฉียบขาดเพ่ือกระตุ้นผู้คน
ให้กลับใจ (ดู อีนัส 1:22–23; เจรอม 1:10–12; ถ้อยคำาของ 
มอรมอน 1:15–18)

•	วิสุทธิชนที่ซื่อสัตย์จะได้รับการค้ำาจุนและการนำาทางในช่วง
เวลาของการทดลองและความยากลำาบากเม่ือพวกเขาสดับ
ฟังศาสดาพยากรณ์ (ดู ออมไน 1:12–19)

•	พระเจ้าทรงรู้ทุกเร่ืองท่ีจะมาถึง (ดู ถ้อยคำาของมอรมอน 1:1–9)

ข้อเสนอแนะสำาหรับการสอน
อีนัส 1:2–15 การสวดอ้อนวอนเป็นการสื่อสารทางวิญ- 
ญาณกับพระผู้เป็นเจ้า
ขอให้ช้ันเรียนบอกท่านทุกอย่างท่ีพวกเขารู้เก่ียวกับอีนัส คำาตอบ 
อาจได้แก่

1. เขาเป็นบุตรของเจคอบ หลานปู่ของลีไฮ และหลานชายของ
นีไฟ

2. เขาเป็นคนชอบธรรม

3. เขาสวดอ้อนวอนทั้งวันคืน

4. สุรเสียงของพระเจ้ายืนยันกับเขาว่าบาปของเขาได้รับการให้
อภัย

5. เขาสวดอ้อนวอนเพื่อความผาสุกของผู้อื่น
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1.	 โมไซยาห์และผู้คนของพวกเขา
พบแผ่นดินอะไร

2.	โมไซยาห์มีอะไรเป็นสาเหตุให้
ผู้คนของเซราเฮ็มลาซึ่งเป็นผู้สืบ
ตระกูลของมีเล็คชื่นชมยินดี

3.	ผู้คนของเซราเฮ็มลามาจากที่ใด
4.	อะไรเกิดขึ้นกับภาษาของผู้คน

ของเซราเฮ็มลา
5.	ใครได้เป็นกษัตริย์ของทั้ง

ชาวนีไฟและผู้คนของเซรา
เฮ็มลา

ก.	แผลงไป
ข.	เยรูซาเล็ม
ค.	โมไซยาห์
ง. แผ่นจารึก	
		ทองเหลือง
จ.	เซราเฮ็มลา

ขอให้นักศึกษาอ่าน ออมไน 1:12–19 ในใจ เชื้อเชิญพวกเขาให้ 
ทำาแบบฝึกหัดบนกระดานหรือในเอกสารแจกขณะพวกเขาอ่าน  
โดยจับคู่คำาถามกับคำาตอบท่ีสอดคล้องกัน หลังจากให้เวลามาก 
พอแล้ว ให้ทบทวนคำาตอบที่ถูกต้องพอสังเขป (1–จ, 2–ง, 3–ข, 
4–ก, 5–ค)

•	วิสุทธิชนที่ซื่อสัตย์ผู้ติดตามโมไซยาห์ไปในแดนทุรกันดารได้
รับการค้ำาจุนและการนำาทางให้รอดพ้นจากอันตรายอย่างไร

•	การมาถึงของผู้คนของโมไซยาห์ช่วยให้ผู้คนของเซราเฮ็มลา
รอดจากความมืดบอดทางวิญญาณอย่างไร

•	1 นีไฟ 4:13 มีพระดำารัสอธิบายของพระเจ้าว่าเหตุใดนีไฟจึง
ต้องฆ่าเลบันและเอาแผ่นจารึกทองเหลืองมา ข้อนี้เกี่ยวข้อง 
อย่างไรกับ ออมไน 1:14–17 (เพราะผู้คนของเซราเฮ็มลาไม่ 
ได้นำาบันทึกมากับพวกเขาด้วย ภาษาของพวกจึงแผลงไป 
และพวกเขาสูญเสียความเชื่อในพระผู้เป็นเจ้า พวกเขาเป็น
ประชาชาติที่กำาลังเสื่อมโทรมและพินาศในความไม่เชื่อ พวก
เขาชื่นชมยินดีเมื่อเห็นว่าผู้คนของโมไซยาห์มีบันทึกของชาว
ยิวบนแผ่นจารึกทองเหลือง)

อธิบายว่าการเชื่อฟังคำาแนะนำาของศาสดาพยากรณ์ไม่ได้รับ 
ประกันว่าจะเป็นอิสระจากความยุ่งยากท้ังหลายของชีวิต อย่างไร 
ก็ดีโดยทำาตามศาสดาพยากรณ์ เราสามารถมั่นใจได้ว่าเราอยู่
บนเส้นทางปลอดภัยที่สุดและเราจะได้รับการค้ำาจุนให้ผ่านพ้น
การทดลอง

อ่าน หลักคำาสอนและพันธสัญญา 21:4–6 กับชั้นเรียน

อีนัส 1:22–23; เจรอม 1:10–12; ถ้อยคำาของมอรมอน  
1:15–18 บางครั้งผู้นำาต้องเตือนด้วยความเฉียบขาด 
เพื่อกระตุ้นผู้คนให้กลับใจ 

ให้ดูภาพประกอบสองสามภาพท่ีเป็นคำาเตือนไม่ให้ทำาหรือ 
สัญญาณเตือนให้ระวัง (อาจได้แก่สัญญาณจราจร เตือนเรื่อง
สารพิษ และอื่นๆ)

•	เหตุใดเราจึงมีคำาเตือนเหล่านี้

•	อะไรอาจจะเป็นผลของการไม่เอาใจใส่คำาเตือน

ขอให้นักศึกษาอ่าน อีนัส 1:22–23

•	ท่านคิดว่า “ดื้อรั้น” หมายถึงอะไร ถ้าเราเห็นเจตคติเช่นนี้ใน
ตัวเรา เราจะทำาอะไรได้บ้างเพื่อเปลี่ยน

ขอให้นักศึกษาอ่าน เจรอม 1:10–12

•	ท่านคิดว่าเหตุใดบางครั้งผู้นำาและครูบางคนจึงสามารถขยัน 
หมั่นเพียรและอดกลั้นได้ทั้งที่ผู้คนไม่ยอมรับข่าวสารของ
พวกเขา

ขอให้นักศึกษาอ่าน ถ้อยคำาของมอรมอน 1:15–18

•	การกล่าวพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าด้วยพลังอำานาจและ 
ด้วยสิทธิอำานาจหมายความว่าอย่างไร เหตุใดบางครั้งจึง 
จำาเป็นต้องพูดด้วยความเฉียบขาด

•	ผู้นำาให้คำาเตือนที่ชัดเจนอะไรแก่เราบ้าง

•	เราจะมองว่าคำาเตือนท่ีเฉียบขาดเป็นการแสดงความรักได้
อย่างไร

กระตุ้นนักศึกษาให้เอาใจใส่คำาเตือนที่มาจากศาสดาพยากรณ์  
ผู้นำาฐานะปุโรหิตในท้องที่ และบิดามารดาผู้ปรารถนาให้พวก
เขามีความผาสุก

ออมไน 1:12–19 วิสุทธิชนที่ซื่อสัตย์จะได้รับการค้ำาจุน
และการนำาทางในช่วงเวลาของการทดลองและความ
ยากลำาบากเมื่อพวกเขาสดับฟังศาสดาพยากรณ์

ก่อนชั้นเรียน ให้เตรียมแบบฝึกหัดต่อไปนี้บนกระดานหรือใน 
เอกสารสำาหรับนักศึกษาแต่ละคน

บทที่ 17

jwdezign
Oval
The period is in RGB!?
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ถ้อยคำาของมอรมอน 1:1–9 พระเจ้าทรงรู้ทุก เรื่องที่จะ
มาถึง

เชื้อเชิญนักศึกษาให้หายุคสมัยท่ีตรงกับหนังสือของออมไนและ 
ถ้อยคำาของมอรมอนและสังเกตความแตกต่างระหว่างเวลาที่ 
เขียนหนังสือของออมไนกับเวลาที่เขียนถ้อยคำาของมอรมอน  
อธิบายว่าถ้อยคำาของมอรมอนมีความเห็นบางอย่างของมอรมอน 
เกี่ยวกับการรวบรวมบันทึกศักดิ์สิทธิ์ของผู้คนของเขา

ขอให้นักศึกษาหลายๆ คนอ่านถ้อยคำาของมอรมอน 1:1–9 คน 
ละหนึ่งหรือสองข้อ

•	มอรมอนรู้สึกประทับใจอะไรเกี่ยวกับแผ่นจารึกเล็กที่เขาพบ 
เพราะเหตุใด

•	เหตุการณ์ใดในประวัติศาสนจักรที่แสดงให้เห็นว่าเหตุใด
พระเจ้าทรงดลใจมอรมอนให้เพิ่มบันทึกตรงจุดนี้

ขอให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่านคำานำาของ หลักคำาสอนและพันธ- 
สัญญา 10

•	การที่มอรมอนรวมแผ่นจารึกเล็กของนีไฟไว้ด้วยกันคุ้มครอง 
โจเซฟ สมิธและพระคัมภีร์มอรมอนอย่างไร เราได้รับพร 
อย่างไรเพราะมอรมอนรวมแผ่นจารึกเหล่านี้ไว้ด้วยกัน

กระตุ้นนักศึกษาให้ใช้ปากกาเน้นข้อความในวลี “พระเจ้าทรงรู้
ทุกเรื่องที่จะมาถึง” ใน ถ้อยคำาของมอรมอน 1:7

•	การรู้ว่าพระเจ้าทรงรู้ทุกเรื่องช่วยท่านอย่างไร ความเข้าใจ
ดังกล่าวสามารถมีอิทธิพลต่อศรัทธาของเราในพระเจ้าและ
แผนของพระองค์สำาหรับเราแต่ละคนได้อย่างไร

ให้นักศึกษาเปิดไปที่คำากล่าวของเอ็ลเดอร์นีล เอ. แม็กซ์เวลล์ใน
คู่มือนักศึกษาหน้า 135

เชื้อเชิญนักศึกษาให้แบ่งปันประสบการณ์ที่ได้ช่วยให้พวกเขา 
ตระหนักว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงรู้ถึงความต้องการในอนาคต
ของเรา ท่านอาจต้องการแบ่งปันความรู้สึกของท่านเองว่าท่าน
เห็นความรู้ล่วงหน้าของพระผู้เป็นเจ้าเกิดผลในชีวิตท่านอย่างไร

•	เหตุใดเราจึงสามารถมีศรัทธาในคำาแนะนำาของศาสดาพยา- 
 กรณ์ได้

•	คำาแนะนำาจากศาสดาพยากรณ์ช่วยท่านผ่านช่วงเวลายากๆ 
ในทางใดบ้าง

ออมไน 1:25–26 “ถวายทั้งจิตวิญญาณของท่านเป็น
เครื่องบูชาแด่พระองค์” 

ให้นักศึกษาดูในหัวบทของ ออมไน 1 เพื่อพิจารณาว่าผู้เขียน 
หนังสือนี้มีกี่คน ชี้ให้เห็นว่า อแมลิไค ผู้เขียนคนที่ห้า เป็นคน
สุดท้ายที่มีส่วนในแผ่นจารึกเล็กของนีไฟและเขียนหนังสือของ
ออมไนเกินครึ่ง (ดู ออมไน 1:12–30)

เชื้อเชิญนักศึกษาให้อ่าน ออมไน 1:25–26 ในใจ แนะนำาพวก 
เขาให้ขีดเส้นใต้ (หรือเขียนเป็นข้อๆ ลงในแผ่นกระดาษ) คำา 
ชักชวนและคำาแนะนำาท่ีอมิวเล็คให้ หลังจากให้เวลามากพอแล้ว 
เชื้อเชิญนักศึกษาให้แบ่งปันสิ่งที่พวกเขาพบ

•	ท่านพบนัยสำาคัญอะไรในการเชื้อเชิญหลายครั้งให้ “มา”

•	ท่านรู้สึกว่าอะไรคือความสัมพันธ์ระหว่างการมาหาพระคริสต์ 
กับการถวาย “ทั้งจิตวิญญาณเป็นเครื่องบูชาแด่พระองค์”

แบ่งปันคำากล่าวต่อไปนี้ของประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน 
(1899–1994) ประธานศาสนจักรคนที่ 13

“พระผู้เป็นเจ้าทรงรักเรา พระองค์ทรงดูแลเราอยู่ พระองค์ 
ทรงต้องการให้เราประสบความสำาเร็จ สักวันหนึ่งเราจะ 
รู้สึกว่าไม่มีสักสิ่งเดียวที่พระองค์มิทรงทำาเพื่อความผาสุก 
นิรันดร์ของเราแต่ละคน . . .  นี่เป็นเวลาที่เราจะแสดงให ้
เห็นว่าเราสามารถทำาอะไรได้บ้าง—เราสามารถสร้างสรรค์ 
ชีวิตและเสียสละอะไรเพ่ือพระผู้เป็นเจ้าได้บ้างในแต่ละวัน 
แต่ละชั่วโมง แต่ละนาที ถ้าเราสละทั้งหมดของเรา เราจะ
ได้ทั้งหมดของพระองค์จากสิ่งสำาคัญที่สุดของทั้งหมด” 
(“Jesus Christ—Gifts and Expectations,” Ensign, Dec. 
1988, 6)

เหตุใดเราจึงต้องถวาย “ทั้งจิตวิญญาณ” ของเราเพื่อรับพรแห่ง
ความรอด

ขอให้นักศึกษาพิจารณาในใจว่าพวกเขาเสียสละอะไรได้บ้าง
ในสัปดาห์นี้เพื่อมาหาพระผู้เป็นเจ้าอย่างสมบูรณ์มากขึ้น เป็น
พยานถึงพรที่มาจากการยอมรับพระดำารัสเชิญจากพระเจ้าให้
มาหาพระองค์

อีนัส–ถ้อยคำ�ของมอรมอน
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สำาหรับข้อความแต่ละข้อ หลังจากนักศึกษาเขียนคำาตอบแล้ว 
ขอให้พวกเขาอ่านข้อพระคัมภีร์ที่ให้มาและสนทนาว่าข้อความ
แต่ละข้อถูกหรือผิด

1. กษัตริย์เบ็นจามินต่อสู้กับชาวเลมันด้วยดาบของเลบัน (ถูก; 
ดู ถ้อยคำาของมอรมอน 1:13; ดู ออมไน 1:24 ด้วย)

2. ตลอดช่วงการปกครองของกษัตริย์เบ็นจามิน ทุกคนรักเขา
และยอมรับคำาแนะนำาของเขา (ผิด; ดู ถ้อยคำาของมอรมอน 
1:16; อย่างไรก็ดี ดู โมไซยาห์ 1:1 ด้วย)

3. กษัตริย์เบ็นจามินสถาปนาความชอบธรรมในบรรดาชาวนีไฟ 
เพียงคนเดียว (ผิด; ดู ถ้อยคำาของมอรมอน 1:17–18)

4. กษัตริย์เบ็นจามินสอนภาษาของบรรพบุรุษให้บุตรชายของ
เขาเพื่อพวกเขาจะสามารถค้นคว้าพระคัมภีร์และรู้ความ
ลี้ลับของพระผู้เป็นเจ้า (ถูก; ดู โมไซยาห์ 1:2–4)

5. กษัตริย์เบ็นจามินเรียกผู้คนมารวมกันเพ่ือฟังเขาพูดเหตุผล
ทางการเมืองและทางวิญญาณ (ถูก; ดู โมไซยาห์ 1:10–11)

อธิบายว่าเมื่อเรารู้ว่ากษัตริย์เบ็นจามินสถาปนาสันติภาพและ 
ความชอบธรรมอย่างไร เราจะสำานึกคุณมากขึ้นสำาหรับความ 
ลึกซึ้งของคำาสอนและประจักษ์พยานของเขา

โมไซยาห์ 2:1–18 เรามีภาระรับผิดชอบต่อพระผู้เป็น
เจ้าสำาหรับวิธีที่เรารับใช้ผู้อื่น 

อธิบายว่าชาวนีไฟมารวมกันนอกพระวิหารในเซราเฮ็มลาเพ่ือฟัง 
กษัตริย์เบ็นจามินพูด พวกเขาตั้งกระโจมโดยหันประตูเข้าหา 
พระวิหารเพื่อพวกเขาจะได้ยินถ้อยคำาของเบ็นจามิน กษัตริย ์
ขอให้สร้างหอสูงเพื่อผู้คนจะได้ยินเขามากขึ้น เขาขอให้เขียน
ถ้อยคำาของเขาสำาหรับคนที่ยังอยู่ไกลเกินกว่าจะได้ยินด้วย (ดู 
โมไซยาห์ 2:1–8)

เขียนบนกระดานว่า เร�มีภ�ระรับผิดชอบต่อพระผู้เป็นเจ้�สำ�หรับ 
วิธีที่เร�รับใช้ผู้อื่น

อ่าน โมไซยาห์ 2:9–18 กับนักศึกษา ท่านอาจต้องการให้ความ
สนใจเป็นพิเศษต่อ โมไซยาห์ 2:17  ขอให้นักศึกษามองหา
พยานหลักฐานที่กษัตริย์เบ็นจามินเชื่อว่าเรามีภาระรับผิดชอบ
ในการรับใช้ผู้อื่น

•	กษัตริย์เบ็นจามินให้เหตุผลอะไรบ้างสำาหรับการรับใช้ของ
เขา

•	ท่านเคยรู้สึกว่าการรับใช้ผู้อื่นเป็นการรับใช้พระเจ้าในทางใด

โมไซยาห์ 1–3

บทที ่   18

บทนำา
กษัตริย์ท่ีชอบธรรมองค์หน่ึงช่ือเบ็นจามินนำาผู้คนของเซราเฮ็มลา 
ซึ่งรู้กันในชื่อว่าชาวนีไฟอยู่หลายปี เมื่อกษัตริย์เบ็นจามินชรา
มากแล้ว เขาสั่งโมไซยาห์บุตรชายให้เรียกประชาชนมารวมกัน  
เขากล่าวโอวาทครั้งสุดท้ายว่าเขาจะแต่งตั้งกษัตริย์คนใหม่ เขา 
จะให้ “ชื่อ [แก่ผู้คน] ซึ่งจะไม่มีวันถูกลบเลย, เว้นแต่จะเป็นโดย
การล่วงละเมิด” (โมไซยาห์ 1:12) ในโอวาทช่วงแรก กษัตริย์
เบ็นจามินประกาศว่าโมไซยาห์บุตรชายของเขาจะเป็นกษัตริย์
เหนือผู้คน ตลอดโอวาทนั้นเขาเป็นพยานถึงพระผู้ช่วยให้รอด 
โดยเตรียมผู้คนให้พร้อมรับชื่อที่เขาจะให้

เนื้อหาต่อไปน้ีมุ่งเน้นพยานของกษัตริย์เบ็นจามินเกี่ยวกับพระ 
ผู้ช่วยให้รอดดังบันทึกไว้ใน โมไซยาห์ 2–3 และเปิดโอกาสให้ 
ท่านได้เตือนนักศึกษาถึงพรแห่งความรอดท่ีผ่านมาทางพระเยซู 
คริสต์และการชดใช้ของพระองค์ ท่านสามารถช่วยให้พวกเขา 
เห็นได้ว่าการชดใช้เอาชนะผลของการตกและชดเชยความอ่อน 
แอของมนุษย์อย่างไร ความอ่อนน้อมถ่อมตนและความกตัญญู 
จำาเป็นอย่างไรขณะท่ีเราพยายามรักษาพันธสัญญาของเรากับ 
พระผู้เป็นเจ้า เม่ือท่านพบกับนักศึกษาคร้ังต่อไป ท่านจะสนทนา 
โมไซยาห์ 4–6 ซึ่งกษัตริย์เบ็นจามินให้ชื่อแก่ผู้คนตามที่เขา
สัญญาไว้

หลักคำาสอนและหลักธรรมบางประการ
•	เรามีภาระรับผิดชอบต่อพระผู้เป็นเจ้าสำาหรับวิธีที่เรารับใช้ 

ผู้อื่น (ดู โมไซยาห์ 2:1–18)

•	เราเป็นหนี้พระผู้เป็นเจ้าชั่วนิรันดร์ (ดู โมไซยาห์ 2:19–41)

•	ความรอดผ่านมาทางพระเยซูคริสต์เท่านั้น (ดู โมไซยาห์ 3)

ข้อเสนอแนะสำาหรับการสอน
ถ้อยคำาของมอรมอน 1:12–18; โมไซยาห์ 1 กษัตริย์
เบ็นจามินเป็นผู้นำาที่ชอบธรรม

ชูภาพกษัตริย์เบ็นจามินบนหอสูง (ท่านอาจจะใช้ หนังสือภ�พ 
พระกิตติคุณ [2009] ภาพที่ 74 หรือภาพหน้า  67) ขอให้
นักศึกษาระบุเหตุการณ์ในภาพ

ชี้ให้เห็นว่า ถ้อยคำาของมอรมอน 1:12–18 และ โมไซยาห์ 1 ให้
ข้อมูลภูมิหลังสำาหรับคำาปราศรัยของกษัตริย์เบ็นจามิน เพื่อแบ่ง
ปันข้อมูลภูมิหลัง ขอให้นักศึกษาแต่ละคนเขียนเลข 1 ถึง 5 ลง
ในแผ่นกระดาษ จากนั้นท่านจะอ่านข้อความห้าข้อต่อไปนี้โดย
ไม่ต้องอ่านข้อมูลในวงเล็บ ขอให้นักศึกษาเขียน ถูก หรือ ผิด  
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•	ท่านหรือครอบครัวท่านได้รับพรอะไรบ้างอันเนื่องจากการ
เชื่อฟังพระบัญญัติ

นำาของชิ้นหนึ่งที่มีฝุ่นเกาะมาชั้นเรียน ใช้นิ้วของท่านเช็ดฝุ่นบน
ของชิ้นนั้นแล้วชูนิ้วให้นักศึกษาดู

•	อย่างไหนมีค่ามากกว่ากัน—ฝุ่นบนนิ้วมือครูหรือตัวครู

ขณะที่นักศึกษาสนทนาคำาถามนี้ เชิญคนหนึ่งอ่าน โมไซยาห์ 
2:25–26 ขอให้นักศึกษาอธิบายว่าพวกเขาคิดว่าเบ็นจามินหมาย 
ถึงอะไรเม่ือเขากล่าวว่าเขากับผู้คนของเขาไม่เป็นแม้ “เท่าผงธุลี 
ของแผ่นดินโลก”

เขียนพระคัมภีร์อ้างอิงต่อไปนี้บนกระดาน

โมไซยาห์	2:25–26

สดุด	ี8:3–9

ให้เวลานักศึกษาอ่านและทำาเครื่องหมายข้อความเหล่านี้ ชี้ให้ 
เห็นว่าข้อความตอนหนึ่งบอกว่าเราไม่เป็นแม้ “เท่าผงธุลีของ 
แผ่นดินโลก” ขณะที่คนอื่นๆ พูดว่า เรา “ต่ำากว่าเทพหน่อยเดียว”

•	ทั้งสองข้อความเป็นจริงอย่างไร

เชิญนักศึกษาคนหนึ่งอ่าน โมไซยาห์ 2:34 เชื้อเชิญนักศึกษาทุก
คนฟังวลีหนึ่งที่สอนเราบางอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเรา
กับพระบิดาบนสวรรค์

•	เป็นหนี้คนบางคนหมายความว่าอย่างไร

•	พระผู้เป็นเจ้าทรงจัดเตรียมอะไรไว้ให้เรา

•	เหตุใดจึงสำาคัญที่ท่านต้องจดจำาว่าท่านเป็นหนี้พระเจ้า 
ชั่วนิรันดร์

เชิญนักศึกษาคนหนึ่งอ่าน โมไซยาห์ 2:36–41 เชื้อเชิญทั้งชั้น
ให้อ่านตามโดยมองหาความแตกต่างระหว่างคนที่รักษาพระ
บัญญัติของพระผู้เป็นเจ้ากับคนที่ไม่รักษาพระบัญญัติ

•	ตามที่กล่าวไว้ในข้อเหล่านี้ ผลอันเกิดแก่คนที่ไม่เชื่อฟังพระ
บัญญัติและคนที่ไม่กลับใจมีอะไรบ้าง

•	ตามท่ีกล่าวไว้ในข้อเหล่าน้ี พรใดมาถึงคนท่ีรักษาพระบัญญัติ

•	ความรู้สึกขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์ช่วยเราให้เชื่อฟัง 
พระบัญญัติของพระองค์ได้อย่างไร การเนรคุณนำาไปสู่การ 
ไม่เชื่อฟังอย่างไร

กระตุ้นนักศึกษาให้ไตร่ตรองการเป็นหนี้พระเจ้าของพวกเขา

แบ่งปันคำากล่าวต่อไปนี้ของประธานมาเรียน จี. รอมนีย์ (1897–
1988) แห่งฝ่ายประธานสูงสุด (มีอยู่ในดีวีด	ี A 	ด้วย)

“โดยการรับใช้และหนุนใจผู้อื่น . . .  เราจะประสบแต่ความ 
สุขท่ีแท้จริงและย่ังยืน การรับใช้ไม่ใช่ส่ิงท่ีเราต้องอดทนทำา 
บนโลกนี้เพื่อให้ได้สิทธิ์อยู่ในอาณาจักรซีเลสเชียล การรับ
ใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานซึ่งประกอบเป็นชีวิตอันสูงส่งใน
อาณาจักรซีเลสเชียล

“ทั้งที่รู้ว่าการรับใช้คือสิ่งที่ทำาให้พระบิดาในสวรรค์บรรลุ 
เป้าหมาย และท้ังท่ีรู้ว่าเราต้องการอยู่ในสถานท่ีซ่ึงพระองค์ 
ทรงอยู่และเป็นดังท่ีพระองค์ทรงเป็น แล้วเหตุใดเราจึงต้อง 
ได้รับบัญชาให้รับใช้กันเล่า โอ้ วันนั้นคงน่าชื่นชมยินดีเมื่อ 
เรื่องทั้งหมดน้ีเป็นไปตามธรรมชาติเพราะความบริสุทธิ์ใจ 
ของเรา ในวันนั้นไม่จำาเป็นต้องมีพระบัญชาอีกเพราะเรา 
จะประสบด้วยตนเองว่าเรามีความสุขอย่างแท้จริงก็ต่อ 
เมื่อเรามีส่วนร่วมในการรับใช้โดยไม่เห็นแก่ตัว” (ใน Con- 
ference Report, Oct. 1982, 135; หรือ Ensign, Nov. 
1982, 93)

•	นึกถึงเวลาที่ท่านทำาตามการกระตุ้นเตือนให้รับใช้คนบางคน 
ท่านรู้สึกอย่างไรเมื่อท่านตอบรับการกระตุ้นเตือนดังกล่าว

•	ไตร่ตรองคำากล่าวของประธานรอมนีย์ที่ว่า “เรามีความสุข
อย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อเรามีส่วนร่วมในการรับใช้โดยไม่เห็นแก่
ตัว” ท่านคิดว่าเหตุใดคำากล่าวนี้จึงถูกต้อง

โมไซยาห์ 2:19–41 เราเป็นหนี้พระผู้เป็นเจ้าชั่วนิรันดร์ 

เชื้อเชิญนักศึกษาให้เขียนพรห้าถึงหกประการที่พวกเขาได้รับ 
ลงในแผ่นกระดาษ พรที่พวกเขารู้สึกซาบซึ้งเป็นพิเศษ หลังจาก
นักศึกษาเขียนเสร็จแล้ว ให้พวกเขาอ่าน โมไซยาห์ 2:19–24  
ในใจ ขณะอ่านให้พวกเขาระบุพรใดก็ได้ในรายการของพวกเขา 
ที่กษัตริย์เบ็นจามินแนะนำาว่าเราควรขอบพระทัย เชื้อเชิญนัก 
ศึกษาแต่ละคนให้หันไปสนทนากับนักศึกษาอีกคนหนึ่งว่าข้อ
เหล่านี้สอนว่าเราควรขอบพระทัยสำาหรับอะไร

•	เราสามารถแสดงความกตัญญูต่อพระเจ้าในด้านใดบ้าง

ขอให้นักศึกษาทบทวน ข้อ  22 โดยมองหาพรที่สัญญาไว้ ถาม
พวกเขาว่าพระเจ้าทรงเรียกร้องอะไรจากเราเพื่อเราจะได้รับพร
เหล่านั้น

โมไซย�ห์ 1–3
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โมไซยาห์ 3:19–22 (สังเกตว่า ข้อ  19 เป็นข้อผู้เชี่ยวชาญพระ
คัมภีร์  )

โมไซยาห์ 3:23–27

ขณะที่แต่ละกลุ่มศึกษาช่วงพระคัมภีร์ของตน ขอให้พวกเขา 

ระบุคำาพยากรณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจและการชดใช้ของ 

พระผู้ช่วยให้รอดและคำาอธิบายว่าความรอดมีผลผ่านพระนาม

ของพระคริสต์อย่างไร หลังจากนักศึกษามีเวลาสนทนาในกลุ่ม

เกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาพบแล้ว ให้พวกเขารายงานต่อชั้นเรียน

ท่านอาจถามคำาถามต่อไปนี้โดยขึ้นอยู่กับความต้องการของ

นักศึกษา

•	จากสิ่งที่ท่านอ่านในบทนี้ เหตุใดความรอดจึงมีผลผ่านพระ

เยซูคริสต์เท่านั้น

•	ในคู่มือนักศึกษา หน้า  139–140 ให้อ่านคำาอธิบายของวลี 

“มนุษย์ปุถุชน” เหตุใดศรัทธาในพระคริสต์และการชดใช้ของ

พระองค์จึงเป็นทางเดียวที่เราจะเอาชนะความเป็นมนุษย์

ปุถุชนและมาเป็นวิสุทธิชน

•	ใน ข้อ 19 เราทราบว่าเราควรเป็น “ดังเด็ก” สำาหรับท่านแล้ว

นี่หมายความว่าอย่างไร

•	บทนี้เป็นพยานว่าเราต้องการพระเยซู พระคริสต์อย่างไร

เช้ือเชิญนักศึกษาให้แบ่งปันประจักษ์พยานของพวกเขาเก่ียวกับ 

พรของการชดใช้ ท่านอาจแสดงประจักษ์พยานของท่านเองด้วย

โมไซยาห์ 3 ความรอดผ่านมาทางพระเยซู คริสต์เท่าน้ัน

แบ่งปันคำากล่าวต่อไปนี้ของประธานเฮนรีย์  บี. อายริงก์แห่ง
ฝ่ายประธานสูงสุด

“สิ่งที่เราต้องการคือศรัทธาใน [พระเยซูคริสต์] และรัก 
พระองค์ เราต้องรู้ว่าพระองค์ทรงพระชนม์และพระองค์คือ 
ใคร เมื่อเรารู้เราจะรักพระองค์” (ใน Conference Report, 
Apr. 2006, 16; หรือ เลียโฮน� พ.ค. 2006 หน้า 19)

•	เหตุใดเราจึงจะรักพระผู้ช่วยให้รอดมากขึ้นเมื่อเราได้รู้ว่าพระ 
องค์ทรงเป็นใคร

อธิบายว่า โมไซยาห์ 3 ประกอบด้วยถ้อยคำาที่เทพองค์หนึ่งพูด 
กับกษัตริย์เบ็นจามิน ช่วยให้นักศึกษาเห็นว่าโดยผ่านการเปิดเผย 
ชาวนีไฟได้รับอนุญาตให้รู้รายละเอียดที่สำาคัญเกี่ยวกับพระ 
ชนม์ชีพของพระผู้ช่วยให้รอดและจุดประสงค์แห่งพระพันธกิจ 
ของพระองค์ก่อนการประสูติกว่า 100 ปี ในทำานองเดียวกัน ด้วย
วิญญาณแห่งการเปิดเผยเราสามารถรู้ความจริงในข่าวสารของ
เทพอีก 2,000 ปีต่อมาได้ โดยผ่านพยานของพระวิญญาณ เรา
ได้รู้จักและรักพระผู้ช่วยให้รอดโดยมีศรัทธามากขึ้นในพระองค์

แบ่งชั้นเรียนออกเป็นห้ากลุ่ม มอบหมายช่วงพระคัมภีร์ให้กลุ่ม
ละหนึ่งช่วง

โมไซยาห์ 3:5–9

โมไซยาห์ 3:10–13

โมไซยาห์ 3:14–18

บทที่ 18
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โมไซย�ห์ 1–3
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เชื้อเชิญนักศึกษาให้อ่าน โมไซยาห์ 4:3 ในใจ และระบุสิ่งที ่
เกิดขึ้นกับชาวนีไฟเพราะการสวดอ้อนวอนด้วยศรัทธาของคน 
เหล่านั้น

เชื้อเชิญนักศึกษาให้สรุปความสัมพันธ์ของเหตุและผลระหว่าง 
โมไซยาห์ 4:2 กับ โมไซยาห์ 4:3 นำาการสนทนาโดยช่วยพวกเขา 
เติมแผนภาพต่อไปนี้บนกระดานให้สมบูรณ์ เริ่มโดยเขียนพระ
คัมภีร์อ้างอิงและวาดลูกศร จากนั้นเชิญนักศึกษาคนหนึ่งออก 
มาเขียนสิ่งที่ผู้คนทำา (ใน โมไซยาห์ 4:2) และพรที่พวกเขาได้รับ
เนื่องจากการทำาเช่นนั้น (ใน โมไซยาห์ 4:3) ข้อความในวงเล็บ
ข้างล่างเป็นตัวอย่างที่นักศึกษาอาจจะเขียน

โมไซย�ห์ 4:2 โมไซย�ห์ 4:3

(เมื่อเราเห็นตนเอง
อยู่ในสภาพทางเนื้อ
หนังของเรา	จงสวด
อ้อนวอนขอการให้
อภัย	และแสดงศรัทธา
ในพระคริสต์ . . . )

→

(พระวิญญาณของ
พระเจ้าเสด็จมา	ทำาให้
เกิดปีติ	การปลดบาป	
และความสงบใน
มโนธรรม)

โมไซยาห์ 4:9–30 การใช้ประโยชน์จากพระโลหิตที่ชดใช้ของ 
พระคริสต์นำาไปสู่ชีวิตเฉกเช่นพระคริสต์

แบ่งชั้นเรียนออกเป็นคู่หรือกลุ่มเล็ก ให้แต่ละกลุ่มทบทวน โม- 
ไซยาห์ 4:12–30 ด้วยกัน แนะนำาพวกเขาให้ทำาเครื่องหมาย
หรือเขียนเจตคติและคุณสมบัติที่เบ็นจามินระบุว่าเป็นลักษณะ
พิเศษของผู้ติดตามที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์

หลังจากให้เวลามากพอแล้ว ให้นักศึกษาแบ่งปันสิ่งที่พวกเขา 
พบในการศึกษาของพวกเขา เน่ืองจากกิจกรรมน้ีจะใช้เวลาหลาย 
นาที ท่านควรจำากัดจำานวนคำาตอบที่ท่านเลือกสนทนา

เพื่อช่วยให้นักศึกษาประยุกต์ใช้สิ่งที่พวกเขากำาลังเรียนรู้ ท่าน
อาจถามคำาถามต่อไปนี้หนึ่งข้อเมื่อพูดถึงเจตคติและคุณสมบัติ
แต่ละอย่าง

•	เจตคติ (หรือคุณสมบัติ) นี้สร้างความแตกต่างในชีวิตท่านได้
อย่างไร

•	ท่านเคยเห็นตัวอย่างของเจตคติ (หรือคุณสมบัติ) แบบนี้เมื่อ
ใด สิ่งนี้มีผลต่อท่านหรืออีกคนหนึ่งอย่างไร

โมไซยาห์ 4–8

บทที ่   19

บทนำา
หลังจากกษัตริย์เบ็นจามินเล่าข่าวสารของเทพเก่ียวกับธรรมชาติ 
ที่ตกแล้วของเราและการที่เราจำาเป็นต้องมีพระผู้ช่วยให้รอด  
ผู้คนล้มลงกับพื้นดินและสวดอ้อนวอนขอการไถ่ผ่านการชดใช้ 
ของพระเยซูคริสต์ เม่ือเห็นฝูงชนอยู่ในสภาพของความอ่อนน้อม 
ถ่อมตน กษัตริย์เบ็นจามินจึงสรุปโอวาทของเขาโดยสอนผู้คน 
ให้รู้ว่าจะได้รับและรักษาการปลดบาปและดำาเนินชีวิตต่อไป 
อย่างไรในฐานะ “ลูกๆ ของพระคริสต์” (โมไซยาห์ 5:7) โอวาท 
ของกษัตริย์เบ็นจามินเปิดโอกาสอันดีเยี่ยมให้ท่านได้ช่วยให้
นักศึกษาเข้าใจวิธีใช้ประโยชน์จากการชดใช้ เราเหมือนชาวนีไฟ 
คือสามารถรับรู้ความอ่อนแอของมนุษย์อย่างเรา กลับใจ และ
รับพระนามของพระเยซูคริสต์ไว้กับตัวเราโดยทำาและรักษา
พันธสัญญา

หลักคำาสอนและหลักธรรมบางประการ
•	การใช้ประโยชน์จากพระโลหิตที่ชดใช้ของพระคริสต์นำามา

ซึ่งการปลดบาป (ดู โมไซยาห์ 4:1–8)

•	การใช้ประโยชน์จากพระโลหิตที่ชดใช้ของพระคริสต์นำาไปสู่ 
ชีวิตเฉกเช่นพระคริสต์ (ดู โมไซยาห์ 4:9–30)

•	โดยผ่านศรัทธาเราประสบการเปลี่ยนแปลงในใจและรับพระ 
นามของพระเยซูคริสต์ไว้กับเรา (ดู โมไซยาห์ 5)

•	ผู้หยั่งรู้มีประโยชน์ใหญ่หลวงต่อเพื่อนมนุษย์ของเขา (ดู โม- 
ไซยาห์ 8:13–18)

ข้อเสนอแนะสำาหรับการสอน
โมไซยาห์ 4:1–8 การใช้ประโยชน์จากพระโลหิตท่ีชดใช้ 
ของ พระคริสต์นำามาซึ่งการปลดบาป
เชิญนักศึกษาคนหนึ่งอ่านโมไซยาห์ 4:1 จากนั้นขอให้นักศึกษา 
นึกถึงประสบการณ์ที่ทำาให้พวกเขาซาบซึ้งใจและนำาพวกเขาให้
รู้สึกถึงอำานาจของพระวิญญาณ

•	ท่านเรียนรู้อะไรจากประสบการณ์นั้น

•	ประสบการณ์นั้นมีอิทธิพลต่อท่านอย่างไร

ขอให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่าน โมไซยาห์ 4:2 ขอให้นักศึกษาเล่า
ประสบการณ์ที่ผู้คนของกษัตริย์เบ็นจามินได้รับด้วยคำาพูดของ
พวกเขาเอง

•	ผู้คนสวดอ้อนวอนขออะไร
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•	การเปลี่ยนใจเลื่อมใสเตรียมเราให้พร้อมทำาและรักษาพันธ- 
สัญญากับพระผู้เป็นเจ้าในทางใด

ก่อนชั้นเรียน ให้เขียนพระคัมภีร์อ้างอิงและคำาถามต่อไปนี้ไว้
บนกระดาน บนโปสเตอร์ หรือในเอกสารแจก เชื้อเชิญนักศึกษา
ให้อ่านข้อความนี้ในใจและเขียนคำาตอบของคำาถามลงในแผ่น
กระดาษ

โมไซย�ห์ 5:7–12

•	 ชื่อที่ให้ผู้คนคืออะไร

•	 เรารับชื่อนี้ไว้กับเราอย่างไร

•	 ควรจารึกชื่อดังกล่าวไว้ที่ใด

•	อะไรสามารถเป็นเหตุให้บางคนสูญเสียชื่อนี้

•	นอกจากชื่อแล้ว	เราต้องรู้อะไรอีก

หลังจากนักศึกษาเขียนคำาตอบของพวกเขาแล้ว ให้ทบทวนคำา
ตอบในชั้นเรียน

เช้ือเชิญนักศึกษาให้อ่านคำากล่าวของเอ็ลเดอร์ดัลลิน  เอช. โอ๊คส์ 
ในคู่มือนักศึกษา หน้า 145 (มีอยู่ในดีวีด	ี A 	ด้วย)

•	การรับพระนามของพระคริสต์ไว้กับตัวท่านหมายความว่า
อย่างไร

•	เราจะทำาอะไรได้บ้างในแต่ละวันเพ่ือช่วยให้พระนามของ
พระคริสต์จารึกอยู่ในใจเราเสมอ

กระตุ้นนักศึกษาให้ดำาเนินชีวิตจนคนอื่นๆ เห็นจากการกระทำา
และสีหน้าของพวกเขาว่าพวกเขารับพระนามของพระคริสต์ไว้
กับพวกเขาและกลายเป็นบุตรและธิดาของพระองค์

โมไซยาห์ 8:13–18 ผู้หยั่งรู้เป็นประโยชน์ใหญ่หลวงต่อ
เพื่อนมนุษย์ของเขา

เพื่อช่วยให้นักศึกษาเข้าใจสภาพแวดล้อมทางประวัติศาสตร์
ของ โมไซยาห์ 8 จงเริ่มโดยทบทวนเหตุการณ์ดังบรรยายไว้ใน 
ออมไน 1:27–30 อธิบายว่ากลุ่มคนที่บรรยายไว้ในข้อเหล่านี ้
สุดท้ายก็ตั้ง รกรากในแผ่นดินแห่งลีไฮ-นีไฟ “แผ่นดินแห่งมรดก
ของพวกเขา” แต่พวกเขาตกเป็นเชลยของชาวเลมัน ต่อจากนั้น
ให้อธิบายว่าราว 80 ปีต่อมา กษัตริย์โมไซยาห์อนุญาตให้ชาย  
16 คน นำาโดยชายคนหน่ึงช่ือแอมัน ออกจากแผ่นดินแห่งเซรา- 
เฮ็มลาไปค้นหาคนเหล่านี้ แอมันกับกลุ่มของเขาหาจนเจอคน 
 

กระตุ้นนักศึกษาให้ไตร่ตรองวิธีที่พวกเขาจะสามารถพัฒนา
เจตคติหรือคุณสมบัติแต่ละอย่างในชีวิตพวกเขา

เชิญนักศึกษาคนหนึ่งอ่าน โมไซยาห์ 4:30  จากนั้นขอให้
นักศึกษาสรุปบทเรียนส่วนนี้โดยทบทวนคำาเตือนใน ข้อ 30

โมไซยาห์ 5 โดยผ่านศรัทธาเราประสบการเปล่ียนแปลง 
ในใจและรับพระนามของพระเยซูคริสต์ไว้กับเรา

ขอให้นักศึกษาพูดถึงคนท่ีพวกเขารู้ว่าเปล่ียนใจเลื่อมใสพระ
กิตติคุณ พระกิตติคุณเปลี่ยนบุคคลนั้นอย่างไร

อธิบายว่าการเปลี่ยนใจเลื่อมใสอันน่าอัศจรรย์เกิดกับผู้คนของ 
กษัตริย์เบ็นจามิน ให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่าน โมไซยาห์ 5:1–2

•	พรใดมาสู่ผู้คนของกษัตริย์เบ็นจามินผ่านพระวิญญาณของ
พระเจ้า (พวกเขารู้ความจริงในถ้อยคำาของเบ็นจามิน พวก
เขาประสบการเปลี่ยนแปลงในใจ และพวกเขา “ไม่มีใจที่จะ
ทำาความชั่วอีก”)

อ่านคำากล่าวต่อไปนี้ของประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน (1899– 
1994) ประธานศาสนจักรคนที่ 13 เชื้อเชิญนักศึกษาให้ฟังข้อ 
คิดเพิ่มเติมเรื่องประสบการเปลี่ยนแปลงในใจ 

“การเป็นเหมือนพระคริสต์เป็นการแสวงหาชั่วชีวิตและมัก
เก่ียวข้องกับการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงที่ค่อยเป็น
ค่อยไป แทบไม่รู้สึก . . .

“. . .การกลับใจที่แท้จริงเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงใน 
ใจและไม่เพียงเปลี่ยนพฤติกรรมเท่านั้น . . .  การกลับใจ 
ส่วนใหญ่ไม่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงอันน่าตื่นเต้น 
เร้าใจหรือดึงดูดใจ แต่เป็นการก้าวสู่ความเป็นเหมือน 
พระผู้เป็นเจ้าทีละก้าว มั่นคง และสม่ำาเสมอ” (“A Mighty 
Change of Heart,” Ensign, Oct. 1989, 5)

•	เหตุใดเราจึงต้องเปล่ียนแปลงในใจและไม่เพียงเปล่ียนพฤติ- 
กรรมเท่านั้น

•	ท่านเคยเห็นอย่างไรว่าการเปลี่ยนใจเลื่อมใสเป็นกระบวน
การของการปรับปรุงอย่างสม่ำาเสมอและมั่นคง

สรุปการเปลี่ยนแปลงอันล้ำาลึกนี้โดยให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่าน 
โมไซยาห์ 5:2–5

•	ตามท่ีกล่าวไว้ในข้อเหล่าน้ี ผลของการเปล่ียนแปลงอันล้ำาลึก 
นี้มีอะไรบ้าง

โมไซย�ห์ 4–8
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•	ภาคนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร

•	ในสมัยของโจเซฟ สมิธ โลกรู้อะไรเกี่ยวกับผลเสียของยาสูบ
และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

•	ความรู้ในยุคปัจจุบันเกี่ยวกับผลเสียเหล่านี้เพิ่มความเชื่อมั่น
ของท่านในโจเซฟ สมิธผู้หยั่งรู้อย่างไร

เชื้อเชิญนักศึกษาให้พิจารณาคำาเตือนต่อไปน้ีของผู้หยั่งรู้ใน
ปัจจุบัน

“อย่ามีส่วนร่วมในความบันเทิงที่นำาเสนอความไร้ศีลธรรม
หรือพฤติกรรมรุนแรงว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับได้” (เพื่อคว�ม
เข้มแข็งของเย�วชน [จุลสาร 2001] หน้า 17)

ท่านอาจต้องการแบ่งปันคำาเตือนอื่นๆ จากศาสดาพยากรณ์ที่มี
ชีวิตด้วย

•	คำาแนะนำาอะไรจากผู้หยั่งรู้ทำาให้ท่านมีความสุขเพิ่มขึ้น

อธิบายว่าผู้หยั่งรู้แต่ละคนคือ “ยามบนหอสูง” ผู้เตือนเราเพราะ 
เขา “เห็นศัตรูขณะที่ยังอยู่ไกล” (ดู คพ. 101:54) เราแสดงให้ 
เห็นศรัทธาของเราเมื่อเราเอาใจใส่คำาเตือนเช่นนั้น แบ่งปัน 
ประจักษ์พยานของท่านเกี่ยวกับพรของการมีผู้หยั่งรู้นำาเรา

เหล่านั้นผู้มีกษัตริย์ชื่อลิมไฮเป็นผู้นำาของพวกเขา ให้นักศึกษา 
อ่านหัวบทของ โมไซยาห์ 7–8 อธิบายว่าในการสนทนากับ 
กษัตริย์ลิมไฮ แอมันบอกว่ากษัตริย์โมไซยาห์เป็นผู้หยั่งรู้

ช้ีให้เห็นว่าอย่างน้อยปีละส่ีคร้ัง—ในช่วงการประชุมใหญ่สามัญ 

สองครั้ง การประชุมใหญ่สเตค และการประชุมใหญ่วอร์ด—เรา 

ยกมือปฏิญาณว่าเราจะสนับสนุนประธานศาสนจักรในฐานะ 

ศาสดาพยากรณ์ ผู้หย่ังรู้ และผู้เปิดเผย เขียนคำาว่า ศ�สด�พย�- 

กรณ์ และ ผู้หยั่งรู ้ บนกระดาน ให้นักศึกษาอ่าน โมไซยาห์  

8:13–18 ในคู่มือนักศึกษา หน้า  147 และข้อมูลเกี่ยวกับ  

“Prophet” และ “Seer” ใน Bible Dictionary เพื่อหาคำา 

บรรยายเกี่ยวกับศาสดาพยากรณ์และผู้หยั่งรู้ ท่านอาจต้องการ

ให้นักศึกษาเขียนสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้

•	อะไรคือการเรียกของผู้หยั่งรู้

•	เราจะได้รับพรอะไรบ้างเมื่อเราทำาตามผู้หยั่งรู้

อธิบายว่าประจักษ์พยานของเราเกี่ยวกับผู้หยั่งรู้เข้มแข็งขึ้นเม่ือ 

เหตุการณ์หรือสภาพต่างๆ ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นถึงการเป็นผู ้

หยั่งรู้ของเขา เชื้อเชิญนักศึกษาให้เปิดไปที่ หลักคำาสอนและ 

พันธสัญญา 89

บทที่ 19
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หันไปพึ่งพระผู้เป็นเจ้า เมื่อผู้คนเลือกที่จะไม่หันไปพึ่งพระผู้ 
เป็นเจ้า พวกเขาต้องต่อสู้—ภายนอกกับชาวเลมันและภาย 
ในกับความจองหอง

โมไซยาห์ 9–17 ภาพรวมของหลักคำาสอน: ความรับผิด
ชอบของศาสดาพยากรณ์

แบ่งปันข้อความต่อไปน้ีจาก แน่วแน่ต่อศรัทธ� ก่อนท่ีท่านจะอ่าน 
ขอให้นักศึกษาฟังหน้าที่รับผิดชอบหลักสี่ประการของศาสดา 
พยากรณ์

“ศาสดาพยากรณ์สมัยปัจจุบันเป็นพยานถึงพระเยซูคริสต ์
และสอนพระกิตติคุณเฉกเช่นศาสดาพยากรณ์สมัยโบราณ 
ศาสดาพยากรณ์ทั้งหลายทำาให้เรารู้พระประสงค์และพระ 
ลักษณะที่แท้จริงของพระผู้เป็นเจ้า พวกท่านพูดอย่างอง 
อาจและชัดเจน โดยประณามบาปและเตือนเรื่องผลของ 
บาป บางครั้งพวกท่านได้รับการดลใจให้พยากรณ์ถึงเหตุ- 
การณ์ในอนาคตเพ่ือประโยชน์ของเรา” (แน่วแน่ต่อศรัทธ�: 
ศัพท�นุกรมพระกิตติคุณ [2004] หน้า 216)

•	ความรับผิดชอบหลักสี่ประการของศาสดาพยากรณ์ที่ท่าน 
สังเกตเห็นได้แก่อะไรบ้าง (เขียนคำาตอบของนักศึกษาไว้บน
กระดานตามตัวอย่างด้านล่าง)

คว�มรับผิดชอบของศ�สด�พย�กรณ์

1.	 เป็นพยานถึงพระเยซูคริสต์และสอนพระกิตติคุณ
ของพระองค์

2.	ทำาให้รู้พระประสงค์และพระลักษณะของพระผู้เป็นเจ้า

3.	ประณามบาปและเตือนเรื่องผลของบาป

4.	พยากรณ์เหตุการณ์ในอนาคต

แบ่งชั้นเรียนออกเป็นสี่กลุ่ม เชิญกลุ่มหนึ่งอ่าน โมไซยาห์ 11: 
20–25 ในใจ อีกกลุ่มอ่านโมไซยาห์ 16:5–9 ในใจ อีกกลุ่ม 
อ่านโมไซยาห์ 16:10–15 ในใจ และกลุ่มสุดท้ายอ่าน โมไซยาห์ 
17:15–18 ในใจ จากนั้นให้แต่ละกลุ่มสนทนาว่าอบินาไดทำา 
ความรับผิดชอบหนึ่งอย่างที่เขียนไว้บนกระดานหรือมากกว่า 
นั้นให้สำาเร็จได้อย่างไร ขอให้นักศึกษาคนหนึ่งจากแต่ละกลุ่ม 
สรุปข้อท่ีได้รับมอบหมายให้ท้ังชั้นฟังและอธิบายว่าอบินาไดทำา 
ความรับผิดชอบนั้นให้สำาเร็จได้อย่างไร

โมไซยาห์ 9–17

บทที ่   20

บทนำา
ถึงแม้พระคัมภีร์ช่วงน้ีจะมีหลายเร่ืองน่าสนใจและให้ความรู้ 
มากมาย แต่คำาสอนหลักๆ อยู่ในเรื่องราวการปฏิบัติศาสนกิจ 
ของอบินาได นักศึกษาอาจจะคุ้นเคยกับเรื่องราวมรณสักขีของ 
อบินาได ท่านสามารถช่วยให้พวกเขาเข้าใจมากข้ึนเก่ียวกับการ 
ปฏิบัติศาสนกิจและข่าวสารของเขา ท่านสามารถช่วยให้พวก 
เขาเข้าใจบทบาทของศาสดาพยากรณ์ ความสำาคัญของการสดับ 
ฟังศาสดาพยากรณ์ และความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์  
ท่านสามารถช่วยให้พวกเขาเข้าใจว่าการที่อบินาไดยอมตาย 
เพื่อประจักษ์พยานของเขาในพระผู้ช่วยให้รอดสืบเนื่องจากเขา
เต็มใจดำาเนินชีวิตเพื่อประจักษ์พยานนั้น โดยเรียนรู้จากแบบ 
อย่างของอบินาได นักศึกษาสามารถให้คำามั่นมากขึ้นว่าจะเชื่อ
ฟัง ซื่อสัตย์ และกล้าหาญ

หลักคำาสอนและหลักธรรมบางประการ
•	ศาสดาพยากรณ์ขอร้องคนชั่วร้ายให้กลับใจ (ดู โมไซยาห์ 

11–12)

•	พระผู้เป็นเจ้าพระองค์เองจะทรงทำาการชดใช้และไถ่ผู้คนของ 
พระองค์ (ดู โมไซยาห์ 13–16)

•	บางครั้งคนชอบธรรมทนทุกข์เพราะประจักษ์พยานของพวก
เขาในพระเยซูคริสต์ (ดู โมไซยาห์ 17)

ข้อเสนอแนะสำาหรับการสอน
โมไซยาห์ 9–17 ภาพรวมทางประวัติศาสตร์
เพ่ือให้ภาพรวมทางประวัติศาสตร์แก่นักศึกษาเก่ียวกับ โมไซยาห์ 
9–17 ท่านอาจใช้ทางเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

1. แจกเอกสารท้ายบทให้นักศึกษาคนละแผ่นล่วงหน้าก่อนถึง 
บทเรียนวันนี้ ขอให้เขาศึกษา โมไซยาห์ 9–10 และเตรียมนำา
เสนอเรื่องราวของซีนิฟฟ์สามถึงห้านาทีเพื่อเริ่มบทเรียน

2. หากท่านตัดสินใจตัดการนำาเสนอของนักศึกษาออกไป ให ้
เริ่มบทเรียนโดยขอให้นักศึกษาดูปีที่อยู่ท้ายของหน้า (หรือ 
ในหัวบท) ในตอนต้นของโมไซยาห์ 9 และในปีที่อยู่ท้ายหน้า 
(หรือในหัวบท) ในตอนต้นของ โมไซยาห์ 8 ชี้ให้เห็นว่า 
ระหว่าง โมไซยาห์ 8 กับ โมไซยาห์ 9 เรื่องเล่าจะย้อนกลับ 
ไปราว 80 ปี เรื่องใน โมไซยาห์ 9 เริ่มต้นราว 200 ปีก่อน 
คริสตกาลโดยซีนิฟฟ์เล่าเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้ใน  
ออมไน 1:27–30 โมไซยาห์บทที่ 9–24 เล่าเหตุการณ์ในช่วง 
การปกครองของกษัตริย์สามคนได้แก่ ซีนิฟฟ์ โนอาห์ และ 
ลิมไฮ บันทึกเหล่านี้ยืนยันความสำาเร็จของผู้คนเมื่อพวกเขา 
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โมไซยาห์ 13–16 พระผู้เป็นเจ้าพระองค์เองจะทรงทำา 
การชดใช้และไถ่ผู้คนของพระองค์ 

อบินาไดยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของเขาในฐานะศาสดา 
พยากรณ์โดยเป็นพยานถึงพระพันธกิจของพระเยซูคริสต์ ประ- 
จักษ์พยานส่วนหน่ึงของเขาคือเขาอ้างคำาพยากรณ์ตอนหน่ึงของ 
อิสยาห์เกี่ยวกับการพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ของพระผู้ช่วย 
ให้รอด แนะนำานักศึกษาให้อ่าน โมไซยาห์ 14 ในใจ (ท่านอาจ 
บรรเลงเพลงสวดศีลระลึกเบาๆ ขณะที่พวกเขาอ่าน ท่านอาจ
เปิดเพลงสวดหรือขอให้บางคนเล่นเปียโน) เมื่อพวกเขาอ่านจบ
แล้ว เชื้อเชิญพวกเขาให้แบ่งปันความรู้สึกเกี่ยวกับสิ่งที่อ่าน

หลังจากนักศึกษาแบ่งปันความรู้สึกเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอด
แล้ว ช่วยพวกเขาระบุความจริงท่ีสำาคัญบางประการใน โมไซยาห์ 
14 อธิบายว่าบทนี้ประกอบด้วยคำาพยากรณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว จาก 
น้ันให้ถามคำาถามต่อไปน้ี เช้ือเชิญนักศึกษาให้เขียนคำาตอบของ 
คำาถาม

•	ใน ข้อ 2 วลี “ดังรากงอกจากดินแห้ง” บ่งบอกอะไรเกี่ยวกับ 
สภาพทางวิญญาณโดยท่ัวไปของผู้คนในช่วงสมัยการปฏิบัติ 
ศาสนกิจขณะทรงเป็นมรรตัยของพระผู้ช่วยให้รอด (คนเป็น
อันมากไม่รับข่าวสารของพระองค์)

•	ตามที่กล่าวไว้ใน ข้อ  3 บางคนปฏิบัติต่อพระผู้ช่วยให้รอด
อย่างไร

•	ตามที่กล่าวไว้ใน ข้อ  4–6 พระผู้ช่วยให้รอดทรงแบกภาระ
อะไรบ้าง

•	ตามที่กล่าวไว้ในข้อ  7–9 พระเยซูคริสต์ทรงแสดงความเต็ม
พระทัยของพระองค์อย่างไรเพื่อชดใช้บาปของเรา

เชิญนักศึกษาสองสามคนบอกคำาตอบท่ีพวกเขาเขียนไว้ กระตุ้น 
นักศึกษาทุกคนให้ไตร่ตรองถ้อยคำาของอิสยาห์เพ่ิมเติมโดยอ่าน 
โมไซยาห์ 14 อีกครั้งนอกชั้นเรียนและแบ่งปันสิ่งที่พวกเขาเรียน
รู้กับสมาชิกครอบครัวหรือเพื่อน

ท่านอาจสรุปบทเรียนส่วนนี้โดยให้นักศึกษาอ่านเนื้อเพลงสวด 
“ฉันเฝ้าพิศวง” (เพลงสวด บทเพลงที่ 89)

•	เพลงสวดเพลงนี้เกี่ยวข้องกับ โมไซยาห์ 14 อย่างไร

•	เพลงสวดเพลงน้ีทำาให้ท่านซาบซ้ึงในพระผู้ช่วยให้รอดอย่างไร

•	ท่านรู้สึกอย่างไรเมื่อตระหนักว่าพระผู้ช่วยให้รอดเสด็จลงมา
จาก “บัลลังก์” มาช่วยชีวิตท่าน

เช้ือเชิญนักศึกษาให้จดจำาความรับผิดชอบเหล่าน้ีตลอดบทเรียน 
และมองหาวิธีที่อบินาไดทำาการเรียกในฐานะศาสดาพยากรณ์
ให้บรรลุผลสำาเร็จ

โมไซยาห์ 11–12 ศาสดาพยากรณ์ขอร้องคนชั่วร้ายให้
กลับใจ

ให้ดูรูปอบินาไดหน้าบัลลังก์ของกษัตริย์โนอาห์ เช่นรูป 75 ใน  
หนังสือภ�พพระกิตติคุณ (ภาพด้านล่างด้วย) ขอให้นักศึกษา 
คนหนึ่งเล่าพอสังเขปว่าเกิดอะไรขึ้นในภาพ

วิธีหนึ่งที่อบินาไดปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของเขาในฐานะ
ศาสดาพยากรณ์คือขอร้องผู้คนให้กลับใจ เชื้อเชิญนักศึกษาให้ 
เปรียบเทียบถ้อยคำาของอบินาไดในระหว่างการปรากฏตัวครั้ง 
แรก (ดู โมไซยาห์ 11:20–25) กับถ้อยคำาของเขาในระหว่างการ 
ปรากฏตัวครั้งที่สอง (ดู โมไซยาห์ 12:1–8) การปรากฏตัวทั้ง
สองครั้งของอบินาไดห่างกันสองปี (ดู โมไซยาห์ 12:1)

•	ข่าวสารของอบินาไดเปลี่ยนไปอย่างไรในการปรากฏตัวครั้ง
ที่สอง

•	แม้ผู้คนจะเลือกกลับใจหลังจากการปรากฏตัวครั้งที่สองของ 
อบินาได แต่พวกเขาได้รับผลอะไรบ้างจากการไม่สดับฟังคำา
เตือนครั้งแรก

ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจว่าแม้ผู้คนจะยังสามารถกลับใจจากบาป 
ได้ แต่พวกเขาไม่สามารถหนีพ้นผลของการละเลยคำาเตือนครั้ง 
แรกของศาสดาพยากรณ์ได้ แบ่งปันความรู้สึกของท่านเก่ียวกับ 
ความจำาเป็นของการกลับใจทันทีและความสำาคัญของการทำา
ตามคำาแนะนำาของศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิต

บทที่ 20
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สังเกตว่า โมไซยาห์ 15:1–8 ไม่ใช่การอภิปรายเกี่ยวกับสมาชิก 
แต่ละพระองค์ในพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์ แต่เป็นการอภิ- 
ปรายเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์และบทบาทต่างๆ ของพระองค์ใน
ฐานะพระบิดาและพระบุตร

ใน โมไซยาห์ 15:10–13 อบินาไดอธิบายความสัมพันธ์ฉันบิดา 
และบุตรเพิ่มเติมระหว่างพระเยซูคริสต์กับคนที่ยอมรับพระ 
กิตติคุณของพระองค์ เขาพูดถึง “พงศ์พันธุ์” หรือบุตรและธิดา
ของพระผู้ช่วยให้รอด เชื้อเชิญนักศึกษาให้อ่าน ข้อ 10–13 จาก 
นั้นถามคำาถามต่อไปนี้

•	ตามที่กล่าวไว้ใน ข้อ 11–12 การเป็นบุตรและธิดาของพระผู้
ช่วยให้รอดหมายความว่าอย่างไร (ดู คพ. 25:1 ด้วย)

•	พรใดมาสู่คนที่กลายเป็น “พงศ์พันธุ์” ของพระคริสต์

ขณะที่อบินาไดยังคงสอนโนอาห์และพวกปุโรหิตของเขา เขา 
ตอบคำาถามที่ปุโรหิตคนหนึ่งถามเขาก่อนหน้านั้น เชื้อเชิญนัก 
ศึกษาให้ดูคำาถามนี้ใน โมไซยาห์ 12:20–24 ในการตอบคำาถาม 
น้ีอบินาไดยังคงเป็นพยานถึงความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์ 
เพื่อช่วยนักศึกษาสนทนาคำาตอบของเขา ขอให้นักศึกษาครึ่งชั้น 
เรียนอ่าน โมไซยาห์ 15:13–18 และอีกครึ่งชั้นเรียนอ่าน โมไซ- 
ยาห์ 15:19–25 ขณะที่พวกเขาอ่าน ให้เขียนคำาถามต่อไปนี้บน
กระดาน

ใครคือผู้ส่งสารท่ีแบ่งปันข่าวประเสริฐ	(ดู	โมไซยาห์	15:13–18)

ข่าวประเสริฐคืออะไร	(ดู	โมไซยาห์	15:19–25)

เชิญนักศึกษาคนหนึ่งจากแต่ละครึ่งชั้นเรียนมาแบ่งปันคำาตอบ
ของคำาถามเหล่านี้

แบ่งปันคำากล่าวของเอ็ลเดอร์คาร์ลอส  อี. อเซย์แห่งสาวกเจ็ด
สิบในคู่มือนักศึกษา หน้า 154

•	เราจะช่วยนำาข่าวประเสริฐเหล่านี้ไปให้ผู้อื่นได้อย่างไร

โมไซยาห์ 17 บางคร้ังคนชอบธรรมรับทุกขเวทนาเพราะ 
ประจักษ์พยานของพวกเขาในพระเยซูคริสต์

ให้ดูรูปอบินาไดอยู่ต่อหน้ากษัตริย์โนอาห์อีกคร้ัง ขอให้นักศึกษา 
คนหนึ่งเล่าให้ชั้นเรียนฟังเกี่ยวกับชะตากรรมของอบินาได จาก
นั้นขอให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่าน โมไซยาห์ 17:1–13, 20

ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจว่าการที่อบินาไดยอมตายเพื่อความจริง
เป็นผลสืบเนื่องจากการเชื่อฟังพระผู้เป็นเจ้า อย่างไรก็ดีน้อย

เชิญนักศึกษาคนหนึ่งอ่าน โมไซยาห์ 13:33–35 และ 15:1

ขณะที่สมาชิกชั้นเรียนอ่านและสนทนาข้อเหล่านี้ ท่านอาจต้อง 
อธิบายการใช้คำาว่า พระผู้เป็นเจ�้ ของอบินาได เมื่อวิสุทธิชนยุค 
สุดท้ายใช้คำาว่า พระผู้เป็นเจ้� พวกเขามักหมายถึงพระบิดาบน
สวรรค์ อย่างไรก็ดี อบินาไดใช้คำานี้เพื่อหมายถึงพระเยซูคริสต์  
เพื่อช่วยให้นักศึกษาเข้าใจเรื่องนี้ เชื้อเชิญพวกเขาให้อ่านบท 
วิจารณ์ในคู่มือนักศึกษาหน้า 153

เพ่ืออธิบายคุณค่าของหลักคำาสอนที่ว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็น
พระผู้เป็นเจ้าองค์หนึ่ง ให้ถามคำาถามต่อไปนี้

•	พระเยซูคริสต์ทรงเป็นบุคคลในเทพนิยายหรือไม่

•	พระองค์ทรงเป็นครูสอนศีลธรรมท่ีปราดเปร่ือง แต่ก็เป็นเพียง 
มนุษย์คนหนึ่งหรือไม่

•	พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าจริงหรือ

•	คำาตอบของผู้คนสำาหรับคำาถามเหล่านี้มีอิทธพลต่อชีวิตพวก
เขาอย่างไร

ถามนักศึกษาว่าพวกเขาทราบหรือไม่ว่ามีบางคนในโลกพยาม
ลดสถานภาพของพระเยซูคริสต์ในฐานะพระบุตรแท้จริงของ
พระผู้เป็นเจ้า

•	เหตุใดจึงสำาคัญที่ต้องตระหนักว่าพระเยซูคริสต์คือพระผู้เป็น
เจ้าองค์หนึ่ง

ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจว่าศรัทธาของเราในพระเยซูคริสต์และ 
การชดใช้ของพระองค์เพิ่มขึ้นเมื่อเราเข้าใจธรรมชาตินิรันดร์
ของพระองค์และความเป็นพระเจ้าของพระองค์ในฐานะพระ
บุตรของพระผู้เป็นเจ้า

ใน โมไซยาห์ 15:1–9 อบินาไดเป็นพยานถึงพระลักษณะอันสูง 
ส่งและพระพันธกิจของพระผู้ช่วยให้รอด และสอนเกี่ยวกับบท 
บาทของพระเยซูคริสต์ในฐานะพระบิดาและพระบุตร

ให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่าน โมไซยาห์ 15:1–5 จากนั้นขอให้นัก 
ศึกษาคนหนึ่งอ่านคำากล่าวของเอ็ลเดอร์เอ็ม.  รัสเซลล์ บัลลาร์ด 
ในคู่มือนักศึกษาหน้า 153

•	พระเยซูคริสต์ทรงเป็นทั้งพระบิดาและพระบุตรอย่างไร

ถ้าท่านรู้สึกว่าต้องพัฒนาหัวข้อนี้เพิ่ม ให้ใช้ข้อมูลที่เหลือของ 
คู่มือนักศึกษาเก่ียวกับโมไซยาห์ 15:1–7 (หน้า 153) ซ่ึงมีข้อความ 
ที่คัดมาจากถ้อยแถลงปี 1916 เรื่อง “พระบิดาและพระบุตร: 
อรรถาธิบายหลักคำาสอนโดยฝ่ายประธานสูงสุดและอัครสาวก
สิบสอง”

โมไซย�ห์ 9–17
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คนจะถูกขอให้ตายเพื่อปกป้องประจักษ์พยานของพวกเขา เพื่อ
ช่วยให้นักศึกษาเห็นว่าเราถูกขอให้ทำาอะไรแทนที่จะตายเพื่อ
ความจริง ให้แบ่งปันคำากล่าวต่อไปนี้

ประธานบริคัม ยังก์ (1801–1877) ประธานศาสนจักรคน 
ที่สองกล่าวว่า “วิธีที่ได้ผลที่สุดในการสถาปนาศาสนาของ 
สวรรค์คือดำาเนินชีวิตตามศาสนา ไม่ใช่ตายเพื่อศาสนา  
ข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าปลอดภัยในการพูดว่ามีวิสุทธิชนยุค
สุดท้ายมากมายท่ียอมตายเพื่อศาสนามากกว่าจะดำาเนิน
ชีวิตอย่างซื่อสัตย์ตามศาสนาของพวกเขา” (Discourses 
of Brigham Young, sel. John A. Widtsoe [1954], 221)

ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน (1899–1994) ประธาน
ศาสนจักรคนที่ 13 สอนดังนี้

“พระคริสต์ทรงเปลี่ยนมนุษย์ และมนุษย์ที่เปลี่ยนแล้ว
สามารถเปลี่ยนโลกได้

“มนุษย์ท่ีเปล่ียนเพราะพระคริสต์จะให้พระคริสต์เป็นแม่ทัพ 
. . .

บทที่ 20

“. . .มนุษย์ที่ให้พระคริสต์เป็นแม่ทัพพระคริสต์จะทรงใช้
เขา . . .

“ความประสงค์ของพวกเขาถูกกลืนเข้าไปในพระประสงค์
ของพระองค์ (ดู ยอห์น 5:30)

“พวกเขามักจะทำาสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยเสมอ (ดู ยอห์น 
8:29)

“พวกเขาไม่เพียงยอมตายเพื่อพระเจ้าเท่านั้น แต่ที่สำาคัญ 
กว่านั้นพวกเขาต้องการอยู่เพื่อพระองค์ด้วย” (ใน Con- 
ference Report, Oct. 1985, 5–6; หรือ Ensign, Nov. 
1985, 6)

•	อบินาไดอยู่เพื่อพระเจ้าในทางใด

•	ชีวิตและคำาสอนของอบินาไดมีอิทธิพลต่อแอลมาในทางใด 
(ดู โมไซยาห์ 17:1–4 ถ้าท่านต้องการสนทนาเรื่องนี้เพิ่มเติม 
ท่านอาจต้องการอ้างคำากล่าวของเอ็ลเดอร์โรเบิร์ต  ดี. เฮลส์
ในคู่มือนักศึกษา หน้า 155

•	เราจะอยู่เพื่อพระเจ้าได้อย่างไร
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โมไซย�ห์ 9–17

เอกสารแจก

ภาพรวมทางประวัติศาสตร์ของ โมไซยาห์ 9–10

การนำาเสนอครั้งนี้จะใช้เวลาประมาณสามถึงห้านาที เพื่อ 
เตรียมนำาเสนอบริบททางประวัติศาสตร์ของบทเรียนนี้ ให ้
อ่าน โมไซยาห์ 9–10 หลายครั้งๆ จนกว่าจะรู้จักเรื่องดัง 
กล่าวดี ท่านอาจต้องการทบทวนตารางด้านล่างและในคู ่
มือนักศึกษา หน้า 149–150 ด้วย

ในชั้นเรียน เชื้อเชิญนักศึกษาคนอื่นๆ ให้เปิดพระคัมภีร์ของ 
พวกเขาไปที่ โมไซยาห์ 9–10 และดูตามขณะที่ท่านแบ่ง 
ปันภาพรวมพอสังเขปเกี่ยวกับเรื่องราวของซีนิฟฟ์ ท่านอาจ 
จะวาดแผนภูมิต่อไปน้ีบนกระดานเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจ 
ให้นึกถึงบุคคลและสถานท่ีสำาคัญๆ ในหนังสือของโมไซยาห์

แผ่นดินแห่งลีไฮ-นีไฟ แผ่นดินแห่ง 
เซร�เฮ็มล�

กษัตริย์ซีนิฟฟ์	(โมไซยาห์	
9–10)	ราว	200	ปีก่อน
คริสตกาล

กษัตริย์โมไซยาห์	ที่	1

กษัตริย์โนอาห์	(โมไซยาห์	
11–19)	ราว	160	ปีก่อน
คริสตกาล

กษัตริย์เบ็นจามิน

กษัตริย์ลิมไฮ	(โมไซยาห์	
7–8;	19–22)	ราว	121	ปี
ก่อนคริสตกาล

กษัตริย์โมไซยาห์ที่	2

ซีนิฟฟ์เป็นชาวนีไฟท่ีนำาชาวนีไฟกลุ่มหนึ่งให้พยายามเอา 
แผ่นดินแห่งลีไฮ-นีไฟท่ีบรรพชนของพวกเขาเคยอยู่กลับคืน 
 
 

ซีนิฟฟ์กับกลุ่มของเขาออกจากเซราเฮ็มลาหลังจากกษัตริย์ 
โมไซยาห์เริ่มการปกครองที่นั่น สังเกตว่าระหว่าง โมไซยาห์ 
8 กับ โมไซยาห์ 9 เรื่องเล่าย้อนกลับไปประมาณ 80 ปี เรื่อง 
เล่าใน โมไซยาห์ 9 เริ่มต้นราว 200 ปีก่อนคริสตกาล โดย 
ซีนิฟฟ์เล่าเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้ใน ออมไน 1:27–
30 เล่าพอสังเขปด้วยคำาพูดของท่านเองเกี่ยวกับเหตุการณ์
สำาคัญบางอย่างในเรื่องของซีนิฟฟ์ใน โมไซยาห์ 9–10 ท่าน
อาจจะเล่าเรื่องราวต่อไปนี้

1. ผลการเดินทางครั้งแรกของซีนิฟฟ์ (โมไซยาห์ 9:1–5; 
ออมไน 1:27–30)

2. ผลลัพธ์ของความมุ่งหวังเกินไป ตัวอย่างเช่น ความมุ่ง
หวังเกินไปนำาไปสู่วิจารณญาณที่ไม่ดี เช่น “ช้าในการ 
ระลึกถึง . . .  พระผู้เป็นเจ้า” (โมไซยาห์ 9:3) และมืดบอด 
เพราะ “อุบายและเล่ห์กลของกษัตริย์เลมัน” (โมไซยาห์ 
9:10)

3. อิทธิพลดีที่ซีนิฟฟ์มีต่อผู้คน ตัวอย่างเช่น เขากระตุ้นคน
เหล่านั้นให้ (ก)  ซ่อมเมือง (ดู โมไซยาห์ 9:8); (ข)  เลี้ยง
ฝูงสัตว์และเพาะปลูก (ดู โมไซยาห์ 10:2, 4); (ค)  ผลิต
เครื่องนุ่งห่ม (ดู โมไซยาห์ 10:5); และ (ง) ปกป้องตนเอง 
“ด้วยกำาลังจากพระเจ้า” (ดู โมไซยาห์ 9:17)

การปกครองของซีนิฟฟ์แสดงให้เห็นว่าเขาทำางานหนักตลอด 
ชีวิตเพื่อให้ได้แผ่นดินแห่งลีไฮ-นีไฟและอยู่ที่นั่นอย่างสงบ  
ความมุ่งหวังเกินไปของเขานำาไปสู่การกระทำาท่ีน่าสงสัยบาง 
อย่าง แต่ความปรารถนาจะสถาปนาอาณานิคมพึ่งตนเอง
ของชาวนีไฟในบรรดาชาวเลมันประสบความสำาเร็จในที่สุด
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•	ท่านพบหลักฐานอะไร

ให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่านหลักคำาสอนและพันธสัญญา 20:37  
ก่อนที่จะอ่าน ขอให้นักศึกษาคนอื่นๆ ฟังเจตคติและการกระทำา 
เพ่ิมเติมท่ียืนยันความพร้อมของบุคคลในการทำาและรักษาพันธ
สัญญาบัพติศมา

•	เจตคติและการกระทำาที่เราพูดถึงสามารถช่วยให้เราทำาและ
รักษาพันธสัญญาพระกิตติคุณทั้งหมดได้อย่างไร

อ่าน โมไซยาห์ 18:8–10 ก่อนที่ท่านจะอ่าน ขอให้นักศึกษาดู
ตามและมองหาองค์ประกอบของพันธสัญญาบัพติศมา

•	ส่วนหนึ่งของพันธสัญญาบัพติศมาของเราตามที่สรุปไว้ใน
ข้อเหล่านี้คืออะไร

•	พระเจ้าทรงสัญญาอะไรเมื่อเรารักษาพันธสัญญาบัพติศมา
ของเรา

เชื้อเชิญนักศึกษาให้แบ่งเป็นคู่ๆ และอ่านโมไซยาห์ 18:11–16 
ด้วยกัน ขอให้พวกเขาทำาเคร่ืองหมายและสนทนาความปรารถนา 
ของผู้คนของแอลมาก่อนที่คนเหล่านั้นจะรับบัพติศมา ขอให ้
พวกเขามองหาความรู้สึกของคนเหล่านั้นด้วยหลังจากพวกเขา
รับบัพติศมาและพรที่พวกเขาได้รับ

•	ความปรารถนาของแอลมาคืออะไรขณะที่เขาเตรียมทำางาน
ของพระเจ้า (ดู โมไซยาห์ 18:12)

•	เหตุใดเราจึงต้องมีพระวิญญาณเพ่ือจะสามารถรับใช้ได้ด้วย 
“ใจอันบริสุทธิ์”

•	หลังจากรับบัพติศมา แอลมากับผู้คนของเขา “เปี่ยมด้วย 
พระวิญญาณ” (โมไซยาห์ 18:14) และ “เปี่ยมด้วยพระคุณ 
ของพระผู้เป็นเจ้า” (โมไซยาห์ 18:16) เหตุใดจึงสำาคัญที ่
สมาชิกทุกคนของศาสนจักรจะได้รับพรเหล่านี้ ท่านได้รับพร
เหล่านี้เมื่อใด

เป็นพยานถึงสัญญาและพรท่ีเราได้รับเม่ือเราให้เกียรติพันธ- 
สัญญาบัพติศมาของเราและทำาตามการนำาทางของพระวิญญาณ 
ศักดิ์สิทธิ์

โมไซยาห์ 18:17–30 การดำาเนินชีวิตอย่างซื่อตรงรวม
ถึงการเชื่อฟังพระผู้เป็นเจ้าและรับใช้ผู้อื่น

เขียนบนกระดานว่า พวกเข�ดำ�เนินชีวิตอย่�งซ่ือตรงต่อพระพักตร์ 
พระผู้เป็นเจ�้

•	สำาหรับท่านแล้วข้อความนี้หมายความอย่างไร

โมไซยาห์ 18–24

บทที ่   21

บทนำา
หลังจากแอลมาเปล่ียนใจเล่ือมใสเพราะการส่ังสอนของอบินาได 
เขาเร่ิมสอนผู้คนท่ีเต็มใจฟังเขา เขากับผู้ติดตามกลุ่มใหม่หนีไป 
ยังสถานท่ีหน่ึงเรียกว่ามอรมอน ท่ีน่ันพวกเขาได้รับศาสนพิธีแห่ง 
บัพติศมาและเป็นน้ำาหน่ึงใจเดียวกันในศรัทธาของพวกเขา พวก 
เขาต้ังถ่ินฐานอย่างสงบในแผ่นดินหน่ึงท่ีเรียกว่าฮีลัม แต่ตกเป็น 
เชลยของอมิวลอนอดีตปุโรหิตของกษัตริย์โนอาห์ผู้ไปสมทบกับ 
ชาวเลมัน ก่อนหน้านี้ คนที่ยังอยู่ในแผ่นดินแห่งลีไฮ-นีไฟ ผู้ซึ่ง 
เวลานี้มีลิมไฮบุตรที่ชอบธรรมของกษัตริย์โนอาห์เป็นผู้นำา ถูก
ชาวเลมันนำาไปเป็นทาส ทั้งสองกลุ่มรู้ว่า “ไม่มีผู้ใดปลดปล่อย 
พวกเขาได้นอกจากพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขา” (โมไซยาห์ 
23:23) ขณะที่ท่านกับนักศึกษาสนทนาเรื่องราวเหล่านี้ ท่านจะ 
ซาบซ้ึงมากข้ึนในเดชานุภาพของพระเจ้าเพ่ือปลดปล่อยเราจาก 
ความเป็นทาสไม่ว่าอะไรก็ตามท่ีเราประสบ ท่านสามารถกระตุ้น 
นักศึกษาให้ทำาและรักษาพันธสัญญา อ่อนน้อมถ่อมตน กลับใจ 
สวดอ้อนวอน และวางใจในพระเจ้า

หลักคำาสอนและหลักธรรมบางประการ
•	เราได้รับพระวิญญาณของพระเจ้าและคำาสัญญาแห่งชีวิต 

นิรันดร์ผ่านพันธสัญญาบัพติศมาของเรา (ดู โมไซยาห์ 
18:1–16)

•	การดำาเนินชีวิตอย่างซื่อตรงรวมถึงการเชื่อฟังพระผู้เป็นเจ้า
และรับใช้ผู้อื่น (ดู โมไซยาห์ 18:17–30)

•	พระผู้เป็นเจ้าทรงเมตตาและสามารถปลดปล่อยเราจากความ 
เป็นทาส (ดู โมไซยาห์ 19–24)

•	พระผู้เป็นเจ้าทรงทดลองความอดทนและศรัทธาของเรา (ดู 
โมไซยาห์ 23–24)

ข้อเสนอแนะสำาหรับการสอน
โมไซยาห์ 18:1–16 เราได้รับพระวิญญาณของพระเจ้า 
และคำาสัญญาแห่งชีวิตนิรันดร์ผ่านพันธสัญญาบัพติศ- 
มาของเรา 

เริ่มโดยขอให้นักศึกษาสมมติว่าเพื่อนคนหนึ่งตัดสินใจรับบัพ- 
ติศมาและการยืนยัน เธอถามว่าเธอจะทำาอะไรได้บ้างเพ่ือเตรียม 
พร้อมทางวิญญาณ

•	ท่านจะให้คำาแนะนำาว่าอย่างไร

เชื้อเชิญนักศึกษาให้อ่าน โมไซยาห์ 18:1–7 ในใจโดยมองหา 
หลักฐานยืนยันว่าผู้คนได้รับการเตรียมให้พร้อมรับบัพติศมา
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จำากัดความนี้เพื่อช่วยให้นักศึกษาเข้าใจประเภทของหลักธรรม
ที่ท่านต้องการให้พวกเขาเขียน)

แผนภูมิต่อไปน้ีแสดงให้เห็นวิธีหน่ึงท่ีใช้เป็นแนวทางสำาหรับ 
กิจกรรมนี้ ท่านอาจติดไว้บนกระดานหรือแนะนำานักศึกษาให ้
ใช้เป็นต้นแบบเพื่อสร้างแผนภูมิของตนเองในกระดาษ เขียน 
การปฏิบัติและหลักธรรมข้อแรก (สำาหรับ โมไซยาห์ 21:13–14)  
เพื่อให้นักศึกษาเห็นวิธีเติมแผนภูมิ จากนั้นกระตุ้นนักศึกษาให้ 
หาการปฏิบัติมากเท่าที่จะมากได้และเขียนหลักธรรมสำาหรับ 
การปฏิบัติแต่ละอย่าง

โมไซย�ห์ 21:13–19; 24:9–16

การปฏิบัติของชาวนีไฟ หลักธรรม

พวกเขานอบน้อมถ่อมตน
และร้องอย่างสุดกำาลังต่อ	
พระผู้เป็นเจ้า		
(ดู	โมไซยาห์	21:13–14)

พระผู้เป็นเจ้าทรงตอบ	
คำาสวดอ้อนวอนของคน
ที่ทูลวิงวอนพระองค์ด้วย
ความนอบน้อม

พวกเขาอดทน		
(ดู	โมไซยาห์	24:16)

การปฏิบัติอื่นที่นักศึกษาระบุ

หลังจากนักศึกษามีเวลาศึกษาและไตร่ตรองมากพอแล้ว เชื้อ 
เชิญพวกเขาให้แบ่งปันการปฏิบัติและหลักธรรมที่พวกเขาเขียน 
ไว้ เปิดโอกาสให้พวกเขาเล่าตอนท่ีพวกเขาประยุกต์ใช้หลักธรรม 
เหล่าน้ีและพระเจ้าประทานพรพวกเขา สรุปด้วยประจักษ์พยาน 
ของท่านว่าเราไม่สามารถปลดปล่อยตนเองจากความเป็นทาส 
ทางวิญญาณได้และเราต้องการพระเมตตาอันไม่มีขอบเขต
และความรักแห่งการไถ่ของพระเจ้า

โมไซยาห์ 23–24 พระผู้เป็นเจ้าทรงทดลองความอดทน 
และศรัทธาของเรา

เตือนนักศึกษาให้ระลึกว่าผู้คนของแอลมาและผู้คนของลิมไฮ 
เคยอยู่ใต้อาณัติของกษัตริย์โนอาห์ ให้นักศึกษาอ่านคำาเตือน 
ของอบินาไดใน โมไซยาห์ 11:23–25 เมื่อผู้คนไม่เอาใจใส่คำา 
เตือนนี้อบินาไดก็กลับไป ให้นักศึกษาอ่านถ้อยคำาของอบินาได 
ใน โมไซยาห์ 12:1, 5 ผู้คนของแอลมากลับใจหลังจากนั้น แต่
พวกเขายังต้องรับผลของการไม่กลับใจก่อนหน้านี้

อ่าน โมไซยาห์ 23:21–24 และ 24:10–16 เป็นชั้นเรียนหรือให้
นักศึกษาอ่านข้อความเหล่านี้ในใจ หลังจากอ่านแล้ว เชื้อเชิญ

ให้นักศึกษาค้นคว้าโมไซยาห์ 18:17–30 เป็นคู่หรือเป็นส่วนตัว 
โดยมองหาคำาแนะนำาของแอลมาท่ีนำาผู้คนให้ “ดำาเนินชีวิตอย่าง 
ซื่อตรงต่อพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้า” แนะนำานักศึกษาให้เขียน 
หลักธรรมที่พวกเขาพบ หลังจากให้เวลามากพอแล้ว เชื้อเชิญ 
พวกเขาให้แบ่งปันสิ่งที่พบ ขณะนักศึกษาแบ่งปันคำาตอบท่าน 
อาจถามว่าพวกเขาพบพรอะไรบ้าง—จากช่วงพระคัมภีร์หรือ 
จากประสบการณ์ของพวกเขาเอง—ที่มาจากการเชื่อฟังคำาแนะ
นำานั้นๆ

กระตุ้นนักศึกษาให้ทำาตามคำาแนะนำาของแอลมาและ “ดำาเนิน
ชีวิตอย่างซื่อตรง” ทุกวันโดยเชื่อฟังพระผู้เป็นเจ้าและรับใช้ผู้อื่น

โมไซยาห์ 19–24 พระผู้เป็นเจ้าทรงเมตตาและสามารถ 
ปลดปล่อยเราจากความเป็นทาสได้

คู่มือนักศึกษาจะมีแผนภูมิเปรียบเทียบประสบการณ์ของผู้คน 
ของลิมไฮกับประสบการณ์ของผู้คนของแอลมา (ดู หน้า  159– 
160) ท่านอาจต้องการเชื้อเชิญนักศึกษาให้ดูแผนภูมินี้ขณะ
สนทนา โมไซยาห์ 19–24

ให้นักศึกษาทบทวนแผนที่ชื่อ “การเดินทางครั้งสำาคัญของชาว 
นีไฟในหนังสือของโมไซยาห์” ในคู่มือนักศึกษา หน้า 146 ใช้แผน 
ที่ดังกล่าวหาเมืองและกลุ่มคนที่กล่าวไว้ในโมไซยาห์ 19–24 
นักศึกษาพึงเข้าใจว่าลิมไฮกับผู้ติดตามเขาอยู่ในแผ่นดินแห่ง
ลีไฮ-นีไฟ และแอลมากับผู้ติดตามเขาอยู่ในแผ่นดินแห่งฮีลัม

อธิบายว่านักศึกษาจะสนทนาเร่ืองราวของมอรมอนท่ีว่าพระเจ้า 
ทรงปลดปล่อยผู้คนของลิมไฮและผู้คนของแอลมาจากความ 
เป็นทาสของชาวเลมันอย่างไร เชื้อเชิญนักศึกษาให้เปิดไปที่  
โมไซยาห์ 21:5 และขอให้คนหน่ึงอ่าน เน้นคำากล่าวของมอรมอน 
ที่ว่า “ไม่มีทางใดที่ [ชาวนีไฟ] จะปลดปล่อยตนเองออกจาก
เงื้อมมือของ [ชาวเลมัน].”

เขียน โมไซย�ห์ 21:13–19; 24:9–16 บนกระดาน ขอให้ 
นักศึกษาอ่านข้อเหล่านี้ในใจเพื่อค้นหาการปฏิบัติบางอย่างที่ 
ทั้งสองกลุ่มทำาเพื่อให้ได้รับพระเมตตาและการปลดปล่อยจาก 
พระผู้เป็นเจ้า เชื้อเชิญนักศึกษาให้เขียนหลักธรรมออกมาเป็น 
ข้อๆ โดยอิงจากการปฏิบัติเหล่านี้ซึ่งสามารถนำาทางพวกเขาใน 
สภาวการณ์ยุ่งยากของพวกเขาได้ เชื้อเชิญนักศึกษาให้เขียน 
หลักธรรมท่ีพวกเขาพบ (หม�ยเหตุ: ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์ 
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองให้นิยามว่าหลักธรรมคือ “ความจริง 
ที่คงทน เป็นกฎและข้อกำาหนดที่ท่านสามารถนำาไปใช้เพื่อนำา 
ทางท่านในการตัดสินใจ” [ใน Conference Report, Apr. 1996, 
22; หรือ เลียโฮน� ก.ค. 1996 หน้า 22] ท่านอาจต้องการใช้คำา 

โมไซย�ห์ 18–24
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“พ่ีน้องท้ังหลาย ไม่ว่าความกลัดกลุ้มของท่านคืออะไร โปรด 

อย่ายอมแพ้และ โปรด อย่ายอมต่อความกลัว . . .

“หากท่านรู้สึกเดียวดายโปรดรู้ว่าท่านจะพบการปลอบโยน 

ได้ หากท่านท้อแท้โปรดรู้ว่าท่านจะพบความหวังได้ หาก

ท่านยากจนทางวิญญาณโปรดรู้ว่าท่านจะได้รับการเสริม

สร้างให้เข้มแข็งได้ หากท่านรู้สึกว่าตนเองแตกสลายโปรด

รู้ว่าท่านจะรับการซ่อมได้” (ใน Conference Report, Apr. 

2006, 71–72; หรือดู เลียโฮน� พ.ค. 2006 หน้า 86)

•	ท่านจะแสดงให้เห็นความอดทนในยามยากลำาบากได้อย่างไร

•	ท่านตระหนักถึงพระหัตถ์แห่งพลังจากพระผู้เป็นเจ้าในชีวิต
ท่านเมื่อใด

กระตุ้นนักศึกษาให้วางใจในเดชานุภาพ การปลอบโยน และ
การรักษาของพระบิดาในสวรรค์และพระเยซูคริสต์

นักศึกษาให้แบ่งปันคำาตอบของคำาถามต่อไปนี้ ขอให้พวกเขา
วาดวลีจากข้อความที่ได้รับมอบหมายและบอกความเข้าใจ
ด้วยคำาพูดของพวกเขาเอง

•	ทุกวันนี้ผู้คนอาจแบกภาระอะไรบ้าง ท่านคิดว่าเหตุใดภาระ 
ของเราจึงแบกง่ายข้ึนเม่ือเรายอมรับพระประสงค์ของพระเจ้า 
อย่างชื่นบาน

•	พระเจ้า “มาเยือนผู้คน [ของพระองค์] ในความทุกข์ของพวก
เขา” อย่างไร (โมไซยาห์ 24:14)

เชื้อเชิญนักศึกษาให้นึกถึงเวลาท่ีพระเจ้าทรงเยือนพวกเขาใน
ความทุกข์ของพวกเขา เมื่อเห็นเหมาะสมให้ถามว่าใครประสงค์
จะแบ่งปันประสบการณ์บ้าง

อ่านคำากล่าวต่อไปนี้ของเอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์แห่ง
โควรัมอัครสาวกสิบสอง

“ชีวิตมีและจะมีความยากลำาบากมากมายได้ กระนั้นก ็
ตาม จิตวิญญาณที่มาหาพระคริสต์ จิตวิญญาณที่รู้จัก
สุรเสียงของพระองค์และพยายามทำาตามพระองค์จะพบ
พลัง ดังเพลงสวดกล่าว ‘เหนือพลังของ [เขา]’ [“พระเจ้า
ขอข้าพระองค์” เพลงสวด บทเพลงที่ 106] . . .

บทที่ 21



79

ออกนอกขอบเขตเนื้อหาที่อนุมัติไว้ในคู่มือเล่มนี้และในคู่มือนัก 
ศึกษา ท่านอาจจะอ้างข้อมูลส้ันๆ เร่ือง “สภาวินัยของศาสนจักร” 
หน้า 221–222 ใน แน่วแน่ต่อศรัทธ�: ศัพท�นุกรมพระกิตติคุณ  
ถ้านักศึกษามีคำาถามท่ีทำาให้ท่านต้องพูดนอกเหนือเนื้อหาที่ 
อนุมัติไว้ จงอธิบายอย่างสุภาพว่าน่ีเป็นหัวข้อท่ีละเอีอดอ่อนและ 
ศักดิ์สิทธิ์จึงไม่เหมาะจะสนทนาแบบเจาะลึกในห้องเรียน แนะ 
นำาให้พวกเขาพูดคุยกับผู้นำาฐานะปุโรหิต

เขียนคำาต่อไปนี้บนกระดาน

กระทำาบาป—ข้อ 6 รับการพิพากษา—ข้อ 12,	29

ตักเตือน—ข้อ 6 กลับใจ—ข้อ 35

พยานกล่าวหา—ข้อ 9 นับไว้ในบรรดาผู้คน—ข้อ 35

กระทำาความชั่วช้าสามานย์
ต่างๆ	นานา—ข้อ 11

ไม่นับอยู่ในบรรดาผู้คน—
ข้อ 36

เชื้อเชิญนักศึกษาให้อ่านโมไซยาห์บทที่ 26 อย่างรวดเร็ว และ 
หาคำาที่เขียนไว้บนกระดาน ถามนักศึกษาว่าพวกเขาคิดว่าบทนี้ 
เกี่ยวกับอะไร ขณะพวกเขาแบ่งปันแนวคิด พวกเขาพึงเข้าใจว่า 
แอลมามีอำานาจดูแลศาสนจักรและกษัตริย์โมไซยาห์มีอำานาจ 
ดูแลการปกครอง กษัตริย์โมไซยาห์อธิบายว่าเขาจะแก้ไขความ 
ผิดของกฎหมายบ้านเมือง แต่แอลมามีหน้าที่แก้ไขการล่วง 
ละเมิดร้ายแรงในบรรดาสมาชิกศาสนจักร

เขียนบนกระดานว่า ก�รลงโทษต�มวินัยศ�สนจักร

•	คำาว่า ลงโทษต�มวินัย หมายถึงอะไร

แบ่งปันคำากล่าวต่อไปนี้ของเอ็ลเดอร์ธีโอดอร์  เอ็ม. เบอร์ตัน 
(1907–1989) ผู้รับใช้เป็นสมาชิกสาวกเจ็ดสิบ

“ข้าพเจ้าเสียใจเมื่อได้ยินวิธีที่สมาชิกบางคนของเราและ 
แม้กระทั่งบางครั้งผู้นำาในท้องที่ปฏิบัติต่อคนที่ได้รับโทษ 
ตามวินัยสำาหรับการล่วงละเมิด ข้าพเจ้าเข้าใจว่าเรามัก 
เทียบคำาว่า ลงโทษต�มวินัย ให้เท่ากับคำาว่า ลงโทษ แต่มี
ความแตกต่างระหว่างสองคำานี้ ในภาษาอังกฤษ . . .  คำาว่า 
ลงโทษต�มวินัย (discipline) มีรากศัพท์เดียวกับคำาว่า  
ส�นุศิษย์ (disciple) สานุศิษย์คือลูกศิษย์ รับการสอน ใน 
การดำาเนินการกับผู้ล่วงละเมิด เราพึงจดจำาว่า  จำ�เป็น อย่าง 
ยิ่งที่พวกเขาต้องได้รับการสอน (ใน Conference Report, 
Oct. 1985, 81–82; หรือ Ensign, Nov. 1985, 65)

โมไซยาห์ 25–29

บทที ่   22

บทนำา
ในช่วงเวลานี้ของประวัติศาสตร์พระคัมภีร์มอรมอน ศาสดา 
พยากรณ์แอลมาเผชิญการท้าทายครั้งสำาคัญๆ ในศาสนจักร  
คนรุ่นใหม่จำานวนมากไม่เปล่ียนใจเล่ือมใสพระกิตติคุณและไม่ 
เชื่อถ้อยคำาของศาสดาพยากรณ์ แอลมาผู้บุตรและบุตรสี่คน 
ของกษัตริย์โมไซยาห์อยู่ในกลุ่มคนที่ไม่เชื่อ พวกเขาหมายมั่น 
ทำาลายศาสนาจักรของพระผู้เป็นเจ้า โดยผ่านการสวดอ้อนวอน 
ด้วยศรัทธาแรงกล้า แอลมาได้รับการนำาทางจากพระเจ้าว่าจะ
ดำาเนินการกับคนที่แตกแยกจากศาสนจักรอย่างไร ตลอดบท 
เรียนนี้ท่านสามารถช่วยให้นักศึกษาเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิด 
ข้ึนโดยการกลับใจและการเปล่ียนใจเล่ือมใส นักศึกษาจะเห็นว่า 
ผู้คนที่เปลี่ยนใจเลื่อมใสรับใช้อย่างซื่อสัตย์ตลอดชีวิตพวกเขา

หลักคำาสอนและหลักธรรมบางประการ
•	การลงโทษตามวินัยศาสนจักรสามารถช่วยคนบาปให้กลับใจ 

และกลับมามีสิทธ์ิโดยสมบูรณ์ในศาสนจักร (ดู โมไซยาห์ 26)

•	โดยผ่านการชดใช้เราเกิดใหม่ได้อีกครั้ง (ดู โมไซยาห์ 27)

•	การเปล่ียนใจเล่ือมใสทำาให้เราเกิดความปรารถนาจะแบ่งปัน 
พระกิตติคุณมากขึ้น (ดู โมไซยาห์ 27:32–37; 28:1–8)

•	พลเมืองมีหน้าที่สนับสนุนกฎหมายและผู้นำาที่ชอบธรรม (ดู 
โมไซยาห์ 29)

ข้อเสนอแนะสำาหรับการสอน
โมไซยาห์ 26:1–4 คนรุ่นใหม่

อธิบายว่าลูกหลานเป็นอันมากปฏิเสธความเชื่อของผู้ที่ได้ยิน 
โอวาทจากกษัตริย์เบ็นจามิน ให้นักศึกษาอ่าน โมไซยาห์ 5:1–5  
และ โมไซยาห์ 26:1–4 ในใจ โดยเปรียบเทียบความรู้สึกของผู้ 
คนในสมัยกษัตริย์เบ็นจามินกับความรู้สึกของคนรุ่นใหม่หลาย
คนในช่วงการปกครองของโมไซยาห์บุตรชายกษัตริย์เบ็นจามิน

•	ตามที่กล่าวไว้ในโมไซยาห์ 26:3 เหตุใดคนรุ่นใหม่หลายคน
จึงทำาใจแข็งกระด้าง

•	ท่านจะช่วยให้คนรุ่นต่อไปพัฒนาประจักษ์พยานในพระกิตติ- 
คุณเหมือนกับที่ท่านมีได้อย่างไร

โมไซยาห์ 26 การลงโทษตามวินัยศาสนจักรสามารถ 
ช่วยคนบาปให้กลับใจและกลับมามีสิทธิ์โดยสมบูรณ์
ในศาสนจักร 

แนวคิดการสอนเรื่องนี้เน้นเรื่องสภาวินัยของศาสนจักร หัวข้อ 
ท่ีสามารถนำาไปสู่คำาถามยากๆ ได้ จงระวังอย่าให้ให้การสนทนา 
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ให้นักศึกษาอ่าน โมไซยาห์ 27:8–10, 32–37 ขอให้พวกเขา 
เปรียบเทียบพฤติกรรมของแอลมาผู้บุตรกับบุตรสี่คนของโมไซ- 
ยาห์ก่อนและหลังจากพวกเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงในใจ

•	ชายห้าคนนี้เปลี่ยนแปลงในด้านใด

•	เราพบหลักฐานอะไรใน ข้อ  32–37 ที่ยืนยันว่าการเปลี่ยน- 
แปลงของพวกเขาจริงใจและยั่งยืน

อ่าน โมไซยาห์ 27:24–29 กับนักศึกษา

•	ในข้อเหล่านี้ คำาใดบรรยายว่าเป็นการ “เกิดใหม่”

•	การดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณเปล่ียนอุปนิสัยของเราอย่างไร

•	แอลมาให้ตัวบ่งชี้อะไรที่บอกว่าการกลับใจไม่ง่ายเลย

ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจว่าถึงแม้แอลมาและพวกบุตรของโมไซ- 
ยาห์ดูเหมือนจะเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน แต่สำาหรับพวกเรา
ส่วนใหญ่แล้วกระบวนการเกิดใหม่มิได้เกิดขึ้นทันทีทันใด

ขอให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่าน แอลมา 5:46

•	อะไรอีกบ้างท่ีแอลมาประกาศว่าเป็นส่วนหน่ึงของการเปล่ียน 
ใจเลื่อมใสของพวกเขา

อ่านคำาอธิบายของประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสันในคู่มือนัก 
ศึกษาหน้า 166 กับนักศึกษา

•	ประธานเบ็นสันกล่าวอะไรเกี่ยวกับกระบวนการเปลี่ยนใจ
เลื่อมใส

ช่วยให้นักศึกษาตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดแก่บุคคล
หนึ่งโดยการเกิดใหม่เป็นผลโดยตรงของการใช้ประโยชน์จาก
การชดใช้ของพระเยซูคริสต์ เชื้อเชิญนักศึกษาให้แบ่งปันความ
รู้สึกของพวกเขาเมื่อประสบการเปลี่ยนแปลงในใจ

โมไซยาห์ 27:32–37; 28:1–8 การเปลี่ยนใจเลื่อมใส
ทำาให้เราเพิ่มความปรารถนาจะแบ่งปันพระกิตติคุณ

เชื้อเชิญนักศึกษาให้นึกถึงเวลาที่พวกเขาต้องการบอกข่าวดี สิ่ง
สวยงามที่มองเห็น หรือประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมกับคนบางคน

•	เหตุใดเราจึงชอบบอกข่าวดีให้คนอื่นรู้

ติดแผนภูมิต่อไปนี้บนกระดาน ให้นักศึกษาลอกแผนภูมิลงใน
กระดาษและเติมคำาให้สมบูรณ์โดยทำาคนเดียวหรือเป็นคู่

•	ตามที่เอ็ลเดอร์เบอร์ตันกล่าว อะไรคือจุดประสงค์ของการ 
ลงโทษตามวินัยศาสนจักร

เชิญนักศึกษาคนหนึ่งอ่าน โมไซยาห์ 26:6, 9–13

•	เหตุใดแอลมาจึง “เป็นทุกข์ในจิตใจท่าน”

•	แอลมาทำาอะไรเพื่อให้รู้วิธีพิพากษาผู้คน

เชิญนักศึกษาคนหนึ่งอ่าน โมไซยาห์ 26:28–32

•	กรณีการสารภาพและการให้อภัยสองกรณีที่พระเจ้าตรัสไว้
ใน ข้อ 29 คืออะไร

•	ข้อเหล่านี้สอนอะไรเกี่ยวกับจุดประสงค์ของพระเจ้าสำาหรับ
การลงโทษตามวินัยศาสนจักร

•	พรใดมาสู่ผู้ที่กลับใจอย่างสมบูรณ์

•	เราจะคิดว่าการลงโทษตามวินัยศาสนจักรเป็นการแสดง
ความรักได้อย่างไร

ชี้ให้เห็นว่าใน ข้อ 32 พระเจ้าทรงอธิบายว่าคนที่ไม่กลับใจจะไม่
ถูกนับอยู่กับคนของศาสนจักร อย่างไรก็ดีนี่มิได้หมายความว่า
ผู้นำาศาสนจักรและสมาชิกจะเลิกรับใช้และเลิกรักพวกเขา

เพ่ือช่วยให้นักศึกษาเข้าใจเรื่องการลงโทษตามวินัยศาสนจักร 
มากขึ้น ท่านอาจต้องการเชื้อเชิญพวกเขาให้อ่านคำากล่าวของ
เอ็ลเดอร์ธีโอดอร์ เอ็ม. เบอร์ตันในคู่มือนักศึกษาหน้า 166

เป็นพยานถึงความเต็มพระทัยของพระผู้ช่วยให้รอดที่จะให้อภัย 
เมื่อเรากลับใจ และถึงความจำาเป็นของการที่เราต้องมีค่าควร 
ได้รับพรของการเป็นสมาชิกในศาสนจักรของพระองค์

โมไซยาห์ 27 โดยผ่านการชดใช้เราเกิดใหม่ได้อีกครั้ง

ข้อเสนอแนะการสอนข้อนี้แสดงให้เห็นว่าศรัทธาของเราในพระ 

เยซูคริสต์ทำาให้พลังเยียวยาของการชดใช้เกิดผลในชีวิตเรา และ 

มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงในใจที่แอลมาผู้บุตรและพวกบุตรของ 

โมไซยาห์ประสบ แต่จะไม่เน้นเหตุการณ์และประสบการณ์ทั้ง 

หมดที่นำาไปสู่การเปลี่ยนใจเลื่อมใสของพวกเขา ถ้านักศึกษา 

บางคนไม่คุ้นเคยกับเร่ืองราวในส่วนน้ัน ท่านอาจขอให้นักศึกษา 

อีกคนสรุปเรื่องราวพอสังเขป

วาดรูปหัวใจบนกระดาน เขียนตรงกลางหัวใจว่า เปลี่ยนแปลง 
ถามนักศึกษาว่าการเปลี่ยนแปลงในใจหมายความว่าอย่างไร

บทที่ 22 



81

สรุปกิจกรรมนี้โดยถามคำาถามต่อไปนี้
•	เราคาดหวังอะไรได้บ้างจากกษัตริย์ที่ชอบธรรม

•	เกิดอะไรกับผู้คนเมื่อกษัตริย์ที่ไม่ชอบธรรมปกครอง

•	กฎเกณฑ์ใดเกี่ยวกับการปกครองของผู้พิพากษาที่ช่วยคุ้ม-
ครองสิทธิ์ของประชาชน

ให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่าน โมไซยาห์ 29:27

•	การปกครองโดยเสียงของประชาชนล้มเหลวได้เมื่อใด

•	ตามที่กล่าวไว้ในข้อนี้ อะไรคือผลลัพธ์สุดท้ายของความล้ม
เหลวนั้น

อธิบายว่าในการปกครองเช่นการปกครองที่อธิบายไว้ใน โมไซ- 
ยาห์ 29 ภาระในการเลือกกฎหมายที่ดีและผู้นำาที่ชอบธรรมตก 
อยู่กับพลเมืองของประเทศ (ดู คพ. 98:10) ท่านอาจต้องการ
ให้นักศึกษาอ่านคำากล่าวของเอ็ลเดอร์นีล  เอ. แม็กซ์เวลล์และ
ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์ในคู่มือนักศึกษาหน้า 169 คำากล่าว 
ของเอ็ลเดอร์แม็กซ์เวลล์อยู่ในดีวีด	ี A 	ด้วย

สรุปบทเรียนโดยอ่าน สุภาษิต 29:2

แสดงประจักษ์พยานถึงความจริงนี้ และอาจยกตัวอย่างของ 
ความจริงนี้ที่ท่านเคยเห็นหรือได้ยิน กระตุ้นนักศึกษาให้มีส่วน 
ร่วมอย่างสร้างสรรค์ในกระบวนการทางการเมืองตามกรอบของ
กฎหมายในประเทศและชุมชนของพวกเขา

•	สามเรื่องนี้คล้ายกันอย่างไร

เขียน คพ. 88:81 บนกระดานใต้แผนภูมิ ให้นักศึกษาคนหนึ่ง
อ่านข้อนั้น

•	ใน โมไซยาห์ 28:3–4 เราอ่านเก่ียวกับเจตนาท่ีพวกบุตรของ 
โมไซยาห์มีต่อการแบ่งปันพระกิตติคุณ เจตนาเหล่าน้ีสามารถ 
ช่วยเราให้รักษาพระบัญญัติใน หลักคำาสอนและพันธสัญญา 
88:81 ได้อย่างไร

•	การรับใช้ด้วยเจตนาเหล่านี้มีข้อแตกต่างอะไรบ้าง

กระตุ้นนักศึกษาให้นึกถึงวิธีที่พวกเขาสามารถแบ่งปันพระกิต- 
ติคุณ

โมไซยาห์ 29 พลเมืองมีหน้าที่สนับสนุนกฎหมายและ
ผู้นำาที่ชอบธรรม

แบ่งชั้นเรียนออกเป็นสามกลุ่ม ทุกกลุ่มจะศึกษา โมไซยาห์ 
29:1–36 แต่ละกลุ่มจะมองหาบางอย่างต่างกันไป ขอให้กลุ่ม 
แรกมองหาข้อมูลเกี่ยวกับกษัตริย์ที่ชอบธรรม กลุ่มที่สองมอง 
หาข้อมูลเก่ียวกับกษัตริย์ท่ีไม่ชอบธรรม และกลุ่มสุดท้ายมองหา 
ข้อมูลเก่ียวกับผู้พิพากษา หลังจากแต่ละกลุ่มมีเวลามากพอแล้ว 
เชิญนักศึกษากลุ่มละหนึ่งคนออกมารายงานหน้าชั้น ท่านอาจ
ต้องการสรุปรายงานของกลุ่มไว้บนกระดานโดยใช้รูปแบบตาม
ตัวอย่างด้านล่าง

ผู้ปกครองส�มแบบ

กษัตริย์ที่ชอบธรรม กษัตริย์ที่ไม่	
ชอบธรรม

ผู้พิพากษา

(นักศึกษาตอบ) (นักศึกษาตอบ) (นักศึกษาตอบ)

โมไซย�ห์ 25–29

ประสบการณ์นั้นคืออะไร ใครประสบ พวกเขาปรารถนาอะไรหลังจาก
ประสบการณ์นั้น

1 นีไฟ	8:2–12

อีนัส	1:1–9,	19

โมไซยาห์	28:1–4
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กิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เปรียบเทียบการฉ้อฉลใน 
อำานาจปุโรหิตกับฐานะปุโรหิต แบ่งชั้นเรียนออกเป็นสองกลุ่ม  
ให้กลุ่มแรกอ่าน วิเคราะห์ และสนทนาข้อความเกี่ยวกับการ
ฉ้อฉลในอำานาจปุโรหิต และให้กลุ่มที่สองอ่าน วิเคราะห์ และ
สนทนาข้อความเกี่ยวกับฐานะปุโรหิต แนะนำากลุ่มแรกให้มอง
หานิยามของคำาว่า ก�รฉ้อฉลในอำ�น�จปุโรหิต และระบุองค์ 
ประกอบของการฉ้อฉลในอำานาจปุโรหิต แนะนำากลุ่มที่สองให้ 
ระบุจุดมุ่งหมายและพฤติกรรมของผู้ดำารงฐานะปุโรหิตที่ให้ 
เกียรติพระเจ้า หลังจากนักศึกษามีเวลาวิเคราะห์ข้อที่ได้รับมอบ 
หมายมากพอแล้ว ให้นักศึกษากลุ่มละหนึ่งคนรายงานสิ่งที่พบ

หลังจากกลุ่มแรกรายงานเกี่ยวกับการฉ้อฉลในอำานาจปุโรหิต 
ให้ถามคำาถามต่อไปนี้

•	ท่านคิดว่าเหตุใดประชาชนจึงนิยมคำาสอนของนีฮอร์ (ดู  
แอลมา 1:3–4; ดู ฮีลามัน 13:27–28 ด้วย)

•	ครูสอนพระกิตติคุณอาจได้รับผลกระทบอย่างไรถ้าความ
สำาเร็จของพวกเขาตั้งอยู่บนความนิยมชมชอบ นี่ส่งผลอย่าง
ไรต่อการสอนหลักคำาสอนของพวกเขา

หลังจากกลุ่มท่ีสองรายงานเก่ียวกับฐานะปุโรหิต ให้ถามคำาถาม 
ต่อไปนี้

•	ตามที่กล่าวไว้ใน แอลมา 1:26 ปุโรหิตนับถือคนที่พวกเขา 
 สอนอย่างไร เหตุใดเจตคติเช่นนี้จึงสำาคัญสำาหรับครู

•	มีความคล้ายคลึงอะไรบ้างระหว่างปุโรหิตที่ชอบธรรมใน 
แอลมา 1:25–27 กับผู้นำาศาสนจักรและผู้สอนศาสนาใน
ปัจจุบัน

เพื่อช่วยให้นักศึกษารู้จักการฉ้อฉลในอำานาจปุโรหิตในสมัยของ 
เราและผลของการยอมให้การฉ้อฉลดังกล่าวเฟื่องฟู จงถามคำา 
ถามต่อไปนี้

•	ตามท่ีกล่าวไว้ในแอลมา 1:12 ผลลัพธ์คืออะไรถ้ายอมให้การ 
ฉ้อฉลในอำานาจปุโรหิตเฟื่องฟู

นอกจากการฉ้อฉลในอำานาจปุโรหิตในโลกแล้ว องค์ประกอบ 
ของการฉ้อฉลดังกล่าวสามารถคืบคลานเข้ามาในศาสนจักรได้ 
ท่านอาจต้องการให้นักศึกษาอ่านคำากล่าวของเอ็ลเดอร์ดัลลิน 
เอช. โอ๊คส์และเอ็ลเดอร์เดวิด  เอ. เบดนาร์ในคู่มือนักศึกษาหน้า 
170–171 คำากล่าวเหล่านี้สอนความสำาคัญของการหลีกเลี่ยง 
การฉ้อฉลในอำานาจปุโรหิตในการเรียกต่างๆ ของศาสนจักร คำา
กล่าวของเอ็ลเดอร์โอ๊คส์มีอยู่ในดีวีด	ี A 	ด้วย

แอลมา 1–4

บทที ่   23

บทนำา
แอลมา 1 เน้นความแตกต่างระหว่างฐานะปุโรหิตกับการฉ้อฉล 
ในอำานาจปุโรหิต หลังจากศึกษาพระคัมภีร์ช่วงนี้ นักศึกษาควร 
จะสามารถมองออกทั้งลักษณะการฉ้อฉลในอำานาจปุโรหิตสมัย 
ของแอลมาและสมัยของเรา นอกจากนี้ นักศึกษาควรเข้าใจว่า 
การฉ้อฉลในอำานาจปุโรหิตแตกต่างโดยสิ้นเชิงกับฐานะปุโรหิต 
ของพระผู้เป็นเจ้า ใน แอลมา 2–3 นักศึกษาจะเห็นผลในแง่ลบ 
ของการฉ้อฉลในอำานาจปุโรหิตขณะพวกเขาอ่านเรื่องของแอม- 
ลิไซหมายมั่นทำาลายการปกครองของชาวนีไฟและกลายเป็น 
กษัตริย์ เรื่องนี้แสดงให้เห็นเช่นกันว่าการตอบสนองการทดลอง 
อย่างชอบธรรมสามารถช่วยผู้คนให้ได้รับพลังจากพระผู้เป็นเจ้า 
การตอบสนองการทดลองของแอลมาสามารถเป็นต้นแบบสำา- 
หรับเราในปัจจุบันได้ ท่านสามารถช่วยให้นักศึกษาเข้าได้ว่า 
พวกเขาสามารถรับพลังจากพระผู้เป็นเจ้าได้เช่นเดียวกับแอลมา 
เมื่อพวกเขาสวดอ้อนวอนขอความช่วยเหลือ ใช้ศรัทธา และ
ลงมือปฏิบัติเพื่อเผชิญการท้าทายของพวกเขา แอลมา 4 เน้น
พลังของประจักษ์พยานอันบริสุทธิ์

หลักคำาสอนและหลักธรรมบางประการ
•	วิสุทธิชนยุคสุดท้ายพึงหลีกเลี่ยงการฉ้อฉลในอำานาจปุโรหิต 

(ดู แอลมา 1)

•	พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเพิ่มพลังให้เราขณะที่เราต่อต้านความ
ชั่วร้าย (ดู แอลมา 2)

•	ประจักษ์พยานอันบริสุทธ์ิต่อสู้กับความจองหอง (ดู แอลมา 4)

ข้อเสนอแนะสำาหรับการสอน
แอลมา 1 วิสุทธิชนยุคสุดท้ายพึงหลีกเลี่ยงการฉ้อฉล
ในอำานาจปุโรหิต

ก่อนชั้นเรียน ให้ติดตารางและคำาถามต่อไปนี้บนกระดาน

ก�รฉ้อฉลในอำ�น�จ
ปุโรหิต

ฐ�นะปุโรหิต

แอลมา	1:2–6 แอลมา	1:26–27

แอลมา	1:16 แอลมา	13:6,	10–12

2 นีไฟ	26:29 เจคอบ	1:	18–19

การฉ้อฉลในอำานาจปุโรหิต
คืออะไร

ปุโรหิตของพระผู้เป็นเจ้า
ประพฤติตนอย่างไร
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ให้นักศึกษาอ่าน แอลมา 2:15–18, 28–31 อย่างรวดเร็ว เพื่อหา
คำาว่า ประท�นพละกำ�ลัง หรือ ได้รับกำ�ลัง

•	ตามที่กล่าวไว้ใน แอลมา 2:28 เหตุใดพระเจ้าประทานพละ
กำาลังให้ชาวนีไฟ

•	ท่านคิดว่าเหตุใดบางครั้งพระบิดาบนสวรรค์ประทานพละ
กำาลังให้เราเพื่อต่อต้านความชั่วแทนที่จะเอาอิทธิพลชั่วออก
ไปจากชีวิตเรา

เชิญนักศึกษาคนหนึ่งอ่านออกเสียง แอลมา 2:29–31 ขอให้
นักศึกษาระบุว่าเราจะใช้การกระทำาของแอลมาในข้อเหล่านี้
เป็นแบบอย่างให้ทำาตามเมื่อเราต่อสู้กับความชั่วร้ายได้อย่างไร

เป็นพยานว่าพระเจ้าจะประทานพละกำาลังให้เราต้านการตรง
กันข้ามขณะที่เรายืนหยัดเพื่อความจริงและความชอบธรรม

แอลมา 3 บางครั้งผู้คนแยกตนเองจากคนชอบธรรม
โดยเปลี่ยนลักษณะภายนอกของตน

อธิบายว่าในการพยายามจะเป็นพวกเดียวกับชาวเลมัน ชาว 
แอมลิไซได้เปลี่ยนลักษณะภายนอกของตน เชิญนักศึกษาคน
หนึ่งอ่าน แอลมา 3:4–5

•	ชาวแอมลิไซทำาอะไรเพื่อเปลี่ยนลักษณะภายนอกของตน

•	ท่านคิดว่าเหตุใดพวกเขาจึงต้องการ “แตกต่างจากชาวนีไฟ”

•	ผู้คนในทุกวันนี้ทำาอะไรบางอย่างกับลักษณะภายนอกของ
พวกเขาเพื่อแยกตนเองจากคนชอบธรรม

หากท่านต้องการสนทนาเรื่องการสักลายบนผิวหนัง (หรือหาก
นักศึกษาพูดถึง) ให้ดูภาพพระวิหาร หากอยู่ในวิสัยที่ทำาให้ได้ดู
ภาพพระวิหารที่อยู่ใกล้นักศึกษามากที่สุด

•	ท่านจะรู้สึกอย่างไรถ้าท่านเห็นรอยขีดเขียนบนพระนิเวศน์
ของพระเจ้า

นักศึกษาควรเข้าใจว่าร่างกายของเราศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์ต่อ 
พระเจ้าเหมือนพระวิหารท่ีเราสร้าง ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ 
(1910–2008) ประธานศาสนจักรคนที่ 15 กล่าวว่า “รอยสักเป็น
รอยแกะสลักบนวิหารของร่างกาย” (ใน Conference Report, 
Oct. 2000, 70; หรือ เลียโฮน� ม.ค. 2001 หน้า 78) แบ่งปันคำา 
แนะนำาต่อไปนี้ใน เพื่อคว�มเข้มแข็งของเย�วชน เพื่อช่วยนัก 
ศึกษาหลีกเล่ียงความทันสมัยทางโลกเก่ียวกับการทำาเคร่ืองหมาย 
ตามร่างกาย

•	เราจะหลีกเลี่ยงการฉ้อฉลในอำานาจปุโรหิตในการเรียกเราให้
สอนและนำาได้อย่างไร

แอลมา 2 พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเพิ่มพลังให้เราขณะที่
เราต่อต้านความชั่วร้าย

ขอให้นักศึกษานึกถึงเวลาที่พวกเขาต่อต้านความชั่วร้าย ไม่ว่า 
จะโดยส่วนตัวหรือต่อหน้าสาธารณชน จากนั้นเชื้อเชิญพวกเขา
ให้พิจารณาคำาถามต่อไปนี้ ท่านอาจต้องการให้พวกเขาตอบใน
ใจ ตอบตนเองแทนที่จะตอบในการสนทนา

•	อะไรจูงใจท่านให้ยืนหยัดเพื่อความจริงและความชอบธรรม

•	ท่านได้รับพลังให้ทำาเช่นนั้นอย่างไร

อธิบายว่า แอลมา 2 ให้เรื่องราวเกี่ยวกับศาสดาพยากรณ์แอล- 
มาและชายหญิงที่ชอบธรรมคนอื่นๆ ต่อต้านความชั่ว ถึงขั้น 
เต็มใจสละชีวิตของพวกเขา เชื้อเชิญนักศึกษาให้มองหาแรงจูง
ใจของชายหญิงเหล่านี้ และพวกเขาได้รับพลังในชั่วขณะของ
ความลำาบากใหญ่หลวงอย่างไร

ขอให้นักศึกษาอ่าน แอลมา 2:1–7 ในใจ

•	แอมลิไซเป็นใคร และสองสิ่งที่เขาปรารถนาคืออะไร (ดู  
แอลมา 2:2, 4 เขาต้องการเป็นกษัตริย์และต้องการทำาลาย
ศาสนจักร)

•	ชาวนีไฟทำาให้ความพยายามจะเป็นกษัตริย์ของแอมลิไซล้ม
เหลวอย่างไร

แบ่งปันคำากล่าวต่อไปนี้จากศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธเกี่ยว
กับหน้าที่ของวิสุทธิชนยุคสุดท้ายในการเป็นอิทธิพลดีในชุมชน
ของพวกเขา

“หน้าที่ของเราคือใช้อิทธิพลทั้งหมดของเราทำาให้คนนิยม 
สิ่งถูกต้องดีงาม และไม่นิยมส่ิงไม่ถูกต้อง” (ใน History of 
the Church, 5:286)

•	เราจะ “ทำาให้คนนิยมสิ่งถูกต้องดีงาม” ในทางใดได้บ้าง

สรุปเนื้อหาของ แอลมา 2:8–14 โดยอธิบายว่าแอมลิไซรวบรวม
ผู้ติดตามเขา โน้มน้าวคนเหล่านั้นให้ตั้งเขาเป็นกษัตริย์ และไป
สู้รบกับชาวนีไฟเพื่อพยายามให้ได้ตามความปรารถนาของตน

•	มีกี่คนถูกสังหารเน่ืองจากความปรารถนาจะเป็นกษัตริย์ของ 
แอมลิไซ (ดู แอลมา 2:19) เรื่องนี้เชื่อมโยงกับคำาเตือนของ 
กษัตริย์โมไซยาห์ใน โมไซยาห์ 29:17, 21 อย่างไร

แอลม� 1–4
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ให้เวลานักศึกษาหนึ่งหรือสองนาทีเพื่อพิจารณาเป็นส่วนตัวว่า
พวกเขาจะตอบคำาถามต่อไปนี้อย่างไร

•	ถ้ามีคนมองท่านแต่ไม่รู้จักท่านดีพอ บุคคลนั้นอาจสรุปว่า
อย่างไรเกี่ยวกับความเชื่อของท่าน

เมื่อนักศึกษามีเวลาไตร่ตรองแล้ว ให้ตอบคำาถามต่อไปนี้

•	คำาถามดังกล่าวอาจมีอิทธิพลต่อชีวิตเราในด้านใด

ในฐานะศาสดาพยากรณ์และหัวหน้าผู้พิพากษา แอลมาเป็น 
ห่วงความจองหองของผู้คน และท่านต้องการ “ดึง” เอาความ
จองหองของพวกเขาลงมา (แอลมา 4:19) ขอให้นักศึกษาห้าคน
อ่าน แอลมา 4:15–19 คนละหนึ่งข้อ 

•	วลี “กดดันด้วยประจักษ์พยานอันบริสุทธิ์” บ่งบอกอะไรเกี่ยว
กับวิธีที่แอลมาจะสอน

ในฐานะมหาปุโรหิตดูแลศาสนจักร แอลมาแสดงประจักษ์พยาน 
ที่มีทั้งถ้อยคำาแห่งการเตือน แนะนำา และประกาศความจริง ใน 
ฐานะสมาชิกศาสนจักร ถ้อยคำาใน “ประจักษ์พยานอันบริสุทธิ์”  
ของเราส่วนใหญ่มักจะมีแต่การประกาศสิ่งที่เรารู้ว่าเป็นความ 
จริง เพ่ือเน้นว่าการแสดงประจักษ์พยานอันบริสุทธ์ิหมายถึงอะไร 
ท่านอาจต้องการขอให้นักศึกษาอ่านคำากล่าวของเอ็ลเดอร์เอ็ม. 
รัสเซลล์ บัลลาร์ดและประธานฮาเวิร์ด  ดับเบิลยู. ฮันเตอร์ใน
คู่มือนักศึกษา หน้า 176 คำากล่าวของเอ็ลเดอร์บัลลาร์ดมีอยู่ใน
ดีวีด	ี D 	ด้วย

•	ท่านคิดว่าเหตุใดประจักษ์พยานอันบริสุทธิ์จึงมีพลังดึงเอา
ความจองหองลงมา

•	ชีวิตท่านได้รับอิทธิพลอย่างไรขณะท่านได้ยินผู้คนแสดงประ- 
จักษ์พยานอันบริสุทธิ์เกี่ยวกับพระกิตติคุณ

ท่านอาจแบ่งปันคำากล่าวต่อไปนี้ของประธานสเป็นเซอร์ 
ดับเบิลยู. คิมบัลล์ (1895–1985) ประธานศาสนจักรคนที่ 12 
เกี่ยวกับความหมายของการแสดงประจักษ์พยานอันบริสุทธิ์

“อย่าแนะนำากัน นั่นไม่ใช่ประจักษ์พยาน อย่าบอกผู้อื่นว่า 
จะดำาเนินชีวิตอย่างไร แค่บอกว่าท่านรู้สึกในใจอย่างไร น่ัน 
คือประจักษ์พยาน ทันทีที่ท่านเริ่มสั่งสอนผู้อื่น ประจักษ์ 
พยานของท่านก็จบ แค่บอกเราว่าท่านรู้สึกอย่างไร ความ 
คิด จิตใจ และทุกอณูของร่างกายท่านบอกท่านอย่างไร”  
(The Teachings of Spencer W. Kimball, ed. Edward  
L. Kimball [1982], 138)

“ร่างกายของท่านคือการสร้างอันศักด์ิสิทธิ์ของพระผู้เป็น 
เจ้า จงเอาใจใส่ร่างกายดุจดังของประทานจากพระผู้เป็น 
เจ้าและอย่าทำาลายความศักด์ิสิทธิ์ของร่างกายไม่ว่าทาง
ใดก็ตาม โดยการแต่งกายและลักษณะท่าทาง ท่านจะ 
แสดงให้พระเจ้าเห็นว่าท่านรู้ว่าร่างกายของท่านล้ำาค่า 
เพียงใด ท่านจะแสดงให้เห็นว่าท่านเป็นสานุศิษย์ของพระ 
เยซูคริสต์” (เพื่อคว�มเข้มแข็งของเย�วชน: ก�รบรรลุหน้� 
ท่ีของเร�ต่อพระผู้เป็นเจ้� [หนังสือเล่มเล็ก 2001] หน้า 14)

ท่านอาจต้องการขอให้นักศึกษาอ่านคำากล่าวของประธานกอร์- 
ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ในคู่มือนักศึกษา หน้า 173–174 คำากล่าวมีอยู่
ในดีวีด	ี B 	ด้วย

ถามคำาถามต่อไปนี้ เชื้อเชิญนักศึกษาให้ไตร่ตรองคำาตอบโดย
ไม่ต้องตอบออกเสียง

•	ท่านส่งข่าวสารใดจากลักษณะการแต่งกายของท่านและการ 
ทำาเครื่องหมายตามร่างกาย

•	ลักษณะการแต่งกายของท่านสะท้อนถึงสิ่งที่ท่านเป็นในตัว
ท่านอย่างไร

•	นอกจากความสุภาพเรียบร้อยแล้ว มีองค์ประกอบอะไรอีก 
บ้างของการแต่งกายและลักษณะภายนอกที่อาจแสดงให้ 
เห็นว่าท่านเป็นสานุศิษย์ของพระเยซูคริสต์ (ท่านอาจต้องการ 
ให้นักศึกษาแบ่งปันคำาตอบของคำาถามนี้ หรืออาจเชิญนัก 
ศึกษาอ่านคำากล่าวของเอ็ลเดอร์เอ็ม.  รัสเซลล์ บัลลาร์ดในคู่ 
มือนักศึกษาหน้า 174 ด้วยก็ได้ คำากล่าวน้ีมีอยู่ในดีวีดี	 C 	ด้วย)

เป็นพยานถึงความศักดิ์สิทธิ์ของร่างกาย เชื้อเชิญนักศึกษาให ้
ทำาตามคำาแนะนำาของศาสดาพยากรณ์ยุคสุดท้ายขณะพวกเขา 
ทำาการเลือกในแต่ละวันในเร่ืองการแต่งกายและลักษณะท่าทาง

แอลมา 4 ประจักษ์พยานอันบริสุทธิ์ต่อสู้กับความจอง 
หอง

แนะนำานักศึกษาให้อ่าน แอลมา 4:6–12 ในใจ และระบุผลของ
ความจองหองต่อสมาชิกศาสนจักร

•	ความจองหองประจักษ์ชัดในหมู่สมาชิกของศาสนจักรอย่างไร 
(ท่านอาจต้องการเขียนคำาตอบของนักศึกษาไว้บนกระดาน)

•	ความจองหองของสมาชิกศาสนจักรมีผลอย่างไรต่อผู้ไม่เป็น
สมาชิก

•	ตามการปฏิบัติของสมาชิกศาสนจักรเหล่าน้ี คนอ่ืนอาจคิดว่า 
พวกเขาเชื่ออะไร

บทที่ 23
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เขียนบนกระดานดังนี้

แอลมา	5:14–19,	26–31
บุคคลที่ใจเปลี่ยน . . .

ให้นักศึกษาศึกษาข้อที่เขียนไว้บนกระดาน ขอให้พวกเขาเติม 
ประโยคในแผ่นกระดาษตามข้อที่ท่านระบุ ตัวอย่างต่อไปนี้อาจ
ช่วยท่านให้แนวทางนักศึกษาในแบบฝึกหัดนี้

บุคคลที่ใจเปลี่ยน . . .

ได้รับรูปลักษณ์ของพระผู้เป็นเจ้าไว้ในสีหน้าของตน (ดู ข้อ 14)

แสดง “ศรัทธาในการไถ่ของพระองค์ผู้ทรงสร้าง [เรา]” (ข้อ 15)

รู้ว่างานของตนบนแผ่นดินโลกเป็นงานชอบธรรม (ดู ข้อ 16)

หลังจากให้เวลามากพอแล้ว ขอให้นักศึกษาแบ่งปันด้านต่างๆ 
ที่พวกเขาเติมลงไปในประโยค

ให้ชั้นเรียนอ่าน แอลมา 5:33–35, 48, 50–51, 57 โดยศึกษา 
คำาสอนของแอลมาเกี่ยวกับสิ่งที่เราต้องทำาเพื่อ “เงยหน้าดูพระ 
ผู้เป็นเจ้า . . .  ด้วยใจบริสุทธิ์และด้วยมือสะอาด” (ข้อ 19) เมื่อ
เราเข้าสู่ที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้า

•	ท่านประทับใจอะไรเกี่ยวกับคำาสอนของแอลมาในข้อเหล่านี้

สรุปโดยเป็นพยานว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงพร้อมจะแสดงความ
เมตตาต่อเราทุกคนและการกลับใจจะช่วยให้เราได้รับการชำาระ
ให้ศักดิ์สิทธิ์เพื่อเราจะอยู่ในที่ประทับของพระองค์ได้

แอลมา 7:7–13 พระเยซูคริสต์ทรงทน “ความทุกข์และ 
การล่อลวงทุกอย่าง” เพื่อช่วยให้เรารอดจากบาปและ 
ความตาย และเพ่ือช่วยให้เราผ่านการท้าทายของความ 
เป็นมรรตัย

เชื้อเชิญนักศึกษาให้สมมติว่าพวกเขาเป็นผู้สอนศาสนาและคน
ที่พวกเขาเพิ่งพบถามว่า “พระเยซูคริสต์ทรงทำาอะไรเพื่อผม”

อนุญาตให้นักศึกษาแบ่งปันพอสังเขปว่าพวกเขาจะตอบอย่างไร 
จากนั้นเชื้อเชิญพวกเขาให้อ่านและไตร่ตรอง แอลมา 7:7–13  
เป็นส่วนตัวโดยมองหาคำาตอบที่ยืนยันหรือเพิ่มเติมคำาตอบใน
เบื้องต้นของพวกเขา หลังจากให้เวลามากพอแล้ว เชื้อเชิญพวก 
เขาให้แบ่งปันข้อคิดที่พวกเขาค้นพบ (บางอย่างที่พวกเขาพบ 
อาจได้แก่ พระเจ้าทรงมีเดชานุภาพที่จะทำาทุกสิ่ง พระองค์ทรง 
ทนความเจ็บปวด ความทุกข์ ความป่วยไข้ และการล่อลวงทุก 

แอลมา 5–7

บทที ่   24

บทนำา
ขณะแอลมาสั่งสอนผู้คนในเซราเฮ็มลา เขาเตือนคนเหล่านั้นว่า 
ทุกๆ คนจะปรากฏตัวเบ้ืองพระพักตร์พระเจ้าเพ่ือรับการพิพากษา 
เมื่อท่านสอนบทเรียนนี้ ท่านสามารถดึงความสนใจมาที่คำาถาม 
และคำาแนะนำาจากแอลมาซ่ึงช่วยเราเตรียมอย่างจริงจังมากขึ้น 
เพื่อเข้าสู่ที่ประทับของพระเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านสามารถ
ช่วยให้นักศึกษาเห็นว่าเราประสบการเปลี่ยนแปลงในใจเมื่อ
เราทิ้งบาปมาสู่ความชอบธรรม ท่านสามารถกระตุ้นพวกเขาให้ 
“ละทิ้งบาปทุกอย่าง, ซึ่งรุกราน [พวกเขา] โดยง่าย . . .  และ 
แสดงต่อพระผู้เป็นเจ้า [ของพวกเขา] ว่า [พวกเขา] เต็มใจจะ
กลับใจ” (แอลมา 7:15)

หลักคำาสอนและหลักธรรมบางประการ
•	โดยประสบการเปลี่ยนแปลงในใจ เราเตรียมตัวเราเข้าสู่ที่

ประทับของพระเจ้า (ดู แอลมา 5)

•	พระเยซูคริสต์ทรงทน “ความทุกข์และการล่อลวงทุกอย่าง”  
เพื่อช่วยให้เรารอดจากบาปและความตาย และเพื่อช่วยให้
เราผ่านการท้าทายของความเป็นมรรตัย (ดู แอลมา 7:7–13)

•	การกลับใจที่จริงใจนำาเราให้พัฒนาคุณลักษณะเฉกเช่นพระ
คริสต์ (ดู แอลมา 7:14–24)

ข้อเสนอแนะสำาหรับการสอน
แอลมา 5 โดยประสบการเปล่ียนแปลงในใจ เราเตรียม 
ตัวเราเข้าสู่ที่ประทับของพระเจ้า

เริ่มโดยถามคำาถามต่อไปนี้

•	บางคนกลัวอะไรเกี่ยวกับการเสียชีวิต

•	คนกลัวอะไรเกี่ยวกับการถูกนำาไปอยู่เบื้องพระพักตร์พระเจ้า
ในการพิพากษา

•	ท่านคิดว่าอะไรทำาให้บุคคลหน่ึงรู้สึกพร้อมจะพบพระผู้เป็นเจ้า

ทา่นอาจตอ้งการบันทกึคำาตอบของนกัศกึษาไวบ้นกระดาน หลงั 
จากการสนทนาในชั้นเรียน ให้นักศึกษาศึกษา แอลมา 5:6–13 
ด้วยตนเอง กระตุ้นพวกเขาให้มองหาสิ่งที่บิดาของแอลมาและ
ผู้ติดตามเขาประสบ

•	แอลมาบรรยายประสบการณ์การเปลี่ยนใจเลื่อมใสของพวก
เขาว่าอย่างไร

•	ตามที่กล่าวไว้ในแอลมา 5:11–13 อะไรนำาไปสู่ “การเปลี่ยน- 
แปลงอันลึกซ้ึง” ในใจ อะไรค้ำาจุนการเปล่ียนแปลงอันลึกซ้ึงน้ี
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แอลมา 7:14–24 การกลับใจที่จริงใจนำาเราให้  พัฒนา
คุณลักษณะเฉกเช่นพระคริสต์

ก่อนชั้นเรียน ให้เตรียมเอกสารที่ประกอบด้วยคำาถามด้านล่าง 
เกี่ยวกับแอลมา 7:14–24 เว้นช่องว่างระหว่างคำาถามให้มาก 
พอเพื่อนักศึกษาจะเขียนคำาตอบที่พวกเขาพบลงไปได้

•	แอลมากระตุ้นผู้คนให้ “ละทิ้ง” อะไร

•	แอลมาสัญญาชีวิตนิรันดร์กับผู้คนในกิเดียนโดยมีเงื่อนไข 
อะไรบ้าง

•	“การแสดงให้ประจักษ์ของพระวิญญาณ” สอนอะไรแอลมา
เกี่ยวกับคนเหล่านี้

•	แอลมาสำาเหนียกอะไรเกี่ยวกับผู้คนในกิเดียน

•	ท่านจะพูดถึงคนที่ถูกปลุกให้รู้สำานึกในหน้าที่ของตนต่อพระ
ผู้เป็นเจ้าว่าอย่างไร

•	เราจะครอบครองคุณลักษณะอะไรบ้างถ้าเรา “เดินโดยไม่มี
ข้อตำาหนิต่อพระพักตร์ [พระผู้เป็นเจ้า]”

•	ท่านจะสรุปสิ่งที่ท่านเรียนรู้จาก แอลมา 7:14–24 ว่าอย่างไร

•	ท่านต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้างเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะเฉก
เช่นพระคริสต์

อ่านคำากล่าวต่อไปนี้ของประธานดีเทอร์  เอฟ. อุคท์ดอร์ฟแห่ง
ฝ่ายประธานสูงสุด

“การทำาตามพระคริสต์คือการเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้น  
คือการเรียนรู้จากพระอุปนิสัยของพระองค์ ในฐานะบุตร 
ธิดาทางวิญญาณของพระบิดาบนสวรรค์ เรามีศักยภาพ 
ที่จะผนวกคุณลักษณะเฉกเช่นพระคริสต์ไว้ในชีวิตและ
อุปนิสัยของเรา พระผู้ช่วยให้รอดทรงเชื้อเชิญเราให้เรียน
พระกิตติคุณโดยดำาเนินชีวิตตามคำาสอนของพระองค์ . . . 
ขณะพัฒนาคุณลักษณะเฉกเช่นพระคริสต์ในชีวิตเราที 
ละขั้น คุณลักษณะเหล่านี้จะ ‘ค้ำาจุน [เรา] ดังบนปีกนก
อินทรี’ (คพ. 124:18) (ใน Conference Report, Oct. 
2005, 107–108; หรือ เลียโฮน� พ.ย. 2005 หน้า 121–122)

•	ท่านคิดว่าเหตุใดจึงต้องพัฒนาคุณลักษณะเฉกเช่นพระคริสต์ 
ทีละขั้น

อธิบายว่าคำาแนะนำาที่แอลมาให้ผู้คนในกิเดียนสามารถช่วยเรา
พัฒนาคุณลักษณะเฉกเช่นพระคริสต์ได้

อย่างเพื่อพระองค์จะทรงมีความเห็นใจโดยสมบูรณ์ในความ
ทุพพลภาพของเรา พระองค์ทรงประสบความตายเพื่อจะทรง 
สามารถทำาให้สายรัดแห่งความตายขาด และพระองค์ทรงม ี
พลานุภาพปลดปล่อยเราจากบาป)

•	วลีใดกล่าวซ้ำาในข้อเหล่านี้และเน้นว่าพระผู้ช่วยให้รอดเข้า
พระทัยการท้าทายของเรา

ให้นักศึกษาหาและทำาเครื่องหมายวลี “รับเอา” และ “ตามเนื้อ 
หนัง” อธิบายว่าในข้อเหล่านี้ คำาว่า เนื้อหนัง หมายถึงพระ 
วรกายของพระผู้ช่วยให้รอดกับความเป็นมรรตัยและธรรมชาติ 
ท่ีตกแล้วของเราด้วย ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจว่าพระผู้ช่วยให้รอด 
เสด็จลงต่ำากว่าสิ่งทั้งปวงเพื่อพระองค์จะทรงทราบวิธีช่วยเรา 
ให้ผ่านพ้นการท้าทาย เชิญนักศึกษาคนหนึ่งอ่านคำากล่าวของ 
เอ็ลเดอร์นีล เอ. แม็กซ์เวลล์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองในคู่มือ
นักศึกษา หน้า 182–183

•	ความรู้นี้ช่วยให้เราเผชิญการท้าทายของความเป็นมรรตัยได้
อย่างไร

อธิบายให้นักศึกษาฟังว่าคำาว่า ช่วย ในข้อ 12 หมายถึง “ดำาเนิน 
การเพ่ือ หรือดำาเนินการเพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือ ช่วยหรือบรรเทา 
ทุกข์ในยามลำาบาก ขาดแคลน หรือทุกข์ใจ ช่วยเหลือและ 
ปลดปล่อยจากความทุกข์” (Noah Webster, An American 
Dictionary of the English Language, published in 1828)  
ท่านอาจต้องการให้นักศึกษาอ่านคำากล่าวของเอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ 
อาร์. ฮอลแลนด์ในคู่มือนักศึกษาหน้า 183 (มีอยู่ในดีวีดี	 A 	ด้วย) 
เชื้อเชิญนักศึกษาให้ไตร่ตรองคำาถามนี้ขณะพวกเขาพิจารณา 
ว่าการได้รับความช่วยเหลือจากพระผู้ช่วยให้รอดหมายความ
ว่าอย่างไร 

•	พระผู้ช่วยให้รอดทรงช่วยท่านในเวลาของการทดลองหรือ
การล่อลวงเมื่อใด

แนะนำาให้นักศึกษาเขียนในบันทึกส่วนตัวเก่ียวกับความการุณย์ 
รักและความปรารถนาของพระผู้ช่วยให้รอดเพื่อช่วยพวกเขา  
ขณะพวกเขาใคร่ครวญประสบการณ์ท่ีได้รับความช่วยเหลือ
จากเบื้องบน พวกเขาจะได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อ 
เผชิญการท้าทายท่ีประสบอยู่ขณะน้ีและการท้าทายที่พวกเขา
จะประสบในอนาคต

บทที่ 24
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•	คำาแนะนำาใดของแอลมาที่ท่านต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษขณะ
พยายามเป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้น

แบ่งปันประจักษ์พยานของท่านถึงความจริงที่ท่านสนทนากับ 
นักศึกษา กระตุ้นนักศึกษาให้ทำาตามคำาสอนของแอลมา โดย
กลับใจจากบาปและพัฒนาคุณลักษณะเฉกเช่นพระคริสต์เพ่ือ
สักวันหนึ่งพวกเขาจะได้รับความสูงส่ง

แจกเอกสารที่ท่านเตรียมไว้ให้นักศึกษาคนละแผ่น เชื้อเชิญนัก 
ศึกษาให้ค้นคว้า แอลมา 7:14–24 เป็นส่วนตัวหรือเป็นคู่เพื่อ 
ตอบคำาถามในเอกสารแจก ช่วยให้พวกเขาเห็นว่าคำาแนะนำาที่ 
แอลมาให้ผู้คนในกิเดียนสามารถช่วยเราให้เป็นเหมือนพระคริสต์ 
มากขึ้นได้

หลังจากนักศึกษาทำางานมอบหมายนี้เสร็จแล้ว ให้นักศึกษา 
สองสามคนแบ่งปันข้อสรุปของพวกเขากับชั้นเรียน จากนั้นเชื้อ
เชิญทุกคนให้พิจารณาคำาถามนี้ในใจ

แอลม� 5–7
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•	ผู้คนของแอมันไนฮาห์แสดงออกอย่างไรต่อคำาสอนและการ
ปฏิบัติของศาสนจักร (ดู แอลมา 8:11)

•	ผู้คนที่อยู่ในแอมันไนฮาห์ทำาอะไรต่อแอลมา (ดู แอลมา 8:9 
–13)

•	เหตุใดผู้คนจึงปฏิบัติต่อแอลมารุนแรงเช่นนั้นทั้งที่ท่านเป็น
มหาปุโรหิตดูแลศาสนจักร (ดู แอลมา 8:11–12)

ถามคำาถามต่อไปนี้เกี่ยวกับแอลมา

•	แอลมาตอบสนองอย่างไรเมื่อถูกปฏิเสธในแอมันไนฮาห์ (ดู 
แอลมา 8:14)

•	อะไรทำาให้แอลมาเกิดเปลี่ยนใจขณะที่เขาออกจากแอมัน- 
ไนฮาห์ (ดู แอลมา 8:14–16)

•	ท่านคิดว่าข่าวสารของเทพมีอิทธิพลอย่างไรต่อทัศนคติของ 
แอลมาในงานเผยแผ่ของเขาที่แอมันไนฮาห์ (ดู แอลมา  
8:15–17)

•	เราเรียนรู้อะไรได้บ้างจากการตอบสนองของแอลมาต่อข่าว 
สารของเทพ (ดู แอลมา 8:18)

เชื้อเชิญนักศึกษาให้อ่าน แอลมา 8:19–27 ขอให้พวกเขามอง
หาหลักฐานที่ยืนยันว่าพระเจ้าทรงเปิดทางให้แอลมาสั่งสอน
พระกิตติคุณในแอมันไนฮาห์

•	เหตุใดวิธีที่อมิวเล็คต้อนรับแอลมาจึงต่างจากคนอื่นๆ ใน 
แอมันไนฮาห์ (ดู แอลมา 8:20)

แบ่งปันข้อความอ้างอิงต่อไปนี้กับนักศึกษา คำากล่าวของประ- 
ธานมอนสันมีอยู่ในดีวีดี	 A 	ด้วย ถามว่าคำากล่าวเหล่าน้ีสัมพันธ์ 
กับประสบการณ์ของแอลมาในแอมันไนฮาห์อย่างไร

ประธานโธมัส  เอส. มอนสัน ประธานศาสนจักรคนที่ 16  
สอนดังนี้ “จงจำาไว้ว่านี่ไม่ใช่งานของท่านหรือของข้าพเจ้า 
เท่านั้น นี่เป็นงานของพระเจ้าและเมื่อเรากำาลังทำาธุระของ 
พระเจ้า . . .  เราสมควรได้รับความช่วยเหลือจากพระองค์ 
จงจำาไว้ว่าพระเจ้าจะทรงทำาให้หลังแข็งแรงพอจะแบกภาระ 
หนักได้เสมอ” (ใน Conference Report, Apr. 2005, 61; 
หรือ เลียโฮน� พ.ค. 2005 หน้า 71)

แอลมา 8–12

บทที ่   25

บทนำา
เมื่อแอลมามาสั่งสอนในเมืองแห่งแอมันไนฮาห์ คนส่วนใหญที่ 
น่ันอยู่ในสภาพของการละท้ิงความเช่ือแล้ว คนช่ัวร้ายในแอมัน- 
ไนฮาห์ปฏิเสธแอลมาทันทีและขับเขาออกนอกเมือง อย่างไรก็ 
ดี เทพมาเยือนแอลมา ให้กำาลังใจเขา และแจ้งพระบัญชาจาก 
พระเจ้าว่าเขาต้องกลับไปแอมันไนฮาห์ หลังจากกลับไปเมือง 
นั้น “โดยเร็ว” (แอลมา 8:18) เขาพบอมิวเล็คผู้ซึ่งพระเจ้าทรง 
เตรียมให้เป็นคู่ผู้สอนศาสนาของแอลมา แอลมากับอมิวเล็ค 
ตอบสนองความใจแข็งกระด้างของผู้คนโดยสอนหลักคำาสอน 
อันทรงพลังเกี่ยวกับแผนแห่งการไถ่ การฟื้นคืนชีวิต และการ 
พิพากษา ขณะนักศึกษาสนทนาคำาสอนเหล่านี้ ท่านสามารถ
ช่วยให้พวกเขาเห็นว่าเมื่อเราสร้างประจักษ์พยานบนความจริง
เรื่องแผนแห่งความรอด เราย่อมมีพลังฟังผู้รับใช้ของพระผู้เป็น
เจ้าและเชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์ เราเตรียมตัวเราให ้
พร้อมรับการเสด็จมาของพระเจ้า

หลักคำาสอนและหลักธรรมบางประการ
•	ถ้าเราซื่อสัตย์และขยันหมั่นเพียร พระเจ้าจะทรงเตรียมทาง

ให้เราบรรลุผลสำาเร็จตามที่พระองค์ทรงบัญชา (ดู แอลมา 8)

•	ทุกคนจะลุกขึ้นจากบรรดาคนตายและยืนอยู่เบื้องพระพักตร์ 
พระเจ้าเพ่ือรับการพิพากษา (ดู แอลมา 11:41–46; 12:1–18)

•	พระเจ้าทรงจัดเตรียมแผนแห่งการไถ่ไว้ช่วยเราให้รอดจาก 
สภาพที่ตกแล้วของเรา (ดู แอลมา 12:22–37)

ข้อเสนอแนะสำาหรับการสอน
แอลมา 8 ถ้าเราซื่อสัตย์และขยันหมั่นเพียร พระเจ้า
จะทรงเตรียมทางให้เราบรรลุผลสำาเร็จตามที่พระองค์
ทรงบัญชา 
เขียน แอลม� 8:8–18 บนกระดาน แบ่งครึ่งชั้นเรียน มอบหมาย 
ให้ครึ่งชั้นอ่านข้อเหล่านี้โดยมองหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้คนของแอ-
มันไนฮาห์ มอบหมายให้อีกครึ่งชั้นอ่านข้อเดียวกันโดยมองหา
ข้อมูลเกี่ยวกับแอลมา อธิบายว่าเมื่อพวกเขาอ่านจบแล้วท่าน
จะถามคำาถามเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาอ่าน

เมื่อนักศึกษาอ่านจบแล้ว ให้ถามคำาถามต่อไปนี้เกี่ยวกับผู้คน
ของแอมันไนฮาห์

•	อะไรคือผลของการให้  “[ซาตาน] มีอำานาจ . . .  เหนือใจผู้คน”  
ของแอมันไนฮาห์ (ดู แอลมา 8:9)
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อ่าน แอลมา 9:7–14 กับนักศึกษา ขณะที่ท่านอ่าน ให้นักศึกษา
มองหาวลีหรือแนวคิดที่แอลมาย้ำา (เช่น “ท่านลืม” และ “ท่าน
จำาไม่ได้”)

•	ชาวแอมันไนฮาห์ลืมอะไร ท่านคิดว่าเหตุใดความหลงลืมเช่น 
นี้จึงนำาไปสู่การละทิ้งความเชื่อและความชั่วร้าย

•	ท่านได้ประโยชน์อย่างไรจากความรู้เก่ียวกับประเพณี คำาสอน 
และประสบการณ์ที่ดีของคนรุ่นก่อน เราจะทำาอะไรได้บ้าง
เพื่อจดจำาพรเช่นนั้น

เชื้อเชิญนักศึกษาให้อ่าน แอลมา 9:19–22 ในใจและระบุพร
และประสบการณ์ทางวิญญาณที่ชาวนีไฟได้รับก่อนหน้านี้ ขอ
ให้นักศึกษาแบ่งปันสิ่งที่พวกเขาพบ

ขอให้นักศึกษาอ่าน หลักคำาสอนและพันธสัญญา 82:3 

•	ข้อนี้ประยุกต์ใช้กับผู้คนของแอมันไนฮาห์อย่างไร

เชิญนักศึกษาคนหนึ่งอ่านออกเสียง แอลมา 9:23–24 และ  
10:22–23, 27 ขอให้นักศึกษาคนอื่นๆ อ่านตามในใจโดยมอง
หาคำาเตือนเกี่ยวกับความยุ่งยากที่จะเกิดแก่ผู้คนของแอมัน- 
ไนฮาห์ถ้าพวกเขาจะไม่กลับใจ

•	แอลมาและอมิวเล็คเตือนผู้คนว่าอย่างไร

•	จากคำากล่าวของแอลมา เหตุใดความชั่วร้ายของผู้คนของ 
แอมันไนฮาห์จึงรุนแรงยิ่งกว่าความชั่วร้ายของชาวเลมัน

อ่าน แอลมา 9:19–22 อีกครั้ง ในข้อเหล่านี้แอลมาระบุพรและ
ประสบการณ์บางอย่างที่ชาวนีไฟเคยได้รับ

•	เหตุใดการจดจำาประสบการณ์ทางวิญญาณในอดีตจึงเป็น
ประโยชน์

แบ่งปันความรู้สึกของท่านเกี่ยวกับความสำาคัญของการจดจำา 
ประสบการณ์ทางวิญญาณส่วนตัวและประสบการณ์ทางวิญ- 
ญาณของคนรุ่นก่อน เช้ือเชิญนักศึกษาให้บันทึกเหตุการณ์ศักด์ิ- 
สิทธิ์ของชีวิตพวกเขาอย่างละเอียดไว้ในบันทึกส่วนตัว

ก่อนศึกษา แอลมา 11 ท่านอาจต้องการเสนอแนะว่าอมิวเล็ค 
เป็นคู่ผู้สอนศาสนาในอุดมคติสำาหรับแอลมา แอลมา 10:4–12  
บอกประสบการณ์บางอย่างท่ีเตรียมเขาให้พร้อมรับใช้กับแอลมา  
ท่านอาจช้ีให้เห็นเช่นกันว่าอมิวเล็คประสบช่วงเวลาของการเป็น 
สมาชิกท่ีแข็งขันน้อยของศาสนจักรก่อนจะกลายเป็นผู้สอนศาสนา 
ที่เปี่ยมด้วยพลัง นี่อาจให้ความหวังแก่เยาวชนชายหญิงที่เคย
สงสัยว่าพวกเขาจะสามารถรับใช้งานเผยแผ่เต็มเวลาได้หรือไม่

ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ (1910–2008) ประธานศาสน- 
จักรคนที่ 15 แนะนำาดังนี้ “จงลุกขึ้นมาทำาให้เต็มศักยภาพ 
อันย่ิงใหญ่ในตัวท่าน ข้าพเจ้าไม่ได้ขอให้ท่านทำาเกินความ 
สามารถของท่าน ข้าพเจ้าหวังว่าท่านจะไม่ทำาให้ตนเอง
หนักใจด้วยความคิดว่าท่านล้มเหลว ข้าพเจ้าหวังว่าท่าน
จะไม่พยายามตั้งเป้าหมายสูงเกินกว่าท่านจะบรรลุได้ 
ข้าพเจ้าหวังว่าท่านจะทำาให้ดีที่สุดในสิ่งที่ท่านทำาได้ หาก
ท่านทำาเช่นนั้น ท่านจะเห็นปาฏิหาริย์เกิดขึ้น” (Teachings 
of Gordon B. Hinckley [1997], 696)

•	คำากล่าวเหล่านี้และเรื่องราวในแอลมา 8 ช่วยท่านเผชิญการ
ท้าทายในทางใด

เชิญนักศึกษาสองสามคนยกตัวอย่างที่พระเจ้าทรงช่วยพวกเขา 
เผชิญการท้าทาย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสนทนานี้ท่านอาจ 
ต้องการชี้ให้เห็นว่าความช่วยเหลือของพระเจ้ามักมาในวิธีเล็ก 
น้อยและเรียบง่าย เช่นการนำาทางอย่างเงียบๆ จากพระวิญญาณ 
บริสุทธิ์หรือการแสดงน้ำาใจของเพื่อน

อ่าน แอลมา 8:30–31 ด้วยกันโดยขอให้นักศึกษามองหาสิ่งที่
พระเจ้าทรงทำาเพื่อแอลมาเมื่อแอลมากลับไปแอมันไนฮาห์

•	พระเจ้าทรงทำาอะไรเพื่อช่วยแอลมาแบ่งปันพระกิตติคุณกับ
ผู้คนของแอมันไนฮาห์

แบ่งปันประจักษ์พยานของท่านเก่ียวกับเดชานุภาพของพระเจ้า 
เพื่อเตรียมทางให้พระบัญชาของพระองค์เกิดสัมฤทธิผลแม้ใน
เวลาที่ดูเหมือนไม่น่าเป็นไปได้ “พระเจ้าไม่ทรงให้บัญญัติแก่ลูก 
หลานมนุษย์, นอกจากพระองค์จะทรงเตรียมทางไว้ให้พวกเขา 
เพ่ือพวกเขาจะทำาสำาเร็จในสิ่งซึ่งพระองค์ทรงบัญชาพวกเขา” 
(1 นีไฟ 3:7  )

แอลมา 9 “ท่านลืมประเพณีบรรพบุรุษของท่านได้
อย่างไร”

ขอให้นักศึกษาเขียนทักษะหรือแนวคิดท่ีบางคร้ังเยาวชนไม่ยอม 
เรียนรู้จากบิดามารดา (นักศึกษาอาจเสนอคำาตอบเช่น งานบ้าน 
การก่อสร้างและซ่อมบำารุง นิสัยชอบศึกษา หรือดนตรี)

•	ท่านคิดว่าเหตุใดบางคนจึงต่อต้านความรู้อันมีค่าจากคนรุ่น
ก่อน

แอลม� 8–12
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ขณะนักศึกษาสนทนาคำาถามเหล่านี้ ท่านอาจต้องการให้พวก 
เขาอ่านคำากล่าวของเอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ในคู่มือนักศึกษา 
หน้า  187 และ 188–189 คำากล่าวเหล่านี้มีอยู่ในดีวีด	ี B  C  
ด้วย

เชื้อเชิญนักศึกษาให้ไตร่ตรองคำาถามนี้ในใจ

•	มีสิ่งใดบ้างหรือไม่ในชีวิตท่านที่ท่านต้องเปลี่ยนเพื่อท่านจะ
ไม่กลัวการพิพากษาครั้งสุดท้าย

กระตุ้นนักศึกษาให้อ่อนน้อมถ่อมตนในการสวดอ้อนวอน ทูล 
ขอการให้อภัยบาปจากพระเจ้า และแสวงหาความช่วยเหลือ 
ของพระองค์ในการเอาชนะบาป ช่วยให้พวกเขาเข้าใจว่าเวลา
นี้เป็นเวลาเตรียมสำาหรับการฟื้นคืนชีวิตและการพิพากษาครั้ง
สุดท้าย (ดู แอลมา 34:32–34 )

แอลมา 12:22–37 พระผู้เป็นเจ้าทรงจัดเตรียมแผนแห่ง 
การไถ่เพื่อช่วยให้เรารอดจากสภาพที่ตกแล้วของเรา

ท่านอาจติดต่อนักศึกษาหนึ่งหรือสองคนล่วงหน้าและเชื้อเชิญ
พวกเขาให้เตรียมแบ่งปันประจักษ์พยานเกี่ยวกับแผนแห่ง
ความรอดและสันติสุขที่แผนนี้นำามาสู่ชีวิตพวกเขา

ก่อนชั้นเรียน ให้เตรียมเอกสารแจกที่มีคำาถามและพระคัมภีร์
อ้างอิงต่อไปนี้

1. ผลสืบเนื่องจากอาดัมและเอวากินผลไม้ต้องห้ามมีอะไรบ้าง 
(ดู แอลมา 12:22, 24)

2. พระผู้เป็นเจ้าทรงวางอะไรไว้เยียวยาผลของการตก (ดู แอลมา 
12:25)

3. ผู้คนได้รับการสอนแผนแห่งความรอดอย่างไร (ดู แอลมา 
12:28–30)

4. พระผู้เป็นเจ้าประทานอะไรให้ผู้คนเพื่อพวกเขาจะใช้สิทธ์ิเสรี 
ได้สอดคล้องกับแผนแห่งการไถ่ของพระองค์ (ดู แอลมา 12: 
31–32)

5. เราได้รับพรจากการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดอย่างไร (ด ู
แอลมา 12:33–37)

อ่านคำากล่าวต่อไปนี้จากประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์ ประธาน
โควรัมอัครสาวกสิบสอง 

แอลมา 11:41–46; 12:1–18 ทุกคนจะลุกขึ้นจากบรรดา
คนตายและยืนอยู่เบื้องพระพักตร์พระเจ้าเพื่อรับการ
พิพากษา

หมวดนี้เปิดโอกาสให้ท่านได้เป็นพยานอีกครั้งว่าการชดใช้ของ
พระผู้ช่วยให้รอดเอาชนะผลของการตก

ก่อนชั้นเรียน ให้เตรียมการทดสอบต่อไปนี้บนแผ่นใสหรือใน 
เอกสารแจกให้นักศึกษา ให้นักศึกษาเขียน ถ ถ้าคำากล่าวนั้น  
ถูก หรือ ผ ถ้า ผิด ขอให้นักศึกษาทำาการทดสอบโดยไม่ใช้พระ
คัมภีร์

1. เมื่อเรารับการพิพากษา เราจะระลึกถึงความผิดของเรา (ดู  
แอลมา 11:43; ดู 2 นีไฟ 9:14; แอลมา 5:18 ด้วย)

2. คนที่สูญเสียแขนหรือขาในความเป็นมรรตัยจะมีแขนขา
เหมือนเดิมเมื่อพวกเขาฟื้นคืนชีวิต (ดู แอลมา 11:43–44.)

3. แม้ความพิกลพิการหรือข้อบกพร่องที่ค่อนข้างใหญ่จะหมด
ไปเมื่อเราฟื้นคืนชีวิต แต่เราจะยังมีรอยแผลเป็นและตำาหนิ
เล็กน้อยอื่นๆ (ดู แอลมา 11:43–44; ดู แอลมา 40:23 ด้วย)

4. คนที่ฟื้นคืนชีวิตแล้วจะไม่ตายทางร่างกายอีก (ดู แอลมา 
11:45)

5. เม่ือถึงการพิพากษาคร้ังสุดท้าย เราจะได้รับการพิพากษาตาม 
งานของเราอย่างเดียว จะไม่พิจารณาเรื่องอื่น (ดู แอลมา 
11:41, 44; 12:14; ดู คพ. 137:9 ด้วย)

6. คนที่ทำาใจแข็งกระด้างต่อความจริงสุดท้ายแล้วจะไม่รู้อะไร
เลยเก่ียวกับความล้ีลับของพระผู้เป็นเจ้า (ดู แอลมา 12:9–12)

7. การพิพากษาครั้งสุดท้ายจะเป็นประสบการณ์อันน่ายินดี
สำาหรับทุกคน (ดู แอลมา 12:13–14, 17)

(คำาตอบ: 1-ถ; 2-ถ; 3-ผ; 4-ถ; 5-ผ; 6-ถ; 7-ผ)

หลังจากนักศึกษาทำาการทดสอบเสร็จแล้วให้พวกเขาทำางาน
คนเดียวหรือทำาเป็นคู่เพื่ออ่านพระคัมภีร์อ้างอิงและตรวจคำา
ตอบ จากนั้นให้ถามคำาถามต่อไปนี้

•	ความเข้าใจการฟื้นคืนชีวิตและการพิพากษาครั้งสุดท้าย
ช่วยให้เราเข้าใจการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ดีขึ้นอย่างไร

•	ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักคำาสอนเหล่านี้มีอิทธิพล
ต่อชีวิตประจำาวันของเราในทางใด

บทที่ 25



91

แอลม� 8–12

หัวข้อ 1: แอลมากับอมิวเล็คสอนความจริงมากมายเก่ียวกับแผน 
แห่งการไถ่

ขอให้นักศึกษาทบทวนพระคัมภีร์ที่ศึกษาไปแล้ววันนี้และระบุ
ความจริงที่แอลมากับอมิวเล็คสอน ท่านอาจต้องการเขียนคำา
ตอบของนักศึกษาไว้บนกระดาน

เช้ือเชิญนักศึกษาให้เลือกความจริงข้อหน่ึงท่ีเขียนไว้และอธิบาย 
ว่าการรู้ความจริงน้ันจะช่วยคุ้มครองพวกเขาจากปฏิปักษ์อย่างไร

หัวข้อ 2: แอลมากล่าวว่าพระผู้เป็นเจ้าประทานพระบัญญัติให้
ลูกๆ ของพระองค์ “หลังจ�ก ที่ทรงทำาให้พวกเขารู้ถึงแผนแห่ง
การไถ่” (แอลมา 12:32; เน้นตัวเอน)

•	ท่านคิดว่าเหตุใดจึงสำาคัญที่ผู้คนต้องเรียนรู้เรื่องแผนก่อน
พวกเขาได้รับพระบัญญัติ

หากท่านขอให้นักศึกษาคนหนึ่งหรือสองคนเตรียมแบ่งปันประ- 
จักษ์พยานเก่ียวกับแผนแห่งการไถ่ เชิญพวกเขาให้แบ่งปันตอน 
นี้ เมื่อเห็นเหมาะสมท่านอาจแบ่งปันประจักษ์พยานของท่าน
เองด้วยและเชิญนักศึกษาคนอื่นๆ ให้แบ่งปัน

“หากปราศจากความรู้เร่ืองแผนพระกิตติคุณ การล่วงละเมิด 
ดูเหมือนจะเป็นเรื่องปรกติธรรมดา ไม่เป็นพิษเป็นภัย แม้ 
ถึงกับถูกต้องสมเหตุสมผล ไม่มีสิ่งใดคุ้มครองเราจากปฏิ- 
ปักษ์ได้มากไปกว่าการรู้ความจริง—รู้จักแผน” (Our Father’s 
 Plan [1984], 27)

•	การท่ีเรารู้แผนของพระบิดาบนสวรรค์คุ้มครองเราจากปฏิปักษ์ 
ได้อย่างไร

อธิบายว่า แอลมา 12 มีรายละเอียดสำาคัญๆ เกี่ยวกับแผนของ 
พระบิดาบนสวรรค์สำาหรับลูกๆ ของพระองค์ โดยทรงรู้ว่าเรา
จะตกไปสู่การล่วงละเมิด พระบิดาบนสวรรค์จึงทรงเตรียมทาง
ให้เราได้รับการไถ่และกลับไปอยู่กับพระองค์ชั่วนิรันดร์ ช่วยให้
นักศึกษาเห็นว่ายิ่งพวกเขาเข้าใจแผนของพระบิดาบนสวรรค์
มากเพียงใด พวกเขาจะยิ่งมีความสุขมากเพียงนั้น

แจกเอกสารที่เตรียมไว้ มอบหมายให้นักศึกษาแต่ละคนหาคำา 
ตอบของคำาถามหนึ่งหรือสองข้อในเอกสารและเตรียมแบ่งปัน
ความคิดของพวกเขากับชั้นเรียน

หลังจากนักศึกษาตอบคำาถามแล้ว ให้ช่วยพวกเขาสนทนาสอง 
หัวข้อต่อไปนี้เพื่อพวกเขาจะสามารถแบ่งปันสิ่งท่ีพวกเขาเรียนรู้ 
และนำาหลักคำาสอนไปใช้ในชีวิตพวกเขาได้อย่างครบถ้วนมากข้ึน
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ชีวิตก่อน
เกิดบน 
แผ่นดินโลก

ชีวิตก่อนเกิด 
บนแผ่นดินโลก
และชีวิตบน 
แผ่นดินโลก

ชีวิตบน
แผ่นดิน
โลก

การแต่งตั้งล่วง
หน้า

คุณสมบัติ การแต่งตั้ง

แอลมา	13:3 แอลมา	13:3–10 แอลมา	
13:6–12

คพ.	138:55–56

อับราฮัม	
3:22–23

แบ่งชั้นเรียนออกเป็นสามกลุ่ม มอบหมายให้กลุ่มหนึ่งศึกษา 
พระคัมภีร์ในใจเกี่ยวกับการแต่งตั้งล่วงหน้า อีกกลุ่มหนึ่งศึกษา 
พระคัมภีร์ในใจเกี่ยวกับคุณสมบัติ และกลุ่มสุดท้ายศึกษาพระ 
คัมภีร์ในใจเกี่ยวกับการแต่งตั้ง (สังเกตว่าบางข้อเกี่ยวข้องทั้ง 
การแต่งตั้งล่วงหน้าและคุณสมบัติหรือท้ังคุณสมบัติและการ
แต่งตั้ง) แนะนำาให้แต่ละกลุ่มเตรียมตอบคำาถามเกี่ยวกับเรื่องที่
อ่าน

หลังจากให้เวลามากพอแล้ว เชิญนักศึกษาคนหน่ึงอ่านออกเสียง 
แอลมา 13:3 ขอให้นักศึกษาคนหนึ่งที่ศึกษาเรื่องการแต่งตั้ง 
ล่วงหน้าตอบคำาถามต่อไปนี้

•	ผู้ชายแสดงให้เห็นอย่างไรว่าในชีวิตก่อนเกิดพวกเขามีค่าควร 
รับการแต่งตั้งล่วงหน้าให้รับฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค

ให้นักศึกษาอีกคนหนึ่งอ่านออกเสียง คพ. 138:55–56

•	ข้อความนี้สอนอะไรเกี่ยวกับชีวิตก่อนเกิดบนแผ่นดินโลก
และการแต่งตั้งล่วงหน้า

•	คำาสอนเหล่านี้เกี่ยวกับการแต่งตั้งล่วงหน้ามีอิทธิพลอย่างไร
ต่อวิธีที่ท่านรับใช้ในการเรียกและสนับสนุนผู้นำาของท่าน

เชื้อเชิญนักศึกษาให้อ่าน แอลมา 13:3–10 ในใจ ขอให้นักศึกษา
คนหนึ่งที่ศึกษาเรื่องคุณสมบัติตอบคำาถามต่อไปนี้

•	ตามที่กล่าวไว้ในแอลมา 13:10 ผู้ชายควรทำาอะไรเพื่อเตรียม
รับฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค

•	ศรัทธาและการกลับใจเตรียมผู้ชายให้พร้อมรับฐานะปุโรหิต
แห่งเมลคีเซเดคอย่างไร

แอลมา 13–16

บทที ่   26

บทนำา
พระคัมภีร์ช่วงนี้เปิดโอกาสดีๆ ให้สนทนาเรื่องแผนแห่งความ 
รอด ขณะที่นักศึกษาสนทนา แอลมา 13 ท่านสามารถช่วยให้ 
พวกเขาใคร่ครวญชีวิตก่อนเกิดของตนและความรับผิดชอบที่ 
พวกเขาอาจพร้อมรับในช่วงความเป็นมรรตัย ขณะที่นักศึกษา 
สนทนา แอลมา 14 ท่านสามารถเตือนพวกเขาได้ว่าพวกเขาจะ 
ประสบการทดลองในความเป็นมรรตัยแต่จะได้รับพรในท้ายที่ 
สุดเมื่อพวกเขายังคงแน่วแน่ต่อประจักษ์พยานของพวกเขา ใน 
แอลมา 15 ขณะนักศึกษาพิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับ 
ซีเอสรอม ท่านสามารถเน้นหลักธรรมแห่งการกลับใจและบทบาท 
สำาคัญของพระเยซูคริสต์ในแผนของพระบิดาบนสวรรค์ แอลมา 
16 แสดงให้เห็นว่าคนชั่วร้ายจะต้องรับผิดชอบการกระทำาของ 
ตน บทเหล่าน้ีเป็นพยานร่วมกันถึงความยุติธรรมและพระเมตตา 
ของพระผู้เป็นเจ้า โดยกระตุ้นเราให้วางใจในพระองค์และแผน
ของพระองค์เพื่อความรอดของเรา

หลักคำาสอนและหลักธรรมบางประการ
•	พระผู้เป็นเจ้าทรงเตรียมและทรงเรียกผู้ดำารงฐานะปุโรหิตแห่ง 

เมลคีเซเดคตั้งแต่การวางรากฐานของโลก (ดู แอลมา 13)

•	พระผู้เป็นเจ้าประทานพรคนเหล่าน้ันผู้วางใจพระองค์ในความ 
ทุกข์ของพวกเขา (ดู แอลมา 14–15)

•	คนที่ปฏิเสธพระกิตติคุณทนทุกข์ทางวิญญาณและบางครั้ง
ทางร่างกาย (ดู แอลมา 16)

ข้อเสนอแนะสำาหรับการสอน
แอลมา 13 พระผู้เป็นเจ้าทรงเตรียมและทรงเรียกผู้ 
ดำารงฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคต้ังแต่การวางรากฐาน 
ของโลก

เพ่ือช่วยให้นักศึกษาเข้าใจความแตกต่างระหว่างการแต่งตั้ง
ล่วงหน้ากับการแต่งตั้ง ให้เขียนคำาต่อไปนี้บนกระดาน

การแต่งตั้งล่วงหน้า คุณสมบัติ การแต่งตั้ง

อธิบายว่าในชีวิตก่อนเกิดบนแผ่นดินโลก พระผู้เป็นเจ้าทรงแต่ง 
ตั้งบุตรที่ซื่อสัตย์หลายคนของพระองค์ล่วงหน้าให้ได้รับฐานะ
ปุโรหิตขณะเป็นมรรตัยเพื่อช่วยให้เกิดความรอดของครอบครัว
มนุษย์ เติมบนกระดานดังนี้
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•	ข้อเหล่านี้ให้เหตุผลอะไรบ้างในเรื่องที่ว่าเหตุใดบางคร้ังจึง
ยอมให้คนชอบธรรมทนทุกข์เพราะน้ำามือของคนชั่ว

แบ่งปันคำากล่าวต่อไปนี้ของประธานเจมส์  อี. เฟาสท์ (1920–
2007) แห่งฝ่ายประธานสูงสุด

“ณ เวลาน้ีดูเหมือนว่าการทนทุกข์ท้ังหมดน้ันจะไม่ยุติธรรม 
จริงๆ หากทุกสิ่งสิ้นสุดด้วยความตาย แต่ไม่ใช่เช่นนั้น 
ชีวิตไม่ใช่ละครฉากเดียวจบ ชีวิตมีถึงสามฉาก เรามีฉาก 
อดีตเมื่อเราอยู่ในชีวิตก่อนเกิด และขณะนี้เราอยู่ในฉาก 
ปัจจุบันซ่ึงอยู่ในความเป็นมรรตัย และเราจะมีฉากอนาคต 
เมือ่เรากลบัไปสูพ่ระผูเ้ปน็เจา้ . . .  เราถกูสง่มาสูม่รรตยัเพือ่ 
รับการทดสอบและทดลอง [ดู อับราฮัม 3:25] . . .

“เปาโลกล่าวว่า ความทุกข์ในอดีตและปัจจุบันของเราไม่ 
อาจ ‘เปรียบกับศักดิ์ศรีซึ่งจะเผยให้แก่เราทั้งหลาย’ [โรม 
8:18] ในนิรันดร ‘เพราะหลังจากความยากลำาบากมากมาย 
จึงบังเกิดพร. ดังน้ันจึงมีวันท่ีเราจะสวมมงกุฏเจ้าด้วยรัศมี- 
ภาพยิ่ง’ [คพ. 58:4] ดังนั้นความยากลำาบากมีประโยชน์ใน 
แง่ที่ช่วยให้เราเข้าสู่อาณาจักรชั้นสูงได้” (ใน Conference 
Report, Oct. 2004, 19; หรือ เลียโฮน� พ.ย. 2004 หน้า 24)

•	การมีประจักษ์พยานในแผนแห่งความรอด รวมถึงชีวิตก่อน 
เกิดและหลังความตาย คลายทุกข์ที่เราประสบในความเป็น 
มรรตัยได้อย่างไร

•	คนชอบธรรมได้รับพรในความทุกข์ของพวกเขาในด้านใดบ้าง

•	ในยามทุกข์ เราแสดงให้เห็นได้อย่างไรว่าเราวางใจพระผู้
เป็นเจ้า

ให้นักศึกษาเปรียบเทียบคำาถามที่แอลมาถามใน แอลมา 14:26 
กับคำาถามที่โจเซฟ สมิธถามใน หลักคำาสอนและพันธสัญญา 
121:3

•	ตามที่กล่าวไว้ใน แอลมา 14:26 แอลมากับอมิวเล็คสามารถ
เอาชนะความทุกข์ของพวกเขาได้อย่างไร

•	เมื่อศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธถูกจำาคุกอย่างไม่เป็นธรรม 
ในมิสซูรี เขาถามคำาถามซึ่งบันทึกไว้ใน หลักคำาสอนและ 
พันธสัญญา 121:3 ไม่เหมือนแอลมากับอมิวเล็ค เขาไม่ได้ 
รับการปลดปล่อยจากคุกทันที เราสามารถเรียนรู้อะไรได้บ้าง 
จากคำาตอบของพระผู้เป็นเจ้าสำาหรับการสวดอ้อนวอนของเขา 
(ดู คพ. 121:7–9; 122:4–9)

เชิญนักศึกษาคนหนึ่งอ่านแอลมา 13:11–12 ขอให้นักศึกษาคน
หนึ่งที่ศึกษาเรื่องการแต่งตั้งตอบคำาถามต่อไปนี้

•	หลังจากชายคนหนึ่งได้รับแต่งตั้งสู่ตำาแหน่งในฐานะปุโรหิต 
แห่งเมลคีเซเดค เขาต้องทำาอะไรจึงจะยังมีคุณสมบัติรับใช ้
เหมือนเดิม

•	เกิดอะไรขึ้นอันเน่ืองจากความชอบธรรมของผู้ดำารงฐานะ 
ปุโรหิตดังบรรยายไว้ใน แอลมา 13:11–12

ชี้ให้เห็นว่าสตรีที่กล้าหาญในโลกก่อนเกิดได้รับการเตรียมด้วย 
เช่นกันสำาหรับโอกาสในการรับใช้บนแผ่นดินโลก เช้ือเชิญสมาชิก 
ชั้นเรียนให้อ่านคำากล่าวของประธานสเป็นเซอร์  ดับเบิลยู. คิม- 
บัลล์และเอ็ลเดอร์นีล  เอ. แม็กซ์เวลล์ในคู่มือนักศึกษาหน้า 
191–192 คำากล่าวของเอ็ลเดอร์แม็กซ์เวลล์มีอยู่ในดีวีดี	 A 	ด้วย

แอลมา 13:6, 17–18 ผู้ดำารงฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค 
พึงส่งเสริมความชอบธรรม

อธิบายว่าผู้ดำารงฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคควรพยายามปฏิ- 
บัติศาสนกิจต่อผู้อ่ืนตามท่ีแอลมาสอน เช้ือเชิญนักศึกษาให้อ่าน 
แอลมา 13:6, 17–18

•	ตามที่กล่าวไว้ใน แอลมา 13:6 หลังจากชายคนหนึ่งได้รับ
ฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคแล้ว หน้าที่ประการหนึ่งของเขา
คืออะไร 

•	ตามที่กล่าวไว้ในแอลมา 13:17–18 เมลคีเซเดคทำาอะไรเพื่อ
ส่งเสริมความชอบธรรม 

•	ผู้ดำารงฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคในปัจจุบันสามารถส่ง
เสริมความชอบธรรมเช่นเดียวกับเมลคีเซเดคได้อย่างไร

ท่านอาจต้องการชี้ให้เห็นว่าพระคัมภีร์ไบเบิลดูเหมือนจะสอน 
ว่าเมลคีเซเดคคือคนที่ “บิดามารดาและตระกูลของท่านไม่ม ี
กล่าวไว้ วันเกิดวันตายก็เช่นกัน” (ฮีบรู 7:3) แอลมา 13:8–9 และ 
งานแปลของโจเซฟ สมิธ ฮีบรู 7:3 (ในภาคผนวกของพระคัมภีร์ 
ไบเบิล) พวกเขาอธิบายว่านั่นคือฐานะปุโรหิต ไม่ใช่มนุษย์ที่ 
“ไม่ มี การ เริ่ม ต้น ของวัน หรือ การ สิ้นสุด ของ ปี” (แอลมา 13:7, 9)

แอลมา 14–15 พระผู้เป็นเจ้าประทานพรคนเหล่านั้น
ที่วางใจพระองค์ในความทุกข์ของพวกเขา

ขอให้นักศึกษายกตัวอย่างจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับคนชอบธรรม 
ที่ถูกข่มเหงเพราะประจักษ์พยานของพวกเขาในพระกิตติคุณ  
หลังจากนักศึกษายกตัวอย่างบ้างแล้ว ให้อ่าน แอลมา 14:7–11 
และ 60:13

แอลม� 13–16
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•	คนสี่กลุ่มนี้มีอะไรเหมือนกัน
•	ผลลัพธ์ทางร่างกายและทางวิญญาณที่อาจเกิดขึ้นเมื่อผู้คน

ปฏิเสธพระกิตติคุณมีอะไรบ้าง

ช่วยให้นักศึกษาเห็นว่าเมื่อผู้คน “ขืนอยู่ในความเลวร้าย [ของ 
พวกเขา]” (แอลมา 9:18) พวกเขาย่อมทนทุกข์กับความพินาศ 
ทางวิญญาณ แม้พวกเขาจะแคล้วคลาดจากความพินาศทาง 
กายก็ตาม

ขอให้นักศึกษาคนหน่ึงอ่านคำากล่าวต่อไปน้ีของประธานวิลฟอร์ด 
วูดรัฟฟ์ (1807–1898) ประธานศาสนจักรคนที่สี่

“ถ้ากึ่งหนึ่งของศาสนจักรนี้ตีตนออกห่าง นั่นจะไม่ทำาลาย 
จุดประสงค์ของพระเจ้า เก่ียวกับตัวเราน่ันเป็นอีกเร่ืองหน่ึง 
คนมากมายท่ีได้รับพระกิตติคุณและได้รับการประสาท 
พระวิญญาณบริสุทธ์ิได้ตีตนออกห่างไปแล้ว แต่ในการทำา 
เช่นนั้นพวกเขากล่าวโทษตนเอง พวกเขาทำาลายตนเอง 
. . .  มนุษย์อาจจะล้ม แต่อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าไม่มี
วันล้ม ไม่มีวัน” (ใน Conference Report, Apr. 1880, 10)

•	เครื่องป้องกันอะไรบ้างที่สามารถช่วยเราให้คลาดแคล้วจาก
ภัยพิบัติของผู้คนของแอมันไนฮาห์

ช้ีให้เห็นว่าพระเจ้าทรงเตือนผู้คนล่วงหน้าเสมอก่อนความพินาศ 
เช่นนั้นจะมาถึง (ดู แอลมา 9:18–19; ดู 2 นีไฟ 25:9 ด้วย)

แอลมา 16:16–21 เราควรเตรียมรับการเสด็จมาครั้งที่
สอง

เชื้อเชิญนักศึกษาให้อ่าน แอลมา 16:16–21 และดูว่าพระเจ้า
ทรงเตรียมผู้คนให้พร้อมรับการเสด็จมาของพระองค์อย่างไร

•	ข้อเหล่านี้สามารถช่วยเราเตรียมตนเองและผู้อื่นให้พร้อมรับ
การเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์อย่างไร

•	พระเจ้าทรงช่วยท่านอย่างไรเมื่อท่านเผชิญการทดลอง

ทั้งซีเอสรอมและอมิวเล็ควางใจพระผู้เป็นเจ้าในความทุกข์ของ 
พวกเขา แนะนำาคร่ึงช้ันเรียนให้อ่าน แอลมา 15:5–12 โดยมองหา 
ข้อมูลเกี่ยวกับซีเอสรอม แนะนำาอีกครึ่งชั้นเรียนให้อ่านแอลมา 
15:16, 18 โดยมองหาข้อมูลเกี่ยวกับอมิวเล็ค

ถามคำาถามต่อไปนี้กับนักศึกษาที่อ่านเกี่ยวกับซีเอสรอม

•	เรื่องราวใน แอลมา 15 เผยให้เห็นอย่างไรว่าซีเอสรอมวางใจ
พระเจ้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ถามคำาถามต่อไปนี้กับนักศึกษาที่อ่านเกี่ยวกับอมิวเล็ค

•	อมิวเล็คยอมท้ิงอะไรโดยเลือกดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ 
และรับใช้เป็นผู้สอนศาสนา นี่แสดงให้เห็นอะไรเกี่ยวกับ 
อมิวเล็ค

•	ท่านได้รับพรอะไรบ้างเมื่อท่านเสียสละเพื่อดำาเนินชีวิตตาม 
พระกิตติคุณและวางใจในพระเจ้า

แอลมา 16 คนที่ปฏิเสธพระกิตติคุณทนทุกข์ทางวิญ- 
ญาณและบางครั้งทางร่างกาย

เขียนบนกระดานดังนี้

ผู้คนในสมัยของโนอา

ผู้คนแห่งโสโดมและโกโมราห์

ผู้คนแห่งเยรูซาเล็มในสมัยของลีไฮ

ผู้คนแห่งแอมันไนฮาห์

อ่านแอลมา 16:9 จากนั้นให้ดึงความสนใจของนักศึกษามาที่
คนสี่กลุ่มบนกระดาน

บทที่ 26
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•	ท่านจะสรุปข้อความอ้างอิงท้ังสองน้ีให้เป็นประโยคส้ันๆ หน่ึง 
ประโยคว่าอย่างไร

ก่อนชั้นเรียน มอบหมายนักศึกษาคนหนึ่งหรือสองสามคนให ้
เตรียมเล่าเหตุการณ์สำาคัญๆ ในแอลมา 17–22 ขอให้พวกเขา 
เตรียมการนำาเสนอพอสังเขปโดยเน้นเฉพาะโครงเรื่องย่อๆ แนะ 
นำาให้พวกเขาใช้หัวบทเป็นแนวทาง อธิบายว่าหลังจากการนำา 
เสนอ ชั้นเรียนจะช่วยกันหาหลักธรรมที่พวกเขาเรียนรู้จากเหตุ- 
การณ์และเพิ่มความเข้าใจในหลักธรรมเหล่านั้น

แอลมา 17; 18:1–23 ผู้สอนศาสนาที่มีประสิทธิภาพ 
สอนด้วยพลังและสิทธิอำานาจจากพระผู้เป็นเจ้า 

เขียนบนกระดานดังนี้

หลักธรรมของงานเผยแผ่ศาสนา

แบ่งชั้นเรียนออกเป็นสี่กลุ่ม ให้กลุ่มที่หนึ่งอ่าน แอลมา 17:1–8  
ให้กลุ่มที่สองอ่าน แอลมา 17:9–25 ให้กลุ่มที่สามอ่าน แอลมา  
17:26–39 และ 18:1–9 และให้กลุ่มที่สี่อ่าน แอลมา 18:10–23  
เชื้อเชิญนักศึกษาให้อ่านข้อความที่ได้รับมอบหมายในใจ โดย
มองหาหลักธรรมเกี่ยวกับงานเผยแผ่ศาสนาที่มีประสิทธิภาพ  
อธิบายว่าเมื่อนักศึกษาอ่านจบแล้ว ท่านจะขอให้พวกเขาแบ่ง
ปันหลักธรรมที่พวกเขาพบ

หลังจากนักศึกษาค้นคว้าเสร็จแล้ว ขอให้พวกเขาแบ่งปันหลัก 
ธรรมที่พบ เขียนสิ่งที่พวกเขาพบบนกระดาน คำาตอบบางข้อ 
อาจได้แก่

หลักธรรมของง�นเผยแผ่ศ�สน�

ค้นคว้าพระคัมภีร์
อดอาหารและสวดอ้อนวอน
มีพระวิญญาณ
สถาปนาพระวจนะของพระองค์
อดทน
เป็นแบบอย่างที่ดี
วางใจในพระเจ้า
รับใช้ผู้อื่นอย่างจริงใจ

แอลมา 17–22

บทที ่   27

บทนำา
เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองเตือนเรา 
ดังนี้ “เราเป็นผู้สอนศาสนาทุกวันในครอบครัว ในโรงเรียน ในที่ 
ทำางาน และในชุมชนของเรา ไม่ว่าเราจะอายุเท่าใด มีประสบ- 
การณ์อย่างไร หรือมีสถานภาพในชีวิตอย่างไร เราทุกคนเป็นผู้ 
สอนศาสนา” (ใน Conference Report, Oct. 2005, 47; หรือ 
เลียโฮน� พ.ย. 2005 หน้า 53) เรื่องราวของแอมันกับพี่น้อง 
ของเขาใน แอลมา 17–22 แสดงตัวอย่างหลักธรรมมากมายที่ 
สามารถช่วยเราปรับปรุงในฐานะผู้สอนศาสนา เช่น ทำาตามการ 
นำาทางของพระวิญญาณศักด์ิสิทธ์ิ เป็นแบบอย่างท่ีดี และอดทน 
ในการทำางานของเรา ขณะที่ท่านสอนจากเรื่องเหล่านี้ ท่าน
สามารถช่วยให้นักศึกษาเข้าใจหลักธรรมเหล่านี้และประยุกต์
ใช้ในชีวิตพวกเขา

หลักคำาสอนและหลักธรรมบางประการ
•	ผู้สอนศาสนาที่มีประสิทธิภาพสอนด้วยพลังและสิทธิอำานาจ

จากพระผู้เป็นเจ้า (ดู แอลมา 17; 18:1–23)

•	ผู้สอนศาสนาสอนแผนแห่งความรอด (ดู แอลมา 18:36–39; 
22:7–14)

•	การเข้าใจว่าเราต้องพึ่งพระคริสต์นำาไปสู่การเปลี่ยนใจเลื่อม 
ใส (ดู แอลมา 18:40–43; 22:15–18)

ข้อเสนอแนะสำาหรับการสอน
แอลมา 17–22 ความสำาคัญของงานเผยแผ่ศาสนา
ขอให้นักศึกษาต้ังใจฟังคำากล่าวต่อไปนี้ของศาสดาพยากรณ์ยุค 
สุดท้าย

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธประกาศว่า “จากทั้งหมดที่ 
กล่าวมา หน้าที่สำาคัญที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดคือสั่งสอน 
พระกิตติคุณ” (ใน History of the Church, 2:478)

ประธานกอร์ดอน  บี. ฮิงค์ลีย์ (1910–2008) กล่าวว่า “พี่ 
น้องชายหญิง . . .  ข้าพเจ้าขอให้ท่านเป็นกองทัพใหญ่ที่มี 
ความกระตือรือร้นในงานนี้และมีความปรารถนาอันท่วม 
ท้นที่จะช่วยเหลือผู้สอนศาสนาในความรับผิดชอบอัน 
ใหญ่หลวงท่ีเขาเหล่านั้นมีอยู่ในการนำาพระกิตติคุณไปยัง
ทุกชาติ ทุกตระกูล ทุกภาษา และทุกผู้คน” (“จงค้นหาลูก
แกะและจงดูแลแกะเถิด” เลียโฮน� ก.ค. 1999 หน้า 150)
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เรื่องที่แอมันกับแอรันสอน ได้แก่ การสร้าง การตก และการ
ชดใช้ของพระเยซูคริสต์

ชี้ให้เห็นว่าวลีสั้นๆ สรุปสิ่งที่แอมันกับแอรันสอน คือ “แผนแห่ง
การไถ่” (แอลมา 22:13)

•	ท่านคิดว่าเหตุใดแอมันกับแอรันจึงเร่ิมสอนความจริงเดียวกัน

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสนทนา ท่านอาจจะเชิญนักศึกษาคน 
หนึ่งอ่านคำากล่าวของเอ็ลเดอร์บรูซ  อาร์. แมคคองกีในคู่มือนัก 
ศึกษาหน้า 202

•	เราเรียนรู้อะไรเก่ียวกับพระผู้เป็นเจ้าจากหลักคำาสอนพ้ืนฐาน 
สามเรื่องนี้

•	เราเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับตัวเราเอง

นักศึกษาอาจต้องการเวลาตรึกตรองคำาถามเหล่านี้ก่อนตอบ 
อย่ากลัวความเงียบ ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องการก่อนจะ 
สนทนาความจริงเหล่านี้

ให้เวลานักศึกษาได้ใคร่ครวญสักสองสามนาทีว่าความรู้เรื่อง 
แผนแห่งความรอดช่วยให้พวกเขาเข้าใกล้พระบิดาบนสวรรค์ 
มากขึ้นอย่างไร ให้พวกเขารู้ว่าหลังจากพวกเขามีเวลาไตร่ตรอง
แนวคิดนี้แล้ว ท่านจะขอให้สองสามคนแบ่งปันความคิดของ 
พวกเขา

หลังจากให้เวลามากพอแล้ว เชิญนักศึกษาสองสามคนออกมา 
หน้าชั้นและแบ่งปันความคิดของพวกเขา จากนั้นให้แสดงประ- 
จักษ์พยานของท่านเกี่ยวกับแผนแห่งการไถ่และความสำาคัญ 
ของการทำาให้คนทั้งปวงรู้แผนนี้

แอลมา 18:40–43; 22:15–18 การเข้าใจว่าเราต้องพึ่ง
พระคริสต์นำาไปสู่การเปลี่ยนใจเลื่อมใส 

เชื้อเชิญนักศึกษาให้อ่าน แอลมา 18:41 และ 22:15 ในใจ 

•	ลาโมไนกับบิดาของเขาตระหนักว่าอะไรนำาพวกเขาให้ทูลขอ 
ความช่วยเหลือ (พวกเขารู้ซึ้งถึงธรรมชาติที่ตกแล้วของตน 
และตระหนักว่าพวกเขาต้องการพระเมตตาของพระคริสต์)

เขียน ก�รให้อภัยบ�ปของท่�น บนกระดาน

•	ลาโมไนกับบิดาของเขาตระหนักอย่างไรว่าพวกเขาต้องการ
การให้อภัยบาป

อธิบายว่าพระวิญญาณสัมผัสใจลาโมไนกับบิดาของเขาผ่าน
คำาสอนของผู้สอนศาสนา ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงต้องการพรของ
พระกิตติคุณ

•	หลักธรรมแต่ละข้อเหล่าน้ีช่วยให้แต่ละบุคคลแบ่งปันพระ
กิตติคุณอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร

•	เราจะเตรียมสอนด้วยพลังและสิทธิอำานาจเฉกเช่นแอมันกับ
พี่น้องของเขาได้อย่างไร

ถ้านักศึกษาคนใดเปลี่ยนใจเลื่อมใสพระกิตติคุณหลังจากเรียน
กับผู้สอนศาสนาเต็มเวลา ท่านอาจต้องการขอให้พวกเขาแบ่ง
ปันว่าพวกเขารู้สึกอย่างไรขณะเรียนพระกิตติคุณ

แอลมา 18:24–29 สร้างบนความเชื่อที่มีเหมือนกัน

ขอให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่าน แอลมา 18:24–29

•	เมื่อแอมันเริ่มสอนพระกิตติคุณแก่ลาโมไน ลาโมไนถามว่า
อะไร

•	ท่านคิดว่าคำาถามเหล่าน้ีช่วยแอมันแบ่งปันข่าวสารของเขา
อย่างไร

สำาหรับข้อคิดเพิ่มเติม ท่านอาจจะให้นักศึกษาเปิดดูหมวดเรื่อง 
“สร้างบนความเชื่อที่มีเหมือนกัน” ในคู่มือหน้า 202

•	ถ้าท่านสนทนากับเพื่อนต่างศาสนาเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้า 
ท่านจะสร้างบนความเชื่อที่มีเหมือนกันได้อย่างไร ความ 
พยายามดังกล่าวจะช่วยเพื่อนของท่านได้อย่างไร

•	ท่านสามารถพูดอะไรกับเพื่อนต่างศาสนาได้อีกบ้างเพื่อเปิด
โอกาสให้แบ่งปันพระกิตติคุณกับพวกเขา

ขณะท่ีนักศึกษาสนทนาคำาถามเหล่าน้ี ท่านอาจต้องการเช้ือเชิญ 
พวกเขาให้อ่านคำากล่าวของเอ็ลเดอร์เอ็ม.  รัสเซลล์ บัลลาร์ดใน
คู่มือนักศึกษาหน้า 201–202 คำากล่าวนี้มีอยู่ในดีวีด	ี A 	ด้วย

แอลมา 18:36–39; 22:7–14 ผู้สอนศาสนาสอนแผนแห่ง 
ความรอด

เชื้อเชิญชั้นเรียนให้ฟังขณะนักศึกษาสองคนอ่านสิ่งที่แอมันกับ 
แอรันสอนลาโมไนและบิดาของเขา ก่อนที่นักศึกษาสองคนจะ 
อ่าน แนะนำาคนอ่ืนๆ ให้ดูพระคัมภีร์ตามโดยมองหาหลักคำาสอน 
ที่แอมันกับแอรันสอน ขอให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่าน แอลมา 18: 
36–39 นี่คือสิ่งที่แอมันสอนลาโมไน ขอให้นักศึกษาอีกคนหนึ่ง 
อ่าน แอลมา 22:12–14 นี่คือสิ่งที่แอรันสอนบิดาของลาโมไน

•	แอมันกับแอรันสอนหลักคำาสอนเรื่องใด

ท่านอาจจะเขียนคำาตอบของนักศึกษาไว้บนกระดาน ยอมรับ 
คำาตอบทั้งหมดของพวกเขา และจากนั้นให้เน้นหลักคำาสอนสาม 

บทที่ 27
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แอลม� 17–22

สังเกตความแตกต่างระหว่าง (1) สิ่งที่บิดาของโมโรไนยอมทิ้ง
เพื่อรู้จักพระผู้เป็นเจ้าและได้รับความรอดและ (2) สิ่งที่เขายอม
ทิ้งก่อนหน้านี้เมื่อเขารู้สึกว่าชีวิตเขาอยู่ในอันตราย (ดู แอลมา 
20:23)

•	การกระทำาของกษัตริย์ลาโมไนแสดงให้เห็นว่าเขาเปลี่ยนใจ
เลื่อมใสอย่างจริงใจอย่างไร

เชื้อเชิญนักศึกษาให้ไตร่ตรองคำาถามต่อไปนี้ในใจ

•	ท่านต้องทิ้งอะไรจึงจะสามารถกลับไปอยู่กับพระบิดาใน
สวรรค์ของท่านได้

•	ท่านจะทำาอะไรได้บ้างในวันนี้เพื่อใกล้ชิดพระบิดาในสวรรค์
ของท่านมากขึ้น

เชิญนักศึกษาสองสามคนแบ่งปันหลักธรรมสำาคัญๆ เกี่ยวกับ 
งานเผยแผ่ศาสนาในเรื่องที่พวกเขาสนทนาไปแล้ว แสดงประ- 
จักษ์พยานของท่านตามความเหมาะสม

หลังจากสนทนาคำาพูดของแอมันกับกษัตริย์ลาโมไนแล้ว ชี้ให้
เห็นว่าวิธีของแอมันแสดงให้เป็นแบบฉบับสำาหรับการสอนพระ
กิตติคุณในงานเผยแผ่ศาสนา

เขาสอนด้วยความเรียบง่าย (ดู แอลมา 18:24–30)

เขาแสดงประจักษ์พยาน (ดู แอลมา 18:32–35)

เขาสอนจากพระคัมภีร์ (ดู แอลมา 18:36–39)

เขาปลูกฝังความปรารถนาให้ผู้สนใจอยากสวดอ้อนวอน (ดู  
แอลมา 18:40–43)

ขอให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่าน แอลมา 22:15

•	บิดาของลาโมไนเต็มใจสละสิ่งใดเพื่อจะได้ชีวิตนิรันดร์

ขอให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่าน แอลมา 22:16

•	แอรันกล่าวว่ากษัตริย์ต้องทำาอะไรจึงจะได้รับความหวังที่เขา
ต้องการ

ขอให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่าน แอลมา 22:17–18

•	กษัตริย์ยอมทิ้งอะไรเพื่อรู้จักพระผู้เป็นเจ้าและ “ได้รับการ 
ช่วยให้รอดในวันสุดท้าย”
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•	เหตุใดการเปลี่ยนแปลงตนเองจึงเป็นส่วนสำาคัญอย่างหนึ่ง
ของการเปลี่ยนใจเลื่อมใส

•	ศาสนพิธีของพระกิตติคุณช่วยให้เราทำาการเปลี่ยนแปลงเช่น
นั้นอย่างไร

เชิญนักศึกษาครึ่งชั้นเรียนอ่าน แอลมา 23 ในใจ เชิญอีกครึ่ง 
ชั้นเรียนอ่าน แอลมา 24:6–27 ในใจ ขอให้พวกเขาหาการ 
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหมู่ชาวเลมันและใคร่ครวญว่าการ 
เปลี่ยนแปลงเหล่านั้นสอนอะไรเกี่ยวกับการเปลี่ยนใจเลื่อมใส
ชั่วกาลนาน

•	ท่านพบอะไรที่บ่งบอกว่าชาวเลมันเปลี่ยนใจเลื่อมใสอย่าง
แท้จริง

คำาตอบอาจได้แก่ คนที่เปลี่ยนใจเลื่อมใส “ไม่เคยตกเลย”  
(แอลมา 23:6) พวกเขารับชื่อใหม่ไว้กับตนเองเพื่อ “พวกเขาจะ 
ได้แตกต่างจากพี่น้องของตน” (ดู แอลมา 23:16–17) พวกเขา
วาง “อาวุธแห่งการกบฏของตน” และฝังมันให้ “ลึกในดิน” (ดู  
แอลมา 23:7–13; 24:15–18)

เชื้อเชิญนักศึกษาให้ไตร่ตรองคำาถามต่อไปนี้

•	ท่านสามารถทำาอะไรได้บ้างเพื่อทำาให้การเปลี่ยนใจเลื่อมใส
ของท่านลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆ

•	พิจารณาตัวอย่างการฝัง “อาวุธแห่งการกบฏ” ของชาวแอนไท 
-นีไฟ-ลีไฮ มีสิ่งใดบ้างหรือไม่ในชีวิตท่านที่ต้อง “ฝัง” ถ้ามี 
ท่านจะทำาอะไรกับสิ่งนั้น

แอลมา 26 พระเจ้าประทานพรผู้รับใช้ของพระองค์ใน
การทำางานเผยแผ่ศาสนาของพวกเขา
ขอให้นักศึกษาเล่าตอนที่พวกเขาเห็นพระเจ้าประทานพรคนที่
แบ่งปันพระกิตติคุณของพระองค์

หลังจากให้เวลาตอบคำาถามแล้ว แบ่งแอลมา 26:1–31 ให้นัก 
ศึกษาอ่านเท่าๆ กัน เช้ือเชิญพวกเขาให้อ่านข้อท่ีได้รับมอบหมาย 
ในใจโดยมองหาพรที่แอมันกับพี่น้องของเขาได้รับระหว่างทำา 
งานเผยแผ่ในบรรดาชาวเลมัน หลังจากนักศึกษาอ่านจบแล้ว  
กระตุ้นพวกเขาให้แบ่งปันสิ่งที่พบ

•	ประสบการณ์ที่เล่าไว้ในแอลมา 26:29–30 คล้ายกับประสบ- 
การณ์ของผู้สอนศาสนายุคปัจจุบันอย่างไร

•	พระวจนะของพระเจ้าใน แอลมา 26:27–28 สามารถช่วยผู้
สอนศาสนาไม่ให้เกิดความรู้สึกท้อแท้ได้อย่างไร

แอลมา 23–29

บทที ่   28

บทนำา
ขณะที่นักศึกษาสนทนา แอลมา 23–29 พวกเขาจะเห็นว่าการ 
เปล่ียนใจเล่ือมใสท่ีแท้จริงยืนยงถาวรแม้เม่ือชีวิตดูเหมือนมีการ 
ท้าทายท่วมท้น พวกเขาสามารถเรียนรู้ได้จากแบบอย่างของ
ชาวแอนไท-นีไฟ-ลีไฮผู้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาจะแน่วแน่ต่อ 
พันธสัญญาที่ทำาไว้แม้ถึงจุดที่ต้องสูญเสียชีวิตของตน การปฏิ- 
บัติศาสนกิจของแอลมาและพวกบุตรของโมไซยาห์แสดงให้เห็น 
ว่าเมื่อเราเปลี่ยนใจเลื่อมใสอย่างแท้จริง เราย่อมเต็มใจมีชีวิต
เพื่อพระกิตติคุณเช่นเดียวกับเต็มใจตายเพื่อพระกิตติคุณ เมื่อ 
เราเปล่ียนใจเล่ือมใสอย่างแท้จริง เราได้รับสันติสุขท่ีมาจากการ 
มีประจักษ์พยานถึงความรักของพระผู้เป็นเจ้าและแผนของพระ 
องค์เพื่อเรา เราประสบปีติใหญ่หลวงเช่นกันเมื่อเราสละตนเอง 
เต็มท่ีเพ่ืองานของพระเจ้าและแบ่งปันประจักษ์พยานของเรากับ 
ผู้อื่น

หลักคำาสอนและหลักธรรมบางประการ
•	การเปลี่ยนใจเลื่อมใสรวมถึงการเป็นสานุศิษย์ชั่วกาลนาน 

(ดู แอลมา 23–24)

•	พระเจ้าประทานพรผู้รับใช้ของพระองค์ในการทำางานเผยแผ่
ศาสนาของพวกเขา (ดู แอลมา 26)

•	ความชอบธรรมนำาไปสู่ความสุขชั่วนิรันดร์ (ดู แอลมา 28)

•	การประกาศพระกิตติคุณทำาให้เกิดปีติ (ดู แอลมา 29)

ข้อเสนอแนะสำาหรับการสอน
แอลมา 23–24 การเปลี่ยนใจเลื่อมใสรวมถึงการเป็น
สานุศิษย์ชั่วกาลนาน
แบ่งปันคำาอธิบายต่อไปนี้จากคู่มือพระคัมภีร์

“การเปล่ียนใจเลื่อมใสประกอบด้วยการตัดสินใจขณะมี 
สติสัมปชัญญะที่จะละทิ้งวิถีเดิมของตนและเปลี่ยนมา
เป็นสานุศิษย์ของพระคริสต์

“การกลับใจ บัพติศมาเพื่อการปลดบาป รับพระวิญญาณ 
บริสุทธ์ิโดยการวางมือ และมีศรัทธาอย่างต่อเน่ืองในพระเจ้า 
พระเยซูคริสต์ทำาให้การเปลี่ยนใจเลื่อมใสสมบูรณ์ มนุษย์
ปุถุชนจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่ที่ได้รับการชำาระให้บริสุทธิ์
และปราศจากมลทิน เกิดใหม่ในพระคริสต์พระเยซู (2 คร.  
5:17; โมไซยาห์ 3:19)” (คู่มือพระคัมภีร์ “เปลี่ยนใจเลื่อมใส 
(การ)” scriptures.lds.org) สังเกตว่า โมไซยาห์ 3:19 เป็น
ข้อผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ 
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“เราอยู่เพื่อตายและตายเพื่ออยู่—ในอีกอาณาจักรหนึ่ง  
หากเราเตรียมตัวมาอย่างดี ความตายไม่น่ากลัว จาก 
มุมมองนิรันดร์ความตายเร็วเกินไปสำาหรับผู้ไม่พร้อมจะพบ 
พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้น

“บัดนี้ถึงเวลาแล้วที่จะเตรียม หลังจากนั้น เมื่อความตาย 
มาถึง เราจะสามารถเข้าสู่รัศมีภาพซีเลสเชียลที่พระบิดา 
บนสวรรค์ทรงเตรียมไว้ให้บุตรที่ซื่อสัตย์ของพระองค์ได้ 
ขณะเดียวกันสำาหรับผู้เป็นที่รักที่กำาลังโศกเศร้าและถูกทิ้ง 
ไว้เบื้องหลัง . . .  ความเจ็บแปลบแห่งความตายถูกระงับ
โดยศรัทธาอันมั่นคงในพระคริสต์ ความเจิดจ้าอันบริบูรณ์
ของความหวัง ความรักต่อพระผู้เป็นเจ้าและต่อมนุษย ์
ท้ังปวง และความปรารถนาอันลึกซ้ึงท่ีจะรับใช้คนเหล่าน้ัน” 
(ใน Conference Report, Apr. 2005, 18; หรือ เลียโฮน� 
พ.ค. 2005 หน้า 23)

•	ตามที่เอ็ลเดอร์เนลสันกล่าว อะไรนำาเอาความกลัวในเรื่อง
ความตายออกไป

•	อะไรคลายความเจ็บแปลบของความตายสำาหรับคนที่ถูกทิ้ง
ไว้เบื้องหลัง

เป็นพยานว่าการดำาเนินชีวิตอย่างชอบธรรมและศรัทธาในพระ
ผู้เป็นเจ้าเตรียมเราให้พร้อมรับนิรันดรแห่งความสุข

แอลมา 29 การประกาศพระกิตติคุณก่อให้เกิดปีติ

เชื้อเชิญนักศึกษาให้บอกสิ่งที่พวกเขาปรารถนา

•	เหตุใดท่านจึงมีความปรารถนาเหล่านั้น

บอกนักศึกษาว่า แอลมา 29 บันทึกความปรารถนาของผู้สอน 
ศาสนาที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่ง เชิญนักศึกษาคนหนึ่งอ่าน แอลมา 
29:1–2

•	อะไรคือความปรารถนาของแอลมา

•	ตามที่กล่าวไว้ในข้อเหล่านี้ เหตุใดแอลมาจึงปรารถนาจะ 
เป็นเทพ

ขอให้นักศึกษาอ่าน แอลมา 29:3–8 ในใจโดยมองหาเหตุผลว่า 
ทำาไมแอลมาจึงทราบดีกว่าเขาไม่จำาเป็นต้องได้ตามปรารถนา  
หลังจากให้เวลามากพอแล้ว เช้ือเชิญนักศึกษาให้แบ่งปันคำาตอบ 
ซึ่งอาจได้แก่

เชื้อเชิญนักศึกษาให้เปิดไปที่ คพ. 84:87–88 ให้นักศึกษาคน
หนึ่งอ่านข้อเหล่านี้

•	เหตุใดบางครั้งเราจึงลังเลไม่กล้าแบ่งปันพระกิตติคุณ ข้อ 
เหล่าน้ีพร้อมด้วยประจักษ์พยานของแอมันให้พลังและความ 
กล้าแก่เราในการแบ่งปันพระกิตติคุณกับผู้อื่นได้อย่างไร

ขอให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่าน แอลมา 26:37 

•	ตามที่กล่าวไว้ในข้อนี้ งานเผยแผ่ศาสนาเป็นหลักฐานยืนยัน
ความรักที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมีต่อลูกๆ ของพระองค์อย่างไร

เช้ือเชิญนักศึกษาให้แบ่งปันประจักษ์พยานของพวกเขาเกี่ยว
กับงานเผยแผ่ศาสนาและพรที่มาถึงผู้ทำางานเพื่อความรอดของ
ผู้อื่น

แอลมา 28 ความชอบธรรมนำาไปสู่ความสุขนิรันดร์
อ่าน แอลมา 28:1–6 กับนักศึกษา 

•	เกิดอะไรขึ้นในหมู่ชาวนีไฟและชาวเลมันที่เป็นสาเหตุให้เกิด 
“ความโศกเศร้าครั้งใหญ่หลวง”

•	ท่านคิดว่าเหตุใดผู้คนจึงอดอาหารและสวดอ้อนวอนหลังจาก 
การสิ้นชีวิตของสมาชิกครอบครัว

•	ท่านหรือคนที่ท่านรู้จักทำาอะไรเพื่อพบพลังทางวิญญาณหลัง
จากการสิ้นชีวิตของคนที่ท่านรัก

เขียนบนกระดานว่า “และดังนั้นเร�จึงเห็น       ” อธิบายว่า 
มอรมอนมักใช้วลีนี้บ่อยครั้งก่อนแบ่งปันบทเรียนท่ีเราสามารถ 
เรียนรู้ได้จากเรื่องราวในพระคัมภีร์มอรมอน เชื้อเชิญนักศึกษา
ให้อ่าน แอลมา 28:10–12 ในใจ ขอให้พวกเขาไตร่ตรอง 
ข้อเหล่านี้และพิจารณาว่าพวกเขาจะทำาให้ประโยคบนกระดาน
ให้สมบูรณ์ได้อย่างไร เชื้อเชิญนักศึกษาให้แบ่งปันแนวคิดของ
พวกเขา

หลังจากนักศึกษาแบ่งปันแล้ว ให้อ่าน แอลมา 28:13–14 เพื่อ 
ดูว่ามอรมอนทำาให้ประโยคสมบูรณ์อย่างไร

แบ่งปันคำากล่าวต่อไปนี้ของเอ็ลเดอร์รัสเซลล์  เอ็ม. เนลสันแห่ง 
โควรัมอัครสาวกสิบสอง ซึ่งมีอยู่ในดีวีดี	 A 	 ด้วย (ถ้าท่านให้ 
นักศึกษาอ่าน ท่านอาจวางไว้บนแผ่นใสหรือทำาเป็นเอกสารแจก 
ให้พวกเขาศึกษา)

แอลม� 23–29
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“มีไม่ก่ีอย่างในชีวิตท่ีก่อให้เกิดปีติมากเท่าปีติจากการช่วย 
ผู้อ่ืนปรับปรุงชีวิตเขา ปีติดังกล่าวเพ่ิมข้ึนเม่ือความพยายาม 
เหล่านั้นช่วยให้คนบางคนเข้าใจคำาสอนของพระผู้ช่วยให้ 
รอดและบุคคลนั้นตัดสินใจเชื่อฟังคำาสอน เปลี่ยนใจเลื่อม 
ใส และเข้าร่วมศาสนจักรของพระองค์ ความสุขใหญ่หลวง 
ตามมาเม่ือผู้เปล่ียนใจเล่ือมใสใหม่เข้มแข็งข้ึนในช่วงเปล่ียน 
สู่ชีวิตใหม่ ตั้งมั่นอยู่ในความจริง และได้รับศาสนพิธีทั้ง 
หมดของพระวิหารพร้อมด้วยคำาสัญญาถึงพรทั้งหมดของ
ชีวิตนิรันดร์” (ใน Conference Report, Oct. 1997, 45–46; 
หรือดู เลียโฮน� ม.ค. 1998 หน้า 43) 

•	เอ็ลเดอร์สก็อตต์ระบุว่ามีปีติเพิ่มขึ้นสามระดับขณะที่เราแบ่ง
ปันพระกิตติคุณ สามระดับนี้คืออะไร

•	การจดจำาคำากล่าวนี้สามารถช่วยเราให้ระลึกถึงจุดประสงค์
ของงานเผยแผ่ศาสนาอย่างไร

เชื้อเชิญนักศึกษาให้เป็นพยานถึงปีติที่พวกเขารู้สึกขณะดำาเนิน 
ชีวิตตามพระกิตติคุณและแบ่งปันพระกิตติคุณกับผู้อื่น กระตุ้น 
พวกเขาให้หาวิธีทำาให้ตนรู้สึกเหมือนแอมันและแอลมาในสัป- 
ดาห์ที่จะมาถึง

•	เขาตระหนักว่าเขาควรพอใจกับพรท่ีเขาได้รับอยู่แล้ว (ดู ข้อ 3)

•	เขารู้ว่าพระเจ้าประทาน “ให้มนุษย์ตามความปรารถนาของ
พวกเขา . . .  ตามความประสงค์ของพวกเขา” (ข้อ 4)

•	เขาทราบดีว่าความรับผิดชอบของเขาคือ “ทำางานที่พระองค์
ทรงเรียก [เขา] มา” (ข้อ 6)

•	เขารู้ว่าพระเจ้าจะทรงบุกเบิกทางให้ประชาชาติทั้งปวงได้รับ 
“ทุกสิ่งที่พระองค์ทรงเห็นเหมาะสมที่พวกเขาควรมี” (ข้อ 8)

ช่วยให้นักศึกษารู้ซ้ึงถึงความย่ิงใหญ่ของแอลมา ความปรารถนา 
ของเขาคือรับใช้พระผู้เป็นเจ้าให้ดีข้ึน แต่เขายังคงรู้ซ้ึงด้วยความ 
นอบน้อมว่าเขาควรยอมรับสภาวการณ์ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงวาง
เขาไว้ในนั้น

เชื้อเชิญนักศึกษาให้อ่าน แอลมา 29:9–17 โดยมองหาสิ่งที่ทำา 
ให้แอลมาเกิดปีติ (ท่านอาจให้นักศึกษาจับคู่อ่านข้อความนี้)

•	อะไรทำาให้แอลมาเกิดปีติ

•	ปีติของแอลมาคล้ายกับปีติของแอมันอย่างไร (ดู  แอลมา  
26:11–13, 35–37)

•	ตามที่กล่าวไว้ในแอลมา 29:10 งานเผยแผ่ศาสนาสามารถ
เตือนเราให้นึกถึงพระเมตตาที่พระเจ้าทรงมีต่อเราได้อย่างไร

แบ่งปันคำากล่าวต่อไปนี้ของเอ็ลเดอร์ริชาร์ด  จี. สก็อตต์แห่ง 
โควรัมอัครสาวกสิบสอง (มีอยู่ในดีวีด ี B  ด้วย)

บทที่ 28
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เชื้อเชิญนักศึกษาให้อ่านนิยามในคู่มือพระคัมภีร์ของคำาว่า ผู้ 
ต่อต้�นพระคริสต์ ท่านอาจต้องการให้พวกเขาดูบทวิจารณ์ใน 
คู่มือนักศึกษา หน้า  213 สนทนาพอสังเขปถึงลักษณะของ 
บุคคลหรือแนวคิดที่เข้าข่ายต่อต้านพระคริสต์ โดยเน้นนิยาม 
กว้างๆ ของคู่มือพระคัมภีร์ “ผู้ใดหรือสิ่งใดที่ปลอมแปลงแผน 
แห่งความรอดของพระกิตติคุณอันแท้จริงและต่อต้านพระคริสต์ 
อย่างเปิดเผยหรืออย่างลับๆ”

•	เงินปลอมมีผลกระทบอะไรต่อรัฐบาลและประชาชน

•	การปลอมแปลงพระกิตติคุณที่แท้จริงหมายความว่าอย่างไร

•	อะไรคือการปลอมแปลงบางอย่างในยุคปัจจุบันที่แสร้งทำา 
เป็นเสนอความรอด (ขณะที่ท่านเชื้อเชิญนักศึกษาให้ตอบ 
คำาถามนี้ อย่าปล่อยให้การสนทนาใดวิพากษ์วิจารณ์ศาสนา 
อื่น แต่ต้องแน่ใจว่าการสนทนาช่วยให้นักศึกษาจำาแนกอัน- 
ตรายของปรัชญาเท็จและเจตคติเหมือนคอริฮอร์)

อธิบายว่าวันนี้พวกเขาจะสำารวจเรื่องราวพระคัมภีร์มอรมอน
เก่ียวกับผู้ต่อต้านพระคริสต์ เช้ือเชิญพวกเขาให้เปิดไปท่ี แอลมา 
30:12–18, 23–28 ใช้แผนภูมิต่อไปนี้ (เตรียมเป็นเอกสารแจก 
ให้นักศึกษาหรือวาดบนกระดานก็ได้) หรือให้นักศึกษาเขียนราย 
การของตนเองโดยระบุคำาสอนเท็จของคอริฮอร์ออกมาเป็นข้อๆ 
ช่วยนักศึกษาเปรียบเทียบกลยุทธ์ของคอริฮอร์กับกลยุทธ์ที่ใช้
ในสมัยของเรา

คำ�สอนและกลยุทธ์ของคอริฮอร์

ข้ออ้างโยง คำาสอนของ	
คอริฮอร์

คอริฮอร์โจมตี
หลักคำาสอน
แท้จริงเรื่องใด

แอลมา	30:12

แอลมา	30:13

แอลมา	30:14

แอลมา	30:15

แอลมา	30:16

แอลมา	30:17

แอลมา	30:18

แอลมา	30:23

แอลมา 30–31

บทที ่   29

บทนำา
พระคัมภีร์ช่วงนี้จะช่วยนักศึกษาเสริมสร้างประจักษ์พยานของ 
พวกเขา ขณะศึกษากลยุทธ์ของคอริฮอร์ผู้ต่อต้านพระคริสต์  
พวกเขาจะฝึกจำาแนกกลยุทธ์และปรัชญาของผู้ต่อต้านพระคริสต์ 
ยุคปัจจุบัน ขณะศึกษาการตอบสนองของแอลมาต่อคอริฮอร์  
พวกเขาจะพร้อมปกป้องตนเองและผู้อื่นจากคนที่หมายมั่น 
ทำาลายศรัทธาของพวกเขา

หลักคำาสอนและหลักธรรมบางประการ
•	ผู้ต่อต้านพระคริสต์พยายามนำาผู้คนออกห่างจากพระผู้เป็น

เจ้าและศาสดาพยากรณ์ของพระองค์ (ดู แอลมา 30:12–18, 
23–28)

•	ประจักษ์พยานอันม่ันคงในพระเยซูคริสต์และศาสดาพยากรณ์ 
ของพระองค์ช่วยป้องกันเราจากการละทิ้งความเชื่อส่วนตัว 
(ดู แอลมา 30:19–22, 29–44)

•	การไม่เชื่อฟังนำาไปสู่ความผิดและการละทิ้งความเชื่อ (ดู  
แอลมา 31:8–25)

•	สานุศิษย์ของพระเยซูคริสต์รักและรับใช้ผู้อื่น (ดู แอลมา 31: 
12–38)

ข้อเสนอแนะสำาหรับการสอน
แอลมา 30:12–18, 23–28 ผู้ต่อต้านพระคริสต์พยายาม 
นำาผู้คนออกห่างจากพระผู้เป็นเจ้าและศาสดาพยากรณ์ 
ของพระองค์

ขอให้นักศึกษาบอกข้อโต้แย้งบางอย่างที่ผู้คนใช้ท้าทายศรัทธา 
ในพระเยซูคริสต์ (อย่าลงรายละเอียดมากเกินไป สมาชิกช้ันเรียน 
จะสนทนาเร่ืองน้ีเพ่ิมเติมเม่ือท่านขอให้พวกเขาดูคำาสอนจำาเพาะ 
ของคอริฮอร์) ขณะท่ีนักศึกษาแบ่งปันความคิดของพวกเขา บอก 
พวกเขาว่าบางคนในสมัยของแอลมาพยายามท้าทายคนเหล่า 
น้ันท่ีเช่ือในพระเยซูคริสต์ เพ่ือช่วยให้นักศึกษาเข้าใจว่าพระคัม- 
ภีร์มอรมอนเป็นแหล่งพลังท่ีจะทำาให้พวกเขามีแรงต้านการท้า- 
ทายเหล่าน้ี ขอให้พวกเขาอ่านคำากล่าวของประธานเอสรา แทฟท์ 
เบ็นสันในคู่มือนักศึกษาหน้า 213

•	การศึกษาพระคัมภีร์มอรมอนคุ้มครองเราจาก “แผนชั่ว กล- 
ยุทธ์ และหลักคำาสอนของมารในสมัยของเรา” ได้อย่างไร

ในระหว่างบทเรียน กระตุ้นนักศึกษาให้มองหาเหตุผลว่าทำาไม
คนของแอลมาบางคนจึงซื่อสัตย์ไม่เปลี่ยนแปลงขณะที่หลาย
คนไม่เป็นเช่นนั้น ขอให้พวกเขาพิจารณาว่าหลักธรรมเดียวกันนี้
ประยุกต์ใช้กับเราในปัจจุบันได้อย่างไร
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เกี่ยวกับ แอลมา 30:29 เชื้อเชิญนักศึกษาให้อ่านคำากล่าวของ
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธในคู่มือนักศึกษาหน้า 217

•	เราจะบอกได้อย่างไรว่าบุคคลหนึ่งกำาลังแสวงหาความจริง
อย่างจริงใจหรือเพียงแต่ชอบโต้เถียง

•	เราสามารถตอบคนท่ีถามคำาถามยากๆ แต่แสวงหาความจริง 
อย่างจริงใจด้วยวิธีใด เราสามารถตอบคนที่ชอบโต้เถียงได้
ด้วยวิธีใด

เขียนคำาว่า แอลม� บนกระดาน เชื้อเชิญนักศึกษาให้อ่าน  
แอลมา 30:30–44

•	แอลมาตอบข้อโต้แย้งของคอริฮอร์อย่างไร (เขียนคำาตอบของ 
นักศึกษาไว้บนกระดานต่อจากคำาว่า แอลม�)

แอลมาแสดงประจักษ์พยานที่เข้มแข็งเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้า 
พระบิดาและพระเยซูคริสต์ เพื่อเน้นพลังของประจักษ์พยาน 
ส่วนตัว ขอให้นักศึกษาคนหน่ึงอ่านคำากล่าวของเอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ 
อาร์. ฮอลแลนด์ในคู่มือนักศึกษา หน้า 217

•	ประจักษ์พยานส่วนตัวเป็น “อาวุธที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามกาล
เวลาและไม่อาจปฏิเสธได้เลย” ในด้านใด

แอลมาสามารถแบ่งปันประจักษ์พยานของเขาได้อย่างมีประ-
สิทธิภาพเพราะเขาทำางานเพื่อให้ได้ประจักษ์พยานนั้นและทำา 
ให้ประจักษ์พยานเข้มแข็ง เพื่อช่วยให้นักศึกษาเข้าใจว่าแอลมา
ได้ประจักษ์พยานมาอย่างไร ให้แบ่งนักศึกษาออกเป็นสี่กลุ่ม

เขียนคำาถามต่อไปน้ีบนกระดาน ประสบก�รณ์ใดเตรียมแอลม� 
ให้พร้อมรับมือกับคอริฮอร์และคำ�สอนเท็จของเข� มอบหมาย
ช่วงพระคัมภีร์ต่อไปนี้ให้กลุ่มละหนึ่งช่วง โมไซยาห์ 27–29;  
แอลมา 1–3; แอลมา 4–7; แอลมา 8–16 ขอให้แต่ละกลุ่มค้น 
คว้าหัวบทในช่วงพระคัมภีร์ที่ได้รับมอบหมายเพื่อช่วยให้พวก
เขาจำาประสบการณ์ของแอลมาได้

เมื่อนักศึกษามีเวลาศึกษาข้อความที่ได้รับมอบหมายมากพอ 
แล้ว ขอให้แต่ละกลุ่มรายงานคำาตอบของพวกเขา

•	ท่านเคยมีประสบการณ์อะไรบ้างที่เสริมสร้างประจักษ์พยาน
ของท่านและเตรียมท่านให้พร้อมปกป้องศรัทธาของท่าน

•	เราจะทำาอะไรได้บ้างเพื่อเตรียมเช่นเดียวกับแอลมา

เชื้อเชิญนักศึกษาให้อ่าน แอลมา 30:39, 44 ในใจโดยทำา 
เครื่องหมายหลักฐานที่แอลมาให้ไว้เพื่อยืนยันการดำารงอยู่ของ 
พระผู้เป็นเจ้า (1) ประจักษ์พยานของผู้อื่น (2) พระคัมภีร์ และ  
 

แอลมา	30:24

แอลมา	30:25

แอลมา	30:26

แอลมา	30:27

แอลมา	30:28

สนทนาข้อเหล่านี้โดยถามคำาถามดังต่อไปนี้

•	คำาสอนของคอริฮอร์เหมือนกับคำาสอนเท็จในสมัยของเรา
อย่างไร

•	อะไรคือแหล่งคำาสอนเท็จ (อาทิ ผู้คน สถาบัน หรือปรัชญา) 
เช่นที่มีอยู่ในปัจจุบัน

อธิบายว่าขั้นแรกในการป้องกันตัวเราจากคำาสอนเหล่าน้ีคือ 

จำาแนกออกมา โดยระบุคำาสอนและกลยุทธ์ของคอริฮอร์ เรา 

สามารถจำาแนกคำาสอนและกลยุทธ์ในปัจจุบันได้ง่ายขึ้น ส่วน

อื่นของบทนี้จะเน้นวิธีแน่วแน่ต่อพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟู

แม้เมื่อเราเผชิญสถานการณ์ที่ทดสอบศรัทธาของเรา

แอลมา 30:19–22, 29–44 ประจักษ์พยานอันมั่นคงใน
พระเยซูคริสต์และศาสดาพยากรณ์ของพระองค์ช่วย
ป้องกันเราจากการละทิ้งความเชื่อส่วนตัว

ถามคำาถามต่อไปนี้

•	เหตุใดจึงตอบข้อโต้แย้งอย่างข้อโต้แย้งของคอริฮอร์ได้ยาก

อธิบายว่าเราสามารถเรียนรู้ได้จากการตอบสนองของคนที่คอ- 

ริฮอร์พยายามหลอกได้ เขียนคำาว่า ผู้คนของแอมัน บนกระดาน 

เชื้อเชิญนักศึกษาให้อ่าน แอลมา 30:19–21 ในใจ

•	จากสิ่งที่ท่านรู้เกี่ยวกับชาวแอมัน ท่านคิดว่าเหตุใดคอริฮอร์ 

จึงไม่สามารถนำาคนเหล่านั้นให้หลงผิดได้ (เขียนคำาตอบของ 

นักศึกษาไว้บนกระดานต่อจากคำาว่า ผู้คนของแอมัน)

เขียนคำาว่า กิดโดน�ห์ บนกระดาน ขอให้นักศึกษาอ่าน แอลมา 

30:21–23, 29

•	กิดโดนาห์ตอบสนองข้อโต้แย้งของคอริฮอร์อย่างไร (เขียนคำา

ตอบของนักศึกษาไว้บนกระดานถัดจากคำาว่า กิดโดน�ห์)

บทที่ 29
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•	พระคัมภีร์และถ้อยคำาของศาสดาพยากรณ์ยุคสุดท้ายทำาให้
ประจักษ์พยานของท่านเข้มแข็งขึ้นในทางใด

งานสร้างของพระผู้เป็นเจ้า

ขอให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่านคำากล่าวของประธานกอร์ดอน  บี.  
ฮิงค์ลีย์ในคู่มือนักศึกษาหน้า 218

•	แผ่นดินโลกและฟ้าสาวรรค์เป็นพยานถึงพระผู้เป็นเจ้าใน
ทางใด

แอลมา 30:52–53 “ข้าพเจ้ารู้เสมอว่ามีพระผู้เป็นเจ้า”

เชิญนักศึกษาคนหนึ่งอ่านแอลมา 30:52–53 จากนั้นให้อ่านคำา 
กล่าวต่อไปนี้ของซิสเตอร์จาเนตต์  ซี. เฮลส์ผู้เคยรับใช้เป็นประ- 
ธานเยาวชนหญิงสามัญ ขอให้นักศึกษาตั้งใจฟังคำากล่าวซึ่ง 
สะท้อนถึงความผิดพลาดของคอริฮอร์

“คอริฮอร์ได้ช่ือว่า . . .  เป็นผู้ต่อต้านพระคริสต์ แต่ดิฉันม่ันใจ 
ว่าเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นตั้งแต่แรก ท่านเคยคิดไหมว่าคอ- 
ริฮอร์อาจเริ่มจาก . . .  การมีคำาถามมากมาย แม้การตั้ง 
คำาถามของเขาอาจเริ่มต้นด้วยความสุจริตใจ แต่เขาทำา 
ผิดพลาดร้ายแรงสองอย่าง หนึ่ง เขาปฏิเสธศรัทธาของเขา  
เขาปฏิเสธแสงสว่างของพระคริสต์ที่ประทานให้เขาแล้ว  
สอง เขาเริ่มสั่งสอนหลักคำาสอนเท็จให้คนอื่นๆ แอลมาผู้ 
นำาของเขาแสดงประจักษ์พยานต่อคอริฮอร์ จากน้ันคอริฮอร์ 
ทำาผิดพลาดอีกครั้ง แทนที่จะฟังผู้นำา ฟังและพึ่งพาพระ 
วิญญาณ เขากลับปกป้องฐานะของตนโดยใช้หลักเหตุผล 
และกลายเป็นคนชอบโต้แย้งมากข้ึน เขาต้องการให้ตนเอง 
ได้รับเคร่ืองหมาย คอริฮอร์ได้รับเคร่ืองหมาย เขาเป็นใบ้ เขา 
อาจไม่มีเจตนาให้เคร่ืองหมายมีผลต่อตนเองเช่นน้ัน แต่ผล 
จากความผิดพลาดของเรามักส่งผลกระทบต่อตัวเราเสมอ

“ข้อ 52 และ 53 ของบทที่ 30 สำาคัญมาก ดิฉันเชื่ออย่าง 
นั้น คอริฮอร์ยอมรับว่า ‘ข้าพเจ้ารู้เสมอว่ามีพระผู้เป็นเจ้า.  
แต่ดูเถิด, มารหลอกลวงข้าพเจ้า’ (แอลมา 30:52–53) นี่ 
ไม่น่าสนใจหรอกหรือ ‘ข้าพเจ้ารู้เสมอ’ เขามีแสงสว่างของ 
พระคริสต์อยู่ในตัว แต่ซาตานหลอกเขา” (“Lessons That 
Have Helped Me,” in Brigham Young University 
1992–1993 Devotional and Fireside Speeches 
[1993], 89)

(3)  งานสร้างของพระผู้เป็นเจ้า จากนั้นให้สนทนาหลักฐานแต่ 
ละอย่างเหล่านี้โดยใช้แนวคิดบางอย่างต่อไปนี้หรือทั้งหมด

ประจักษ์พยานของผู้อื่น

ขอให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่านหลักคำาสอนและพันธสัญญา 46: 
13–14 อธิบายว่าการสามารถเช่ือในประจักษ์พยานของผู้อ่ืนเก่ียว 
กับความจริงเป็นของประทานอย่างหนึ่งของพระวิญญาณ

ท่านอาจต้องการแบ่งปันคำากล่าวต่อไปนี้ของประธานฮาโรลด์ 
บี. ลี (1899–1973) ประธานศาสนจักรคนที่ 11 

“พวกท่านบางคนอาจไม่มีประจักษ์พยาน ข้าพเจ้าเคยพูด 
กับคนกลุ่มอื่นเช่นท่านมาแล้วว่าหากท่านไม่มีประจักษ์ 
พยานวันน้ี เหตุใดท่านไม่อาศัยประจักษ์พยานของข้าพเจ้า 
ชั่วระยะเวลาหนึ่ง ยึดประจักษ์พยานของเรา ประจักษ ์
พยานของอธิการท่าน และประธานสเตคของท่านไว้ให้ม่ัน 
จนกว่าท่านจะสามารถพัฒนาประจักษ์พยานของท่านเอง 
หากวันนี้ท่านไม่สามารถกล่าวได้มากไปกว่าข้าพเจ้าเชื่อ 
เพราะประธานของข้าพเจ้าหรืออธิการของข้าพเจ้าเชื่อ  
ข้าพเจ้าวางใจเขา จงทำาเช่นนี้จนกว่าท่านจะสามารถม ี
ประจักษ์พยานของท่านเอง แต่ข้าพเจ้าเตือนท่านว่าประ- 
จักษ์พยานนั้นจะไม่อยู่กับท่านเว้นแต่ท่านจะทำาให้พัฒนา 
ต่อไปและดำาเนินชีวิตตามคำาสอน” (The Teachings of  
Harold B. Lee, ed. Clyde J. Williams [1996], 136)

•	ประจักษ์พยานของผู้อ่ืนทำาให้ประจักษ์พยานของท่านเข้มแข็ง 
ขึ้นอย่างไร

พระคัมภีร์

ให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่านคำากล่าวต่อไปนี้ของเอ็ลเดอร์โดนัลด์ 
แอล. สตาเฮลีแห่งสาวกเจ็ดสิบ

“การต้ังใจอ่านพระคัมภีร์เป็นส่วนตัวก่อให้เกิดศรัทธา ความ 
หวัง และพบวิธีแก้ไขการท้าทายประจำาวัน การอ่านบ่อยๆ  
ไตร่ตรอง และนำาบทเรียนจากพระคัมภีร์มาประยุกต์ใช ้ 
ควบคู่กับการสวดอ้อนวอนเป็นส่วนหน่ึงของการได้มาและ 
ค้ำาจุนประจักษ์พยานให้เข้มแข็งและมีพลังซึ่งไม่มีอะไรมา
แทนที่ได้” (ใน Conference Report, Oct. 2004, 40; หรือ
ดู เลียโฮน� พ.ย. 2004 หน้า 48)

แอลม� 30–31
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เพียงสัปดาห์ละคร้ัง เช่ือว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงเลือกเฉพาะพวกเขา 
ให้ได้รับการช่วยให้รอด เป็นพวกวัตถุนิยม และเหยียดหยามคน 
จน) เชื้อเชิญนักศึกษาสองสามคนแบ่งปันรายการของพวกเขา 
กับชั้นเรียน (ท่านอาจให้วาดเส้นขนานระหว่างการกระทำาของ 
ชาวโซรัมกับแนวโน้มบางอย่างของยุคปัจจุบัน เช่น กล่าวคำา 
สวดซ้ำาๆ นมัสการเพียงสัปดาห์ละครั้ง รู้สึกว่าเราได้รับเลือก
และดีกว่าคนอื่นๆ และเป็นพวกวัตถุนิยม)

ใช้คำาถามและการสนทนาต่อไปนี้ช่วยนักศึกษาให้เข้าใจว่าการ 
มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในพระกิตติคุณ เช่น งานพระวิหาร การ 
สังสรรค์ในครอบครัว โครงการรับใช้ และกิจกรรมต่างๆ ผ่าน
สาขาและวอร์ดของเรา ช่วยให้เราใกล้ชิดพระเจ้า กิจกรรมเช่น
นั้นช่วยเราอัญเชิญพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เข้ามาในชีวิตเรา
ตลอดสัปดาห์ ไม่เฉพาะวันสะบาโตเท่านั้น เมื่อพระวิญญาณ 
เป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประจำาวันของเรา เราย่อมสามารถต้านทาน 
ผู้ต่อต้านพระคริสต์ในสมัยของเราได้และยังคงซื่อสัตย์ต่อพระ
เยซูคริสต์ไม่เปลี่ยนแปลง

•	แอลมา 31:10 กล่าวว่าชาวโซรัมไม่ยอมยึดถือ “การปฏิบัติ 
ของศาสนจักร” “การปฏิบัติของศาสนจักร” ในปัจจุบันมีอะไร 
บ้าง (คำาตอบอาจได้แก่ ศาสนพิธีฐานะปุโรหิต โอกาสรับใช้ 
ในศาสนจักร ความรับผิดชอบในครอบครัว เช่น การสังสรรค์ 
ในครอบครัว การสวดอ้อนวอนส่วนตัว การศึกษาพระคัมภีร์ 
งานพระวิหารและประวัติครอบครัว)

•	การปฏิบัติเหล่านี้ช่วยให้เราไม่เข้าไปสู่การล่อลวงอย่างไร

•	การปฏิบัติเหล่านี้อัญเชิญพระวิญญาณเข้ามาในชีวิตเรา
อย่างไร

•	เหตุใดคำาว่า ทุกวัน ใน ข้อ 10 จึงสำาคัญต่อการพยายามรักษา 
พระวิญญาณให้อยู่ในชีวิตเราเสมอ (ดู 2 โครินธ์ 4:16; ฮีลา- 
มัน 3:36 สังเกตว่าเนื่องจากความจองหอง “นับวันได้เติบโต” 
เราจึงต้อง “จำาเริญขึ้นใหม่ทุกวัน”)

แอลมา 31:12–38 สานุศิษย์ของพระเยซูคริสต์รักและ
รับใช้ผู้อื่น 

แอลมา 31 ประกอบด้วยคำาสวดอ้อนวอนสองครั้งที่แตกต่างกัน 
มาก เม่ือนักศึกษาเปรียบเทียบคำาสวดอ้อนวอนของชาวโซรัมกับ 
คำาสวดอ้อนวอนของแอลมา พวกเขาสามารถบอกความคิดและ 
ความเชื่อที่อาจนำาไปสู่การสวดอ้อนวอนเช่นนั้นได้ ให้นักศึกษา 
อ่าน แอลมา 31:15–18 (คำาสวดอ้อนวอนของชาวโซรัม) และ  
แอลมา 31:26–35 (คำาสวดอ้อนวอนของแอลมา) อย่างรวดเร็ว  

•	ตามท่ีซิสเตอร์เฮลส์กล่าว อะไรคือความผิดพลาดของคอริฮอร์

•	ท่านคิดว่าเหตุใดคนท่ีอยู่ในสภาพของคอริฮอร์จึงกลายเป็น
คนชอบต่อต้านและโต้แย้งแทนที่จะทำาตามคำาแนะนำาของ
ผู้นำา

•	เหตุใดจึงไม่ฉลาดที่จะกลายเป็นคนชอบต่อต้านและโต้แย้ง
เมื่อเรามีคำาถามหรือข้อสงสัย

แอลมา 31:5 พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้ามีพลังช่วย
เราปรับปรุงให้ดีขึ้น

ให้นักศึกษาคนหน่ึงอ่านคำากล่าวของประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์ 
ในคู่มือนักศึกษาหน้า 219

•	เหตุใดจึงสำาคัญที่ต้องเรียนรู้หลักคำาสอนของพระกิตติคุณ (ดู 
คพ. 84:85)

•	เหตุใดจึงสำาคัญที่ต้องศึกษาหลักคำาสอนด้วยตนเอง ไม่ใช่
แค่ฟังผู้พูดที่โบสถ์เท่านั้น

ขอให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่าน แอลมา 31:5

•	พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าให้พลังอะไรเพื่อเปลี่ยนชีวิตเรา 
(นักศึกษาพึงเข้าใจว่าเหตุผลประการหนึ่งที่พระวจนะมีพลัง
คือพระวจนะอัญเชิญพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เข้ามาในชีวิต
เรา)

เชิญนักศึกษาคนหนึ่งอ่านคำากล่าวของประธานเอสรา แทฟท์  
เบ็นสันในคู่มือนักศึกษาหน้า 219–220 ขอให้นักศึกษาเขียนพร
ที่ประธานเบ็นสันบอกว่ามาจากการศึกษาพระคัมภีร์

แอลมา 31:8–25 การไม่เช่ือฟังนำาไปสู่ความผิดและการ 
ละทิ้งความเชื่อ

ชาวโซรัมเป็นสมาชิกของศาสนจักรแต่ “ตกไปสู่ความผิดมหันต์” 
(แอลมา 31:9) ให้นักศึกษาเปรียบเทียบชาวนีไฟดังบรรยายไว้
ในแอลมา 30:3 กับชาวโซรัมดังบรรยายไว้ใน แอลมา 31:9–10

•	การไม่เชื่อฟังมีอิทธิพลต่อประจักษ์พยานของเราในด้านใด

ให้นักศึกษาอ้างโยงแอลมา 31:9 กับ ยอห์น 7:17 

•	การเชื่อฟังมีอิทธิพลต่อประจักษ์พยานของเราอย่างไร

เชื้อเชิญนักศึกษาให้อ่านทวน แอลมา 31:1–25 อย่างรวดเร็ว  
และเขียนลักษณะของชาวโซรัมกับนิสัยการนมัสการของพวก
เขา (รายการที่นักศึกษาเขียนอาจได้แก่ ชาวโซรัมกล่าวคำาสวด 
อ้อนวอนซ้ำาๆ มีสถานที่กำาหนดไว้ให้สวดอ้อนวอน นมัสการ 

บทที่ 29
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ขอให้พวกเขาแบ่งปันสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้เกี่ยวกับชาวโซรัมและ 
แอลมาจากคำาสวดอ้อนวอนเหล่านี้ เชิญนักศึกษาสองคนเขียน 
ความเข้าใจของพวกเขาบนกระดาน นักศึกษาคนหนึ่งเขียน 
ความเข้าใจเกี่ยวกับชาวโซรัมและอีกคนหนึ่งเขียนความเข้าใจ
เกี่ยวกับแอลมา

•	ท่านคิดว่าอะไรจูงใจแอลมาให้รับใช้ (คำาตอบอาจได้แก่ประ- 
จักษ์พยานของเขา ความรักที่เขามีต่อ  พระผู้เป็นเจ้า และ 
ความรักที่เขามีต่อคนอื่นๆ)

ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจว่าประจักษ์พยานในพระเยซูคริสต์นำาเรา 
ให้รักและรับใช้ผู้อื่น อ่านคำากล่าวต่อไปนี้ของเอ็ลเดอร์มาร์วิน 
เจ. แอชตันแห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง (1915–1994)

“เมื่อเราเปลี่ยนใจเลื่อมใสพระเยซูคริสต์อย่างแท้จริง อุทิศ 
ตนแด่พระองค์ สิ่งน่าสนใจจะเกิดขึ้น นั่นคือ เราจะหันมา 
เอาใจใส่ความผาสุกของเพื่อนมนุษย์ และวิธีที่เราปฏิบัติ 
ต่อผู้อ่ืนจะเป่ียมด้วยความอดทน ความเมตตา การยอมรับ 
อย่างสุภาพ และความปรารถนาจะมีบทบาทที่ดีในชีวิต
พวกเขามากขึ้น นี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนใจเลื่อมใส
ที่แท้จริง” (ใน Conference Report, Apr. 1992, 26; หรือ 
Ensign, May 1992, 20)

•	แอลมาขออะไรเพราะเขารักผู้อื่น (ดู แอลมา 31:34–35)

•	เราสามารถประยุกต์ใช้แบบอย่างของแอลมากับชีวิตเราใน
ด้านใดบ้าง

แอลม� 30–31
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ขอให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่าน แอลมา 32:1–3

•	สภาพทางสังคมและการเงินของคนที่รับข่าวสารของแอลมา
กับเพื่อนๆ ของเขาเป็นอย่างไร

•	ท่านเห็นนัยสำาคัญอะไรในข้อเท็จจริงที่ว่าชาวโซรัมเหล่านี้ 
“ยากจนในใจ” และ “ยากจนเกี่ยวกับสิ่งของทางโลก” ด้วย

ให้นักศึกษาอีกคนหนึ่งอ่าน แอลมา 32:4–6

•	ท่านคิดว่าอะไรคือความหมายของวลี “ในการเตรียมพร้อมที่
จะฟังพระวจนะ”

อ่าน แอลมา 32:13–16 ให้นักศึกษาฟัง เชื้อเชิญพวกเขาให ้
ดูตามโดยมองหาและทำาเครื่องหมายความจริงเกี่ยวกับความ 
นอบน้อมถ่อมตนและกระบวนการของการเป็นคนนอบน้อมถ่อม- 
ตน เชื้อเชิญพวกเขาให้แบ่งปันสิ่งที่พบ

•	เหตุใดการเลือกนอบน้อมถ่อมตนจึงดีกว่าการถูกบังคับให้
นอบน้อมถ่อมตน

ให้นักศึกษาทำางานเป็นส่วนตัวหรือเป็นคู่เพื่อเขียนสิ่งที่บุคคล 
หนึ่งกระทำาได้เพื่อให้มีความนอบน้อมถ่อมตนมากขึ้น เชิญนัก 
ศึกษาหลายคนหรือหลายคู่รายงานแนวคิดของตนต่อชั้นเรียน  
ขอให้พวกเขาอธิบายว่าการกระทำาที่พวกเขาพบจะส่งผลให้มี
ความนอบน้อมถ่อมตนมากขึ้นอย่างไร

เชิญนักศึกษาคนหนึ่งอ่านคำากล่าวของประธานเอสรา แทฟท์  
เบ็นสันในคู่มือนักศึกษาหน้า  223 ขอให้นักศึกษาคนอื่นๆ ฟัง
แนวคิดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเป็นคนนอบน้อมถ่อมตน

กระตุ้นนักศึกษาให้เลือกนอบน้อมถ่อมตนโดยทำาตามคำาแนะนำา 
ของประธานเบ็นสันและนำาการกระทำาหน่ึงท่ีระบุไว้ในพระคัมภีร์ 
มาปฏิบัติ ช่วยให้พวกเขาตระหนักว่าการทำาตามแบบอย่างของ 
พระผู้ช่วยให้รอดจะช่วยให้พวกเขานอบน้อมถ่อมตนมากข้ึนเสมอ

แอลมา 32:17–43; 33:12–23 การทดลองพระวจนะนำา
ไปสู่ศรัทธาในพระคริสต์

ถามนักศึกษาว่าเหตุใดคนเราจึงทำาการทดลองต่างๆ (เพื่อให้รู้ 
ว่าสมมติฐานถูกต้องหรือไม่) ขอให้นักศึกษาพูดถึงการทดลองที่ 
พวกเขาทำาในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์หรือในสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ  
ถามพวกเขาว่าพวกเขาใช้ข้ันตอนอะไรบ้างเพ่ือทำาการทดลองให้ 
เสร็จ เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของการสนทนาน้ีท่านจะช่วยให้นักศึกษา 
เห็นว่าการทดลองจำาเป็นต้องมีการกระทำาในส่วนของผู้ค้นคว้า 
ไม่ใช่มีแต่การคาดเดาเท่านั้น

แอลมา 32–35

บทที ่   30

บทนำา
งานเผยแผ่ของแอลมากับอมิวเล็คในบรรดาชาวโซรัมมีคำาสอน 
ที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับศรัทธา การสวดอ้อนวอน การนมัสการ และการ 
ชดใช้รวมอยู่ในน้ันด้วย ในการสอนพระคัมภีร์ช่วงน้ี บางคร้ังครู 
นำาเสนอบทเรียนโดยใช้หัวข้อเหล่านี้เพียงข้อเดียว หรือพวกเขา 
อาจจะสอนสองสามหัวข้อแต่ไม่แสดงให้เห็นว่าเกี่ยวข้องกัน 
อย่างไรในบริบทคำาสอนของแอลมาและอมิวเล็ค การสอน แอลมา 
32–35 จะได้ผลท่ีสุดเม่ือท่านช่วยให้นักศึกษาเห็นว่าแต่ละหัวข้อ 
น้ีเช่ือมโยงกับหัวข้ออ่ืนๆ เช่น เม่ือเราทดลองพระวจนะ เราพัฒนา 
ศรัทธา ศรัทธาของเรานำาเราให้สวดอ้อนวอนและวางใจในการ 
พลีบูชาอันไม่มีขอบเขตและเป็นนิรันดร์ของพระเยซูคริสต์ ความ 
วางใจดังกล่าวนำาเราให้กลับใจและเตรียมพร้อมสำาหรับวันเมื่อ 
เราจะกลับไปยังที่ประทับของพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซู 
คริสต์ ด้วยมโนภาพที่กว้างขึ้นนี้ นักศึกษาย่อมเข้าใจได้ว่า 
ศรัทธาของพวกเขาจะนำาพวกเขาไปที่ใด

บางหมวดของบทน้ีเสนอแนะแนวคิดการสอนมากมาย จงนึกถึง 
ความสามารถและความสนใจของนักศึกษา เลือกเฉพาะแนว 
คิดการสอนที่จะเป็นประโยชน์ต่อพวกเขามากที่สุด

หลักคำาสอนและหลักธรรมบางประการ
•	เลือกนอบน้อมถ่อมตนย่อมดีกว่าถูกบังคับให้นอบน้อมถ่อม

ตน (ดู แอลมา 32:1–16, 25)

•	การทดลองพระวจนะนำาไปสู่ศรัทธาในพระคริสต์ (ดู แอลมา 
32:17–43; 33:12–23; สังเกตว่า แอลมา 32:21 เป็นข้อผู้
เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ )

•	ใจเราควรมุ่งไปที่การสวดอ้อนวอนตลอดเวลา (ดู แอลมา 
33:1–11; 34:17–27, 39)

•	แผนอันสำาคัญยิ่งของพระผู้เป็นเจ้านิรันดร์จำาเป็นต้องมีการ 
ชดใช้—การพลีบูชาอันไม่มีขอบเขตและเป็นนิรันดร์ (ดู แอลมา 
33; 34:1–17)

•	พระเจ้าทรงบัญชาเราไม่ให้ผัดวันแห่งการกลับใจของเรา (ดู 
แอลมา 34:32–41; สังเกตว่า แอลมา 34:32–34 เป็นข้อผู้
เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ )

ข้อเสนอแนะสำาหรับการสอน
แอลมา 32:1–16, 25 เลือกนอบน้อมถ่อมตนย่อมดีกว่า
ถูกบังคับให้นอบน้อมถ่อมตน 
ขอให้นักศึกษาอธิบายว่าความนอบน้อมถ่อมตนจำาเป็นต่อกระ- 
บวนการเปลี่ยนใจเลื่อมใสอย่างไร
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เช้ือเชิญนักศึกษาให้แบ่งปันประสบการณ์ท่ีพวกเขามีเม่ือทดลอง 
พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า เมื่อเห็นเหมาะสมท่านจะเล่าเกี่ยว 
กับเวลาท่ีศรัทธาของท่านเข้มแข็งข้ึนเพราะท่านทดลองพระวจนะ 
กระตุ้นนักศึกษาให้ทดลองพระวจนะต่อไป

แบ่งชั้นเรียนออกเป็นคู่ๆ แนะนำาให้แต่ละคู่วิเคราะห์ แอลมา 
32:28–43 โดยมองหาหลักธรรมที่มีความหมายต่อพวกเขา ให้ 
พวกเขาทำาเครื่องหมายความเข้าใจของท่านในพระคัมภีร์และ
สนทนาสิ่งที่พบกับคู่ของพวกเขา หลังจากให้เวลาสนทนามาก
พอแล้ว เชื้อเชิญพวกเขาให้เขียนรายการคำาถามที่ตอบได้โดย
ใช้หลักคำาสอนและหลักธรรมที่พวกเขาพบ ท่านอาจต้องการ 
เขียนคำาถามของพวกเขาไว้บนกระดาน ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจ 
ว่าพวกเขาสามารถหาคำาตอบของคำาถามสำาคัญๆ ผ่านการศึกษา 
พระคัมภีร์

เชื้อเชิญนักศึกษาให้ทบทวนคำาสวดอ้อนวอนของชาวโซรัมใน 
แอลมา 31:15–18

•	อะไรคือความเชื่อของชาวโซรัมเกี่ยวกับการที่พวกเขาต้องมี
พระผู้ช่วยให้รอด

ขอให้นักศึกษาอ่าน แอลมา 33:12–22 ในใจ ซึ่งในนี้ประกอบ 
ด้วยถ้อยคำาของแอลมาต่อชาวโซรัมเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ ให้
นักศึกษานับจำานวนครั้งท่ีแอลมากล่าวถึงพระผู้ช่วยให้รอดใน
ข้อเหล่านี้

•	เราสามารถเรียนรู้อะไรได้บ้างจากข้อเหล่านี้เกี่ยวกับพระเยซู
คริสต์

•	แอลมาเล่าเรื่องของชาวอิสราเอลผู้ไม่ยอมมองดูรูปแบบของ 
พระคริสต์ที่โมเสสทำาขึ้น (ดู แอลมา 33:19–22; ดู กันดารวิถี  
21:5–9; 1  นีไฟ 17:41 ด้วย) ตัวอย่างนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ 
ชาวโซรัมอย่างไร จะช่วยท่านอย่างไร

ท่านอาจต้องการชี้ให้เห็นว่าทั้งหมดที่ชาวอิสราเอลต้องทำาคือ 
มองดู ส่ิงน้ีเปรียบได้กับคำาขอร้องของแอลมาให้ผู้คน “ใช้อนุภาค 
หนึ่งของศรัทธา” (แอลมา 32:27)

ให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่าน แอลมา 33:22–23

•	ข้อเหล่าน้ีสอนอะไรเก่ียวกับความหมายของเมล็ด ต้นไม้ และ 
ผลในแอลมา 32 (ท่านอาจต้องการชี้ให้เห็นว่าในข้อ 23 เมื่อ
แอลมาบอกให้ “เพาะพระวจนะนี้ไว้ในใจท่าน” เขากำาลังพูด
ถึงประจักษ์พยานในพระเยซูคริสต์ซึ่งสรุปไว้ในข้อ 22) 

ให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่าน แอลมา 32:26–27

•	ท่านคิดว่าแอลมาหมายถึงอะไรเมื่อเขาแนะนำาชาวโซรัมให้ 

“ทดลองคำาพูด [ของเขา]”

•	เราแต่ละคนจะทำาอะไรได้บ้างเพื่อทำาการทดลองเดียวกันนี้

เพื่อช่วยนักศึกษาสนทนาคำาถามนี้ เชื้อเชิญพวกเขาให้อ่าน ข้อ 

27–42 ในใจและระบุขั้นตอนของการทดลองที่แอลมาเสนอ  

อธิบายว่าในข้อความนี้ เมล็ดหมายถึงพระวจนะของพระผู้เป็น 

เจ้า หลังจากนักศึกษามีเวลาอ่านมากพอแล้ว ขอให้พวกเขา 

แบ่งปันสิ่งที่พบ เขียนคำาตอบของพวกเขาไว้บนกระดานซึ่งอาจ

ได้แก่ขั้นตอนต่อไปนี้

1.	 ปรารถนาจะเชื่อ—ข้อ 27

2.	ให้ที่เพื่อจะปลูกพระวจนะในใจท่านได้—ข้อ 27–28

3.	อย่าโยนเมล็ดทิ้งโดยความไม่เชื่อ—ข้อ 28

4.	รู้ถึงการเติบโตของเมล็ด—ข้อ 28

5.	บำารุงเลี้ยงเมล็ดขณะที่มันเติบโต—ข้อ 37

6.	อย่าละเลยต้นไม้—ข้อ 38

7.	ตั้งตารอผลของต้นไม้—ข้อ 40

8.	เก็บเกี่ยวผล—ข้อ 42

•	ท่านคิดว่า “ให้ที่, เพื่อจะปลูก [พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า] 

ในใจท่าน” หมายความว่าอะไร (ข้อ 28) ท่านคิดว่าการรู้สึก 

ว่าพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้ากำาลัง “พอง” อยู่ในท่านหมาย 

ความว่าอะไร (ข้อ  28) ท่านคิดว่า “บำารุงเลี้ยงพระวจนะ” 

หมายความว่าอะไร (ข้อ 41) ในข้อ 28 และ 34 คำาว่า ขย�ย 

และ ให้คว�มสว่�ง บอกผลที่พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า

สามารถมีผลกระทบต่อเราได้อย่างไร

ขอให้นักศึกษาทบทวนข้อ  41–42 และเขียนคำาที่บอกผลของ 

ต้นไม้ ตัวอย่างเช่น พวกเขาอาจสังเกตเห็นวลี “งอกงามไปสู่ 

ชีวิตอันเป็นนิจ” คำาว่า มีค่� หว�น ข�ว และ พิศุทธิ์ และคำา 

สัญญาว่าคนที่ดื่มด่ำาผลจะอิ่มและจะไม่หิวกระหายอีกเลย ช่วย

ให้นักศึกษาเห็นว่าผลหมายถึงพรท่ีเราจะได้รับผ่านการชดใช้ 

รวมไปถึงพรของชีวิตนิรันดร์ด้วย (ดู บทที่ 3 ในคู่มือเล่มนี้)

แอลม� 32–35
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แอลมา 33; 34:1–17 แผนอันสำาคัญยิ่งของพระผู้เป็น 
เจ้านิรันดร์จำาเป็นต้องมีการชดใช้—การพลีบูชาอันไม่มี 
ขอบเขตและเป็นนิรันดร์

ขณะที่แอลมาพูดกับชาวโซรัม เขาอ้างคำาสอนของศาสดาพยา- 
กรณ์ที่ข้อเขียนของพวกท่านปรากฏในแผ่นจารึกทองเหลือง ได้ 
แก่ ซีนัส ซีนัค และโมเสส ให้นักศึกษาทบทวน แอลมา 33:3–23  
และระบุคำาสอนของศาสดาพยากรณ์เหล่านี้เกี่ยวกับพระผู้ช่วย
ให้รอด แนะนำาให้พวกเขาใช้ปากกาเน้นข้อความเน้นทุกแห่งที่ 
แอลมาหรือศาสดาพยากรณ์หนึ่งในสามท่านนี้กล่าวถึงพระเยซู
คริสต์เป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า

•	เหตุใดจึงสำาคัญที่ต้องรู้ว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของ
พระผู้เป็นเจ้า ความรู้นี้มีอิทธิพลต่อศรัทธาของท่านในพระ 
เยซูคริสต์อย่างไร

•	แอลมาเน้นคุณลักษณะใดของพระผู้เป็นเจ้าใน แอลมา 33: 
4–11

•	พระพันธกิจนิรันดร์ของพระคริสต์ในแง่ใดบ้างท่ีเน้นใน แอลมา 
33:22 เหตุใดภาระของเราจึงเบาเม่ือเราเพาะความรู้น้ีไว้ในใจ 
เราและบำารุงเลี้ยงมัน (ดู แอลมา 33:23)

เขียนคำาว่า ไม่มีขอบเขต และ เป็นนิรันดร์ บนกระดาน เชื้อเชิญ
นักศึกษาให้สนทนาความหมายของคำาเหล่านี้

เชื้อเชิญนักศึกษาให้ใช้ปากกาเน้นข้อความเน้นกรณีตัวอย่าง 
สามกรณีของคำาว่า ทั้งปวง ใน แอลมา 34:9 สนทนาสิ่งที่อมิว- 
เล็คสอนในข้อนี้เกี่ยวกับสภาพที่ตกและการชดใช้ คำาถามต่อไป 
นี้อาจช่วยท่านได้ในการสนทนาของท่าน

•	การตกของอาดัมและเอวาทำาให้การชดใช้จำาเป็นอย่างไร (ดู 
โมไซยาห์ 16:3–4; แอลมา 12:22; 22:14)

•	ตามที่กล่าวไว้ใน แอลมา 34:10 เหตุใดพระผู้ช่วยให้รอด 
ทรงเป็นพระองค์เดียวที่สามารถกระทำาการพลีบูชาเพื่อช่วย
มนุษยชาติทั้งปวงให้รอด 

ให้นักศึกษาดูคำาว่า ไม่มีขอบเขต และ เป็นนิรันดร์ บนกระดาน 
ให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่าน แอลมา 34:10–14 ขณะคนที่เหลือหา
ดูว่าอะไรไม่มีขอบเขตและเป็นนิรันดร์ในข้อเหล่านี้ (ช่วยให้พวก
เขาเห็นว่าการชดใช้ไม่มีขอบเขตและเป็นนิรันดร์ และพระบุตร
ของพระผู้เป็นเจ้าก็เช่นกัน)

•	การชดใช้ไม่มีขอบเขตและเป็นนิรันดร์ในทางใด

•	พระผู้ช่วยให้รอดทรงไม่มีขอบเขตและเป็นนิรันดร์อย่างไร

แอลมา 33:1–11; 34:17–27, 39 ใจเราควรมุ่งไปที่การ
สวดอ้อนวอนตลอดเวลา 

ขอให้นักศึกษาอ่าน แอลมา 33:1 ในใจและขีดเส้นใต้คำาถามที่ 
ชาวโซรัมถามแอลมาหลังจากการปราศรัยของเขา ด้วยความ 
ช่วยเหลือของนักศึกษาให้เขียนคำาถามเป็นข้อๆ บนกระดาน  
ถามว่าเหตุใดคำาถามเหล่านี้จึงสำาคัญ

เชื้อเชิญนักศึกษาให้อ่าน แอลมา 33:2–11 ในใจ โดยมองหา 
วิธีที่แอลมาเริ่มตอบคำาถามใน ข้อ 1

•	การสวดอ้อนวอนช่วยตอบคำาถามในข้อ 1 ได้อย่างไร

•	ใน ข้อ 3 แอลมาใช้คำาว่า ก�รสวดอ้อนวอน และ ก�รนมัสก�ร 
ในความหมายเดียวกัน การสวดอ้อนวอนเป็นเหมือนกับการ 
นมัสการในทางใด

•	การสวดอ้อนวอนของท่านมีพลังมากที่สุดเมื่อใด

เชื้อเชิญนักศึกษาให้เล่าถึงชั่วขณะที่พวกเขาเคยประสบกับพลัง 
ของการสวดอ้อนวอน ให้พวกเขามีเวลาใคร่ครวญประสบการณ์
มากพอก่อนตอบ

•	เหตุใดการได้ยินคำาสวดอ้อนวอนของเราจึงเป็นการแสดง 
พระเมตตาของพระผู้เป็นเจ้า ในข้อ  11 วลี “เพราะพระบุตร
ของพระองค์” มีความหมายต่อท่านอย่างไร

เชื้อเชิญนักศึกษาให้อ่านคำาสอนของอมิวเล็คใน แอลมา 34: 
17–26 จากนั้นขอให้พวกเขาอ่าน ข้อ 27 และ 39 ในใจ โดยมอง 
หาคำาร่วมที่พูดถึงความถี่ของการสวดอ้อนวอนของเรา หลังจาก 
พวกเขามีเวลาสำารวจคำาเหล่าน้ันแล้ว แนะนำาพวกเขาให้ทำาเคร่ือง 
หมายคำาว่า ตลอดเวล�

•	ท่านคิดว่า การให้ใจท่าน  “มุ่งไปท่ีการสวดอ้อนวอน . . .  ตลอด 
เวลา” หมายความว่าอย่างไร

ขณะที่นักศึกษาสนทนาคำาถามนี้ เชื้อเชิญพวกเขาให้อ่านคำา
กล่าวของประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ในคู่มือนักศึกษาหน้า 228  
สนทนากับนักศึกษาว่าคำากล่าวนี้ขยายความเข้าใจของพวกเขา 
เก่ียวกับความหมายของการให้ใจพวกเขา “มุ่งไปท่ีการสวดอ้อน 
วอน . . .  ตลอดเวลา” อย่างไร จากนั้นขอให้นักศึกษาไตร่ตรอง
คำาตอบของพวกเขาสำาหรับคำาถามต่อไปนี้

•	ท่านจะทำาอะไรได้บ้างเพื่อประยุกต์ใช้คำาสอนเหล่าน้ีในชีวิต 
ท่าน ท่านจะทำาอะไรได้บ้างเพื่อท่านจะสวดอ้อนวอนมากขึ้น 
และตอบรับการเปิดเผยส่วนตัวมากขึ้น

แสดงประจักษ์พยานของท่านเกี่ยวกับคำาแนะนำาของอมิวเล็ค
เรื่องการสวดอ้อนวอน

บทที่ 30
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แอลม� 32–35

แอลมา 34:5 ช่วยให้นักศึกษาเห็นว่าคำาถามอันย่ิงใหญ่ของชาว 
โซรัม—“พระวจนะดำารงอยู่ในพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า, หรือ 
จะไม่มีพระคริสต์หรือเปล่า”—คล้ายกับคำาถามที่หลายคนถาม 
ในเวลาน้ีเม่ือพวกเขาสงสัยว่าความรอดอยู่ในพระคริสต์จริงหรือ 
และพระองค์จะเสด็จมาอีกครั้งจริงหรือ ขอให้นักศึกษาทบทวน  
แอลมา 34:6–8 และแบ่งปันด้วยคำาพูดของพวกเขาว่าอมิวเล็ค 
ตอบคำาถามอันยิ่งใหญ่นี้ว่าอย่างไร สนทนาว่าโลกจะต่างไป 
อย่างไรถ้าทุกคนรู้และเช่ือคำาตอบท่ีถูกต้องของคำาถามน้ี คำาตอบ 
ของเราสำาหรับคำาถามนี้จะมีอิทธิพลต่อการเลือกที่เราทำาตลอด
ชีวิตเรา

แอลมา 34:32–41 พระเจ้าทรงบัญชาเราไม่ให้ผัดวันแห่ง 
การกลับใจของเรา

ประธานโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ (1876–1972) ประธานศาสนจักร 
คนที่ 10 สอนดังนี้ “ชีวิตนี้เป็นช่วงเวลาสำาคัญที่สุดในการดำารง 
อยู่นิรันดร์ของเรา” (Doctrines of Salvation, comp. Bruce R. 
McConkie, 3 vols. [1954–1956], 1:69) อ่าน แอลมา 34:32–34 

 มองหาหลักธรรมที่สนับสนุนคำากล่าวของประธานสมิธ เพื่อ
เน้นความจำาเป็นของการกลับใจในชีวิตนี้ให้อ่านคำากล่าวของ
เอ็ลเดอร์เมลวิน เจ. บัลลาร์ดในคู่มือนักศึกษาหน้า 230–231

•	เราจะทำาอะไรได้บ้างเพื่อเตรียมพบพระผู้เป็นเจ้า

•	สมมติเพื่อนคนหนึ่งบอกท่านว่า “ฉันจะลองทำาบาปเพลินๆ  
สักพัก แต่เจตนาของฉันคือกลับใจและมีค่าควรในท่ีสุด” ท่าน 
จะพูดอะไรกับคนที่มีเจตคติเช่นนี้

ถามคำาถามต่อไปนี้

•	ใครรับผิดชอบความรอดของท่าน

ให้นักศึกษาอ่าน แอลมา 34:37–41 เพื่อหาคำาตอบของอมิวเล็ค
สำาหรับคำาถามข้อนี้

•	อมิวเล็คแนะนำาผู้คน “ทำาให้ความรอด [ของพวกเขา] บรรลุ 
ผลสำาเร็จ” (แอลมา 34:37) เขากับแอลมาสอนผู้คนว่าพวก 
เขาต้องพึ่งพระผู้ช่วยให้รอดสำาหรับความรอด หลักธรรมสอง
ข้อนี้ทำางานด้วยกันอย่างไร

แบ่งปันประจักษ์พยานของท่านเกี่ยวกับความจำาเป็นของการ
ทำาสุดความสามารถขณะที่เราพึ่งพระผู้ช่วยให้รอด (ดู 2  นีไฟ 
25:23–26)

เพื่อช่วยนักศึกษาสนทนาคำาถามเหล่านี้ เชื้อเชิญพวกเขาให ้
อ่านคำากล่าวของเอ็ลเดอร์บรูซ  อาร์. แมคคองกีและเอ็ลเดอร์ 
รัสเซลล์  เอ็ม. เนลสันในคู่มือนักศึกษาหน้า 228–229 คำากล่าว
ของเอ็ลเดอร์เนลสันมีอยู่ในดีวีด	ี A 	ด้วย

ท่านอาจจะให้อ่านและสนทนาคำากล่าวต่อไปนี้ของประธาน 
เอสรา แทฟท์ เบ็นสัน (1899–1994) ประธานศาสนจักรคนที่ 13

“พระองค์ทรง ส�ม�รถ ทำาพระพันธกิจของพระองค์ให้สำาเร็จ 
ได้เพราะพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าและ
พระองค์ทรงครอบครองเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้า

“พระองค์ เต็มพระทัย ทำาพระพันธกิจของพระองค์ให้สำาเร็จ 
เพราะพระองค์ทรงรักเรา

“ไม่มีสัตภาวะมรรตัยใดมีอำานาจหรือความสามารถในการ 
ไถ่มนุษย์คนอื่นๆ จากสภาพที่ตกและหลงทาง อีกทั้งไม่มี
ใครยอมสูญเสียชีวิตด้วยความสมัครใจและด้วยเหตุนี้จึง
ทำาให้เกิดการฟื้นคืนชีวิตที่มีผลกับมนุษย์ทั้งปวง

“มีเพียงพระเยซูคริสต์เท่าน้ันท่ีทรงสามารถและเต็มพระทัย 
ทำาการไถ่แห่งความรักดังกล่าว” (ใน Conference Report, 
Oct. 1983, 6; หรือ Ensign, Nov. 1983, 6–7; ต้นฉบับ
เป็นตัวเอน)

เพื่อช่วยให้นักศึกษาเห็นว่าจะรับพรแห่งการชดใช้ “อันไม่มีขอบ 
เขตและเป็นนิรันดร์” อย่างไร ให้พวกเขาค้นคว้าแอลมา 34:15–
17 และระบุวลีหนึ่งที่ปรากฏสี่ครั้ง (“ศรัทธาสู่การกลับใจ”)

•	วลี “ศรัทธาสู่การกลับใจ” หมายถึงอะไร

•	ศรัทธานำาไปสู่การกลับใจอย่างไร

•	ตามที่กล่าวไว้ในแอลมา 34:16 เราได้รับพรอะไรบ้างเมื่อเรา
แสดงศรัทธาสู่การกลับใจ เกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่แสดงศรัทธา
สู่การกลับใจ

แอลมา 34:1–8 คำาถามสำาคัญของชาวโซรัม

ขอให้นักศึกษาสองสามคนออกมาท่ีกระดานและเขียนคำาถาม 
อันยิ่งใหญ่หลายข้อที่มนุษยชาติถาม พวกเขาอาจระบุคำาถาม 
อย่างเช่น “เรามาจากไหน” “อะไรคือจุดประสงค์ของชีวิต” หรือ  
“พระผู้เป็นเจ้าทรงดำารงอยู่หรือไม่” เปรียบเทียบรายการของ 
นักศึกษากับ “คำาถามอันยิ่งใหญ่” ในความคิดของชาวโซรัมใน 
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•	ไม่กี่ปีหลังจากได้รับคำาแนะนำานี้ ฮีลามันก็นำาพวกบุตรของ 
แอนไท-นีไฟ-ลีไฮไปสู้รบ (แอลมา 53:14–19) ท่านคิดว่าคำา
แนะนำาของบิดาจะช่วยเขาในความรับผิดชอบนี้อย่างไร

อธิบายว่าเหตุผลประการหนึ่งที่แอลมาแบ่งปันประจักษ์พยาน 
ของเขาคือเพ่ือช่วยให้บุตรชายเข้าใจว่าเขาไม่ได้แนะนำาจาก 
ปัญญาของตนเองแต่มาจากการดลใจและการเปิดเผยจาก 
พระผู้เป็นเจ้า (ดู แอลมา 36:4–5; 38:6) ส่วนหนึ่งของคำาแนะนำา 
ที่แอลมาให้บุตรชายคือ เขาเล่าเรื่องการเปลี่ยนใจเลื่อมใสของ 
เขาและแบ่งปันประจักษ์พยานเก่ียวกับพระเยซูคริสต์ (ดู แอลมา 
36:3–22; 38:6–9; 39:15) จุดพลิกผันในชีวิตของแอลมาคือเมื่อ
เขานึกถึงสิ่งที่บิดาสอนเขาเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์และเมื่อหันไป
ขอความช่วยเหลือจากพระผู้ช่วยให้รอด แอลมาไม่พบความสุข
จนกระทั่งเขาหันไปพึ่งพระผู้ช่วยให้รอด

•	เหตุใดจึงสำาคัญท่ีลูกๆ จะได้ยินบิดามารดาของตนแสดงประ- 
จักษ์พยาน

อธิบายว่าเม่ือแอลมาเล่าเร่ืองการเปล่ียนใจเล่ือมใส เขาแบ่งปัน 
หลักคำาสอนที่ลึกซึ้งกินใจซึ่งเป็นพรแก่ชีวิตบุตรชายของเขา คำา 
สอนเหล่าน้ีสามารถเป็นพรแก่ชีวิตเราได้เช่นกัน—สามารถยก 
ระดับความเข้าใจของเราได้มากเกี่ยวกับการชดใช้ ด้วยเหตุนี ้
บทเรียนส่วนมากจะมุ่งเน้นสิ่งที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับการชดใช้จาก
ประสบการณ์ของแอลมา

แอลมา 36:12–21 เมื่อเรากลับใจ การชดใช้นำาเอาความ 
เจ็บปวดอันขมขื่นออกไปและก่อเกิดปีติสูงสุด

อธิบายว่าเม่ือแอลมาเล่าเร่ืองการเปล่ียนใจเล่ือมใสของเขา เขา 
บรรยายความเจ็บปวดที่ประสบเมื่อเทพพูดกับเขา ให้เวลานัก 
ศึกษาอ่าน แอลมา 36:12–21 ในใจ

•	แอลมาใช้คำาและวลีใดบรรยายความเจ็บปวดของเขา

•	เราสามารถเรียนรู้อะไรได้บ้างจากวลีเหล่านี้เกี่ยวกับผลของ
บาป

เพ่ือช่วยให้สมาชิกชั้นเรียนเห็นว่าความทุกข์เวทนาของแอลมา
เกิดผลบวก—และช่วยให้พวกเขาเห็นว่าความรู้สึกผิดสามารถ
ทำาให้เกิดผลบวกได้—ถามคำาถามต่อไปนี้

•	ความเจ็บปวดทางร่างกายมีจุดประสงค์อะไรในชีวิตเรา (เขียน 
คำาตอบของนักศึกษาไว้บนกระดานพอสังเขป)

•	ความเจ็บปวดทางวิญญาณมีจุดประสงค์คล้ายกันอย่างไร

แอลมา 36–39

บทที ่   31

บทนำา
ในบทเหล่านี้ แอลมาให้คำาแนะนำาสุดท้ายต่อฮีลามัน ชิบลัน  
และโคริแอนทอนบุตรชายของเขา คำาแนะนำาของแอลมารวม 
ถึงคำาสอนที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับการให้อภัยบาป พลังการเปลี่ยนใจ 
เล่ือมใสของพระคัมภีร์ ความแน่วแน่ และความรุนแรงของบาป 
ทางเพศ เช่นเดียวกับฮีลามัน ชิบลัน และโคริแอนทอน นักศึกษา 
จะสามารถดำาเนินงานของพระเจ้าได้ดีขึ้นเม่ือพวกเขาเข้าใจ 
และประยุกต์ใช้หลักคำาสอนเหล่านี้ ขณะที่พวกเขาศึกษาและ 
สนทนาคำาแนะนำาดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างย่ิงเก่ียวกับกฎความ 
บริสุทธิ์ทางเพศ จงระวังอย่าให้พวกเขาพูดถึงการล่วงละเมิด
ส่วนตัว

หลักคำาสอนและหลักธรรมบางประการ
•	เมื่อเรากลับใจ การชดใช้นำาเอาความเจ็บปวดอันขมขื่นออก

ไปและก่อเกิดปีติสูงสุด (ดู แอลมา 36:12–21)

•	พระวจนะของพระคริสต์นำาไปสู่ชีวิตนิรันดร์ (ดู แอลมา 37)

•	ความแน่วแน่และความซ่ือสัตย์ก่อเกิดพรมากมาย (ดู แอลมา 
38)

•	บาปทางเพศเป็นความน่าชิงชังในสายพระเนตรของพระเจ้า 
(ดู แอลมา 39:1–11)

ข้อเสนอแนะสำาหรับการสอน
แอลมา 36–39 ภาพรวม 
เชื้อเชิญนักศึกษาให้นึกภาพเวลาหนึ่งในอนาคตเม่ือพวกเขาจะ 
ต้องการฝากคำาแนะนำาและประจักษ์พยานสุดท้ายไว้กับลูกหลาน

•	ท่านจะให้คำาแนะนำาอะไร

•	ท่านจะให้คำาเตือนเรื่องใด

เขียนคำาตอบของนักศึกษาบนกระดาน อธิบายว่าวันนี้นักศึกษา 
จะได้ศึกษาและสนทนาถ้อยคำาและประจักษ์พยานสุดท้ายที่ 
แอลมาให้บุตรชายสามคน

ขอให้นักศึกษาอ่านคำาแนะนำาช่วงแรกที่แอลมาให้บุตรชายแต่ 
ละคน แอลมา 36:1–3; 38:1, 5; 39:1

•	เหตุใดแอลมาจึงเน้นความสำาคัญของการรักษาพระบัญญัติ
และการวางใจในพระผู้เป็นเจ้าเพื่อการค้ำาจุน

•	คำาแนะนำาของแอลมาในข้อเหล่านี้ประยุกต์ใช้กับเราใน
ปัจจุบันได้อย่างไร
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สัญญาของพระเจ้าที่ว่า ‘เราจะเผยวิญญาณของเราส่วน 
หนึ่งให้เจ้า, . . .  ซึ่งจะทำาให้จิตวิญญาณเจ้าเปี่ยมด้วยปีติ’ 
(คพ. 11:13) ดังอัครสาวกเปาโลสอน ‘ฝ่ายผลของพระ 
วิญญาณนั้นคือความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข’ 
(กาลาเทีย 5:22) ปีติเกิดแก่ทุกคนในแบบเดียวกัน—คน 
ร่ำารวยและคนยากจน คนมีชื่อเสียงและคนต่ำาต้อย ในการ 
มอบของประทานอันประเสริฐสุดแห่งพระเมตตาของพระ 
องค์ผ่านการชดใช้  พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงเลือกที่รักมักที่ชัง” 
(ใน Conference Report, Oct. 1991, 103–104;  หรือ 
Ensign, Nov. 1991, 75)

ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจว่าของประทานอันประเสริฐสุดท่ีพระบิดา 
จะประทานแก่เราคือการพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ของพระ 
บุตรพระองค์ ซึ่งทำาให้ปีติดังกล่าวเกิดขึ้นได้ ท่านอาจจะแสดง
ประจักษ์พยานถึงปีติที่การชดใช้ทำาให้เกิดขึ้นเมื่อเรากลับใจ

แอลมา 37 พระวจนะของพระคริสต์นำาไปสู่ชีวิตนิรันดร์

เขียนพระคัมภีร์อ้างอิงต่อไปนี้บนกระดาน (โดยไม่ต้องเขียนข้อ 
ความในวงเล็บ)

แอลม� 37:5–9 (สิ่งสำาคัญเกิดจากเรื่องเล็กและเรียบง่าย พระ 
คัมภีร์ควรได้รับการปกปักรักษาเพราะจะนำาผู้คนมาสู่ความรู้เร่ือง 
พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและพระเยซูคริสต์ และนำาไปสู่ความรอด 
สังเกตว่า ข้อ 6–7 เป็นข้อผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ )

แอลม� 37:34–37 (อย่าเบื่อหน่ายในการงานดี เรียนรู้ปัญญา 
ในวัยเยาว์—เรียนรู้ที่จะรักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า 
ปรึกษาพระเจ้าในการกระทำาทั้งหมดของท่าน และพระองค์จะ 
ทรงชี้ทางให้ท่านเพื่อความดี สังเกตว่า ข้อ  35 เป็นข้อผู้เชี่ยว
ชาญพระคัมภีร์ )

แอลม� 37:38–47 (เช่นเดียวกับครอบครัวของลีไฮได้รับการนำา 
ทางจากพระเจ้าผ่านเลียโฮนาเม่ือพวกเขาซ่ือสัตย์และขยันหม่ัน 
เพียร เราเองก็สามารถได้รับการนำาทางจากพระเจ้าผ่านพระคัม- 
ภีร์เช่นกันเมื่อเราซื่อสัตย์และขยันหมั่นเพียร)

แบ่งชั้นเรียนออกเป็นสามกลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มศึกษาช่วงพระคัม- 
ภีร์ต่อไปน้ีกลุ่มละช่วงเพ่ือค้นหาข้อคิดท่ีว่าเราจะรับพระวจนะ 
ของพระคริสต์ได้อย่างไร

หลังจากให้เวลาศึกษาในส่วนของตนแล้ว ให้แต่ละกลุ่มเลือกผู้
พูดหนึ่งคนออกมาแบ่งปันสิ่งที่พบกับชั้นเรียน

•	อะไรคือผลลัพธ์ของความเจ็บปวดทางวิญญาณของแอลมา  
เมื่อเรารู้สึกเจ็บปวดทางวิญญาณ เราเรียนรู้อะไรได้บ้างจาก
แบบอย่างของแอลมา

เพ่ือเสริมน้ำาหนักการสนทนาก่อนหน้าน้ี ให้นักศึกษาคนหน่ึงอ่าน 
คำากล่าวต่อไปนี้ของประธานบอยด์  เค. แพคเกอร์แห่งโควรัม
อัครสาวกสิบสอง

“ท่านมีระบบเตือนภัยสร้างไว้ทั้งในร่างกายและวิญญาณ  
ระบบเตือนภัยในร่างกายท่านคือความเจ็บปวด ระบบเตือน 
ภัยในวิญญาณท่านคือความรู้สึกผิด—หรือความเจ็บปวด
ทางวิญญาณ ถึงแม้ว่าความเจ็บปวดหรือความรู้สึกผิดไม่ 
น่ายินดี และการมีความรู้สึกอย่างใดอย่างหน่ึงมากเกินไป 
ย่อมเป็นอันตราย แต่ท้ังสองอย่างเป็นเคร่ืองคุ้มครอง เพราะ 
จะส่งเสียงเตือนว่า ‘อย่าทำาอย่างนั้นอีก!’

“จงขอบคุณสำาหรับความรู้สึกทั้งสอง . . .  จงเรียนรู้ที่จะ 
เอาใจใส่เสียงทางวิญญาณของการเตือนในตัวท่าน” (ใน 
Conference Report, Apr. 1989, 72; หรือ Ensign, May 
1989, 54, 59)

เช้ือเชิญนักศึกษาให้อ่านคำากล่าวของประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิล- 
ยู. คิมบัลล์ในคู่มือนักศึกษาหน้า  234 ขอให้พวกเขามองหา
บทบาทของพระเยซูคริสต์ในการกลับใจของเรา

•	ตามคำากล่าวของประธานคิมบัลล์ ผู้ล่วงละเมิดทุกคนรู้สึก
ปลอดโปร่งโล่งใจได้อย่างไร

•	ท่านจะอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการชดใช้ของพระเยซู
คริสต์กับความปลอดโปร่งโล่งใจของแอลมาว่าอย่างไร

•	การกลับใจก่อให้เกิดปีติในทางใด

เพื่อช่วยให้นักศึกษาเข้าใจบทบาทของพระเยซูคริสต์ในการ 
กลับใจของเรามากขึ้น เชิญนักศึกษาคนหนึ่งอ่านคำากล่าวของ
ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสันในคู่มือนักศึกษา หน้า 234

•	ตามคำากล่าวของประธานเบ็นสัน อะไรคือความแตกต่าง 
ระหว่างการกลับตัวกับการกลับใจ

อ่านคำากล่าวต่อไปนี้ของเอ็ลเดอร์ดัลลิน  เอช. โอ๊คส์แห่งโควรัม
อัครสาวกสิบสอง (มีอยู่ในดีวีด ี A  ด้วย)

“ปีติที่เกิดตามหลังการปลดบาปมาจากพระวิญญาณของ 
พระเจ้า (ดู โมไซยาห์ 4:3, 20) นี่คือสัมฤทธิผลแห่งคำา

แอลม� 36–39
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4. ท้ิงการปฏิบัติศาสนกิจ—ออกจากสถานท่ีแห่งความปลอดภัย 
(ข้อ 3)

5. ไปไซรอน สถานที่แห่งการล่อลวง (ข้อ 3)

6. ทำาบาปตามคนอื่นๆ (ข้อ 4)

ถามนักศึกษาว่าความผิดพลาดแต่ละอย่างชักนำาโคริแอนทอน 
ให้ทำาบาปทางเพศอย่างไร สนทนากับนักศึกษาว่าความผิดพลาด 
เดียวกันนี้สามารถชักนำาให้ทำาบาปในทุกวันนี้ได้อย่างไร

ให้นักศึกษาอ่าน แอลมา 39:5–8

•	อะไรคือจุดประสงค์ของแอลมาในการสอนเรื่องเหล่านี้แก ่
โคริแอนทอน

มอบหมายให้นักศึกษาศึกษา แอลมา 39:9–14 เป็นคู่ ให้นักศึกษา 
เขียนหลักธรรมที่แอลมาสอนโคริแอนทอนออกมาเป็นข้อๆ เพื่อ 
ช่วยให้เขากลับใจจากบาป ให้นักศึกษาหลายๆ คู่รายงานสิ่งที่
พวกเขาพบให้ชั้นเรียนฟัง

ขอให้นักศึกษาอธิบายความหมายของคำากล่าวต่อไปนี้จากข้อ 
9 ด้วยคำาพูดของตนเอง

•	“ไม่หลงอยู่กับตัณหาราคะในสิ่งที่เห็นอีกต่อไป”

•	“ห้ามตนเองจากสิ่งทั้งหมดนี้” (ดูความช่วยเหลือเพิ่มเติม 
สำาหรับคำากล่าวนี้ใน 3 นีไฟ 12:29–30 และ มัทธิว 16:24) 

บทเรียนน้ีเป็นโอกาสดีท่ีจะพูดถึงปัญหาท่ีแพร่หลายของส่ือลามก 
เพื่อเน้นความสำาคัญของการหลีกเลี่ยงสื่อลามก ให้อ่านและ
สนทนาข้อความอ้างอิงในคู่มือนักศึกษาหน้า  239 ท่านอาจต้อง 
การแบ่งปันคำากล่าวต่อไปนี้ของเอ็ลเดอร์ดัลลิน  เอช. โอ๊คส์แห่ง
โควรัมอัครสาวกสิบสองด้วย (มีอยู่ในดีวีดี B  ด้วย)

“จงทำาสุดความสามารถเพื่อหลีกเลี่ยงสื่อลามก . . .  จงอย่า 
คล้อยตามการล่อลวงแม้แต่น้อย จงป้องกันบาปและหลีก 
เล่ียงไม่เข้าไปเก่ียวข้องกับความพินาศท่ีจะเกิดข้ึนแน่นอน 
เลิกสนใจ เมินหน้าหนี หลีกเลี่ยงทุกวิถีทาง นำาความคิด 
ทา่นไปในเสน้ทางทีถ่กูทีค่วร . . .  อยา่อดุหนนุสือ่ลามก อยา่ 
ใช้อำานาจการซื้อของท่านสนับสนุนความเสื่อมทรามทาง
ศีลธรรม หญิงสาวทั้งหลาย โปรดเข้าใจว่าหากท่านแต่ง
กายไม่สุภาพเท่ากับท่านกำาลังขยายปัญหานี้โดยการเป็น
สื่อลามกให้แก่ผู้ชายบางคนที่เห็นท่าน” (ใน Conference 
Report, Apr. 2005, 95; หรือ เลียโฮน� พ.ค. 2005 หน้า 
111)

แอลมา 38 ความแน่วแน่และความซื่อสัตย์ก่อเกิดพร
มากมาย

อธิบายว่าเราสามารถเรียนรู้หลักธรรมสำาคัญๆ ได้เมื่อเราเปรียบ
เทียบชิบลันกับโคริแอนทอน

ให้นักศึกษาอ่าน แอลมา 38:2–3 ขีดเส้นใต้คำาและวลีที่พูดถึง
พฤติกรรมของชิบลัน จากนั้นให้นักศึกษาอ่าน แอลมา 39:1–5 
ขีดเส้นใต้คำาและวลีที่พูดถึงพฤติกรรมของโคริแอนทอน

ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจว่าเพราะชิบลอนแน่วแน่และซื่อสัตย์ เขา
จึงพร้อมรับพรอันอุดมของพระเจ้า แม้จะเขียนไว้เล็กน้อยเกี่ยว
กับชิบลอน แต่เขาคือต้นแบบของความซื่อสัตย์

•	ชิบลันสามารถอดทนกับการทดลองอะไรได้บ้างเพราะศรัทธา 
ของเขา

ขอให้นักศึกษาอ่าน แอลมา 63:1–2 

•	ข้อเหล่านี้แสดงให้เห็นอะไรเกี่ยวกับความแน่วแน่ของชิบลัน
ตลอดชีวิตของเขา

ขอให้นักศึกษาพูดถึงคนบางคนท่ีพวกเขารู้จักผู้เป็นเหมือนชิบลัน 
—วิสุทธิชนที่ซื่อสัตย์ผู้ถูกเขียนไว้หรือกล่าวถึงไม่มากนัก เชื้อ 
เชิญนักศึกษาให้แบ่งปันสิ่งที่พวกเขาชื่นชมในตัวคนเหล่านั้น

ช่วยเตือนนักศึกษาให้ระลึกว่าสุดท้ายแล้วโคริแอนทอนก็กลับใจ 
และกลับมารับใช้พระเจ้า (ดู แอลมา 49:30; 63:1–2) นักศึกษา 
จำาเป็นต้องเข้าใจว่าแม้คนท่ีทำาบาปร้ายแรงก็สามารถกลับใจ 
ได้และควรกลับใจ ท่านจำาเป็นต้องเตือนพวกเขาด้วยว่าความ
เสียหายจากการทำาบาปของโคริแอนทอนนั้นใหญ่หลวงนัก ทั้ง
ต่อโคริแอนทอนเองและคนที่ได้รับผลกระทบจากแบบอย่างท่ี
ไม่ดีของเขา

แอลมา 39:1–11 บาปทางเพศเป็นความน่าชิงชังในสาย 
พระเนตรของพระเจ้า

อ่าน แอลมา 39:1–4 ให้นักศึกษาฟัง และให้พวกเขาดูตาม 
โดยระบุความผิดพลาดของโคริแอนทอนซึ่งชักนำาเขาให้ทำาบาป
ทางเพศ เขียนคำาตอบของนักศึกษาไว้บนกระดาน คำาตอบอาจ
ได้แก่ โคริแอนทอน

1. ไม่ทำาตามแบบอย่างของพี่ชาย (ข้อ 1)

2. ไม่เอาใจใส่ถ้อยคำาของบิดา (ข้อ 2)

3. โอ้อวดในกำาลังและปัญญาของตน (ข้อ 2)

บทที่ 31
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แอลม� 36–39

พระองค์ทรงเป็นห่วงมากท่ีสุดเก่ียวกับศีลธรรมคือคนๆ หน่ึง 
จะเข้ามาในโลกน้ีอย่างไรและเขาจะออกจากโลกน้ีอย่างไร 
พระองค์ทรงวางขีดจำากัดที่เข้มงวดในเรื่องเหล่านี้” (ใน 
Conference Report, Oct. 1998, 99; หรือ เลียโฮน� ม.ค. 
1999 หน้า 89)

•	เหตุใดการเกิดมาในชีวิตนี้จึงสำาคัญต่อพระเจ้า

เน้นอีกครั้งถึงสิ่งที่เอ็ลเดอร์ฮอลแลนด์กล่าวเกี่ยวกับ “คนๆ หนึ่ง 
จะเข้ามาในโลกนี้อย่างไร” (การเกิด) และ “เขาจะออกจากโลก 
นี้อย่างไร” (ความตาย) อธิบายว่าการจงใจขัดขวางการเกิดหรือ
ความตายเป็นบาปร้ายแรงในสายพระเนตรของพระผู้เป็นเจ้า 
แบ่งปันคำากล่าวต่อไปนี้ของเอ็ลเดอร์ฮอลแลนด์

“ผู้ใดใช้ร่างกายที่พระผู้เป็นเจ้าประทานให้อีกคนหนึ่งโดย 
ไม่ได้รับความเห็นชอบจากเบ้ืองบนเท่ากับเขาเหยียดหยาม 
จิตวิญญาณของบุคคลนั้น เหยียดหยามจุดประสงค์หลัก
และความก้าวหน้าของชีวิต” (ใน Conference Report, 
Oct. 1998, 99; หรือดู เลียโฮน� ม.ค. 1999 หน้า 89)

แนวคิดการสอนเรื่องนี้มีไว้เพื่อช่วยท่านสอนเกี่ยวกับความสัม- 
พันธ์ระหว่างการชดใช้ของพระเยซูคริสต์กับความสัมพันธ์ทางเพศ

อธิบายว่าความสัมพันธ์ระหว่างการชดใช้ของพระเยซูคริสต์กับ 
การใช้อำานาจการให้กำาเนิดเป็นเหตุผลศักด์ิสิทธ์ิท่ีสุดประการหน่ึง 
สำาหรับการดำาเนินชีวิตตามกฎความบริสุทธิ์ทางเพศ ขอให้นัก 
ศึกษาคนหน่ึงอ่านคำากล่าวท่ีสองของเอ็ลเดอร์ฮอลแลนด์ในคู่มือ 
นักศึกษาหน้า  238 (มีอยู่ในดีวีด	ี D 	ด้วย) ก่อนที่นักศึกษาจะ
อ่าน ขอให้นักศึกษาทุกคนฟังคำาตอบของคำาถามต่อไปนี้ (ท่าน
อาจต้องการเขียนคำาถามไว้บนกระดาน)

•	อะไรคือความสัมพันธ์ระหว่างค่าของจิตวิญญาณกับการชดใช้

•	เอ็ลเดอร์ฮอลแลนด์ใช้คำาใดอธิบายความร้ายแรงของการผิด
ศีลธรรม

•	ในคำากล่าวนี้ ท่านคิดว่า “ตรึงพระบุตรของพระเจ้า” หมาย 
ความว่าอะไร

หลังจากนักศึกษาอ่านคำากล่าวนี้แล้ว ขอให้ทุกคนตอบคำาถาม

เชื้อเชิญนักศึกษาให้อ่าน 1 โครินธ์ 6:19–20

•	พระเยซูคริสต์ทรงจ่ายราคาอะไรให้ท่าน

•	ราคานี้บอกอะไรเกี่ยวกับค่าของท่าน

•	แอลมาบอกโคริแอนทอนให้ “ปรึกษากับพี่ๆ ในการกระทำา  
[ของเขา]” (แอลมา 39:10) เหตุใดสิ่งนี้จะช่วยโคริแอนทอน  
ในสมัยของเรา ใครสามารถช่วยสมาชิกศาสนจักรผู้จำาเป็น 
ต้องกลับใจจากบาปทางเพศได้บ้าง

•	“หันไปหาพระเจ้าด้วยสุดความนึกคิด, พลัง, และพละกำาลัง 
ทั้งหมดของลูก” หมายความว่าอะไร (แอลมา 39:13) สิ่งนี้ 
ช่วยเราเอาชนะการล่อลวงอย่างไร จะเกิดอะไรขึ้นถ้าโคริ- 
แอนทอนหันไปหาพระเจ้าอย่างไม่เต็มใจ

•	การสารภาพและการยอมรับบาปช่วยอย่างไรในการกลับใจ 
(ดู แอลมา 39:13)

เน้นอันตรายและความร้ายแรงของบาปทางเพศ เป็นพยานถึง 
ความจริงของคำาแนะนำาจากแอลมาเกี่ยวกับวิธีหลีกเล่ียงและ
กลับใจจากบาป

แนวคิดการสอนเร่ืองน้ีมีไว้เพ่ือช่วยท่านสอนเก่ียวกับบทบาทของ 
ความสัมพันธ์ทางเพศในแผนแห่งความรอด

เขียนข้อความต่อไปนี้บนกระดาน พระเจ้�ทรงบัญช�ว่�คว�ม 
สัมพันธ์ท�งเพศสงวนไว้สำ�หรับช�ยหนึ่งกับภรรย�หนึ่งภ�ยใน 
พันธะของก�รแต่งง�น เชื้อเชิญนักศึกษาให้เปิดดูคำาอธิบาย 
เกี่ยวกับกฎความบริสุทธิ์ทางเพศในคู่มือนักศึกษาหน้า 237 ขอ
ให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่าน

ขอให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่านแอลมา 39:3–6 และเชื้อเชิญนัก 
ศึกษาให้เขียนบาปร้ายแรงสามอย่างที่ระบุไว้ในข้อเหล่านี้ (ถ้า 
นักศึกษาถามว่าการปฏิเสธพระวิญญาณบริสุทธิ์หมายความว่า 
อะไร ให้พวกเขาอ่านคำากล่าวของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ
ในคู่มือนักศึกษาหน้า 238–239)

เพ่ือช่วยให้นักศึกษาเข้าใจว่าเหตุใดบาปทางเพศจึงเป็นบาป 
ร้ายแรง เชื้อเชิญพวกเขาให้เปิดคู่มือนักศึกษา หน้า  238 และ 
อ่านคำากล่าวช่วงแรกของเอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์แห่ง 
โควรัมอัครสาวกสิบสอง (มีอยู่ในดีวีดี	 C 	 ด้วย) ท่านอาจต้อง 
การอ่านคำากล่าวต่อไปนี้ของเอ็ลเดอร์ฮอลแลนด์

“โดยทรงกำาหนดความร้ายแรงเช่นน้ันให้แก่ความปรารถนา 
ทางกายท่ีมีอยู่ในคนท่ัวไป พระผู้เป็นเจ้าทรงกำาลังพยายาม 
บอกอะไรเราเกี่ยวกับบทบาทของความปรารถนาดังกล่าว
ในแผนของพระองค์สำาหรับชายหญิงทั้งปวง ข้าพเจ้ายอม 
รับกับท่านว่าพระองค์ทรงทำาถูกต้องแล้วในเรื่องนี้—ตาม 
ความเห็นเกี่ยวกับแผนแห่งชีวิต เห็นได้ชัดว่าเรื่องหนึ่งที่
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•	ในคำากล่าวน้ีเอ็ลเดอร์สก็อตต์กล่าวถึงข้ันตอนใดสู่การกลับใจ

•	ตามที่เอ็ลเดอร์สก็อตต์กล่าว เหตุใดจึงจำาเป็นต้องให้อธิการ 
เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเมื่อกลับใจจากการล่วงละเมิดทางเพศ

เชื้อเชิญนักศึกษาให้อ่านคำากล่าวของเอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์  อาร์. 
ฮอลแลนด์ในคู่มือนักศึกษา หน้า 240

•	พระผู้ช่วยให้รอดทรงรับบทบาทใดในกระบวนการกลับใจ

•	บทบาทของผู้ล่วงละเมิดคืออะไร

นักศึกษาพึงม่ันใจว่าแม้เส้นทางสู่การให้อภัยจากการล่วงละเมิด 
ทางเพศจะยาก แต่ไม่เกินพลานุภาพการเยียวยาแห่งการชดใช้ 
ของพระเยซูคริสต์ แบ่งปันความรู้สึกและประจักษ์พยานของ 
ท่านเกี่ยวกับพลานุภาพแห่งการชดใช้ เพื่อช่วยนักศึกษาเตรียม 
ศึกษาและสนทนา แอลมา 40–42 ให้อธิบายว่าแอลมายังคง 
สอนหลักคำาสอนท่ีจำาเป็นแก่โคริแอนทอนเพ่ือช่วยให้เขากลับใจ 
จากการล่วงละเมิดและซื่อสัตย์ต่อไป

แบ่งปันความคิดต่อไปนี้ด้วยคำาพูดของท่านเอง เราเป็นของ 

พระผู้เป็นเจ้าไม่เพียงเพราะเราเป็นลูกของพระองค์แต่เพราะ 

พระบุตรองค์เดียวที่ถือกำาเนิดของพระองค์ทรงไถ่เรา “ซื้อ [เรา]  

ด้วยราคาสูง” พระผู้เป็นเจ้าทรงประสงค์จะนำาเรากลับไปหาพระ 

องค์ คนที่พัวพันกับบาปทางเพศใช้ร่างกายของตนและร่างกาย 

ของผู้อื่นในทางที่ผิด พวกเขาทำาให้โอกาสกลับบ้านไปหาพระ 

องค์อยู่ในอันตรายร้ายแรง

แอลมา 39:13 “หันไปหาพระเจ้า . . .  และยอมรับความผิด
พลาดของลูก”

หากท่านตัดสินใจสอนบทเรียนส่วนนี้ จงรู้ว่าบทเรียนต่อไปจะ 
เน้นมากขึ้นเรื่องการกลับใจและการให้อภัย

เช้ือเชิญนักศึกษาให้อ่านคำากล่าวของเอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์ 
ในคู่มือนักศึกษา หน้า 240 คำากล่าวนี้มีอยู่ในดีวีด	ี E 	ด้วย

บทที่ 31
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ขอให้นักศึกษาอ่าน แอลมา 40:2–5 ในใจ 

•	ตามที่แอลมากล่าวไว้ในข้อ  5 อะไรสำาคัญกว่าการรู้ว่าจะมี
การฟื้นคืนชีวิตกี่ครั้ง 

เชื้อเชิญนักศึกษาให้ค้นคว้า แอลมา 40:16–23 เป็นส่วนตัวโดย 
มองหาคำาสอนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฟื้นคืนชีวิต เขียนคำาตอบ 
ของพวกเขาไว้บนกระดาน พวกเขาอาจเสนอแนวคิดต่อไปนี้

1. การฟ้ืนคืนชีวิตครั้งแรกเริ่มกับบุคคลที่มีชีวิตและเสียชีวิต  
“นับแต่วันเวลาของอาดัมลงมาจนถึงการฟ้ืนคืนพระชนม์ของ 
พระคริสต์” (ข้อ 18)

2. หลังจากการฟื้นคืนชีวิต ทุกคนจะไปอยู่เบื้องพระพักตร์พระผู้
เป็นเจ้าเพื่อรับการพิพากษา (ดู ข้อ 21) 

3. การฟ้ืนคืนชีวิตคือการนำาวิญญาณกลับคืนสู่ร่างกายในร่าง
อันถูกต้องและบริบูรณ์ของมัน (ดู ข้อ 23)

ขอให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่านออกเสียง แอลมา 40:23 จากนั้นให้ 
แบ่งปันคำากล่าวของเอ็ลเดอร์ดัลลิน  เอช. โอ๊คส์และประธาน 
โจเซฟ  เอฟ. สมิธในคู่มือนักศึกษาหน้า  244 คำากล่าวของ 
เอ็ลเดอร์โอ๊คส์มีอยู่ในดีวีด	ี A 	ด้วย

•	“สิ่งท้ังปวงจะทรงนำากลับคืนสู่ร่างอันถูกต้องและบริบูรณ์” 
หมายความว่าอย่างไร

•	หลักคำาสอนดังกล่าวสามารถทำาให้เราเกิดความสบายใจและ 
ความหวังได้อย่างไร

เป็นพยานว่าเพราะการชดใช้และการฟ้ืนคืนพระชนม์ของพระ 
เยซูคริสต์ ทุกคนจะฟื้นคืนชีวิตและร่างกายของเราจะไม่มีข้อ 
บกพร่องฝ่ายเนื้อหนังอีก

แอลมา 40:6–15, 21 หลังจากความตาย ทุกคนจะเข้า 
ไปในโลกแห่งวิญญาณ

วาดแผนภูมิต่อไปนี้บนกระดาน

เมืองบรมสุขเกษม
ของวิญญ�ณ

เรือนจำ�วิญญ�ณ

แอลมา	40:11–12 แอลมา	40:13–14

แอลมา 40–42

บทที ่   32

บทนำา
ในพระคัมภีร์ช่วงนี้ แอลมาสอนโคริแอนทอนบุตรชายเกี่ยวกับ 
สิทธิ์เสรีของแต่ละบุคคลอีกทั้งรางวัลและผลนิรันดร์ ขณะที่นัก 
ศึกษาสนทนาคำาสอนเหล่าน้ี พวกเขาจะได้รับการเตือนว่า “ความ 
ชั่วร้ายไม่เคยเป็นความสุขเลย” (แอลมา 41:10 ) และว่า 
ความชอบธรรมไม่มีวันทำาให้เกิดความเศร้าหมอง พวกเขาจะ 
เห็นว่าการเลือกท่ีพวกเขาทำาบนโลกน้ีจะกำาหนดระดับความสุข 
ของพวกเขาหลังความตาย ท่านสามารถช่วยให้นักศึกษาเข้าใจ 
บทบาทของพระเยซูคริสต์ในการตอบสนองข้อเรียกร้องของ 
ความยุติธรรม ขณะที่เราเลือกกลับใจและติดตามพระองค์ เรา 
ได้ประโยชน์จากแผนแห่งความเมตตาและเจริญก้าวหน้าสู่ความ 
สุขนิรันดร์

หลักคำาสอนและหลักธรรมบางประการ
•	การฟื้นคืนชีวิตคือการนำาวิญญาณกลับคืนสู่ร่างกายในร่าง 

อันถูกต้องและบริบูรณ์ของมัน (ดู แอลมา 40:1–5, 8–10, 
16–25)

•	หลังจากความตาย ทุกคนจะเข้าสู่โลกแห่งวิญญาณ (ดู  
แอลมา 40:6–15, 21)

•	“ความชั่วร้ายไม่เคยเป็นความสุขเลย” (ดู แอลมา 41; สังเกต
ว่า ข้อ 10 เป็นข้อผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ )

•	ความรอดเกิดขึ้นได้โดยผ่านการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ (ดู 
แอลมา 42)

ข้อเสนอแนะสำาหรับการสอน
แอลมา 40–42 บทนำา
เมื่อท่านเริ่มสอน ท่านอาจต้องการชี้ให้เห็นว่า แอลมา 40, 41  
และ 42 ประกอบด้วยถ้อยคำาของแอลมาถึงโคริแอนทอนบุตร 
ชายผู้ทำาบาปร้ายแรงขณะรับใช้งานเผยแผ่ในหมู่ชาวโซรัม แต่ 
ละบทจะพูดถึงคำาถามเกี่ยวกับหลักคำาสอนต่างๆ เชื้อเชิญนัก 
ศึกษาให้อ่าน แอลมา 40:1, 41:1 และ 42:1 โดยมองหาหัวข้อ
ของแต่ละบท

•	การเข้าใจหัวข้อเหล่าน้ีจะช่วยให้โคริแอนทอนกลับใจอย่างไร

แอลมา 40:1–5, 8–10, 16–25 การฟื้นคืนชีวิตคือการ 
นำาวิญญาณกลับคืนสู่ร่างกายในร่างอันถูกต้องและบริ- 
บูรณ์ของมัน

ขอให้นักศึกษาทบทวน แอลมา 40:1 ในใจ 

•	แผนแห่งความสุขส่วนใดที่โคริแอนทอนกังวล
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เขียนบนกระดานว่า ก�รนำ�กลับคืน 

อ่าน แอลมา 41:2–6 กับนักศึกษา

•	ในข้อเหล่านี้ อะไรคือความหมายของคำาว่า ก�รนำ�กลับคืน

เขียนองค์ประกอบต่างๆ ของตัวเราที่จะถูกนำากลับคืน (“สิ่ง 
ทั้งปวง” [ข้อ  2] “ทุกส่วน” ของร่างกาย [ข้อ  2] “งาน” ของเรา 
[ข้อ 3–4] และ “ความปรารถนาของใจ [เรา]” [ข้อ 3])

เก่ียวกับการสนทนาเร่ืองน้ี ท่านอาจต้องการแบ่งปันคำากล่าวต่อ 
ไปน้ีของเอ็ลเดอร์ฮาโรลด์ บี. ลี (1899–1973) ประธานศาสนจักร 
คนที่ 11

“ไม่มีความจริงใดท่ีสอนไว้ในพระกิตติคุณชัดเจนเท่าความ 
จริงที่สอนว่าสภาพของเราในโลกหน้าจะขึ้นอยู่กับการ 
ดำาเนินชีวิตของเราท่ีน่ี” (Decisions for Successful Living 
[1973], 164)

•	การฟื้นคืนชีวิตสัมพันธ์กับแผนการนำากลับคืนอย่างไร

ขอให้นักศึกษาอ่าน แอลมา 41:7–15 ในใจ เชื้อเชิญพวกเขาให้ 
มองหาและทำาเครื่องหมายคำากับวลีที่แสดงให้เห็นว่าอะไรจะ 
กลับคืนสู่คนเหล่านั้นผู้ปรารถนาและเลือกความชอบธรรมใน 
ชีวิตนี้ อีกทั้งเชื้อเชิญพวกเขาให้มองหาและทำาเครื่องหมายคำา 
กับวลีท่ีแสดงให้เห็นว่าอะไรจะกลับคืนสู่คนเหล่าน้ันผู้ปรารถนา 
และเลือกความชั่วร้าย

•	พรใดจะมาสู่คนเหล่านั้นที่เลือกกลับใจจากบาปของพวกเขา

•	เหตุใดแอลมาจึงแนะนำาโคริแอนทอนให้มีเมตตา เที่ยงธรรม 
และชอบธรรมต่อคนอื่นๆ

•	เหตุใดจึงเป็นไปไม่ได้ที่ความชั่วร้ายจะนำาไปสู่ความสุข

แบ่งปันคำากล่าวต่อไปนี้ของเอ็ลเดอร์เกลนน์  แอล. เพซแห่ง
สาวกเจ็ดสิบ (มีอยู่ในดีวีดี B  ด้วย)

“มีความจริงอันสมบูรณ์ของนิรันดร ความจริงดังกล่าวไม่ 
เปลี่ยนขณะที่สังคมค่อยๆ เหินห่างจากความจริง เสียง 
ประชามติไม่สามารถเปลี่ยนความจริงนิรันดร์อันสมบูรณ์ 
ได้ การทำาให้การกระทำาหนึ่งถูกกฎหมายก็ใช่จะทำาให้การ 
กระทำานั้นถูกต้องทางศีลธรรม อย่าถูกปั่นหัวเพราะคำาโต้ 
แย้งที่ว่า ‘ใครๆ ก็ทำาอย่างนี้’ การให้เหตุผลเช่นนั้นจะทำาให้
วิญญาณท่านขัดเคืองและดูหมิ่นสติปัญญาของท่าน

แบ่งนักศึกษาคร่ึงช้ัน ขอให้นักศึกษาคร่ึงหน่ึงศึกษา แอลมา 40: 
11–12 โดยมองหาความจริงเก่ียวกับเมืองบรมสุขเกษมของวิญ- 
ญาณ ขอให้อีกครึ่งหนึ่งศึกษา แอลมา 40:13–14 โดยมองหา 
ความจริงเก่ียวกับเรือนจำาวิญญาณท่ีเรียกว่า “ความมืดภายนอก” 
ในข้อ  13 (สังเกตว่าสมาชิกบางคนของศาสนจักรเวลานี้คิดว่า  
“ความมืดภายนอก” หมายถึงจุดหมายสุดท้ายของคนชั่วที่ถูก 
เนรเทศไปสู่หายนะกับซาตาน อย่างไรก็ดี ในแอลมา 40 คำาดัง 
กล่าวหมายถึงเรือนจำาวิญญาณ) หลังจากนักศึกษามีเวลาศึกษา 
ข้อที่ได้รับมอบหมายมากพอแล้ว ขอให้นักศึกษาคนหนึ่งในแต่ 
ละกลุ่มแบ่งปันสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้ บันทึกความเข้าใจของพวก 
เขาลงในแผนภูมิ จากน้ันขอให้นักศึกษาท่ีอ่านเก่ียวกับเมืองบรม- 
สุขเกษมของวิญญาณศึกษา หลักคำาสอนและพันธสัญญา 138: 
12–14, 30–34, 57 เพื่อหาความจริงเพิ่มเติมจากการเปิดเผย 
ยุคสุดท้าย ขอให้นักศึกษาท่ีอ่านเก่ียวกับเรือนจำาวิญญาณศึกษา 
หลักคำาสอนและพันธสัญญา 138:31–34, 57–59 เชื้อเชิญพวก 
เขาให้แบ่งปันส่ิงท่ีพบ ขณะทำาเช่นน้ันให้เพ่ิมลงไปบนกระดานด้วย

•	อะไรกำาหนดว่าวิญญาณจะมีความสุขหรือเศร้าหมองในโลก
วิญญาณ (ดู แอลมา 40:12–13)

•	ตามที่กล่าวไว้ใน หลักคำาสอนและพันธสัญญา 138 เสรีภาพ
จะมาถึง “เชลยผู้ [ถูก] มัดไว้” (ข้อ  31) ในโลกวิญญาณได้
อย่างไร

•	ขณะท่ีเราไตร่ตรองความจริงเหล่าน้ีเก่ียวกับโลกวิญญาณ เรา 
สามารถเรียนรู้อะไรบ้างจากคุณลักษณะของพระผู้เป็นเจ้า  
(ช่วยให้นักศึกษาเห็นความยุติธรรม พระเมตตา และความ 
พยายามอย่างต่อเน่ืองของพระผู้เป็นเจ้าเพ่ือ “ทำาให้เกิดความ 
เป็นอมตะและชีวิตนิรันดร์ของมนุษย์” [โมเสส 1:39])

แอลมา 40:11 พร้อมกับการยืนยันในข้อน้ันว่า “วิญญาณมนุษย์ 
ทุกคนน้ัน, ทันทีท่ีออกจากจากร่างอันเป็นมรรตัยน้ี, แท้จริงแล้ว, 
วิญญาณมนุษย์ทุกคน, ไม่ว่าพวกเขาดีหรือช่ัว, พระองค์ย่อมทรง 
นำากลับบ้านไปสู่พระผู้เป็นเจ้าองค์น้ันผู้ประทานชีวิตให้พวกเขา” 
จะทำาให้นักศึกษาสับสนได้ เรารู้ว่าเมื่อคนสิ้นชีวิต วิญญาณของ 
พวกเขาจะไปโลกวิญญาณ ไม่ได้กลับไปยังที่ประทับของพระผู้ 
เป็นเจ้าทันที (ดู คพ. 138) เพื่อช่วยให้นักศึกษาเข้าใจแอลมา  
40:11  ท่านอาจต้องการขอให้พวกเขาอ่านคำากล่าวของประธาน 
โจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธและประธานจอร์จ  คิว. แคนนอนในคู่มือ
นักศึกษาหน้า 242

แอลมา 41 “ความชั่วร้ายไม่เคยเป็นความสุขเลย”
อ่าน แอลมา 41:1 อย่างใคร่ครวญกับนักศึกษาและระบุหลัก 
คำาสอนที่พูดไว้ในบทนี้

บทที่ 32
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•	ท่านคิดว่าคำาอธิบายดังกล่าวเก่ียวกับการตกจะช่วยโคริแอน- 
ทอนไขข้อกังวลของเขาได้อย่างไร

•	ตามที่กล่าวไว้ใน แอลมา 42:4 อะไรคือเหตุผลประการหนึ่ง
ที่พระบิดาบนสวรรค์ประทานสภาพการทดลองให้เรา 

มอบหมายให้นักศึกษาทำางานเป็นคู่ ให้สมาชิกคนหนึ่งของแต่ 
ละคู่ศึกษา แอลมา 42:15–22 และมองหาความหมายของคำาว่า 
“ข้อเรียกร้องของความยุติธรรม” ให้สมาชิกอีกคนหน่ึงของแต่ละ 
คู่ศึกษา แอลมา 42:22–26 และมองหาความหมายของคำาว่า  
“ความเมตตามีการอ้างสิทธิ์ในทุกสิ่งที่เป็นของมัน” หลังจากให้ 
เวลามากพอแล้ว ให้ทุกคู่สอนกันว่าพวกเขาเรียนรู้อะไร จากน้ัน 
ให้ดำาเนินการสนทนากับท้ังช้ันโดยใช้แนวคิดต่อไปน้ีบางข้อหรือ 
ทั้งหมด

•	แผนแห่งการไถ่ยอมให้พระผู้เป็นเจ้าทรงยุติธรรมและเมตตา
อย่างไร

•	เหตุใดเราแต่ละคนจึงต้องการการชดใช้เพ่ือจะได้รับพระเมตตา

•	เราคาดหวังอะไรได้บ้างถ้าเราเลือกไม่กลับใจ

ขอให้นักศึกษาอ่าน 2 นีไฟ 2:7 และหลักคำาสอนและพันธสัญญา 
19:16–20

•	ข้อเหล่าน้ีช่วยอธิบายความสัมพันธ์กันระหว่างความยุติธรรม 
กับความเมตตาดังอธิบายไว้ใน แอลมา 42:23–24 อย่างไร

อ่าน แอลมา 42:27–31 กับนักศึกษา

•	แอลมาหวังให้คำาสอนของเขามีผลกระทบต่อโคริแอนทอน 
อย่างไร

•	แอลมา 42:29–30 สอนเราแต่ละคนให้ทำาอะไร

ท่านอาจเชื้อเชิญนักศึกษาให้อ่าน แอลมา 48:18, 49:30 และ  
63:2 (สังเกตว่า ตามที่รายงานไว้ในแอลมา 62:52 ฮีลามันสิ้น
ชีวิตแล้ว ด้วยเหตุนี้การอ้างถึงน้องชายของชิบลันใน แอลมา 
63:2 จึงน่าจะเป็นการอ้างถึงโคริแอนทอน)

•	ข้อเหล่านี้บอกอะไรเกี่ยวกับการตอบสนองของโคริแอนทอน
ต่อคำาสอนของบิดา

กระตุ้นนักศึกษาให้พิจารณาชีวิตตนเองและบาปที่เวลานี้ทำาให้ 
พวกเขายุ่งยากใจ เป็นพยานถึงความเต็มพระทัยให้อภัยของ 
พระผู้ช่วยให้รอด ความสงบและความสุขที่มาถึงเรามากขึ้นเมื่อ
เรากลับใจ

“เม่ือหลักฐานท้ังหมดประจักษ์ชัด วิทยาลัยการโจมตีอย่าง 
หนักหน่วงของโลกจะสอนสิ่งที่ท่าน . . .  ได้รับการสอนใน 
อนุบาลถึงการอบรมทางวิญญาณของท่านว่า ‘ความช่ัวร้าย 
ไม่เคยเป็นความสุขเลย’ (แอลมา 41:10)” (ใน Conference 
Report, Oct. 1987, 50; หรือ Ensign, Nov. 1987, 40)

เพื่อสรุปการสนทนานี้ ท่านอาจต้องการเตือนนักศึกษาว่าแม้
ความช่ัวร้ายจะไม่นำาไปสู่ความสุขเลย แต่ความชอบธรรมจะนำา 
ไปสู่ความสุขเสมอ เพื่อเน้นประเด็นนี้ ท่านอาจให้นักศึกษาอ่าน 
โมไซยาห์ 2:41

แอลมา 42 ความรอดเกิดขึ้นได้โดยผ่านการชดใช้ของ
พระเยซูคริสต์

ขณะที่ท่านเตรียมสอนส่วนนี้ ท่านอาจต้องดู “The Mediator”  
เร่ืองท่ี 15 ใน  Book of Mormon DVD Presentations (หมายเลข 
กำากับ 54011) ก่อนใช้เสริมบทเรียน

ขอให้นักศึกษาอ่าน แอลมา 42:1

•	โคริแอนทอนขาดความเข้าใจในหลักคำาสอนเรื่องใด

อธิบายว่าโคริแอนทอนอาจไม่เข้าใจว่าพระผู้เป็นเจ้าจะทรงยุติ- 
ธรรมได้อย่างไรในเมื่อพระองค์ทรงส่งคนบาปไปสู่สภาพแห่ง 
ความเศร้าหมอง แอลมาเริ่มตอบความเข้าใจผิดของโคริแอน- 
ทอนโดยเล่าเรื่องการตกของอาดัมและสอนเกี่ยวกับผลของการ
ตกนั้น ใน แอลมา 42 แอลมาอธิบายว่าแผนแห่งความสุขเปิด
โอกาสให้ทุกคนได้รับความสุขนิรันดร์เท่าเทียมกันอย่างไร

อ่านคำากล่าวต่อไปนี้ของประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน (1899–
1994) ประธานศาสนจักรคนที่ 13

“ไม่มีใครรู้อย่างถูกต้องและเพียงพอว่าเหตุใดเขาจึงต้อง 
การพระคริสต์จนกว่าเขาจะเข้าใจและยอมรับหลักคำาสอน 
เรื่องการตกและผลของการตกต่อมวลมนุษย์” (ใน Con- 
ference Report, Apr. 1987, 106; หรือ Ensign, May 
1987, 85)

มอบหมายให้ครึ่งชั้นเรียนอ่าน แอลมา 42:2–7 และอีกครึ่ง 
ชั้นเรียนอ่าน แอลมา 42:8–14 ขณะที่นักศึกษาอ่านขอให้พวก 
เขาระบุผลจากการตกของอาดัม หลังจากให้เวลามากพอแล้ว  
เช้ือเชิญนักศึกษาให้แบ่งปันส่ิงท่ีพวกเขาเรียนรู้ ท่านอาจต้องการ 
เขียนคำาตอบของพวกเขาไว้บนกระดาน

แอลม� 40–42
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แนวคิดการสอนข้อแรกในหมวดนี้มีไว้เพื่อช่วยให้นักศึกษาระบุ 
หลักธรรมเพ่ือนำาทางพวกเขาในการสู้รบกับอิทธิพลของความ 
ช่ัวในแต่ละวัน แนวคิดข้อสองมีไว้เพ่ือช่วยให้นักศึกษาระบุหลัก- 
ธรรมเพื่อนำาทางพวกเขาถ้าพวกเขาเผชิญสงคราม

ให้นักศึกษาอ่าน 2 นีไฟ 9:10, 12; แอลมา 42:9; มัทธิว 10:28

•	ความตายสองแบบที่กล่าวไว้ในข้อเหล่านี้คืออะไร

•	เหตุใดความเสียหายต่อจิตวิญญาณจึงร้ายแรงกว่าความตาย 
ของร่างกาย

อธิบายว่าขณะที่เราศึกษาคำาบรรยายเกี่ยวกับการสู้รบจริงๆ ใน 
พระคัมภีร์มอรมอน เราจะได้เรียนรู้บทเรียนทางวิญญาณ ยก
ตัวอย่างวิธีระบุความจริงทางวิญญาณท่ีสอนไว้ในคำาบรรยาย 
ทางโลก ตัวอย่างเช่น ท่านอาจขอให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่าน  
แอลมา 43:19–20 และ 50:1 จากนั้นท่านอาจขอให้ชั้นเรียน
มองหาหลักธรรมทางวิญญาณในคำาบรรยายของแม่ทัพโมโรไน
ขณะเตรียมกองทัพให้พร้อมรบ ท่านอาจจะถามคำาถามต่อไปนี้

•	แม่ทัพโมโรไนเตรียมผู้คนของเขาให้พร้อมปกป้องตนเองใน
ทางใดบ้าง

•	เราสามารถทำาอะไรทุกวันเพ่ือให้พร้อมสำาหรับการสู้รบทาง
วิญญาณ

เปิดโอกาสให้ช้ันเรียนค้นหาความจริงทางวิญญาณโดยใช้ข้อพระ 
คัมภีร์ด้านล่าง แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มเล็กๆ แนะนำาให้แต่ 
ละกลุ่มแบ่งข้อพระคัมภีร์ให้เท่ากัน นักศึกษาแต่ละคนควรศึกษา 
พระคัมภีร์ที่มอบหมายให้เขาโดยมองหาหลักธรรมที่สามารถ 
ประยุกต์ใช้ในสมัยของเราได้ ขอให้นักศึกษาแต่ละคนแบ่งปัน 
ข้อคิดจากพระคัมภีร์อย่างน้อยหนึ่งข้อกับสมาชิกในกลุ่ม หลัง 
จากนักศึกษาแบ่งปันในกลุ่มแล้ว ขออาสาสมัครแบ่งปันข้อคิด
ของกลุ่มกับคนอื่นๆ ในชั้นเรียน

แอลมา 43:9; 48:10 แอลมา 46:11–13, 20

แอลมา 43:23–26  แอลมา 48:7–9

แอลมา 43:48–50  แอลมา 49:3–5

แอลมา 44:1–5  แอลมา 49:30

แอลมา 45:20–22  แอลมา 50:1–7

เขียนคำาถามและพระคัมภีร์อ้างอิงต่อไปนี้บนกระดาน

แอลมา 43–51

บทที ่   33

บทนำา
บางครั้งคนชอบธรรมก็ต้องต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธ์ิที่พระผู้เป็นเจ้า 
ให้มา ระหว่างช่วงวิกฤติในประวัติศาสตร์พระคัมภีร์มอรมอน  
พระเจ้าทรงยกแม่ทัพโมโรไนและชายที่ยิ่งใหญ่คนอื่นๆ ขึ้นมา 
นำาผู้คนของเขาในการปกป้องเสรีภาพของพวกเขา ประธาน 
เอสรา แทฟท์ เบ็นสัน (1899–1994) ประธานศาสนจักรคนที่ 13 
กล่าวว่า “จากพระคัมภีร์มอรมอนเราเรียนรู้ว่าสานุศิษย์ของพระ 
คริสต์ดำาเนินชีวิตอย่างไรยามเกิดสงคราม” (ใน Conference 
Report, Oct. 1986, 5; หรือ Ensign, Nov. 1986, 7)

โดยได้แรงบันดาลใจจากผู้นำาของพวกเขา ชาวนีไฟเรียนรู้วิธีที ่
ถูกต้องในการต่อสู้กับอิทธิพลต่างๆ ซ่ึงจะทำาลายศาสนา อิสรภาพ 
และครอบครัวของพวกเขา (ดู แอลมา 46:12) ขณะที่นักศึกษา 
เปรียบเทียบแรงจูงใจและวิธีการของผู้นำาที่ชอบธรรมและอ่อน 
น้อมถ่อมตนเช่นแม่ทัพโมโรไนกับแรงจูงใจและวิธีการของคนช่ัว 
ที่หิวกระหายอำานาจอย่างอแมลิไคยาห์ พวกเขาสามารถเรียนรู้ 
ว่าควรชื่นชมแรงจูงใจอันชอบธรรมของผู้นำาศาสนจักรของพวก 
เขา พวกเขาสามารถเรียนรู้ได้เช่นกันว่าควร “มั่นคงด้วยศรัทธา 
แห่งพระคริสต์” (แอลมา 48:13) ตลอดเวลาแม้ในยามเผชิญ 
สงครามหรือการทดลองอื่นๆ

หลักคำาสอนและหลักธรรมบางประการ
•	การศึกษาเร่ืองราวของสงครามในพระคัมภีร์มอรมอนสามารถ 

ช่วยเราเตรียมรับศึกต่างๆ ในสมัยของเรา (ดู แอลมา 43–51)

•	ความขัดแย้งและการแตกแยกเป็นอิทธิพลบ่อนทำาลาย (ดู 
แอลมา 43:4–8; 46:1–10; 50:21–35; 51:1–27)

•	ความชอบธรรมของเราคุ้มกันเราจากอำานาจของซาตาน (ดู 
แอลมา 48)

•	ความซื่อสัตย์ต่อพระผู้เป็นเจ้าก่อให้เกิดความสุข แม้ท่าม 
กลางความสับสนอลหม่าน (ดู แอลมา 49:25–30; 50:1–23)

ข้อเสนอแนะสำาหรับการสอน
แอลมา 43–51 การศึกษาเรื่องราวของสงครามในพระ 
คัมภีร์มอรมอนสามารถช่วยเราเตรียมรับศึกต่างๆ ใน
สมัยของเรา
บทเหล่านี้เต็มไปด้วยหลักธรรมที่สามารถช่วยวิสุทธิชนยุค 
สุดท้ายให้ดำาเนินชีวิตในฐานะสานุศิษย์ของพระเยซูคริสต์ยาม 
ศึกสงครามได้ หลักธรรมบางประการจากเรื่องราวการสู้รบทาง 
โลกสามารถประยุกต์ใช้ได้กับสงครามทางวิญญาณสู้กับความ
ชั่วร้าย
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พยายามทำาทุกวิถีทางเพื่อหลีกเลี่ยงสงคราม แบ่งปันคำากล่าว
ของฝ่ายประธานสูงสุดในคู่มือนักศึกษา หน้า 248–249

แอลมา 43:4–8; 46:1–10; 50:21–35; 51:1–27 ความ
ขัดแย้งและการแตกแยกเป็นอิทธิพลบ่อนทำาลาย 

อธิบายว่าพระคัมภีร์ประกอบด้วยคำาเตือนมากมายเกี่ยวกับ
ความขัดแย้ง

•	ท่านคิดว่าเหตุใดเราจึงต้องได้รับการเตือนซ้ำาหลายๆ ครั้ง
เกี่ยวกับความขัดแย้ง

อธิบายว่านอกจากจะเตือนเรื่องความขัดแย้งแล้ว บทเหล่านี้ใน 
พระคัมภีร์มอรมอนยังพูดถึงอันตรายของการแตกแยกด้วย กรณี 
ของการแตกแยกดังบรรยายไว้ในบทเหล่าน้ีเป็นตัวอย่างของการ 
ละทิ้งความเชื่อ—ผู้คนกบฏต่อต้านความจริงและศาสนจักร

•	การแตกแยกสัมพันธ์กับความขัดแย้งในทางใด

เพื่อแสดงให้เห็นอิทธิพลบ่อนทำาลายของความขัดแย้ง ให้แบ่ง 
ชั้นเรียนออกเป็นส่ีกลุ่มและขอให้แต่ละกลุ่มอ่านข้อความพระ 
คัมภีร์ต่อไปนี้กลุ่มละตอน (1) แอลมา 43:4–8 (2) แอลมา  
46:1–10 (3) แอลมา 50:21–35 (4) แอลมา 51:5, 9, 12, 19,  
22–23, 26–27 ขอให้พวกเขามองหาบ่อเกิดของความขัดแย้ง 
ในข้อความแต่ละตอนและผลของความขัดแย้งนั้น หลังจาก 
ผ่านไปสองสามนาที ขอให้นักศึกษาคนหนึ่งจากแต่ละกลุ่มสรุป 

อะไรคือเหตุอันควรให้ทำาสงคราม		
(ดู	แอลมา	43:9,	45–47;	48:14)

อะไรคือเจตคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการนองเลือด		
(ด	ูแอลมา	48:23–24;	61:10–11)

ขอให้นักศึกษาอ่านข้อพระคัมภีร์ต่อจากคำาถามในใจ จากนั้น
เชื้อเชิญพวกเขาให้แบ่งปันคำาตอบของคำาถามเหล่านั้น

ท่านอาจจะชี้ให้เห็นว่าศาสดาพยากรณ์ยุคสุดท้ายกล่าวว่าบาง 
ครั้งคนชอบธรรมมีหน้าที่ปกป้องครอบครัวและคนอื่นๆ ในการ 
ประชุมใหญ่สามัญคร้ังหน่ึง ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ (1910– 
2008) ประธานศาสนจักรคนท่ี 15 ได้ยก แอลมา 43:45–47 และ 
46:12–13 ขึ้นมากล่าวและประกาศต่อจากนั้นว่า

“เห็นได้ชัดจากข้อเขียนเหล่านี้และข้ออื่นๆ ว่ามีเวลาและ
สภาพการณ์ที่ประเทศต่างๆ มีเหตุอันควร ซึ่งความจริงก็
คือมีหน้าที่ต้องต่อสู้เพื่อครอบครัว เพื่อเสรีภาพ ต่อต้าน
การปกครองแบบทรราช การคุกคาม และการกดขี่” (ใน 
Conference Report, Apr. 2003, 83–84; หรือ เลียโฮน� 
พ.ค. 2003 หน้า 101)

ประธานฮิงค์ลีย์พูดชัดเจนว่าบางครั้งเราต้องต่อสู้ อย่างไรก็ด ี
เพ่ือช่วยให้นักศึกษาเข้าใจว่าก่อนจะไปทำาสงคราม พวกเขาควร 

พระคัมภีร์ บ่อเกิดของคว�มขัดแย้ง ผลของคว�มขัดแย้ง

แอลมา	43:4–8 เซราเฮ็มนาห์	ชาวโซรัม	และชาว	
อแมลิไค

1.	 สงครามยืดเยื้อระหว่างชาวเลมันกับชาวนีไฟ
2.	ความรู้สึกเกลียดชังและความโกรธที่เพิ่มขึ้นในหมู่ชาวเลมันและคนที่

สมทบกับพวกเขา

แอลมา	46:1–10 อแมลิไคยาห์และผู้ติดตามเขา 1.	 การแตกแยกของคนเป็นอันมากจากชาวนีไฟและศาสนจักร
2.	การเรืองอำานาจของอแมลิไคยาห์ชักนำาคนมากมายให้ลืมพระเจ้าและ

กระทำาชั่ว

แอลมา	50:21–
35

โมริแอนทอนและผู้คนของเขา 1.	 โมริแอนทอนทำาร้ายคนรับใช้ของเขา
2.	การสู้รบซึ่งทำาให้คนมากมายเสียชีวิต

แอลมา	51:5,	9,	
12,	19,	22–23,	
26–27

ผู้ชื่นชอบราชาธิปไตยและอแมลิ
ไคยาห์

1.	 ความตายของพวกที่แตกแยก	4,000	คนและทหารชาวนีไฟอีกไม่
ทราบจำานวน	พวกที่แตกแยกคนอื่นๆ	ถูกโยนเข้าเรือนจำา

2.	อแมลิไคยาห์ยึดเมืองชาวนีไฟ

แอลม� 43–51



120

•	ศรัทธาที่โมโรไนมีต่อพระคริสต์มีอิทธิพลต่ออุปนิสัยของเขา 
อย่างไร ศรัทธาของเขาส่งผลให้เขาพยายามปกป้องผู้คนของ 
เขาอย่างไร

•	มอรมอนกล่าวว่าหากคนท้ังปวงเป็นเหมือนกับแม่ทัพโมโรไน 
“มารจะไม่มีวันมีอำานาจเหนือใจ [ของพวกเขา]” (แอลมา 48: 
17) เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น

•	ตามที่กล่าวไว้ใน แอลมา 48:19–20 ฮีลามันกับพี่น้องของ
เขาแปรียบเทียบกับโมโรไนได้อย่างไร

นักศึกษาพึงมั่นใจว่าพวกเขาสามารถดำาเนินชีวิตเช่นนั้นได้จน
พวกเขาได้รับการคุ้มกันจากอิทธิพลของซาตานและจะสามารถ
ช่วยคนที่พวกเขารักให้ได้รับความคุ้มครองเดียวกัน

ใช้แผนภูมิในคู่มือนักศึกษา หน้า  252 นำาทางการสนทนา  
แผนภูมิดังกล่าวเปรียบโมโรไนกับอแมลิไคยาห์ ขณะท่ีนักศึกษา 
อ่านพระคัมภีร์ในแผนภูมิ เชื้อเชิญพวกเขาให้ระบุหลักธรรมที ่
สามารถประยุกต์ใช้กับชีวิตของพวกเขาได้ สนทนาว่าเราได้รับ 
การคุ้มกันจากอำานาจของซาตานเมื่อเราดำาเนินชีวิตตามหลัก- 
ธรรมเหล่านี้

แอลมา 49:25–30; 50:1–23 ความซื่อสัตย์ต่อพระผู้เป็น 
เจ้าก่อให้เกิดความสุข แม้ท่ามกลางความสับสนอลหม่าน 

ให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่าน แอลมา 50:21–23 เชื้อเชิญนักศึกษา
คนอื่นๆ ให้นึกถึงช่วงเวลาที่พวกเขามีความสุขที่สุดในชีวิต

•	อะไรกำาหนดความสุข

•	ท่านคิดว่าเหตุใดชาวนีไฟจึงมีความสุขเช่นนั้นทั้งที่พวกเขา 
เผชิญการคุกคามของสงคราม (ขณะท่ีนักศึกษาสนทนาคำาถาม 
นี้ ท่านอาจต้องการแนะนำาให้พวกเขาค้นคว้า แอลมา 49: 
25–30; 50:1–23)

•	ในพระคัมภีร์มีตัวอย่างอะไรอีกบ้างของคนท่ีเป่ียมด้วยปีติ 
แม้ท่ามกลางความยากลำาบากใหญ่หลวง (ดู 2 โครินธ์ 7:1–7; 
โมไซยาห์ 24:10–15; คพ. 127:2)

•	พระเจ้าทรงสัญญาอะไรบ้างกับคนซื่อสัตย์ที่ทำาให้ความสุข 
เกิดขึ้นได้แม้เมื่อเกิดการทดลอง (ขณะที่นักศึกษาสนทนา 
คำาถามน้ี ท่านอาจต้องการแนะนำาพวกเขาให้อ่าน ยอห์น 16: 
33; โรม 8:18; ฮีบรู 12:11; คพ. 58:3–4; 121:33; 122:1–2, 7–9)

เปิดโอกาสให้สมาชิกช้ันเรียนแบ่งปันความรู้สึกหรือประสบการณ์ 
ของพวกเขาว่าเราจะมีความสุขแม้ในช่วงการทดลองได้อย่างไร 
ท่านอาจต้องการจบด้วยการแบ่งปันประจักษ์พยานของท่าน

ข้อคิดของกลุ่ม ท่านอาจต้องการเขียนคำาตอบของนักศึกษาไว้ 
บนกระดาน รายการที่เขียนอาจจะออกมาในลักษณะนี้

ให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่าน 3 นีไฟ 11:29  ให้ชั้นเรียนฟัง

•	ความขัดแย้งบ่ันทอนความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และ 
ประเทศชาติในทางใด

•	ท่านพบว่าสิ่งใดช่วยให้ผู้คนเอาชนะความขัดแย้งและการ
แตกแยก

ตัวอย่างของการแตกแยกอยู่ในแอลมา 47 ขอให้นักศึกษาคน 
หน่ึงอ่านหัวบทของแอลมา 47 และอีกคนหน่ึงอ่านแอลมา 47:36 

•	หัวบทบ่งบอกอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่อแมลิไคยาห์ยินดีทำาเพื่อให้
ได้อำานาจ

•	ท่านคิดว่าเหตุใดพวกที่แตกแยกจากความจริงมัก “แข็งกระ- 
ด้างยิ่ง” กว่าคนที่ไม่เคยรู้ความจริง (ดู แอลมา 24:30 ด้วย)

แบ่งปันคำากล่าวของเอ็ลเดอร์นีล  เอ. แม็กซ์เวลล์ในคู่มือนักศึกษา 
หน้า 253

•	เอ็ลเดอร์แม็กซ์เวลล์ให้ข้อคิดอะไรเกี่ยวกับอันตรายของการ
แตกแยก

แอลมา 48 ความชอบธรรมของเราคุ้มกันเราจากอำานาจ 
ของซาตาน

ขอให้นักศึกษาบอกชื่อวีรบุรุษสองสามคน

•	คนเหล่านี้มีคุณสมบัติและความสามารถอะไรที่บ่งบอกว่า 
เป็นวีรบุรุษ (ขณะที่ท่านนำาการสนทนา จำาไว้ว่าจุดประสงค์ 
ของแนวคิดการสอนเร่ืองน้ีคือเน้นอุปนิสัยและคุณสมบัติ
ของแม่ทัพโมโรไนในฐานะผู้ติดตามพระเยซูคริสต์ ท่านจึง 
ควรกลับมาพูดถึงแม่ทัพโมโรไนโดยเร็ว)

อธิบายว่าโมโรไนได้รับแต่งตั้งแต่เยาว์วัยให้เป็นผู้บัญชาการ
กองทัพชาวนีไฟท้ังหมดเพื่อปกป้องผู้คนจากศัตรูที่มีอำานาจ
มาก (ดู แอลมา 43:16–17) เขียนบนกระดานดังนี้

ห�กคนทั้งปวงเป็นเหมือนกับโมโรไน . . .

เชื้อเชิญนักศึกษาให้ค้นคว้า แอลมา 48:11–13, 17–18 และ
ระบุลักษณะพิเศษที่ทำาให้แม่ทัพโมโรไนมีคุณสมบัติคู่ควรเป็น
วีรบุรุษ เขียนคำาตอบของพวกเขาบนไว้บนกระดาน

ขอให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่านแอลมา 48:14–16

บทที่ 33
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ขณะที่นักศึกษาสนทนาคำาถามนี้ ท่านอาจต้องการให้พวกเขา 
เปิดอ่าน แอลมา 37:6–7  ท่านอาจขอให้พวกเขาลงรายการ  
“เรื่องเล็กและเรียบง่าย” ที่สามารถทำาให้เกิด “สิ่งสำาคัญ” เพื่อ 
คุ้มครองเรา คำาตอบอาจได้แก่ การสวดอ้อนวอนส่วนตัว การ 
ศึกษาพระคัมภีร์ เข้าร่วมการประชุมของศาสนจักร และอด 
อาหาร ชี้ให้เห็นว่าการสวดอ้อนวอนแต่ละครั้งที่เรากล่าว พระ 
คัมภีร์แต่ละข้อท่ีเราอ่าน การอดอาหารแต่ละคร้ังท่ีเราถือปฏิบัติ 
การรับใช้แต่ละครั้งที่เราทำา และอื่นๆ จะช่วยให้กำาแพงป้องกัน 
ของเราแข็งแรงข้ึนและใหญ่โตมากข้ึน ซาตานเป็นศัตรูของความ 
ชอบธรรมท้ังมวล เขาทำางานอย่างบ้าคล่ังเพ่ือทำาลายเคร่ืองป้อง 
กันของเรา แนวป้องกันตัวเราต้องมั่นคงและแข็งแกร่งเสมอ ให้
นักศึกษาสนทนาคำาถามต่อไปนี้ในกลุ่มๆ ละสองหรือสามคน

•	เราจะเสริมเครื่องป้องกันตัวเราจากความชั่วร้ายได้อย่างไร

เชื้อเชิญนักศึกษาให้ไตร่ตรองคำาเตือนต่อไปนี้ของประธาน 
เฮนรีย์ บี. อายริงก์ในฝ่ายประธานสูงสุด

“ขณะที่อิทธิพลรอบตัวเราทวีความรุนแรง พลังทางวิญ- 
ญาณใดก็ตามที่เคยมีเพียงพอจะไม่พอ และพลังทางวิญ- 
ญาณที่เราเคยคิดว่ามีมากแล้วจะต้องมีมากขึ้นไปอีก เรา 
จะต้องเติบโตมากขึ้น ทั้งพลังทางวิญญาณและโอกาสได้ 
พลังนั้นจะต้องเพิ่มขึ้นตามอัตราส่วนที่เราประเมินต่ำาลง 
ยามเกิดอันตราย” (“Always” [Church Educational 
System fireside for young adults], Jan. 3, 1999, 3, 
ldsces.org)

แอลมา 53:10–18 การรักษาพันธสัญญานำาไปสู่พรและ 
ความคุ้มครองของพระผู้เป็นเจ้า

เขียนบนกระดานว่า ก�รรักษ�พันธสัญญ�นำ�ไปสู่พรของพระผู้

เป็นเจ�้ ขอให้นักศึกษาเขียนพันธสัญญาบางข้อที่พวกเขาทำาไว้

หรือจะทำา เขียนคำาตอบของพวกเขาบนกระดาน

•	พระเจ้าประทานพรอะไรแก่เราบ้างเมื่อเรารักษาพันธสัญญา

ของเรา

เช้ือเชิญนักศึกษาให้อ่าน แอลมา 53:10–18 ในใจและทำาเคร่ือง 

หมายเน้นคำาว่า คำ�ปฏิญ�ณ และ พันธสัญญ� และคำาคล้าย

กันอื่นๆ ขอให้นักศึกษาพูดถึงพันธสัญญาที่บิดามารดาในเรื่อง

นี้ทำาไว้และพันธสัญญาที่พวกบุตรชายทำา

แอลมา 52–63

บทที ่   34

บทนำา
บางคร้ังครูรู้สึกอยากเร่งให้ผ่านบทสงครามในพระคัมภีร์มอรมอน 
ไปเร็วๆ โดยคิดว่าการสอนคำาสอนอื่นและเรื่องอื่นสำาคัญกว่า  
แต่บทเหล่านี้มีข้อคิดดีๆ มากมายที่สามารถมีคุณค่าต่อคนที ่
ท่านสอนได้ นักศึกษาอยู่ภายใต้การโจมตีจากอิทธิพลชั่วใน 
หลายๆ ด้าน ขณะศึกษาบทเหล่านี้พวกเขาสามารถเรียนรู้ได้ 
จากแบบอย่างมากมาย เช่น แม่ทัพโมโรไน เพโฮรัน ฮีลามัน 
และทหารหนุ่มของเขา—บทเรียนท่ีจะช่วยให้พวกเขาอยู่อย่าง 
มั่นคงและปลอดภัย พวกเขาจะเรียนรู้ราคาของความขัดแย้ง 
และพลังของความเป็นหนึ่งเดียวที่ชอบธรรม พวกเขาจะเห็นผล 
ของการรักษาพันธสัญญาและพรท่ีสามารถหล่ังไหลมาจากการ 
เป็นคนแน่วแน่ไม่ว่าจะเผชิญสภาวการณ์ใดก็ตาม พวกเขาจะ 
เห็นพรของบ้านที่มีพระกิตติคุณเป็นศูนย์กลาง พวกเขาจะซาบ- 
ซึ้งมากขึ้นต่อความใกล้ชิดของพระเจ้ากับผู้รับใช้ที่พระองค์ทรง
เลือกในช่วงเวลาของความยากลำาบากและการทดลอง

หลักคำาสอนและหลักธรรมบางประการ
•	การรักษาพันธสัญญานำาไปสู่พรและความคุ้มครองของพระ 

ผู้เป็นเจ้า (ดู แอลมา 53:10–18)

•	สานุศิษย์ของพระเจ้าซื่อสัตย์สุจริตในเร่ืองใดก็ตามที่มอบ
หมายให้พวกเขาทำา (ดู แอลมา 53:16–23; 57:19–27)

•	พระผู้เป็นเจ้าประทานความหวัง ศรัทธา ความสงบ และการ 
รับรองว่าจะปลดปล่อยให้กับคนชอบธรรม (ดู แอลมา 58: 
1–12)

•	พระเจ้าทรงคาดหวังให้เราปกป้องอิสรภาพ (ดู แอลมา 60–61) 

ข้อเสนอแนะสำาหรับการสอน
แอลมา 53:4–5 เราต้องสร้างแนวป้องกันตนเองจาก 
การล่อลวงของซาตาน 
ให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่านแอลมา 53:4–5 ให้ดูรูปแนวป้องกัน 
รอบเมืองโบราณ (ดูตัวอย่างใน หนังสือภ�พพระกิตติคุณ  [2009] 
หน้า 52 ซ่ึงจะเห็นเยรูซาเล็มเป็นฉากหลังมีกำาแพงล้อมรอบ หรือ 
หนังสือภ�พพระกิตติคุณ หน้า 81 ซ่ึงจะเห็นแซมิวเอลชาวเลมัน 
อยู่บนกำาแพงรอบเมืองแห่งเซราเฮ็มลา) อธิบายว่าในสมัยโบราณ 
ผู้คนมักจะสร้างกำาแพงรอบเมืองของพวกเขา

•	ในสมัยโบราณ เมืองที่มีกำาแพงมีข้อได้เปรียบอะไรบ้างยาม 
เกิดความไม่สงบ

•	เราจะทำาอะไรได้บ้างในชีวิตส่วนตัวของเราที่เหมือนกับการ
สร้างกำาแพงป้องกันตัวเรา
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ขณะที่นักศึกษาสนทนาคำาถามเหล่านี้ ท่านอาจจะให้อ่านคำา 
กล่าวต่อไปนี้ของเอ็ลเดอร์นีล  เอ. แม็กซ์เวลล์ (1926–2004)  
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

“สตรี . . .  ปลอบลูกที่กำาลังร้องไห้สะอึกสะอื้นโดยไม่อยาก 
รู้เลยว่าโลกทุกวันนี้กำาลังมองข้ามพวกเธอหรือไม่ เพราะ
พวกเธอรู้ว่าพวกเธอโอบกอดพรุ่งนี้ไว้ในอ้อมแขนของพวก
เธอ . . .

“เมื่อประวัติศาสตร์แท้จริงของมนุษยชาติเปิดเผยอย่าง 
ครบถ้วนประวัติศาสตร์จะถือเอาเสียงกัมปนาทของปืน
เป็นสำาคัญ—หรือเสียงปลูกปั้นของเพลงกล่อมเด็ก” 
(Woman [1979], 96)

•	ท่านคิดว่าเหตุใดมารดาจึงมีอิทธิพลลึกซ้ึงเช่นน้ันต่อบุตรธิดา 
ของพวกเธอ

ดึงความสนใจของนักศึกษากลับมาที่ แอลมา 56:47 ช่วยให้ 
พวกเขาเห็นว่านักรบหนุ่มของฮีลามันสดุดีบรรพบุรุษ (บิดา) ของ 
พวกเขาด้วย

เพื่อเน้นความจำาเป็นของการที่มารดาและบิดาจะช่วยกันสอน
บุตรธิดา ให้อ่านบทคัดลอกต่อไปนี้จาก “ครอบครัว: ถ้อยแถลง
ต่อโลก”

“บิดามารดามีหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะเลี้ยงดูบุตรธิดาด้วย 
ความรักและความชอบธรรม จัดหาปัจจัยสนองความ 
ต้องการทางร่างกายและทางวิญญาณ สอนพวกเขาให้รัก
และรับใช้กัน ให้เชื่อฟังพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าและ
เป็นพลเมืองดี เชื่อฟังกฎหมายบ้านเมือง ไม่ว่าพวกเขา 
จะอาศัยอยู่ ณ ที่ใด สามีและภรรยา—บิดาและมารดา— 
จะมีความรับผิดชอบต่อพระผู้เป็นเจ้าในการปฏิบัติภาระ
หน้าที่เหล่านี้ให้ลุล่วง

“. . . โดยแบบแผนของพระผู้เป็นเจ้า บิดาเป็นผู้นำาครอบ- 
ครัวด้วยความรัก ด้วยความชอบธรรม และรับผิดชอบที่ 
จะจัดหาสิ่งจำาเป็นต่างๆ ของชีวิต และคุ้มครองครอบครัว 
มารดารับผิดชอบเบื้องต้นในการเลี้ยงดูบุตรธิดา ในความ
รับผิดชอบอันศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ บิดาและมารดามีหน้าที ่
ช่วยเหลือกันในฐานะเป็นหุ้นส่วนเท่าๆ กัน” (เลียโฮน� 
มิ.ย. 1996 หน้า 10)

แสดงประจักษ์พยานของท่านเกี่ยวกับหลักธรรมนี้

•	พันธสัญญาของบิดามารดาเป็นพรต่อผู้คนในทางใด

•	เหตุใดพันธสัญญาของบิดามารดาจึงเป็นข้อกังวล

•	พันธสัญญาของพวกบุตรชายไขข้อกังวลดังกล่าวอย่างไร

•	เหตุใดจึงสำาคัญที่ต้องรักษาพันธสัญญาของเราแม้จะอยู่ใน 
ช่วงเสียเปรียบ (ทบทวน แอลมา 53:14–15; ดู คพ. 82:10 
ด้วย )

ขณะที่นักศึกษาพูดถึงความจำาเป็นของการรักษาพันธสัญญา 
ตลอดเวลา ท่านอาจต้องการให้พวกเขาเปิดอ่านคำากล่าวของ 
เอ็ลเดอร์เอ็ม.  รัสเซลล์ บัลลาร์ดในคู่มือนักศึกษาหน้า  256 คำา
กล่าวนี้มีอยู่ในดีวีด	ี A 	ด้วย

แอลมา 53:16–23; 57:19–27 สานุศิษย์ของพระเจ้าซ่ือ- 
สัตย์สุจริตในเรื่องใดก็ตามที่มอบหมายให้พวกเขาทำา

ดึงความสนใจของนักศึกษามาท่ีคำากล่าวของมอรมอนใน แอลมา 
53:20 ว่าพวกบุตรของชาวแอมัน “ซื่อสัตย์สุจริตตลอดเวลาใน 
เร่ืองใดๆ ก็ตามท่ีพวกเขาได้รับมอบหมาย” ขอให้นักศึกษานึกถึง 
เวลาท่ีพวกเขาได้รับมอบหมายให้ทำาบางส่ิงบางอย่างท่ีดูเหมือน 
ยาก เชื้อเชิญพวกเขาให้พิจารณาสิ่งที่พวกเขาทำาเพื่อแสดงให ้
เห็นว่าพวกเขามีค่าควรแก่ความไว้วางใจนั้น

แบ่งชั้นเรียนออกเป็นสองกลุ่ม ให้กลุ่มหนึ่งอ่านแอลมา 53: 
20–21 และอีกกลุ่มอ่านแอลมา 57:19–21, 26 เช้ือเชิญพวกเขา 
ให้มองหาลักษณะพิเศษของชายหนุ่มกลุ่มนี้และแบ่งปันสิ่งที่ 
พวกเขาพบกับชั้นเรียน ท่านอาจต้องการเขียนคำาตอบของพวก 
เขาไว้บนกระดาน กระตุ้นพวกเขาให้เขียนประเด็นเหล่านี้ใน 
บันทึกหรือในพระคัมภีร์ของพวกเขา

•	คุณลักษณะเหล่านี้เกี่ยวข้องอย่างไรกับการเป็นคนเชื่อถือได้

แอลมา 56:31–57 มารดาสามารถมีอิทธิพลดีได้มาก
ต่อบุตรธิดาของพวกเธอ

อ่าน แอลมา 56:31–48 กับนักศึกษา ท่านอาจขอให้นักศึกษา 
ผลัดกันอ่านออกเสียง เพื่อเน้นอิทธิพลที่มารดาชาวแอมันมีต่อ 
บุตรชายของพวกเธอ ขอให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่านคำากล่าวของ 
ซิสเตอร์จูลี บี. เบคในคู่มือนักศึกษาหน้า 258 คำากล่าวนี้มีอยู่ใน
ดีวีด	ี B 	ด้วย

•	ท่านคิดว่าเหตุใดนักรบเหล่าน้ีจึงมีความเชื่อมั่นอย่างมากใน
คำาสอนของมารดาพวกเขา

•	เมื่อใดที่ท่านเคยเห็นหรือรู้สึกถึงอิทธิพลของมารดาผู้รู้ว่าเธอ
เป็นใครและพระผู้เป็นเจ้าเป็นใคร

บทที่ 34



123

แอลม� 52–63

เอ็ลเดอร์จีน อาร์. คุกแห่งสาวกเจ็ดสิบเขียนเก่ียวกับสภาวการณ์ 
ดังกล่าวในพระคัมภีร์มอรมอนว่า

“อาจเป็นว่าชาวนีไฟหวังปาฏิหาริย์ พวกเขาอาจต้องการ 

ให้เหล่าเทพมาปลดปล่อยพวกเขาเช่นที่เคยเกิดขึ้นคร้ัง 

หน่ึงหรือสองคร้ังในพันธสัญญาเดิม แต่พวกเขาได้รับอะไร 

พระเจ้าประทาน ก�รรับรอง คว�มสงบ ศรัทธ� และ คว�ม 

หวัง แก่พวกเขา พระองค์มิได้ทรงทำาลายศัตรูของพวกเขา 

โดยตรง แต่ทรงมอบของประทานต่างๆ ที่พวกเขาจำาเป็น

ต้องมีเพื่อพวกเขาจะปลดปล่อยตนเองได้ . . .

“อีกนัยหนึ่งคือ พระเจ้าทรงใส่ความตั้งใจและพลังในการ 

ทำาส่ิงท่ีคนเหล่านี้ปรารถนาไว้ในพวกเขา—เพื่อเร่ิมด้วย 

ความเด็ดเดี่ยวและจากนั้นจึงทำาจนสำาเร็จ หลังจากได้รับ 

คำาตอบการสวดออ้อนวอน ชาวนีไฟจึงพิทักษ์เสรีภาพของ

ตนต่อไป

“เมื่อพระเจ้าทรงค่อยๆ ใส่ความหวัง ศรัทธา ความสงบ  

และการรับรองให้ผู้คน พวกเขาสามารถทำาให้สิ่งสำาคัญ

เกิดขึ้นได้ นี่มักเป็นสิ่งที่เราควรมองหาเมื่อเราทูลขอความ 

ช่วยเหลือ—ไม่ใช่ปาฏิหาริย์เพื่อแก้ปัญหาให้เรา แต่ปาฏิ- 

หาริย์ในใจ เพื่อช่วยให้เราพบวิธีแก้ไขด้วยตนเอง ด้วย 

ความช่วยเหลือของพระเจ้าและเดชานุภาพของพระเจ้า” 

(Receiving Answers to Our Prayers [1996], 156–157)

คำากล่าวน้ีจะมีผลอย่างไรต่อส่ิงท่ีเรามองหาเพื่อเป็นคำาตอบการ
สวดอ้อนวอนของเรา

แอลมา 60:23–24 เราต้องทำาภาชนะข้างในให้สะอาด

ให้แก้วน้ำาท่ีข้างนอกสะอาดแต่ข้างในสกปรกแก่นักศึกษาคนหน่ึง

•	เหตุใดการทำาให้แก้วสะอาดข้างนอกจึงไม่เพียงพอ

เชื้อเชิญนักศึกษาให้อ่านแอลมา 60:23–24 ท่านอาจต้องการ
ให้พวกเขาอ่าน มัทธิว 23:25–26 ด้วย

•	วลี “ภาชนะข้างใน” ในข้อเหล่านี้หมายความว่าอะไร

•	วลี “ภาชนะข้างใน” ประยุกต์ใช้ในชีวิตเราแต่ละคนในทางใด

•	เหตุใดภาชนะข้างในของเราจึงต้องสะอาด เราสามารถทำา
อะไรได้บ้างเพื่อให้ภาชนะข้างในของเราสะอาดอยู่เสมอ

แอลมา 58:1–12 พระผู้เป็นเจ้าประทานความหวัง ศรัทธา 
ความสงบ และการรับรองว่าจะปลดปล่อยให้กับคน
ชอบธรรม

ให้นักศึกษาอ่าน แอลมา 58:2 และ 56:21 และระบุว่ากองทัพ
ของฮีลามันทำาอะไรเพื่อพิทักษ์ความปลอดภัยของพวกเขา

•	คำาว่า ที่มั่น หมายถึงอะไร

•	ที่มั่นของพระเจ้า—สถานที่แห่งความปลอดภัยในทุกวันนี้ที่
เราจะไปได้คืออะไรบ้าง

•	ที่มั่นของซาตานในทุกวันนี้คืออะไรบ้าง

อ่านคำากล่าวต่อไปนี้ของประธานจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ (1870–
1951) ประธานศาสนจักรคนที่แปด

“มีเส้นแบ่งชัดเจนท่ีแยกอาณาเขตของพระเจ้าจากอาณา- 
เขตของลูซิเฟอร์ ถ้าเราอยู่ฝั่งพระเจ้า ลูซิเฟอร์จะมาม ี
อิทธิพลต่อเราท่ีน่ันไม่ได้ แต่ถ้าเราข้ามเส้นเข้าไปในอาณา- 
เขตของเขา เราย่อมอยู่ในอำานาจของเขา โดยการรักษา
พระบัญญัติของพระเจ้าเราจะปลอดภัยในฝั่งพระองค์ แต่ 
ถ้าเราไม่เชื่อฟังคำาสอนของพระองค์เท่ากับเราสมัครใจ
ข้ามเข้าไปในเขตของการล่อลวงและเชื้อเชิญหายนะที่อยู่
ตรงนั้นตลอดไป” (Improvement Era, May 1935, 278)

•	การข้ามเส้นเข้าไปในอาณาเขตของซาตานเป็นอันตรายอย่างไร 
เหตุใดเราจึงอ่อนแอเมื่ออยู่ที่นั่นมากกว่าอยู่ฝั่งพระเจ้า

ให้นักศึกษาอ่านแอลมา 58:3–9 และบรรยายปัญหาที่กองทัพ
ของฮีลามันเผชิญ

•	ท่านจะทำาอะไรในสถานการณ์นี้

อ่าน แอลมา 58:10–13

•	ฮีลามันกับนักรบหนุ่มของเขาทำาอะไรเพื่อเผชิญหน้ากับ
สภาวการณ์ที่ลำาบาก

•	พระเจ้าทรงตอบคำาสวดอ้อนวอนของพวกเขาอย่างไร

•	ขณะท่ีเราเผชิญการท้าทายของชีวิต เราจะได้ประโยชน์อย่างไร 
จากการทำาตามแบบฉบับนี้



124

แอลมา 62:39–51  ในช่วงเวลาของความยากลำาบาก บาง 
คนนอบน้อมถ่อมตนต่อพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้า ขณะ
ที่คนอื่นๆ ทำาใจแข็งกระด้าง

เชื้อเชิญนักศึกษาให้อ่าน แอลมา 62:39–41

•	ใน ข้อ 41 อะไรคือความหมายของคำาว่า แข็งกระด้�ง อะไร
คือความหมายของคำาว่า อ่อนลง

•	ท่านคิดว่าเหตุใดชาวนีไฟบางคนจึงแข็งกระด้างเพราะสง-
ครามขณะที่คนอื่นๆ อ่อนลง

•	ตามถ้อยคำาของมอรมอนในข้อ  40 เหตุใดชาวนีไฟจึงได้รับ
การละเว้น (ดู แอลมา 10:22–23 ด้วย)

อ่าน โรม 8:28, 35–39 เชื้อเชิญนักศึกษาให้เล่าถึงตอนที่พวก
เขาหันไปหาพระเจ้าเพราะความทุกข์ยากของพวกเขา

อ่าน แอลมา 62:42–51 สนทนาว่าศาสนจักรจะช่วยให้ประเทศ 
ชาติและประชาชนฟื้นตัวจากผลกระทบของสงครามได้อย่างไร  
เป็นพยานว่าพระเจ้าทรงสามารถเยียวยาบาดแผลทั้งหมดอัน 
เกิดจากสงครามได้ ท่านอาจต้องการช้ีให้เห็นด้วยว่าพระเจ้าทรง 
เยียวยาประเทศท่ีเกิดสงครามได้ฉันใด พระองค์ย่อมทรงเยียวยา 
เราแต่ละคนขณะที่เราประสบความยากลำาบากได้ฉันนั้น

ขอให้นักศึกษาใคร่ครวญการสนทนาที่พวกเขามีเกี่ยวกับบท 
ต่างๆ ในพระคัมภีร์มอรมอนเรื่องสงคราม (แอลมา 43–62)  
ทบทวนหลักธรรมบางประการที่ท่านและนักศึกษาสนทนาไป
แล้วขณะศึกษาบทเหล่านี้

•	ท่านคิดว่าเหตุใดมอรมอนจึงบันทึกเรื่องสงครามไว้มาก

สรุปด้วยความคิดของท่านเองเก่ียวกับสงคราม แบ่งปันประจักษ์ 
พยานของท่าน

แบ่งปันคำาแนะนำาของประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสันในคู่มือ
นักศึกษาหน้า  260 จากนั้นขอให้นักศึกษาไตร่ตรองคำาถามต่อ
ไปนี้โดยไม่ต้องตอบออกเสียง

•	ท่านสามารถประยุกต์ใช้คำาแนะนำาของประธานเบ็นสันได้ใน
ทางใด

แอลมา 60–61 พระเจ้าทรงคาดหวังให้เราปกป้อง
อิสรภาพ

อธิบายว่าแต่ละประเทศมีคนรักชาติมากมาย—ชายหญิงท่ีรัก 
ประเทศชาติของตนและสนับสนุนอิสรภาพของประชาชน เรา 
ถือว่าพวกเขาเป็นคนรักชาติเพราะลักษณะพิเศษและความ 
สามารถที่พวกเขาครอบครอง แบ่งนักศึกษาเป็นคู่ๆ ขอให้นัก- 
ศึกษาคนหนึ่งในแต่ละคู่อ่านคำาพูดของแม่ทัพโมโรไนในบทที่  
60 และขอให้อีกคนหนึ่งอ่านคำาพูดของเพโฮรันในบทที่ 61 ขอ
ให้พวกเขามองหาลักษณะนิสัยของโมโรไนและเพโฮรันที่พวก
เขารู้สึกว่าสำาคัญต่อการช่วยประชาชาติพิทักษ์อิสรภาพของตน 
จากนั้นให้พวกเขาแบ่งปันกันว่าพวกเขาพบอะไร รายการของ
พวกเขาอาจได้แก่ลักษณะนิสัยต่อไปนี้

แม่ทัพโมโรไน
(แอลมา	60)

เพโฮรัน
(แอลมา	61)

องอาจ	(ข้อ 2) โศกเศร้าเพราะความทุกข์
ของผู้อื่น	(ข้อ 2)

ห่วงใยความผาสุกของผู้อื่น	
(ข้อ 10)

ปรารถนาจะป้องกัน
อิสรภาพ	(ข้อ 6)

ระลึกถึงพรในอดีต	
(ข้อ 20)

ไม่ขุ่นเคืองเพราะคำาวิพากษ์
ตำาหนิ	(ข้อ 9)

•	ท่านประทับใจอะไรมากที่สุดเกี่ยวกับแม่ทัพโมโรไนและเพ- 
โฮรัน

•	ตามที่กล่าวไว้ในบทเหล่านี้ เจตคติแบบคนรักชาติมีลักษณะ
อย่างไร

•	ท่านสามารถรวมหลักธรรมเหล่านี้ไว้ในชีวิตท่านได้อย่างไร

•	ท่านเคยเห็นตัวอย่างอะไรบ้างของหลักธรรมเหล่านี้ในผู้อื่น

บทที่ 34
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•	ผู้คนทำาอย่างไรเพ่ือพยายามแก้ไขความขัดแย้งว่าใครจะเป็น 
หัวหน้าผู้พิพากษา

•	เหตุใดการออกเสียงจึงไม่ทำาให้ความขัดแย้งหมดไป

อธิบายว่าขณะที่ชาวนีไฟกำาลังต่อสู้กับความขัดแย้งภายใน 
อันตรายแบบใหม่กำาลังมาจากภายนอก อ่านข้อ  14–15 ให ้
นักศึกษาฟัง ให้นักศึกษาอ่านข้อ  18–22 อย่างรวดเร็ว เพื่อหา
ผลจากการโจมตีของชาวเลมัน

•	การโจมตีครั้งนี้ทำาให้เสียเมืองใด

•	อะไรทำาให้ชาวนีไฟถูกโจมตีได้ง่าย

เพื่อช่วยนักศึกษาประยุกต์ใช้หลักธรรมในข้อเหล่านี้ เชื้อเชิญ 
พวกเขาให้บอกด้านต่างๆ ในชีวิตผู้คนท่ีเสียระบบได้เพราะความ 
ขัดแย้ง เขียนคำาตอบของพวกเขาไว้บนกระดาน คำาตอบอาจ 
ได้แก่ มิตรภาพ ครอบครัว ชีวิตแต่งงาน งานอาชีพ และอื่นๆ

เลือกคำาตอบของนักศึกษามาหน่ึงหรือสองคำาตอบ เช้ือเชิญพวก 
เขาให้บอกวิธีหลีกเลี่ยง (หรือแก้ไข) สถานการณ์ลำาบากของ 
ความขัดแย้ง ตัวอย่างเช่น กิจกรรมใดที่จะส่งเสริมความสามัคคี 
ในครอบครัวและหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง หรือถ้าครอบครัวกำาลัง 
เป็นทุกข์จากความขัดแย้ง พวกเขาจะทำาอะไรได้บ้างเพ่ือลดหรือ 
ขจัดความขัดแย้ง

ฮีลามัน 1:11–12; 2 การม่ัวสุมลับสามารถนำาไปสู่หายนะ 
ของสังคม

เชิญนักศึกษาคนหนึ่งออกมาถือไม้เล็กๆ หน้าชั้น อธิบายว่าไม้ 
หมายถึงแต่ละคน สาธิตให้ดูว่าไม้นั้นหักง่ายเพียงใด จากนั้น 
ให้นำาไม้เล็กๆ หลายอันมารวมกัน อธิบายว่าไม้มัดนี้หมายถึง
แต่ละคนที่รวมเป็นหนึ่งเดียว สาธิตให้ดูว่ายากเพียงใดที่จะหัก
แม้กระทั่งไม้อันเดียวเมื่อมัดไม้ทั้งหมดรวมกัน

•	เราเรียนรู้อะไรบ้างจากบทเรียนที่ใช้อุปกรณ์ดังกล่าว

•	เราสามารถใช้พลังมากมายเพ่ือจุดประสงค์อันชอบธรรมได้
อย่างไร

•	เราสามารถใช้พลังนั้นเพื่อจุดประสงค์อันชั่วร้ายได้อย่างไร

ชี้ให้เห็นว่าซาตานใช้พลังมากมายเพื่อส่งเสริมความชั่วร้ายใน 
หมู่ชาวนีไฟผ่านการม่ัวสุมลับ ขอให้นักศึกษาคนหน่ึงอ่านฮีลามัน 
1:11–12 ซึ่งอธิบายจุดเริ่มต้นของพวกโจรแกดิแอนทันผ่านการ 
กระทำาของคิชคูเม็น

ฮีลามัน 1–4

บทที ่   35

บทนำา
เรามีชีวิตอยู่ในยุคที่ความชั่วร้ายเพิ่มขึ้นทุกวัน และยิ่งใกล้การ 
เสด็จมาครั้งที่สองของพระผู้ช่วยให้รอด ความชั่วร้ายยิ่งเพิ่มขึ้น 
ขณะท่ีนักศึกษาศึกษาเหตุการณ์ต่างๆ ในพ้ืนท่ีของทวีปอเมริกา 
ก่อนการเสด็จมาคร้ังแรกของพระผู้ช่วยให้รอด พวกเขาจะเข้าใจ 
ความแตกต่างระหว่างความชั่วร้ายกับความชอบธรรมมากขึ้น  
ท่านสามารถช่วยให้พวกเขาตระหนักและปรารถนาความสงบ
และความรุ่งเรืองซึ่งมาถึงคนที่ยังมั่นคงในศรัทธาในช่วงของ
การทดลอง

หลักคำาสอนและหลักธรรมบางประการ
•	ความขัดแย้งบ่อนทำาลาย (ดู ฮีลามัน 1:1–9, 14–24)

•	การมั่วสุมลับสามารถนำาไปสู่หายนะของสังคมได้ (ดู ฮีลามัน 
1:11–12; 2)

•	คนนอบน้อมและคนชอบธรรมได้รับการชำาระให้บริสุทธิ์และ
ได้รับพลังจากพระเจ้า ส่วนคนจองหองและคนบาปถูกทิ้งให้
อยู่กับกำาลังของตน (ดู ฮีลามัน 3:27–37; 4)

ข้อเสนอแนะสำาหรับการสอน
ฮีลามัน 1:1–9, 14–24 ความขัดแย้งบ่อนทำาลาย
อ่าน ฮีลามัน 1:1 กับนักศึกษา จากนั้นขอให้พวกเขาดู ข้อ 2–4 
เพื่อระบุ “สถานการณ์ลำาบากร้ายแรง” ดังกล่าวไว้ใน ข้อ  1  
(พวกเขาอาจบอกว่าสถานการณ์ลำาบากร้ายแรงคือการที่ต้อง 
มีคนเข้ามาแทนที่หัวหน้าผู้พิพากษา ถ้าพวกเขาตอบเช่นนั้นให้ 
พวกเขามองหาคำา—หรือรูปแบบคำาที่ต่างออกไป—พูดซ้ำาหลาย
ครั้งในข้อ  2–4 บอกพวกเขาว่าคำาดังกล่าวบ่งบอกว่าเหตุใดการ 
แทนท่ีหัวหน้าผู้พิพากษาจึงกลายเป็นสถานการณ์ลำาบากร้ายแรง 
คำานั้นคือ คว�มขัดแย้ง หรือ ขัดแย้ง)

ขอให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่านคำากล่าวของเอ็ลเดอร์โจเซฟ บี. เวิร์ธ
ลินในคู่มือนักศึกษาหน้า 262

•	เราจะได้ประโยชน์ด้านใดบ้างจากการจดจำาว่าความขัดแย้ง
เป็นเครื่องมือของซาตาน

ขอให้นักศึกษาคนหน่ึงอ่านคำากล่าวของประธานเจมส์ อี. เฟาสท์ 
ในคู่มือนักศึกษาหน้า 262

•	ตามที่ประธานเฟาสท์กล่าว เกิดอะไรขึ้นเมื่อเราขัดแย้งกัน

เชื้อเชิญนักศึกษาให้อ่าน ฮีลามัน 1:5–7
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ฮีลามัน 3:20–30 เมื่อเรารักษาพระบัญญัติของพระเจ้า 
เราย่อมรุ่งเรืองในงานของพระองค์

ถามนักศึกษาว่าพวกเขาคิดว่าคนส่วนใหญ่จะให้นิยาม คว�ม
รุ่งเรือง ว่าอย่างไร

ให้นักศึกษาจับคู่และศึกษาแนวคิดเร่ืองความรุ่งเรืองใน ฮีลามัน 
3:20–30 ขณะท่ีพวกเขาศึกษาและสนทนาข้อเหล่าน้ีด้วยกัน ขอ 
ให้พวกเขาทำาเครื่องหมายคำาและวลีสำาคัญๆ เกี่ยวกับสภาพ 
ความรุ่งเรืองของนีไฟ ขอให้พวกเขาหาคำาตอบของคำาถามต่อไป 
นี้ด้วย

•	ความรุ่งเรืองที่พูดถึงเทียบได้อย่างไรกับนิยามความรุ่งเรือง
ของโลก

•	หลักธรรมใน ข้อ 29–30 เกี่ยวข้องกับความรุ่งเรืองในทางใด

เมื่อการสนทนาเป็นคู่เสร็จสิ้นลง ขอให้อาสาสมัครสองสามคน
แบ่งปันความเข้าใจกับคนอื่นๆ ในชั้น

ฮีลามัน 3:27–37; 4 คนนอบน้อมและคนชอบธรรมได้
รับการชำาระให้บริสุทธิ์และได้รับพลังจากพระเจ้า ส่วน
คนจองหองและคนบาปถูกทิ้งให้อยู่กับกำาลังของตน

ให้ดูผ้าสกปรกผืนหน่ึง บอกว่าผ้าผืนน้ีหมายถึงคนฝักใฝ่ทางโลก 
จากนั้นให้ดูผ้าสีขาวสะอาด (เช่น ผ้าเช็ดหน้า)

•	อะไรช่วยให้บุคคลเป็นเหมือนผ้าสะอาดผืนนี้ (เขียนคำาตอบ
ของนักศึกษาไว้บนกระดาน)

ขอให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่าน ฮีลามัน 3:35

•	ท่านคิดว่าการยอมถวายใจเราต่อพระผู้เป็นเจ้าหมายความ
ว่าอย่างไร

ขอให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่านนิยามของ ทำ� (ชำ�ระ) ให้บริสุทธิ์ 
(ก�ร) จากคู่มือพระคัมภีร์ ซึ่งอ้างไว้ในคู่มือนักศึกษาหน้า 265

•	การชำาระให้บริสุทธิ์เป็นเหตุการณ์หนึ่งหรือกระบวนการหนึ่ง
หรือไม่ เพราะเหตุใด

เชื้อเชิญนักศึกษาให้อ่านฮีลามัน 3:27–30 หยุดหลังจากอ่าน 
แต่ละข้อและขอให้นักศึกษาบอกหลักธรรมในข้อนั้นที่เกี่ยวข้อง
กับการชำาระให้บริสุทธิ์ ให้พวกเขาได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับ 
วลีอื่นๆ ที่สำาคัญต่อพวกเขาด้วย

ขอให้นักศึกษาทบทวนหัวบทของฮีลามัน 2 เชื้อเชิญพวกเขา 
ให้อ่านฮีลามัน 2:4–5, 8 และบอกจากข้อเหล่านี้ว่าแกดิแอนทัน
เต็มใจทำาอะไรเพื่อให้ได้พลังและสิทธิอำานาจเหนือผู้คน

ช้ีให้เห็นว่าสังคมประกอบด้วยแต่ละบุคคล เพ่ือให้สังคมล่มสลาย 
หลายๆ คนต้องยอมจำานนอิทธิพลของความชั่วร้าย

ขอให้นักศึกษาระบุตัวอย่างสมัยใหม่ของกลุ่มคนหรืออิทธิพล 
บ่อนทำาลาย (ตัวอย่างเช่น ท่านอาจต้องการให้พวกเขาเปิดอ่าน 
คำากล่าวของเอ็ลเดอร์เอ็ม.  รัสเซลล์ บัลลาร์ดในคู่มือนักศึกษา
หน้า 262–263 คำากล่าวนี้มีอยู่ในดีวีด	ี A 	ด้วย)

ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจว่าซาตานอยู่เบ้ืองหลังการม่ัวสุมลับเสมอ 
เตือนนักศึกษาว่าซาตานมีประสบการณ์กว้างขวางในการหลอก 
ผู้คน แต่พระวิญญาณของพระเจ้าสามารถช่วยเราไม่ให้ตกเป็น 
เหยื่อคำาเท็จของซาตานได้ ท่านอาจต้องการเชื้อเชิญนักศึกษา
ให้อ่าน หลักคำาสอนและพันธสัญญา 10:5  ซึ่งสอนว่าการ
สวดอ้อนวอนทำาให้เรามีพลังต่อต้านซาตาน

ท่านอาจต้องการดึงความสนใจมายังข้อเท็จจริงที่ว่าแผนของ 
แกดิแอนทันเพื่อโค่นล้มการปกครองในสมัยนั้นล้มเหลวเพราะ 
การแทรกแซงจากผู้รับใช้ของฮีลามัน (ดู ฮีลามัน 2:6–10) ถึงแม้ 
บางคร้ังความช่ัวร้ายอาจทวีความรุนแรงรอบตัวเรา แต่เราสามารถ 
ยืนหยัดมั่นคงในความชอบธรรมและต่อต้านความชั่วได้

ฮีลามัน 3:20 เราควรพยายาม ทำาสิ่งถูกต้องตลอดเวลา

ขอให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่านฮีลามัน 3:20

•	คำาใดใน ฮีลามัน 3:20 แสดงให้เห็นว่าฮีลามันพอใจในการ
ทำาสิ่งถูกต้อง (ตลอดเวล�)

•	ในชีวิตท่าน ท่านเคยเห็นผลอะไรบ้างเมื่อท่านพยายามเชื่อ
ฟังพระบัญญัติตลอดเวลา

•	หลังจากนักศึกษาแบ่งปันข้อคิดเกี่ยวกับคำาถามนี้แล้ว เชื้อ 
เชิญพวกเขาให้เขียนสรุปเน้ือหาท่ีพวกเขาจะใช้พูดเรื่องการ
เชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้าอย่างเสมอต้นเสมอปลาย

บอกนักศึกษาว่าเราก็เหมือนฮีลามัน ต้องพยายาม “ทำาสิ่งที่ถูก
ต้องในสายพระเนตรของพระผู้เป็นเจ้าตลอดเวลา” (ฮีลามัน  
3:20) ท่านอาจขอให้ชั้นเรียนร้องเพลง “ทำาแต่ความดี” (เพลง 
สวด บทเพลงที่ 117) หรือท่านอาจต้องการให้คนที่ร้องเพลงได้ 
ดีร้องเพลงสวดเพลงนี้โดยให้ทั้งชั้นร่วมร้องในท่อนสร้อย

บทที่ 35
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ฮีล�มัน 1–4

•	เหตุใดความจองหองจึงมักเกิดจากน้อยไปมาก

•	เหตุใดจึงขจัดความจองหองได้ยากข้ึนหลังจากความจองหอง 
มีโอกาสเติบโต

•	การสวดอ้อนวอนและการศึกษาพระคัมภีร์ทุกวันอาจเติบโต
คล้ายกันแต่ในทางบวกอย่างไร

ให้นักศึกษาหาผลลัพธ์บางอย่างของความจองหองดังกล่าวไว้ 
ในฮีลามัน 4:12–13 ท่านอาจต้องการเปรียบเทียบคนท่ีบรรยาย 
ไว้ในข้อเหล่านี้ผู้โอ้อวดในกำาลังของตนและ “ถูกทิ้งให้อยู่กับ 
กำาลังของตนเอง” กับคนท่ีบรรยายไว้ในฮีลามัน 3:35 ผู้ “เข้มแข็ง 
ยิ่งขึ้นและยิ่งขึ้นในความนอบน้อมของตน” ช่วยให้นักศึกษาเข้า 
ใจว่าความจองหองอาจเร่ิมจากน้อยแต่เพ่ิมข้ึนจนมีผลมหาศาล

แบ่งปันคำากล่าวต่อไปนี้ของเอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์  อาร์. ฮอลแลนด์
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

“อย่ากลัวแผลเป็นท่ีอาจเกิดจากการปกป้องความจริงหรือ 
ต่อสู้เพื่อความถูกต้อง แต่จงระวังแผลเป็นที่ทำาให้เสียรูป 
ทางวิญญาณ ที่เกิดแก่ท่านในกิจกรรมที่ท่านไม่ควรทำา ที่ 
เกิดขึ้นแก่ท่านในที่ซึ่งท่านไม่ควรไป” (ใน Conference  
Report, Oct. 1998, 101; หรือดู เลียโฮน� ม.ค. 1999 
หน้า 91)

•	ท่านคิดว่าเอ็ลเดอร์ฮอลแลนด์หมายถึงอะไรเมื่อท่านพูดถึง 
“แผลเป็น . . .  ที่เกิดขึ้นแก่ท่านในที่ซึ่งท่านไม่ควรไป” 

ให้นักศึกษาอ่าน ฮีลามัน 4:23–26

•	เกิดอะไรขึ้นกับผู้คนเมื่อพวกเขาเริ่มไปตามเส้นทางแห่งบาป

•	ใน ข้อ 25 ให้ทางออกอย่างไรสำาหรับคนที่รู้ตัวว่ากำาลังอยู่ใน
เส้นทางแห่งบาป

•	ความชอบธรรมนำาไปสู่ความเข้มแข็งในทางใด

สรุปบทเรียนโดยอ่าน ฮีลามัน 4:15 กระตุ้นนักศึกษาให้สำารวจ 
ชีวิตตนเองและกำาหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้มีความเข้มแข็ง
และความสุข

เมื่อจบการสนทนาเกี่ยวกับการชำาระให้บริสุทธิ์ซึ่งเกิดขึ้นเม่ือเรา 
ยอมถวายใจเราต่อพระผู้เป็นเจ้า ท่านอาจต้องการเชื้อเชิญนัก- 
ศึกษาให้ใช้เวลาสักครู่เขียนว่าพวกเขาจะประยุกต์ใช้หลักธรรม
เหล่านี้ในชีวิตพวกเขาอย่างไร

ขอให้นักศึกษาอ่าน ฮีลามัน 3:29–30 ในใจและทำาเครื่องหมาย
ทุกอย่างที่พวกเขาพบซึ่งพูดถึงสิ่งท่ีพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า
ทำาได้ จากนั้นให้ถามคำาถามต่อไปนี้

•	พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า “มีชีวิตและทรงพลัง” อย่างไร

•	พระวจนะสามารถ “แยก” “กลโกงและบ่วงและกลอุบายของ
มารทั้งหมด” ออกจากกันหรือตัดเป็นชิ้นๆ ได้อย่างไร

•	สุดท้ายแล้วพระวจนะจะนำาเราไปที่ใด

เพื่อเน้นว่าพระคัมภีร์ช่วยเราต่อสู้กับบ่วงของปฏิปักษ์ ให้อ่าน 
คำากล่าวของประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน (1899–1994)  
ประธานศาสนจักรคนที่ 13

“ความสำาเร็จในความชอบธรรม พลังความสามารถเพื่อ 
หลีกเลี่ยงการหลอกลวงและต่อต้านการล่อลวง การนำา 
ทางในชีวิตประจำาวันของเรา การเยียวยาจิตวิญญาณ— 
เหล่านี้คือคำาสัญญาเพียงไม่กี่ข้อท่ีพระเจ้าประทานแก่ผู้ 
จะมาสู่พระวจนะของพระองค์ พระเจ้าทรงสัญญาและจะ 
ไม่ทำาให้เกิดสัมฤทธิผลอย่างน้ันหรือ แน่นอนว่าถ้าพระองค์ 
ทรงบอกเราว่าส่ิงเหล่าน้ีจะมาถึงเราถ้าเรายึดมั่นในพระ 
วจนะของพระองค์ เมื่อนั้นพรย่อมเป็นของเราได้ และถ้า 
เราไม่ยึดม่ัน เราอาจสูญเสียพร เราอาจขยันหม่ันเพียรมาก 
ในด้านอื่น แต่พรบางอย่างพบเฉพาะในพระคัมภีร์ เฉพาะ
ในการมาหาพระวจนะของพระเจ้าและยึดไว้ให้มั่นขณะที่ 
เราบุกเบิกทางฝ่าหมอกแห่งความมืดไปจนถึงต้นไม้แห่ง
ชีวิต” (“The Power of the Word,” Ensign, May 1986, 82)

เชื้อเชิญนักศึกษาให้ค้นคว้า ฮีลามัน 3:33–34, 36 และมองหา 
วลีท่ีแสดงว่าความจองหองเพ่ิมข้ึนในตัวเราได้อย่างไร  (ตัวอย่าง 
เช่น ข้อ 33 กล่าวว่า ความจองหอง “เริ่มเข้ามาสู่ . . .  หัวใจผู้คน” 
ข้อ 34 กล่าวว่า ผู้คน “ทะนงตนด้วยความถือดี” ข้อ 36 กล่าวว่า 
“ความจองหองอย่างรุนแรง . . .  เข้าไปถึงใจผู้คน”)
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ให้นักศึกษาแต่ละคนอ่านฮีลามัน 5:4–13 แนะนำาให้พวกเขา 
ทำาเครื่องหมายเน้นคำาว่า จงจำ� ทุกครั้งที่อ่านเจอ ถามนักศึกษา
ว่าพวกเขาคิดว่าเหตุใดฮีลามันใช้คำานี้หลายครั้ง ท่านอาจต้อง 
การให้พวกเขาอ่านคำากล่าวของประธานสเป็นเซอร์  ดับเบิลยู. 
คิมบัลล์ในคู่มือนักศึกษาหน้า 269

•	เราสามารถทำาสิ่งใดได้บ้างที่จะช่วยให้เราจดจำาพระผู้ช่วยให้
รอดและพันธสัญญาของเราทุกวัน

ให้นักศึกษาเปิดไปที่ ข้อ 5–13 และระบุสิ่งที่ฮีลามันกระตุ้นบุตร
ชายให้จดจำา ท่านอาจต้องการเขียนคำาตอบของนักศึกษาไว้บน 
กระดาน เชื้อเชิญพวกเขาให้คิดหาวิธีประยุกต์ใช้คำาแนะนำาของ 
ฮีลามันในชีวิตพวกเขา รายการต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของสิ่งที่นัก 
ศึกษาอาจจะพบ

ฮีลามันกระตุ้นบุตรชายให้จดจำา

1. ที่จะรักษาพระบัญญัติ (ดู ข้อ 6)

2. ว่าชื่อของพวกเขาต้ังตามชื่อคนท่ีเป็นแบบอย่างของการทำา 
งานดี (ดู ข้อ  6–7; สำาหรับข้อมูลที่ว่าชื่อของบุคคลที่ยิ่งใหญ่ 
ในอดีตสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้เราดำาเนินชีวิตอย่างชอบ- 
ธรรมได้อย่างไร ให้ดูคำากล่าวของประธานจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ 
ในคู่มือนักศึกษาหน้า 268–269)

3. ประจักษ์พยานของกษัตริย์เบ็นจามินเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ 
(ดู ข้อ 9; ดู โมไซยาห์ 2–5 ด้วย)

4. ว่าไม่มีวิธีอื่นใดของความรอดนอกจากโดยทางพระโลหิตที่
ชดใช้ของพระเยซูคริสต์ (ดู ข้อ 9)

5. ว่าพระผู้ช่วยให้รอดทรงไถ่ผู้คนจากบาปของพวกเขาตาม 
“เงื่อนไขของการกลับใจ” (ข้อ 10–11)

6. ว่าพวกเขาต้องสร้างรากฐานของชีวิตบนศิลาแห่งพระเยซู
คริสต์ (ข้อ 12)

ให้นักศึกษาอ่าน ฮีลามัน 5:14

•	นีไฟและลีไฮทำาอะไรเพราะพวกเขาจดจำาคำาแนะนำาของ 
ฮีลามัน

•	การจดจำาหลักคำาสอนเหล่านี้ช่วยเราได้อย่างไร

เพื่อช่วยให้นักศึกษาจดจำา ฮีลามัน 5:12  ให้พวกเขาดูหิน
ก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งและถามว่าจะเกิดอะไรกับหินก้อนนี้ถ้ามีคน
ทิ้งไว้กลางพายุ อ่าน ฮีลามัน 5:12 แล้วให้พวกเขาดูทรายกำามือ
หนึ่งและถามว่าอาจเกิดอะไรขึ้นกับทรายเหล่านี้เมื่อโดนพายุ

ฮีลามัน 5–9
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บทนำา
ฮีลามันบทท่ี 5–9 เล่าสถานการณ์ลำาบากของผู้คนท่ีเต็มไปด้วย 
ความจองหอง หลงทาง และน้อมรับความชั่วร้าย ทั้งยังพูดถึง 
พลังที่มาสู่ผู้คนซึ่งยังดำารงความชอบธรรม แน่วแน่ และซื่อสัตย์ 
ต่อพระบิดาบนสวรรค์ทั้งที่ผู้อื่นไม่ใส่ใจพระบัญญัติและหลัก- 
ธรรมแห่งความรอด นักศึกษาสามารถดึงพลังมาจากแบบอย่าง
ของนีไฟกับลีไฮและคนเหล่านั้นที่เชื่อถ้อยคำาและคำาสอนของ
พวกเขา พวกเขาจะเห็นว่าการดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณและ 
รักพระบิดาบนสวรรค์อยู่ในวิสัยที่ทำาได้แม้เมื่ออิทธิพลของโลก
รายล้อมพวกเขา พวกเขาสามารถ “จำาไว้ว่าบนศิลาของพระผู้
ไถ่ของเรา, ผู้ทรงเป็นพระคริสต์, พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า, ที่ 
[พวกเขา] ต้องสร้างรากฐาน [ของพวกเขา]” (ฮีลามัน 5:12) 
และพวกเขาสามารถเรียนรู้ที่จะ “มองดูพระบุตรของพระผู้เป็น 
เจ้าด้วยศรัทธา” (ฮีลามัน 8:15)

หลักคำาสอนและหลักธรรมบางประการ
•	เราเสริมแนวป้องกันความชั่วให้ชีวิตเราโดยสร้างบนรากฐาน

ของพระคริสต์ (ดู ฮีลามัน 5:1–14)

•	ศรัทธาในพระเยซูคริสต์และการกลับใจเปลี่ยนแปลงใจและ
นำามาซึ่งสันติสุข (ดู ฮีลามัน 5:14–52)

•	ซาตานคือผู้ก่อให้เกิดความไม่ชอบธรรมท้ังมวล (ดู ฮีลามัน 6)

•	“ท่านจะพินาศเว้นแต่ท่านจะกลับใจ” (ดู ฮีลามัน 7; 8:1–12)

•	ศาสดาพยากรณ์ทั้งหลายเป็นพยานถึงพระเยซูคริสต์และ
การชดใช้ของพระองค์ (ดู ฮีลามัน 8:13–23)

ข้อเสนอแนะสำาหรับการสอน
ฮีลามัน 5:1–14 เราเสริมแนวป้องกันความชั่วให้ชีวิต
เราโดยสร้างบนรากฐานของพระคริสต์ 
ขอให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่าน ฮีลามัน 5:2 ดึงความสนใจของนัก 
ศึกษามาที่วลี “กำาลังสุกงอมเพื่อความพินาศ” ให้ชั้นเรียนดูผล
ไม้ชิ้นหนึ่งที่เน่าแล้ว อธิบายว่าเช่นเดียวกับผลไม้ชิ้นนี้ที่สุกจน
เน่า ผู้คนเสื่อมเมื่อพวกเขา “สุกงอมอยู่ในความชั่วช้าสามานย์” 
(อีเธอร์ 2:9)

เขียน ฮีล�มัน 5:2–3; 6:37–40 บนกระดาน ให้นักศึกษาอ่านข้อ 
เหล่านี้ในใจและระบุด้านที่ประชาชาติชาวนีไฟกำาลัง “สุกงอม 
เพื่อความพินาศ” เชื้อเชิญนักศึกษาให้แบ่งปันสิ่งที่พวกเขาพบ
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ฮีลามัน 5:14–52 ศรัทธาในพระเยซูคริสต์เปลี่ยนแปลง
ใจและนำามาซึ่งสันติสุข

แบ่งปันคำากล่าวต่อไปนี้ของเอ็ลเดอร์ริชาร์ด  จี. สก็อตต์แห่ง 
โควรัมอัครสาวกสิบสอง

“ผลแห่งการกลับใจอันแท้จริงคือการให้อภัยพระผู้เป็นเจ้า 
ซึ่งเปิดประตูรับพันธสัญญาและศาสนพิธีทั้งหมดที่ให้ไว้ 
บนแผ่นดินโลก และมีความสุขในพรที่ตามมา เมื่อเกิด 
การกลับใจเต็มท่ีและเราได้รับการชำาระให้บริสุทธ์ิ ก็จะเกิด 
วิสัยทัศน์ใหม่ของชีวิตและโอกาสอันรุ่งโรจน์” (ใน Con- 
ference Report, Oct. 2004, 16; หรือดู เลียโฮน� พ.ย. 
2004 หน้า 20)

ขณะที่นักศึกษาอ่านและสนทนาเรื่องราวในฮีลามัน 5 กระตุ้น 

พวกเขาให้มองหาหลักฐานของ “วิสัยทัศน์ใหม่ของชีวิต” ใน 

บรรดาคนที่ตอบรับการสั่งสอนของนีไฟและลีไฮ

อ่านฮีลามัน 5:14–19 กับนักศึกษา ขณะท่ีท่านอ่าน ให้นักศึกษา

มองหาคำาตอบของคำาถามต่อไปนี้

•	ตามที่กล่าวไว้ในข้อเหล่านี้ อะไรเอื้อต่อความสำาเร็จของนีไฟ

และลีไฮในการสั่งสอนการกลับใจ

•	เกิดอะไรขึ้นอันเนื่องจากการสั่งสอนของพวกเขา

เชื้อเชิญนักศึกษาให้แบ่งปันสิ่งที่พวกเขาพบ

•	การกลับใจที่แท้จริงเปลี่ยนแปลงใจของบุคคลและนำามาซึ่ง

สันติสุขอย่างไร

ให้ดูภาพนีไฟกับลีไฮในหน้า 130

ให้นักศึกษาเห็นภาพรวมของเหตุการณ์ท่ีเหลือในฮีลามัน 5 โดย 

ขอให้พวกเขาอ่านหัวบท เริ่มจาก “นีไฟและลีไฮพาผู้คนมาก 

มายเปล่ียนใจเล่ือมใสและถูกคุมขัง” จากน้ันให้แบ่งช้ันเรียนออก 

เป็นห้ากลุ่มและมอบหมายช่วงพระคัมภีร์ต่อไปนี้ให้กลุ่มละช่วง 

พร้อมคำาถามที่ให้มา ท่านอาจต้องการเขียนคำาถามลงในแผ่น 

กระดาษไว้ล่วงหน้า

•	การล่อลวงของซาตานเหมือนพายุในทางใด

•	เราจะเปรียบก้อนหินกับพระเยซูคริสต์ได้อย่างไร

•	ท่านคิดว่าสร้างรากฐานบนศิลาของพระเยซูคริสต์หมายความ 
ว่าอย่างไร ฮีลามันให้สัญญาอะไรกับบุตรชายถ้าพวกเขาจะ
สร้างบนศิลานี้

•	การสร้างชีวิตเราบนคำาสอนของพระคริสต์ช่วยเราต้านพายุ
ของซาตานและการทดลองของชีวิตอย่างไร

แบ่งปันคำากล่าวต่อไปนี้ของเอ็ลเดอร์รัสเซลล์  เอ็ม. เนลสันแห่ง
โควรัมอัครสาวกสิบสอง (ท่านอาจจะต้องอธิบายว่า โครงสร้�ง
ร�กฐ�น เป็นอีกคำาหนึ่งของคำาว่ารากฐาน)

“แม้ว่าฐานอันม่ันคงจะป้องกันปัญหาชีวิตไม่ได้ ลูกท่ีด้ือร้ัน 
ทำาให้บิดามารดาเศร้าโศก ครอบครัวที่แตกร้าวไม่มีวัน
ประสานเหมือนเดิม ความผิดปกติทางเพศเป็นเรื่องที่เข้า 
ใจยาก คู่แต่งงานอาจจะไม่มีลูกด้วยเหตุผลบางอย่าง แม้ 
ในสมัยของเราก็ ‘ปล่อยคนผิดและคนชั่วร้ายไว้ไม่ให้ถูก 
ลงโทษเพราะเงินตราของพวกเขา’ [ฮีลามัน 7:5] เรื่องบาง
เรื่องก็ดูเหมือนไม่ยุติธรรม

“แต่ด้วยโครงสร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง เราสามารถทูลขอ 
ความช่วยเหลือจากพระเจ้าได้ แม้เมื่อเผชิญกับคำาถามที่
ตอบไม่ได้ง่ายๆ . . .

“แม้เราจะไม่รู้ทุกเร่ือง แต่เรารู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์ 
และพระองค์ทรงรักเรา [ดู 1  นีไฟ 11:16–17] การอยู่บน
ฐานที่มั่นคงจะช่วยให้เราพบพลังท่ีจะอดทนต่อภาระหนัก
ของชีวิตได้” (ใน Conference Report, Apr. 2002, 89–90; 
หรือ เลียโฮน� ก.ค. 2002 หน้า 95)

เชื้อเชิญนักศึกษาให้ไตร่ตรองคำาถามต่อไปนี้ในใจ

•	ท่านกำาลังทำาอะไรในแต่ละวันเพื่อสร้างชีวิตท่านบนรากฐาน 
ของพระเยซูคริสต์ ท่านจะทำาอะไรให้ดีข้ึนได้บ้างเพ่ือให้แน่ใจ 
ว่าท่านสร้างชีวิตบนรากฐานที่แน่นอนของพระองค์

แบ่งปันประจักษ์พยานของท่านเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ในฐานะ 
รากฐานที่แน่นอนของเรา แบ่งปันความคิดของท่านว่าเราจะ
สร้างบนรากฐานของพระองค์ได้อย่างไร

ฮีล�มัน 5–9
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ฮีล�มัน 5–9

•	ข้อ 47 ระบุว่าอะไรคือบ่อเกิดของสันติ (ดู โมไซยาห์ 4:3 ด้วย)

หลังจากนักศึกษามีเวลาตอบคำาถามที่มอบหมายมากพอแล้ว 
เชื้อเชิญพวกเขาให้แบ่งปันคำาตอบ

ขณะที่ท่านสรุปบทเรียนส่วนนี้ เชื้อเชิญนักศึกษาให้ไตร่ตรองว่า
พวกเขาจะเติมประโยคต่อไปนี้ให้สมบูรณ์อย่างไร

เพราะสิ่งที่ฉันศึกษาวันนี้ ฉันรู้

	 	
	
เพราะสิ่งที่ฉันศึกษาวันนี้ ฉันรู้สึก
	 	
	
เพราะสิ่งที่ฉันศึกษาวันนี้ ฉันต้องการ
	 	

ฮีลามัน 6 ซาตานคือผู้ก่อให้เกิดความไม่ชอบธรรม 
ทั้งมวล
อธิบายว่าฮีลามัน 5:14–52 สามารถอ่านเป็นตัวอย่างของการ 
สร้างบนศิลาของพระเยซูคริสต์ได้ ทำานองเดียวกัน ฮีลามัน 6 
สามารถอ่านเป็นตัวอย่างของการสร้างบนรากฐานทรายได้ ขณะ 
ที่ท่านสอนพระคัมภีร์ช่วงนี้ นักศึกษาพึงเข้าใจว่าซาตานคือผู้ก่อ
ให้เกิดความไม่มั่นคงทั้งหลาย

อ่าน หลักคำาสอนและพันธสัญญา 93:37–39 กับนักศึกษา  
ท่านอาจต้องการแนะนำาพวกเขาให้อ้างโยงข้อความตอนนี้กับ  
ฮีลามัน 6:21

•	ตามที่กล่าวไว้ในหลักคำาสอนและพันธสัญญา 93:37 เรา 
สามารถทำาอะไรได้บ้างเมื่อเรามีความสว่างและความจริง

•	อะไรยอมให้ซาตานเอาความสว่างและความจริงไปจากเรา

ขอให้นักศึกษาอ่านฮีลามัน  6:9–17 ในใจ 

•	ความรักในความม่ังค่ังทางวัตถุสามารถนำาเราให้สูญเสียความ 
สว่างและความจริงของพระกิตติคุณได้อย่างไร

ขอให้นักศึกษาอ่านฮีลามัน 6:17–40 อย่างรวดเร็ว และระบุ 
พฤติกรรมของการเพิ่มความมืดหรือความชั่วร้ายในหมู่ชาวนีไฟ 
เน้นข้อ 27–30, 35 และ 40 เป็นพิเศษ ขอให้พวกเขาแบ่งปันสิ่ง
ที่พบ

ให้นักศึกษาอ่านฮีลามัน 6:1–4, 20, 36–37 เพื่อเปรียบเทียบ
พฤติกรรมของชาวนีไฟกับพฤติกรรมของชาวเลมัน

กลุ่ม 1

ฮีลามัน 5:20–26

•	เมื่อเราซื่อตรงต่อพันธสัญญาของเรา พรใดจะเป็นเหมือนกับ 
“เสาเพลิง” ล้อมเราไว้

•	“เสาเพลิง” เหล่านี้จะช่วยให้เราเกิดความกล้าในยามยากได้
อย่างไร

กลุ่ม 2

ฮีลามัน 5:27–34

•	คนที่อยู่ใน “เมฆแห่งความมืด” รู้สึกอย่างไร ความรู้สึกเช่นนี้
สามารถส่งผลต่อการพยายามก้าวไปข้างหน้าด้วยศรัทธาได้
อย่างไร

•	ข่าวสารที่ให้โดย “เสียงสงบแห่งความนุ่มนวลอย่างสมบูรณ์”  
ช่วยพวกเขาเอาชนะเมฆแห่งความมืดอย่างไร ทุกวันนี้เรา
ได้ยินข่าวสารเดียวกันในทางใด

กลุ่ม 3

ฮีลามัน 5:35–39

•	ดวงหน้าของนีไฟกับลีไฮสว่างขณะพวกเขาสนทนากับเหล่า 
เทพ ในสมัยของเรา คนท่ีได้รับข่าวสารจากสวรรค์เป็นเหมือน 
แสงสว่างสำาหรับเราอย่างไร

•	นึกถึงคนที่ท่านรู้จักที่ดูเหมือนส่องสว่างในโลกท่ีมืดลงทุก
ขณะ พวกเขามีลักษณะนิสัยอย่างไร

กลุ่ม 4

ฮีลามัน 5:40–44

•	ผู้คนในเมฆแห่งความมืดต้องการรู้อะไร

•	คำาตอบของอมินาแดบต่อคำาขอร้องของพวกเขาสามารถให้ 
แบบฉบับสำาหรับคนท่ีพยายามออกจากความมืดทางวิญญาณ 
ได้อย่างไร

•	ข้อ  44 ระบุว่าอะไรเป็นผลสืบเนื่องจากการหันไปหาพระเจ้า
ด้วยศรัทธาและการกลับใจ

กลุ่ม 5

ฮีลามัน 5:45–52

•	ข้อ  45–52 ให้หลักฐานอะไรยืนยันว่าผู้เปล่ียนใจเล่ือมใสอย่าง 
แท้จริงมี “วิสัยทัศน์ใหม่ของชีวิต” ตามท่ีเอ็ลเดอร์สก็อตต์กล่าว 
 เราจะประสบพรคล้ายกันนี้ได้อย่างไร
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“เม่ือท่านอ่านพระคัมภีร์มอรมอน ให้จดจ่ออยู่ท่ีบุคคลสำาคัญ 
ในหนังสือเล่มน้ี—ต้ังแต่บทแรกจนถึงบทสุดท้าย—พระเจ้า 
พระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนม์ . . .

“. . .ศาสดาพยากรณ์ที่ยิ ่งใหญ่ท่านอื่นๆ ในพระคัมภีร์ 
มอรมอนได้เป็นพยานถึงความบริสุทธ์ิของพระเจ้าพระเยซู 
คริสต์—ตามวิธีและในเวลาของท่านเอง—ในบรรดาท่าน 
เหล่านี้มีพี่ชายของเจเร็ด ซีนัค นีอัม และซีนัสรวมอยู่ด้วย  
ประจักษ์พยานถึงพระเยซูคริสต์ซึ่ง กล่�วไว้ก่อน การ 
ประสูติของพระองค์ในเบธเลเฮมบันทึกไว้โดยกษัตริย์ 
เบ็นจามิน อบินาได แอลมาผู้บิดา แอลมาผู้บุตร อมิวเล็ค  
พวกบุตรของโมไซยาห์ แม่ทัพโมโรไน สองพี่น้องนีไฟกับ 
ลีไฮ และแซมิวเอลชาวเลมัน ในความต่อเนื่องของการ 
ประกาศคำาพยากรณ์ที่ดูเหมือนจะไม่สิ้นสุดจากประจักษ์
พยานของ ‘ศาสดาพยากรณ์ผู้บริสุทธิ์ทั้งหลาย’ [เจคอบ 
4:4] เป็นเวลา ‘หลายพันปีก่อนการเสด็จมาของพระองค์’ 
[ฮีลามัน 8:18]—พระคัมภีร์มอรมอนได้ประกาศอย่างจริง 
จังว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอดและ 
พระผู้ไถ่ของเรา” (ใน Conference Report, Oct. 1999, 
87; หรือดู เลียโฮน� ม.ค. 2000 หน้า 85)

ช่วยให้นักศึกษาเห็นเช่นเดียวกับศาสดาพยากรณ์อีกมากมาย
ว่านีไฟเสี่ยงชีวิตเพื่อเป็นพยานถึงพระเยซูคริสต์และการชดใช้
ของพระองค์

ขอให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่าน ฮีลามัน 8:13–15

เช้ือเชิญนักศึกษาให้ดูรูปโมเสสกับงูทองเหลืองในคู่มือนักศึกษา 
หน้า  272 ท่านอาจต้องการให้พวกเขาอ่านกันดารวิถี 21:5–9 
และ 1 นีไฟ 17:41 ด้วย

•	เพื่อรักษาให้หาย สิ่งหนึ่งที่ชาวอิสราเอลต้องทำาคือมองด ู
งูทองเหลือง แต่คนเป็นอันมากไม่ดู “เพราะความง่ายของทาง” 
(1 นีไฟ 17:41) การกระทำา “ง่าย” อะไรบ้างที่ขอให้เราทำาเพื่อ
แสดงศรัทธาในพระเยซูคริสต์

•	เหตุใดบางครั้งเราจึงลังเลไม่กล้าทำาสิ่งที่ดูเหมือนง่ายเกินไป

•	จาก ฮีลามัน 8:15 เราเรียนรู้ว่างูทองเหลืองคือรูปแบบหรือ
สัญลักษณ์ของพระเยซูคริสต์และการชดใช้ของพระองค์ เรา
สามารถ “มองดูพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าด้วยศรัทธา” ได้
อย่างไร

•	ในช่วงของความชั่วร้ายใหญ่หลวงในบรรดาชาวนีไฟ อะไร
ทำาให้ชาวเลมันสามารถรุ่งเรืองทางวิญญาณได้

•	การกระทำาของชาวเลมันต่างจากการกระทำาของชาวนีไฟ
อย่างไร

•	เจตคติและการกระทำาของชาวเลมันต่อพวกโจรแกดิแอนทัน
ต่างจากของชาวนีไฟอย่างไร

สรุปแนวคิดการสอนเร่ืองน้ีโดยอ่านหลักคำาสอนและพันธสัญญา 
50:23–25 ท่านอาจต้องการแนะนำานักศึกษาให้อ้างโยงข้อความ 
ตอนนี้กับฮีลามัน 6:21 และหลักคำาสอนและพันธสัญญา 93: 
37–39

ฮีลามัน 7; 8:1–12 “ท่านจะพินาศเว้นแต่ท่านจะกลับใจ”

อ่านฮีลามัน 7:1–9, 22–24 กับนักศึกษา

•	ตามที่กล่าวไว้ในข้อเหล่านี้ อะไรทำาให้นีไฟเศร้าโศกมาก

•	นีไฟบอกว่าวิธีเดียวที่ชาวนีไฟจะไม่ “ถูกทำาลายจนสิ้น” คือ
อะไร

อ่าน ฮีลามัน 8:1–9 กับนักศึกษา

•	ผู้คนมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อถ้อยคำาของนีไฟ

•	ท่านคิดว่าเหตุใดบางคร้ังคนท่ีทำาการล่วงละเมิดจึงตอบสนอง 
ถ้อยคำาแห่งความจริงด้วยความโกรธ ผลทางวิญญาณของ
พฤติกรรมนี้มีอะไรบ้าง

สรุปโดยอ่านคำากล่าวของเอ็ลเดอร์เอฟ.  เบอร์ตัน ฮาเวิร์ดในคู่มือ 
นักศึกษาหน้า 271

ฮีลามัน 8:13–23 ศาสดาพยากรณ์ทั้งหลายเป็นพยาน
ถึงพระเยซูคริสต์และการชดใช้ของพระองค์

แนวคิดการสอนเร่ืองน้ีมีศูนย์รวมอยู่ในประจักษ์พยานที่นีไฟ
มอบให้ ไม่ใช่สภาวการณ์อันน่าอัศจรรย์ที่เกี่ยวข้อง ถ้านักศึกษา
ไม่คุ้นเคยกับเรื่องราวการประกาศของศาสดาพยากรณ์นีไฟ 
เก่ียวกับการฆาตรกรรมหัวหน้าผู้พิพากษาและการระบุตัว 
ฆาตรกร ท่านอาจมอบหมายนักศึกษาคนหนึ่งล่วงหน้าให้เล่า
เหตุการณ์ที่บรรยายไว้ใน ฮีลามันบทที่ 8–9

แบ่งปันคำากล่าวต่อไปนี้ของเอ็ลเดอร์รัสเซลล์  เอ็ม. เนลสันแห่ง
โควรัมอัครสาวกสิบสอง (มีอยู่ในดีวีด	ี A 	ด้วย)

บทที่ 36
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ฮีล�มัน 5–9

แบ่งปันความคิดและความรู้สึกของท่านว่าประจักษ์พยาน คำา 
แนะนำา และพระบัญญัติที่ศาสดาพยากรณ์ให้เราช่วยให้เรารู้วิธี 
“มองดูพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าด้วยศรัทธา” อย่างไร (ฮีลามัน 
8:15)

เขียนแผนภูมิต่อไปนี้บนกระดานโดยไม่ต้องเขียนคำาอธิบายใต้ 
หัวข้อ “ลักษณะพิเศษของศาสดาพยากรณ์” เชื้อเชิญนักศึกษา 
ให้อ่านข้อที่อยู่ด้านซ้ายของแผนภูมิ จากนั้นเชิญพวกเขามาที่
กระดานและเขียนสิ่งที่พวกเขาพบเกี่ยวกับลักษณะพิเศษของ
ศาสดาพยากรณ์ คำาตอบที่เป็นไปได้เขียนอยู่ด้านล่าง พร้อม
ข้ออ้างโยงบางข้อที่นักศึกษาอาจต้องการบันทึกไว้ในพระคัมภีร์
ของพวกเขา

พระคัมภีร์ ลักษณะพิเศษของศ�สด�พย�กรณ์

ฮีลามัน	7:17–19 พวกท่านสอนการกลับใจเสมอ	(ดู	อีเธอร์	9:28;	คพ.	6:9;	11:9	ด้วย)

ฮีลามัน	7:29 ข่าวสารของพวกท่านมาจากพระเจ้า	(ดูอาโมส	3:7;	คพ.	1:38	ด้วย)

ฮีลามัน	8:1,	4,	7 ข่าวสารของพวกท่านมักทำาให้คนชั่วโกรธ	(ดู1 นีไฟ	16:1–3	ด้วย)

ฮีลามัน	8:13–16 พวกท่านเป็นพยานถึงพระเยซูคริสต์ตลอดเวลา	(ดูเจคอบ	7:11	ด้วย)

ฮีลามัน	8:24 มีหลักฐานอื่นสนับสนุนข่าวสารของพวกท่าน	(ดู	แอลมา	30:44	ด้วย)

ฮีลามัน	8:27–28 พวกท่านพยากรณ์หรือบอกสิ่งที่คนอื่นไม่รู้	(ดูโมไซยาห์	8:17	ด้วย)

ให้นักศึกษาอ่านฮีลามัน 8:16–23 ในใจ 

•	ท่านประทับใจอะไรเกี่ยวกับประจักษ์พยานของศาสดาพยา- 

กรณ์เหล่านี้

•	ท่านเห็นอะไรในข้อ  23 ที่สามารถช่วยให้เราเข้าใจว่าเพราะ 

เหตุใดศาสดาพยากรณ์เหล่าน้ีจึงเส่ียงต่อการข่มเหง อันตราย 

และความตายเพื่อเป็นพยานถึงพระผู้ช่วยให้รอด

•	การอ่านหรือฟังประจักษ์พยานของศาสดาพยากรณ์สามารถ

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ประจักษ์พยานของเราได้อย่างไร 

(ดู คพ. 46:13–14)
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ขณะที่นีไฟบุตรของฮีลามันไตร่ตรองการเปิดเผยของพระเจ้าต่อ
เขา เขาได้รับการเปิดเผยเพิ่มเติม (ดู ฮีลามัน 10:2–11)

•	ท่านคิดว่าเหตุใดการไตร่ตรองจึงช่วยให้เราได้รับการเปิดเผย

ขณะที่นักศึกษาสนทนาคำาถามนี้ ท่านอาจต้องการแบ่งปันคำา 
กล่าวต่อไปนี้ของเอ็ลเดอร์นีล  เอ. แม็กซ์เวลล์ (1926–2004)  
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองเกี่ยวกับกระบวนการไตร่ตรอง ท่าน 
อาจเขียนลงในแผ่นใสหรือบนกระดานเพ่ือให้นักศึกษาอ่านพร้อม 
กันได้

“การไตร่ตรองสำาหรับพวกเราส่วนใหญ่ไม่ใช่สิ่งที่เราทำาได้ 
ง่ายๆ การไตร่ตรองเป็นย่ิงกว่าการน่ังเหม่อหรือฝันกลางวัน 
เพราะการไตร่ตรองทำาให้เราจดจ่อและปลุกเร้าเรา ไม่ใช่ 
กล่อมเรา เราต้องจัดเวลา สภาพแวดล้อม และเจตคติ 
เพื่อจะไตร่ตรองให้ได้ ในถ้อยคำาของแอลมา เราต้อง ‘ให้ 
ที่’ (แอลมา 32:27) ความยาวของเวลาในการไตร่ตรอง
ไม่สำาคัญเท่าความจริงจังในการไตร่ตรอง การครุ่นคิดจะ
เกิดขึ้นไม่ได้ท่ามกลางสิ่งรบกวน” (That Ye May Believe 
[1992], 183)

อธิบายว่าเมื่อเราใช้เวลาไตร่ตรอง เราเปิดความคิดเพื่อรับรู้พระ
ประสงค์ของพระบิดาบนสวรรค์ในชีวิตเรา

ขอให้นักศึกษาบรรยายความแตกต่างระหว่างการฝันกลางวัน 
กับการไตร่ตรอง เขียนประเภทต่างๆ ต่อไปน้ีบนกระดาน อ�ชีพ 
ก�รรับใช้ในศ�สนจักร ก�รเรียน และ ก�รแต่งง�น ขอให้นัก 
ศึกษานึกถึงคำาถาม ข้อกังวล หรือการท้าทายที่พวกเขามีใน 
ประเภทใดประเภทหนึ่งและจดลงไป ขณะพวกเขาทำาเช่นนั้น  
ท่านจะเขียนบนกระดานดังนี้ ง�นมอบหม�ย ไตร่ตรองก�ร
ท้�ท�ยนี้และเขียนคว�มประทับใจที่เข้�ม�ในใจท่�น จ�กนั้น
ให้ลงมือปฏิบัติอันจะส่งผลในท�งบวก

หลังจากนักศึกษามีเวลาเขียนสองสามนาที ดึงความสนใจของ 
พวกเขามายังงานมอบหมายที่ท่านเขียนไว้บนกระดาน กระตุ้น 
พวกเขาให้ทำางานมอบหมายน้ีอย่างจริงจัง—หาสถานที่สงบ
และใช้เวลาไตร่ตรอง

แบ่งปันคำากล่าวต่อไปนี้ของเอ็ลเดอร์ดัลลิน  เอช. โอ๊คส์แห่ง 
โควรัมอัครสาวกสิบสอง

ฮีลามัน 10–12

บทที ่   37

บทนำา
ขณะศึกษาหลักคำาสอนและหลักธรรมในบทนี้ ท่านจะรับรู้มาก 
ขึ้นว่าพระเจ้าเต็มพระทัยแบ่งปันพรล้ำาเลิศมากมายให้ลูกที่ซื่อ- 
สัตย์ของพระองค์ พรเหล่านี้มิได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ วิธีหนึ่งที่จะ 
ได้รับพรจากพระผู้เป็นเจ้าคือไตร่ตรองความจริงของพระองค์  
การไตร่ตรองนำาไปสู่การเปิดเผย ขณะท่ีนักศึกษาศึกษาแบบอย่าง 
การไตร่ตรองและรับการเปิดเผยของนีไฟ พวกเขาจะได้รับการ 
ดลใจให้ทำาเช่นเดียวกัน แบบอย่างของพลังและความซื่อสัตย ์
ของนีไฟถูกนำามาวางคู่กับความอ่อนแอของชาวนีไฟในตอนจบ 
ของพระคัมภีร์ช่วงนี้

ขณะที่ท่านสอนฮีลามัน 11–12 ท่านอาจต้องการใช้ “วัฏจักร 
ความจองหอง” (ความยาว 15:10 นาที) ของ Book of Mormon 
DVD Presentations (หมายเลขกำากับ 54011) เมื่อท่านดูเรื่อง 
นี้ก่อนฉาย ให้อ่านข้อเสนอแนะใน Book of Mormon Video 
Guide (หมายเลขกำากับ 34810; มีอยู่ที่ ldsces.org ด้วย)

หลักคำาสอนและหลักธรรมบางประการ
•	การไตร่ตรองเรื่องของพระเจ้านำาไปสู่การเปิดเผย (ดู ฮีลามัน  

10:1–4)

•	อำานาจการผนึกผูกและคลายทั้งบนแผ่นดินและในสวรรค์ (ดู 
ฮีลามัน 10:4–10) 

•	พระเจ้าทรงตีสอนผู้คนของพระองค์เพ่ือปลุกพวกเขาให้ระลึก 
ถึงพระองค์ (ดู ฮีลามัน 10:14–18; 11; 12:1–3)

•	การหลงลืมพระผู้เป็นเจ้านำาไปสู่ความพินาศ การกลับใจและ 
งานดีนำาไปสู่ความรอด (ดู ฮีลามัน 12)

ข้อเสนอแนะสำาหรับการสอน
ฮีลามัน 10:1–4 การไตร่ตรองเรื่องของ พระเจ้านำาไปสู่
การเปิดเผย
อ่าน ฮีลามัน 10:1–4 กับนักศึกษา ขณะที่ท่านอ่านด้วยกัน ดึง
ความสนใจของนักศึกษามาที่คำาว่า กำ�ลังไตร่ตรอง

•	ไตร่ตรองหมายถึงอะไร

ขอให้นักศึกษาบอกชื่อคนอื่นๆ ในพระคัมภีร์ที่ได้รับการเปิดเผย 
อันเนื่องจากไตร่ตรองพระวจนะของพระเจ้า ตัวอย่างอาจได้แก่ 
นีไฟบุตรของลีไฮ (ดู 1 นีไฟ 11:1) ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ
และซิดนีย์ ริกดัน (ดู คพ. 76:19) และประธานโจเซฟ เอฟ. สมิธ 
(ดู คพ. 138:1–11)
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“การสวดอ้อนวอนที่บริสุทธิ์ส่วนมากดูเหมือนจะเป็นกระ- 
บวนการค้นพบพระประสงค์ของพระบิดาในสวรรค์ของ
เราก่อน แทนที่จะร้องขอ และจากนั้นก็ทำาให้ตัวเราอยู่ใน
แนวเดียวกับพระประสงค์นั้น . . .

“เม่ือเราปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์ พระผู้เป็นเจ้า 
จะทรงเทพรพิเศษจากสวรรค์มาบนเรา เช่นเดียวกับกรณี
ของนีไฟบุตรของฮีลามัน” (All These Things Shall Give 
Thee Experience [1979], 93–94)

•	เราสามารถทำาอะไรได้บ้างเพ่ือให้รู้พระประสงค์ของพระผู้เป็น 
เจ้าสำาหรับเรา

ฮีลามัน 10:4–10 อำานาจการผนึกผูกและคลายบนแผ่น
ดินโลกและในสวรรค์

เขียน อำ�น�จก�รผนึก บนกระดาน อธิบายว่านีไฟได้รับอำานาจ 
การผนึก เพื่อช่วยให้นักศึกษาเข้าใจเรื่องนี้ เชื้อเชิญพวกเขาให้ 
อ่านพระดำารัสของพระเจ้าใน ฮีลามัน 10:7–10 จากนั้นขอให้ 
พวกเขาเปิดในคู่มือนักศึกษาหน้า 276 และอ่านข้อความอ้างอิง 
จากคู่มือพระคัมภีร์และคำากล่าวของประธานโจเซฟ ฟิลดิงก ์
สมิธ ชี้ให้เห็นว่าในกรณีของนีไฟ อำานาจการผนึกรวมถึง (1) 
อำานาจในการประกอบศาสนพิธีบนแผ่นดินโลกท่ีผูกไว้ในสวรรค์ 
และ (2) อำานาจเหนือธาตุต่างๆ อธิบายว่าอำานาจเหนือธาตุ
ต่างๆ  มิได้ประทานให้ทุกคนที่ได้รับอำานาจการผนึก

•	นีไฟใช้อำานาจเหนือธาตุต่างๆ อย่างไร เหตุใดเขาจึงใช้อำานาจ 
นี้ (ดู ฮีลามัน 11:1–4)

อำานาจการผนึกดังกล่าวไว้ในข้อ 7 รวมถึงกุญแจในการประกอบ 
ศาสนพิธีการผนึกเพื่อครอบครัวจะสามารถเป็นหนึ่งเดียวกันชั่ว
นิรันดร์ผ่านความซื่อสัตย์ของพวกเขา

แบ่งปันทัศนะต่อไปนี้จากเอ็ลเดอร์รัสเซลล์  เอ็ม. เนลสันแห่ง 
โควรัมอัครสาวกสิบสอง (มีอยู่ในดีวีด	ี A 	ด้วย)

“ในการเตรียมรับเอ็นดาวเม้นท์และศาสนพิธีอ่ืนๆ ของพระ 
วิหาร เราควรเข้าใจสิทธิอำานาจการผนึกของฐานะปุโรหิต 
พระเยซูทรงกล่าวถึงสิทธิอำานาจน้ีนานมาแล้วเม่ือพระองค์ 
ทรงสอนเหล่าอัครสาวกของพระองค์ว่า ‘ท่านจะกล่าวห้าม 
ส่ิงใดในโลกส่ิงน้ันจะถูกกล่าวห้ามในสวรรค์’ [มัทธิว 16:19] 
สิทธิอำานาจเดียวกันนี้ได้รับการฟื้นฟูแล้วในยุคสุดท้าย 

“เรา . . .  ต้องการเวลาที่เงียบสงบและการไตร่ตรองร่วม 
กับการสวดอ้อนวอนขณะท่ีเราพยายามพัฒนาข้อมูลให้เป็น 
ความรู้และลับความรู้ให้เป็นปัญญา” (ใน Conference 
Report, Apr. 2001, 107; หรือดู เลียโฮน� ก.ค. 2001 
หน้า 119)

เชื้อเชิญนักศึกษาให้แบ่งปันประสบการณ์เมื่อการไตร่ตรองช่วย
ให้พวกเขาได้รับการนำาทางจากพระเจ้า

ฮีลามัน 10:4 ความไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในงานของ 
พระเจ้าก่อให้เกิดพรมากมาย

เชิญนักศึกษาคนหนึ่งอ่านฮีลามัน 10:4 จากนั้นขอให้นักศึกษา
คนอื่นๆ ให้นิยามคำาว่า คว�มไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เชื้อเชิญพวก
เขาให้อ่านหัวบทในฮีลามัน 5–9 อย่างรวดเร็ว เพื่อมองหาแบบ
อย่างของความไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย

•	เหตุผลที่เป็นไปได้สำาหรับความไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยของนีไฟ
คืออะไร

•	เราจะพัฒนาคุณลักษณะเช่นนี้ได้อย่างไร

อ่านคำากล่าวต่อไปนี้ของเอ็ลเดอร์นีล เอ. แม็กซ์เวลล์

“ถ้าเรามุ่งความคิดไปที่พระเยซูและงานของพระองค์ ทั้ง 
ปีติและความสามารถอดทนของเราจะเพิ่มขึ้น . . .  นีไฟ 
มิได้แสวงหา ‘ชีวิตตน’ อย่างเห็นแก่ตัว แต่หมายมั่นทำา
ตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า นี่ทำาให้ท่านมีพลังงาน
ทั้งหมดและมากกว่าที่มีอยู่แล้วซึ่งทำาให้ท่านต่อสู้ได้ด้วย
ความขยันหมั่นเพียรไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย นีไฟรู้ว่าท่านหัน
หน้าไปทางไหน: ไปทางพระผู้เป็นเจ้า” (If Thou Endure 
It Well [1996], 116)

•	ตามที่เอ็ลเดอร์แม็กซ์เวลล์กล่าว เราสามารถทำาอะไรได้บ้าง
เพื่อจะไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในงานของพระเจ้า

ฮีลามัน 10:5 “เจ้าจะไม่ขอสิ่งซึ่งตรงกันข้ามกับความ
ประสงค์ของเรา”
ขอให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่านฮีลามัน 10:4–5 จากนั้นให้อ่านเรื่อง 
เล่าในคู่มือนักศึกษาหน้า  274–275 ซึ่งพูดถึงเวลาที่ประธาน 
มาเรียน  จี. รอมนีย์เรียนรู้จากข้อเหล่านี้ หลังจากอ่านจบแล้ว  
ให้แบ่งปันคำากล่าวต่อไปนี้ของเอ็ลเดอร์นีล  เอ. แม็กซ์เวลเพื่อ
เป็นการสรุปข้อพระคัมภีร์

ฮีล�มัน 10–12
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ช่วยให้นักศึกษาตระหนักว่าวัฏจักรการตีสอนที่พวกเขาอ่านเกิด 
ขึ้นในเวลาไม่ถึงทศวรรษ (ดู ฮีลามัน 11:1, 35) และท้ายบทที่ 
11 บอกว่าผู้คนของนีไฟตกไปสู่ความชั่วร้ายอีกครั้ง (ดู ฮีลามัน 
11:36–38)

•	เราเรียนรู้บทเรียนอะไรบ้างจากสิ่งที่เราได้อ่านเกี่ยวกับผู้คน
ของนีไฟ

แบ่งปันคำากล่าวต่อไปนี้ของเอ็ลเดอร์เกลนน์  แอล. เพซแห่ง
สาวกเจ็ดสิบ (มีอยู่ในดีวีดี B  ด้วย)

“ทั้งโลกดูเหมือนจะอยู่ในความโกลาหล ข่าวทุกวันนี้เต็ม 

ไปด้วยเร่ืองราวความอดอยากในวงกว้าง ความไม่สงบของ 

บ้านเมือง และภัยธรรมชาติ แต่ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย 

ในระยะยาวมากกว่าคือเฮอริเคนที่เป็นภัยทางวิญญาณ 

ของการไม่เชื่อฟังพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งกำาลัง 

ปกคลุมท่ัวโลก พายุน่ากลัวดังกล่าวกำาลังพัดองค์ประกอบ 

ทางศีลธรรมออกจากประเทศต่างๆ ของโลกและทิ้งแผ่น 

ดินไว้ให้รกร้างทางศีลธรรม ดูเหมือนคนจำานวนมากไม่สนใจ 

ใยดีเฮอริเคนนี้และตอบสนองน้อยลงจนไม่รู้สึกแม้กระทั่ง

ลมที่พัดเบาๆ

“เรากำาลังเจริญรอยตามวัฏจักรซึ่งเกิดขึ้นซ้ำาแล้วซ้ำาเล่าใน 

พระคัมภีร์มอรมอน ดังพระเจ้ารับสั่งกับเรา ‘ในวันแห่ง 

ความสงบสุขของพวกเขา พวกเขาถือคำาแนะนำาของเรา

เป็นเรื่องเล่นๆ; แต่, ในวันแห่งความยุ่งยากของพวกเขา, 

ด้วยความจำาเป็นพวกเขาคลำาหาเรา’ (คพ. 101:8)

“ด้วยเหตุน้ีเราจึงไม่ควรแปลกใจมากนักท่ีพระเจ้าทรงยอม 

ให้บางคนปลุกเราให้ต่ืนจากภวังค์เฉกเช่นที่พระองค์ทรง

ทำาในสมัยการประทานก่อนๆ” (ใน Conference Report, 

Oct. 1992, 13; หรือ Ensign, Nov. 1992, 12)

เฉกเช่นฐานะปุโรหิตเป็นนิรันดร์—ไม่มีการเริ่มต้นหรือสิ้น 
สุด—ผลของศาสนพิธีฐานะปุโรหิตที่ผูกครอบครัวเข้าด้วย
กันตลอดกาลเป็นนิรันดร์ด้วยเช่นกัน” (ใน Conference 
Report, Apr. 2001, 40; หรือ เลียโฮน� ก.ค. 2001 หน้า 
45)

•	อำานาจการผนึกมีอิทธิพลต่อชีวิตท่านอย่างไร

ฮีลามัน 10:14–18; 11; 12:1–3 พระเจ้าทรงตีสอนผู้คน
ของพระองค์เพื่อกระตุ้นพวกเขาให้ระลึกถึงพระองค์

ขอให้นักศึกษาใคร่ครวญโอกาสที่บิดามารดา ครู หรือผู้นำา 
ศาสนจักรตีสอนพวกเขาเพราะมีเหตุผลที่ดี

•	การตีสอนมีผลกระทบอย่างไรต่อพฤติกรรมของท่าน

•	ตามที่กล่าวไว้ใน หลักคำาสอนและพันธสัญญา 95:1 พระเจ้า
ทรงตีสอนใครและด้วยจุดประสงค์ใด

แบ่งชั้นเรียนออกเป็นสองกลุ่ม เขียนช่วงพระคัมภีร์ต่อไปนี้ไว้
บนกระดานและมอบหมายให้กลุ่มละหนึ่งช่วง ขอให้แต่ละกลุ่ม
สนทนาช่วงพระคัมภีร์ของตนเพื่อค้นหาเหตุผลว่าทำาไมพระเจ้า
ทรงตีสอนผู้คนของพระองค์

ฮีลามัน	10:14–18;	11:1–6

ฮีลามัน	11:24–37;	12:1–3

หลังจากนักศึกษามีเวลาสนทนาพระคัมภีร์ท่ีได้รับมอบหมาย
แล้ว ให้นำาการสนทนาโดยใช้คำาถามต่อไปนี้

•	ผู้คนทำาอะไรอันเป็นเหตุให้พระเจ้าทรงตีสอน

•	พระเจ้าทรงใช้การตีสอนแบบใดเพื่อดึงความสนใจของผู้คน

•	ตามที่กล่าวไว้ในฮีลามัน 12:3 คนเป็นอันมากไม่นึกถึง 
พระเจ้าถ้าพระองค์ไม่ทรงตีสอนพวกเขา เหตุใดท่านจึงคิดว่า
เป็นเช่นนั้น

บทที่ 37
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ฮีล�มัน 10–12

ฮีลามัน 12:23–24 การกลับใจและงานดีเช้ือเชิญพระคุณ 
ของพระผู้เป็นเจ้า
ขอให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่าน ฮีลามัน 12:23–24

•	ท่านคิดว่าวลี “พระคุณแทนพระคุณ” หมายความว่าอย่างไร

ขณะที่นักศึกษาสนทนาคำาถามนี้ ขอให้พวกเขาเปิดไปที่ Bible  
Dictionary และหาความหมายของคำาว่า พระคุณ จากนั้นเชื้อ
เชิญพวกเขาให้อ่าน 2  นีไฟ 10:24 และ 25:23 และ แอลมา 
24:11 และทำาอ้างโยงข้อเหล่านั้นกับฮีลามัน 12:23–24

•	วลีใดใน 2 นีไฟ 10:24 และ 25:23 และ แอลมา 24:11 พูด 
ถึงความพยายามของเราเพื่อให้ได้รับพระคุณของพระเจ้า  
(คำาตอบอาจได้แก่ “ทำาให้ตัวเราคืนดีกับพระประสงค์ของ 
พระผู้เป็นเจ้า” “เชื่อในพระคริสต์” และ “หลังจากทำาทุกสิ่งจน 
สุดความสามารถแล้ว”)

ถ้านักศึกษาไม่ได้กล่าวถึงหลักธรรมต่อไปนี้ ท่านอาจต้องการ 
อธิบายว่า วลี “พระคุณแทนพระคุณ” บ่งบอกถึงการแลกเปล่ียน 
ตัวอย่างเช่น ขณะที่เราพยายามรับใช้ผู้อื่น และทำางานดีอื่นๆ 
พระเจ้าย่อมประทานพลังและอำานาจทางวิญญาณแก่เราเพื่อ 
ปรับปรุงความพยายามของเราเป็นการแลกเปลี่ยน (ดู คพ. 93: 
12, 20) “พระคุณแทนพระคุณ” บอกเป็นนัยถึงกระบวนการ 
พัฒนาด้วย สำาหรับพระคุณแต่ละอย่างที่เราได้รับและใช้อย่าง
มีค่าควร เราจะได้รับพระคุณอีกอย่างหนึ่งขณะก้าวหน้าสู่ความ
ดีพร้อม

อ้างคำาอธิบายท่ีเอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์ให้ไว้ในคู่มือนักศึกษา 
หน้า  279–280 ท่านอาจต้องการอ่านคำาอธิบายของเอ็ลเดอร์
จีน อาร์. คุกในคู่มือนักศึกษาหน้า 280 คำากล่าวเหล่านี้มีอยู่ใน
ดีวีด	ี C 	 D  ด้วย

กระตุ้นนักศึกษาให้ใช้เวลาระหว่างสัปดาห์เขียนว่าพระเจ้าทรง
เพ่ิมพระคุณเข้าไปในชีวิตพวกเขาอย่างไรเมื่อพวกเขารักษา
พระบัญญัติของพระองค์

ฮีลามัน 12 การหลงลืมพระผู้เป็นเจ้านำาไปสู่ความพินาศ 
การกลับใจและงานดีนำาไปสู่ความรอด 

อธิบายว่า ฮีลามัน 12 สอนบทเรียนที่สัมพันธ์กับ 11 บทก่อน

เชื้อเชิญนักศึกษาให้ดูภาพประกอบในคู่มือนักศึกษาหน้า  414 
(หรือวาดแผนภาพคล้ายกันไว้บนกระดาน) อ่าน ฮีลามัน 12:1–6 
กับนักศึกษา 

•	เราพบองค์ประกอบอะไรบ้างของวัฏจักรนี้ในข้อ 1–6

•	วัฏจักรดังกล่าวประจักษ์ชัดในบทก่อนๆ ในหนังสือของฮีลา- 
มันอย่างไร

•	ท่านคิดว่าเหตุใดบางคร้ังผู้คนจึงหลงลืมพระเจ้าขณะที่พระ 
องค์กำาลังประทานพรพวกเขา

อ่านคำากล่าวช่วงแรกของประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสันและคำา
กล่าวของประธานฮาโรลด์ บี. ลีในคู่มือนักศึกษาหน้า 278 

•	เหตุใดความหรูหราฟุ่มเฟือยและความรุ่งเรืองจึงเป็นการ
ทดสอบร้ายแรงเช่นนั้น

แบ่งปันคำากล่าวช่วงที่สองของประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน 
ในคู่มือนักศึกษาหน้า  278–279 และคำากล่าวของเอ็ลเดอร์โจ
เจ. คริสเตนเซ็นหน้า 279

•	เหตุใดความจองหองจึงบ่อนทำาลาย

เชื้อเชิญนักศึกษาให้อ่านฮีลามัน 12:7–19 ในใจโดยมองหา 
ตัวอย่างความยิ่งใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้า หลังจากให้เวลามาก
พอแล้ว เชื้อเชิญพวกเขาให้แบ่งปันสิ่งที่พบ

•	การระลึกถึงความยิ่งใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้าสามารถช่วยเรา
หลีกเลี่ยงความจองหองได้อย่างไร เราจะทำาอะไรได้อีกบ้าง
เพื่อนอบน้อมแทนที่จะจองหอง

อ่านฮีลามัน 12:20–26 ด้วยกันในชั้นเรียน

•	ในข้อเหล่านี้ ท่านเห็นหลักฐานอะไรยืนยันว่าพระเจ้าไม่ทรง
ต้องการให้เรา “ถูกขับออกจากที่ประทับ [ของพระองค์]”

•	ข้อเหล่านี้สามารถช่วยเราให้เข้าใจบางสิ่งบางอย่างท่ีเราต้อง
ทำาเพื่อให้ได้รับความรอดอย่างไร

•	เราจะทำาอะไรได้บ้างเพื่อระลึกถึงพระเจ้าในช่วงเวลาที่พระ 
องค์ทรงกำาลังอวยพรเรา

เป็นพยานถึงพรที่พระเจ้าประทานแก่เราเม่ือเรากลับใจและ
ทำางานดี
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“ข่าวสารท่ีเจ้าหน้าท่ีช้ันผู้ใหญ่ให้ในการประชุมใหญ่สามัญ 

—ข่าวสารที่เตรียมภายใต้อิทธิพลของพระวิญญาณเพื่อ

ให้งานของพระเจ้าก้าวหน้า—มิได้ให้ฟังเพลิดเพลิน แต่ให้

เพ่ือดลใจ จรรโลงใจ ท้าทาย หรือแก้ไข ให้เพ่ือได้ยินได้ฟัง

ภายใต้อิทธิพลพระวิญญาณของพระเจ้า โดยมีเจตนาจะ 

ให้ผู้ฟังเรียนรู้จากคำาปราศรัยและจากพระวิญญาณว่าเขา 

ควร ทำ� อะไร (“The Dedication of a Lifetime” [Church  

Educational System fireside for young adults, May 1, 

2005], 1, ldsces.org; ต้นฉบับเป็นตัวเอน)

อ่านหลักคำาสอนและพันธสัญญา 1:4–5 กับนักศึกษา

•	พระเจ้าประทานพระดำารัสเตือนในด้านใดดังที่กล่าวไว้ในข้อ
เหล่านี้

วิธีหลักๆ วิธีหนึ่งที่พระเจ้าทรงเตือนผู้คนของพระองค์คือผ่าน 
ถ้อยคำาของศาสดาพยากรณ์ แซมิวเอลชาวเลมันเป็นศาสดา
พยากรณ์ที่พระเจ้าทรงส่งมาเตือนชาวนีไฟว่าพวกเขาจะถูกทำา 
ลายถ้าไม่กลับใจ ขอให้นักศึกษาครึ่งชั้นเรียนอ่านฮีลามัน 13: 
1–6 โดยดูว่า (1) แซมิวเอลได้รับคำาเตือนจากพระเจ้าอย่างไร 
และ (2) ผู้คนต้องทำาอะไรเพื่อเอาใจใส่คำาเตือน ให้อีกครึ่งชั้น
เรียนอ่านฮีลามัน 13:7–11 โดยดูว่า (1) ผู้คนจะสูญเสียอะไร
และทนทุกข์อย่างไรถ้าพวกเขาไม่กลับใจ และ (2) จะเกิดอะไร 
ขึ้นถ้าพวกเขาเอาใจใส่คำาเตือน หลังจากให้เวลานักศึกษาอ่าน 
แล้ว เชื้อเชิญพวกเขาให้แบ่งเป็นคู่ๆ เพื่อสนทนาสิ่งที่พบ จาก 
น้ันเปิดโอกาสให้พวกเขาแบ่งปันแนวคิดกับท้ังช้ัน ขณะนักศึกษา 
แบ่งปันข้อสังเกตของพวกเขา ท่านอาจต้องการเขียนสรุปย่อไว้
บนกระดาน

โปรยก้อนกรวดบนพื้น ทำาทางแคบๆ ไว้ให้เดินโดยไม่เหยียบ

ก้อนกรวด เชื้อเชิญนักศึกษาสองคนให้ออกมาข้างหน้าและเอา

ผ้าปิดตาพวกเขา ขอให้พวกเขาหมุนตัวหลายๆ รอบจนหลงทิศ 

จากนั้นบอกพวกเขาให้ถอดรองเท้า ถามนักศึกษาคนหนึ่งที่ปิด

ตาว่าเขาจะไว้ใจนักศึกษาที่ถูกปิดตาให้พาเขาเดินไปตามทาง

นั้นหรือไม่

ฮีลามัน 13–16

บทที ่   38

บทนำา
แซมิวเอลศาสดาพยากรณ์ชาวเลมันเป็นท่ีรู้กันว่าเขาได้รับความ 
คุ้มครองอันน่าอัศจรรย์ขณะสั่งสอนจากยอดกำาแพงรอบเมือง 
แห่งเซราเฮ็มลา เขากล่าวคำาพยากรณ์บางเรื่องรวมทั้งเครื่อง 
หมายการเสด็จมาและการสิ้นพระชนม์ของพระผู้ช่วยให้รอด  
แซมิวเอลเตือนชาวนีไฟให้เตรียมรับการประสูติของพระเยซูคริสต์ 
ฉันใด ศาสดาพยากรณ์ยุคสุดท้ายก็ช่วยเราเตรียมรับการเสด็จ 
มาครั้งที่สองของพระผู้ช่วยให้รอดฉันนั้น ท่านสามารถช่วยให ้
นักศึกษาตระหนักว่าข่าวสารของศาสดาพยากรณ์ยุคสุดท้าย 
คล้ายคลึงกับข่าวสารของแซมิวเอลอย่างไรและการตอบสนอง 
ของโลกต่อศาสดาพยากรณ์ยุคสุดท้ายบางครั้งก็คล้ายคลึงกับ 
การตอบสนองของชาวนีไฟต่อแซมิวเอลอย่างไร เชื้อเชิญนัก 
ศึกษาให้ทำาตามแบบอย่างของคนที่เชื่อถ้อยคำาของแซมิวเอล
และได้รับพรแห่งศรัทธา การกลับใจ และการเปล่ียนแปลงในใจ

หลักคำาสอนและหลักธรรมบางประการ
•	ศาสดาพยากรณ์เตือนเราให้กลับใจ (ดู ฮีลามัน 13)

•	ศาสดาพยากรณ์เป็นพยานถึงการเสด็จมาของพระคริสต์และ 
สอนวิธีท่ีเราจะเตรียมรับการเสด็จมาของพระองค์ (ดู ฮีลามัน 
14)

•	การเปลี่ยนใจเลื่อมใสที่แท้จริงเห็นได้ในความซื่อสัตย์ชั่วชีวิต 
(ดู ฮีลามัน 15:7–16)

•	เมื่อผู้คนทำาใจแข็งกระด้าง พวกเขายอมให้ซาตาน “มีการ 
ควบคุมอย่างใหญ่หลวง” เหนือจิตใจพวกเขา (ดู ฮีลามัน  
16:13–25)

ข้อเสนอแนะสำาหรับการสอน
ฮีลามัน 13 ศาสดาพยากรณ์เตือนเราให้กลับใจ
ถามนักศึกษาว่าพวกเขานึกออกไหมเม่ือพวกเขา (หรือคนท่ีพวก 
เขารู้จัก) ได้รับการเตือนให้ระวังอันตรายและมารู้ภายหลังว่า 
พวกเขาปลอดภัยก็เพราะเอาใจใส่คำาเตือนน้ัน (ตัวอย่างคำาเตือน 
อาจได้แก่ การเอาใจใส่ฉลากเตือนข้างขวดยา ทำาตามคำาแนะนำา 
บนป้ายจราจร ทำาตามคำาตักเตือนของพ่อแม่หรือเพื่อน และ
อื่นๆ) อ่านคำากล่าวต่อไปนี้ของเอ็ลเดอร์ดัลลิน  เอช. โอ๊คส์แห่ง
โควรัมอัครสาวกสิบสอง



139

•	ข้อนี้สอนอะไรเกี่ยวกับการกลับใจ

•	ผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ข้อใดเตือนเราไม่ให้ผัดวันแห่งการ 
กลับใจของเรา (ถ้านักศึกษาจำาแอลมา 34:32–34 ไม่ได้  
ให้พวกเขาเปิดดูข้อนี้)

แบ่งปันคำาแนะนำาต่อไปนี้จากประธานกอร์ดอน  บี. ฮิงค์ลีย์ 
(1910–2008), ประธานศาสนจักรคนที่ 15 ซึ่งท่านพูดกับคนที่ 
ต่อสู้กับการเสพติดสื่อลามกโดยเฉพาะ วลีสำาคัญเกี่ยวกับข้อ 
เหล่านี้เป็นตัวเอน

“ใครก็ตามท่ีอยู่ในเง้ือมมือของความช่ัวช้าน้ีจงคุกเข่าเพียง 
ลำาพังในห้องส่วนตัวและวิงวอนพระเจ้าขอให้พระองค์ทรง 
ช่วยปลดปล่อยท่านจากปีศาจร้ายตนนี้ หาไม่แล้ว คร�บ 
สกปรกจะคงอยู่ตลอดชีวิตท่�นแม้จนถึงนิรันดร เจคอบ 
น้องชายของนีไฟสอนว่า ‘และเหตุการณ์จะบังเกิดขึ้นคือ 
เมื่อคนทั้งปวงจะผ่านจากความตายครั้งแรกนี้สู่ชีวิต, ถึง 
ขนาดที่พวกเขากลายเป็นอมตะ, . . .  พวกเขาที่ชอบธรรม
จะยังชอบธรรมอยู่, และ พวกเข�ที่สกปรกจะยังสกปรก
อยู’่ (2 นีไฟ 9:15–16)

“ในนิมิตที่ประธานโจเซฟ  เอฟ. สมิธเห็นพระผู้ช่วยให้รอด 
เสด็จเยือนเหล่าวิญญาณของคนตายนั้น ท่านเห็นว่าพระ 
องค์ ‘มิได้เสด็จไปหาคนชั่ว, และ ในบรรด�คนอ�ธรรม์และ 
คนที่ไม่กลับใจผู้ทำ�ให้ตนเองเสื่อมคว�มศักดิ์สิทธ์ิขณะอยู่ 
ในเนื้อหนัง, พระองค์มิได้ทรงเอื้อนโอษฐ์’ (คพ. 138:20)” 
(ใน Conference Report, Oct. 2004, 66; หรือ เลียโฮน� 
พ.ย. 2004 หน้า 81; เน้นตัวเอน)

•	ประธานฮิงค์ลีย์ เจคอบ และประธานโจเซฟ  เอฟ. สมิธสอน
อะไรบ้างเกี่ยวกับคนที่ไม่กลับใจจากบาปของพวกเขา

แบ่งปันคำากล่าวต่อไปนี้ของประธานเฮนรีย์  บี. อายริงก์แห่ง
ฝ่ายประธานสูงสุด ก่อนที่ท่านจะอ่าน ขอให้นักศึกษาฟังเหตุผล
สำาคัญสองข้อว่าเหตุใดเราจึงไม่ควรถ่วงเวลาการกลับใจ

“คนที่เวลานี้ทำาบาปร้ายแรงจะปล่อยความคิดเข้าสู่สมอง
ของพวกเขาในทำานองนี้ ‘ถ้ากลับใจยากนัก สู้ทำาบาปไป
เรื่อยๆ ดีกว่า เมื่อใดที่ฉันอยากได้รับการให้อภัย ค่อยกลับ
ใจทีเดียว’

ขอให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่านฮีลามัน 13:29 จากนั้นให้นักศึกษา 
ที่ถูกปิดตาเอาผ้าปิดตาออก แล้วกลับไปนั่งที่

•	ก้อนกรวดแทนสิ่งใดได้บ้างในชีวิตเรา

•	“คนนำาทางที่มืดบอด” ประเภทใดบ้างที่ผู้คนวางใจ

•	ท่านเคยมีคนนำาทางที่นำาท่านอย่างปลอดภัยเมื่อใด

ขอให้นักศึกษาครึ่งชั้นเรียนศึกษา ฮีลามัน 13:17–23 ในใจ  
เชื้อเชิญพวกเขาให้มองหาอันตรายของความมั่งคั่งและคำาแนะ 
นำาที่เราต้องทำาตามเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายเหล่านั้น เชื้อเชิญ
พวกเขาให้สนทนาว่าการแสวงหาและใช้ความร่ำารวยอย่างไม่
ถูกต้องสามารถมีอิทธิพลต่อบุคคลหนึ่งได้อย่างไร

ขอให้นักศึกษาอีกครึ่งชั้นเรียนศึกษา ฮีลามัน 13:24–29 ในใจ
จากนั้นศึกษา 2 นีไฟ 9:28 ในใจ  เชื้อเชิญพวกเขาให้สำารวจ
เหตุผลที่ผู้คนในสมัยของแซมิวเอลยกมาอ้างเม่ือพวกเขาไม่
ยอมรับศาสดาพยากรณ์

เปิดโอกาสให้นักศึกษาแบ่งปันความคิดของพวกเขากับทั้งชั้น

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสนทนาเรื่องนี้ ท่านอาจต้องช่วยนัก 
ศึกษาประยุกต์ใช้ถ้อยคำาของแซมิวเอลในฮีลามัน 13:24–29 ถ้า 
ทำาเช่นนั้น จงชี้ให้เห็นว่าถึงแม้เราไม่ได้ขับไล่ศาสดาพยากรณ ์
หรือฆ่าพวกท่าน แต่เราสามารถเปรียบคำาเตือนบางแง่ของแซ-
มิวเอลกับตัวเราได้

•	ประธานศาสนจักรคนปัจจุบันแนะนำาเราให้ทำาอะไรบ้าง ท่าน 
เตือนเราว่าเราควรหลีกเลี่ยงอะไรบ้าง

ขอให้นักศึกษาไตร่ตรองคำาตอบของคำาถามต่อไปนี้ในใจ

•	ท่านเคยทำาอะไรเพื่อตอบรับคำาแนะนำาและคำาเตือนของ 
ศาสดาพยากรณ์ท่ีมีชีวิต ท่านเคยได้รับพรอย่างไรเม่ือท่านทำา 
ตามคำาแนะนำาน้ัน ท่านจะทำาอะไรได้บ้างเพ่ือปรับปรุงให้ดีข้ึน

ฮีลามัน 13:38 การผัดวันการกลับใจนำาไปสู่ความทุกข์

เขียนพระคัมภีร์ต่อไปนี้บนกระดาน ฤดูเกี่ยวก็ผ่�นไป ฤดูแล้งก็
สิ้นลงแล้ว และเร�ทั้งหล�ยก็ไม่รอด” (เยเรมีย์ 8:20).

•	คำากล่าวนี้หมายความว่าอย่างไร

ขอให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่านฮีลามัน 13:38 

ฮีล�มัน 13–16
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•	การชดใช้ของพระเยซูคริสต์ไถ่มวลมนุษย์อย่างไม่มีเงื่อนไข 
จากความตายทางร่างกายท่ีการตกของอาดัมนำาเข้ามาในโลก 
หรือไม่ (ใช่ ดู 1 โครินธ์ 15:20–22 )

ให้นักศึกษาอ่าน ฮีลามัน 14:15–19 ในใจและหาคำาอ้างอิง 
ของแซมิวเอลเกี่ยวกับความตายทางวิญญาณสองครั้ง ช่วยให้ 
นักศึกษาเห็นว่าความตายทางวิญญาณครั้งแรกที่แซมิวเอล 
กล่าวถึงคือการแยกจากพระผู้เป็นเจ้าโดยออกจากท่ีประทับของ 
พระองค์ แซมิวเอลเรียกความตายทางวิญญาณครั้งนี้ว่า “ความ 
ตายครั้งแรก” (ฮีลามัน 14:17 เฉกเช่นความตายทางร่างกาย  
ความตายทางวิญญาณครั้งแรกมาสู่คนทั้งปวงเนื่องจากการตก 
(ดูฮีลามัน 14:16) เมื่อเรามาโลกนี้ เราออกจากที่ประทับของ 
พระผู้เป็นเจ้า ความตายทางวิญญาณดังกล่าวเอาชนะโดยไม่มี
เงื่อนไขผ่านการชดใช้ของพระเยซูคริสต์—ทุกคนจะถูกนำากลับ 
ไปยังท่ีประทับของพระผู้เป็นเจ้าเพ่ือรับการพิพากษา (ดู ฮีลามัน 
14:17; ดู 2 นีไฟ 2:9–10, 15, 22, 38; แอลมา 11:43–44 ด้วย)

ในความตายทางวิญญาณครั้งที่สอง ผู้คนถูก “ตัดขาดอีกครั้ง 
จากสิ่งที่เกี่ยวกับความชอบธรรม” (ฮีลามัน 14:18) ความตาย 
ทางวิญญาณครั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากบาปของเรา การชดใช้ของ 
พระเยซูคริสต์เอาชนะความตายนี้โดยมีเงื่อนไข—ถ้าเรากลับใจ
จากบาปและรับศาสนพิธีแห่งความรอด เราจะได้รับอนุญาตให้
อยู่ในที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าหลังจากเราได้รับการพิพากษา

ฮีลามัน 15:7–16 การเปลี่ยนใจเลื่อมใสที่แท้จริงเห็น
ได้ในความซื่อสัตย์ชั่วชีวิต

เชื้อเชิญนักศึกษาให้ศึกษาฮีลามัน 15:7–9 ในใจ โดยระบุองค์ 
ประกอบในกระบวนการเปลี่ยนใจเลื่อมใส หลังจากให้เวลา 
พวกเขาอ่านและไตร่ตรองสองถึงสามนาทีแล้ว เช้ือเชิญพวกเขา 
ให้แบ่งปันสิ่งที่พบ เขียนแนวคิดของสมาชิกชั้นเรียนไว้บนกระ- 
ดาน ขอให้พวกเขาสนทนาคำาถามต่อไปนี้

•	ตามที่กล่าวไว้ในข้อ 7 การศึกษาที่จริงใจและเชื่อในพระคัม- 
ภีร์นำาไปสู่สิ่งใด

•	การเปล่ียนแปลงในชาวเลมันเหล่าน้ีจริงใจและย่ังยืนเพียงใด 
(ดู ข้อ 9)

ขอให้นักศึกษาพิจารณาคำาถามต่อไปนี้ในใจ

•	ท่านสามารถทำาอะไรได้บ้างที่จะช่วยให้ท่านประสบ “การ 
เปลี่ยนแปลงในใจ”

“นั่นไม่ฉลาดเลย ข้าพเจ้าจะบอกท่านว่าเพราะอะไร หนึ่ง  
คนที่เลื่อนการกลับใจอาจหมดเวลา และสอง พวกเขาจะ 
พบความเศร้าหมองมากขึ้นในการทำาบาปมากขึ้น ไม่ใช่
ความสุขที่พวกเขาหวังแต่หาไม่พบ จงจดจำาคำาเตือนจาก
แซมิวเอลชาวเลมัน [ดู ฮีลามัน 13:38]” (To Draw Closer 
to God: A Collection of Discourses [1997], 65)

ให้เวลานักศึกษาไตร่ตรองคำาถามต่อไปนี้

•	อะไรคืออันตรายของการผัดวันการกลับใจ

•	เราสามารถประสบพรอะไรบ้างเม่ือเราเชื่อฟังและเมื่อเรา
กลับใจทันทีที่ทำาบาป

ฮีลามัน 14 ศาสดาพยากรณ์เป็นพยานถึงการเสด็จมา
ของพระคริสต์และสอนวิธีท่ีเราจะเตรียมรับการเสด็จ
มาของพระองค์

ส่วนต่างๆ ของ ฮีลามัน 14 ว่าด้วยคำาพยากรณ์ของแซมิวเอล 
เกี่ยวกับการส้ินพระชนม์ของพระคริสต์ครอบคลุมอยู่ในแนวคิด 
การสอนบทที่ 40 ของคู่มือเล่มนี้ ท่านอาจต้องการอ่านแนวคิด
การสอนดังกล่าวและพิจารณาว่าจะใช้ขณะนี้หรือไม่

ให้นักศึกษาหาแผนภูมิในคู่มือนักศึกษาหน้า  283 ให้นักศึกษา 
แบ่งเป็นคู่หรือกลุ่มเล็กๆ หลายกลุ่มข้ึนอยู่กับขนาดช้ันเรียน แล้ว 
อ่านพระคัมภีร์ที่เขียนไว้ในแผนภูมิซึ่งพูดถึงการประสูติและการ 
สิ้นพระชนม์ของพระผู้ช่วยให้รอดและส่ิงท่ีแซมิวเอลสอนเกี่ยว 
กับการเตรียมรับการเสด็จมาของพระคริสต์ นักศึกษาอาจต้อง 
การอ้างโยงข้อเหล่านี้ใน ฮีลามัน 14 กับข้อที่สอดคล้องกันใน 
ฮีลามัน 16 และ 3 นีไฟ 1, 2, 8 และ 23 หลังจากทบทวนแผนภูมิ
แล้วท่านอาจต้องการขอให้พวกเขาสนทนาคำาถามต่อไปนี้

•	ตามที่กล่าวไว้ใน ฮีลามัน 14:12–13 แซมิวเอลบอกให้ผู้คน
ทำาอะไรเพื่อเตรียมรับการประสูติ หรือการเสด็จมาครั้งแรก
ของพระเยซูคริสต์

•	ผู้นำาศาสนจักรสอนอะไรเราเกี่ยวกับการเตรียมรับการเสด็จ
มาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์

ฮีลามัน 14:15–19 พระเยซูคริสต์ทรงไถ่เราจากความ
ตายทางร่างกายและทางวิญญาณ

ถามนักศึกษาว่า

•	ความตายสองแบบท่ีเราแต่ละคนประสบคืออะไร (ความตาย 
ทางร่างกายและความตายทางวิญญาณ)

บทที่ 38
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ฮีล�มัน 13–16

เชื้อเชิญนักศึกษาให้แบ่งปันความคิดของพวกเขาเกี่ยวกับวิธี 
พัฒนาใจนอบน้อมและความปรารถนาจะรับอิทธิพลของพระ
วิญญาณทุกวัน

ฮีลามัน 16:16–21 คนจองหองไม่ยอมทำาตามศาสดา
พยากรณ์

เชื้อเชิญนักศึกษาให้อ่าน ฮีลามัน 16:16–21 โดยมองหาข้อแก้ 
ตัวท่ีคนไม่ชอบธรรมใช้อ้างเม่ือไม่เช่ือคำาพยากรณ์ของแซมิวเอล 
หลังจากนักศึกษามีเวลาศึกษาข้อเหล่านี้สองสามนาทีแล้ว เชื้อ
เชิญพวกเขาให้แบ่งปันสิ่งที่พบ เขียนคำาตอบของพวกเขาไว้บน
กระดาน

•	ข้อโต้แย้งแบบใดยังใช้กับศาสดาพยากรณ์ในสมัยของเรา

•	เราจะบอกได้อย่างไรว่าเรากำาลังเริ่มไม่ยอมรับถ้อยคำาของ
ศาสดาพยากรณ์ในชีวิตส่วนตัวของเรา

ขอให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่าน หลักคำาสอนและพันธสัญญา 21: 
4–5

•	เราจะทำาอะไรได้บ้างเพื่อรับถ้อยคำาของศาสดาพยากรณ์ 
“ด้วยความอดทนอย่างที่สุดและศรัทธา”

อ่านคำากล่าวต่อไปนี้ของเอ็ลเดอร์รัสเซลล์  เอ็ม. เนลสันแห่ง 
โควรัมอัครสาวกสิบสอง

“ประสบการณ์ของข้าพเจ้าคือทันทีท่ีท่านเลิกใส่เคร่ืองหมาย 
คำาถามต่อท้ายคำากล่าวของศาสดาพยากรณ์และใส่อัศ- 
เจรีย์แทน และ ทำ�ต�ม พรจะเทมา” (ใน Lane Johnson, 
“Russell M. Nelson: A Study in Obedience,” Ensign, 
Aug. 1982, 24; ต้นฉบับเป็นตัวเอน)

•	ใส่อัศเจรีย์แทนเครื่องหมายคำาถามต่อท้ายคำาแนะนำาของ
ศาสดาพยากรณ์หมายความว่าอย่างไร

•	พิจารณา ข้อ  9 เท่าที่จะประยุกต์ใช้ในชีวิตท่านได้ ท่านมี 
“อาวุธสงคราม” ที่ต้องฝังหรือไม่

•	ท่านจะเพิ่มพูนศรัทธาจนถึงจุดที่ท่าน “กลัวที่จะทำาบาป” ได้
อย่างไร

เชิญสมาชิกชั้นเรียนคนหนึ่งอ่าน ฮีลามัน 15:10–16

•	พระเจ้าทรงสัญญาอะไรเกี่ยวกับผู้สืบตระกูลของชาวเลมัน
เหล่านี้ที่เปลี่ยนใจเลื่อมใส

•	เหตุใดพระเจ้าทรงสัญญากับชาวเลมันว่าผู้คนของเขาจะไม่
ถูกทำาลาย (ดู ฮีลามัน 15:14–17)

ฮีลามัน 16:13–25 เมื่อผู้คนทำาใจแข็งกระด้าง พวกเขา
ยอมให้ซาตาน “มีการควบคุมอย่างใหญ่หลวง” เหนือ
จิตใจพวกเขา

ขอให้นักศึกษาทุกคนปิดพระคัมภีร์ของตน จากนั้นให้นักศึกษา 
คนหน่ึงเปิดพระคัมภีร์ของเขาและอ่าน ฮีลามัน 16:13–14 ขณะ 
ท่ีนักศึกษาคนอ่ืนๆ ฟัง ถามช้ันเรียนว่าพวกเขาคิดว่าจะเกิดอะไร 
ขึ้นในข้อถัดไป

•	ท่านคิดว่าผู้คนในทุกวันนี้จะตอบสนองอย่างไรต่อข่าวสาร 
ของศาสดาพยากรณ์ถ้าพวกเขาเห็นเหล่าเทพและเคร่ืองหมาย 
สำาคัญอื่นๆ

ขอให้นักศึกษาคนที่เปิดพระคัมภีร์อ่านคำาแรกของ ข้อ  15 ถาม 
นักศึกษาที่เหลือว่าพวกเขาคิดว่าจะมีข้อความใดตามหลังคำา 
ว่า กระนั้นก็ต�ม หลังจากพวกเขาตอบแล้วให้อ่านข้อ  15 กับ
พวกเขา

•	ท่านจะพูดถึงคนที่มีใจแข็งกระด้างว่าอย่างไร

•	ตามที่กล่าวไว้ในข้อ  22–23 ใจแข็งกระด้างของชาวนีไฟมี
อิทธิพลต่อพวกเขาอย่างไร

•	ท่านพบว่าอะไรช่วยป้องกันไม่ให้ซาตานควบคุมจิตใจท่าน

อ่าน 3 นีไฟ 9:20 กับนักศึกษา

•	คนที่มี “ใจชอกช้ำา” ต่างจากคนใจแข็งกระด้างในทางใด

•	พรใดมาสู่คนที่มีใจชอกช้ำาและวิญญาณสำานึกผิด

•	การมีอิทธิพลของพระวิญญาณบริสุทธ์ิช่วยเราต่อต้านอิทธิพล 
ของซาตานในทางใด



142

•	แม้จะมีเครื่องหมายและปาฏิหาริย์ครั้งใหญ่เกิดขึ้นมากมาย
ในหมู่คน แต่คนช่ัวให้เหตุผลอะไรสำาหรับการข่มเหงคนชอบ- 
ธรรม

•	เหตุใดเครื่องหมายจึงไม่ทำาให้คนชั่วเปลี่ยนเสมอไป (ดู คพ. 
63:7–11)

ขอให้นักศึกษาอ่าน 3 นีไฟ 1:10–14 ในใจ 

•	พระผู้ช่วยให้รอดตรัสว่าพระองค์จะทรงแสดงให้โลกเห็นอะไร 
โดยเสด็จมาในโลก (ดู ข้อ  13–14 พระองค์จะทรงแสดงให้ 
เห็นว่าพระองค์จะทรงทำาให้ทุกสิ่งที่ศาสดาพยากรณ์พูดไว้ 
และทุกสิ่งที่พระองค์ทรงทำาให้เป็นที่รู้นับแต่การวางรากฐาน 
ของโลกเกิดสัมฤทธิผล)

•	สัมฤทธิผลของคำาพยากรณ์เสริมสร้างศรัทธาอย่างไร

ให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่าน 3 นีไฟ 1:15–21

•	ท่านคิดว่าเหตุใดผู้ไม่เชื่อจึงตอบสนองในเบื้องต้นด้วยความ
กลัวไม่ใช่ด้วยศรัทธา

•	เคร่ืองหมายการประสูติของพระผู้ช่วยให้รอดให้แสงสว่างจาก 
ฟ้าสวรรค์สู่แผ่นดินโลก เหตุใดแสงสว่างจึงเป็นเครื่องหมาย 
ที่เหมาะสมต่อการเสด็จมาในโลกของพระเยซูคริสต์

•	ศรัทธาในพระผู้ช่วยให้รอดนำาแสงสว่างมาสู่ชีวิตผู้คนอย่างไร

อ่าน 3 นีไฟ 1:22–23

•	อะไรนำาความสงบสุขมาสู่แผ่นดินหลังจากเครื่องหมายการ
ประสูติของพระผู้ช่วยให้รอด

เชื้อเชิญนักศึกษาให้อ่าน 3 นีไฟ 1:8

•	ข้อน้ีสอนอะไรเก่ียวกับวิธีท่ีเราควรมองหาเคร่ืองหมายในสมัย 
ของเรา

•	ท่านคิดว่า “เฝ้าคอยอย่างแน่วแน่” หมายความว่าอะไร

•	การเฝ้าคอยอย่างแน่วแน่สามารถช่วยเราเตรียมรับการเสด็จ
มาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์ได้อย่างไร

ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจว่าพวกเขาไม่สามารถเฝ้าคอยอย่างแน่ว 
แน่ได้ถ้าไม่รู้หรือไม่เข้าใจว่าพวกเขากำาลังเฝ้าคอยอะไร กระตุ้น 
พวกเขาให้มองหาคำาพยากรณ์เกี่ยวกับการเสด็จมาครั้งที่สอง 
ของพระเยซูคริสต์อย่างต่อเน่ืองขณะศึกษาพระคัมภีร์และเอาใจ 
ใส่เป็นพิเศษต่อเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ใน 3 นีไฟ ซึ่งเป็นแบบฉบับ
สำาหรับวันเวลาสุดท้าย

3 นีไฟ 1–7

บทที ่   39

บทนำา
มีความคล้ายคลึงหลายอย่างระหว่างเวลาก่อนการปรากฏของ 
พระคริสต์ในพื้นที่ของทวีปอเมริกากับเวลาก่อนการเสด็จมา
ครั้งที่สองของพระองค์ ตัวอย่างเช่น มีความชั่วร้ายเพิ่มขึ้นก่อน 
การเสด็จทวีปอเมริกาของพระเจ้า แต่คนจำานวนมากยังคงซ่ือสัตย์ 
ท่านและนักศึกษาของท่านสามารถอยู่ในหมู่คนที่ยังคงซื่อสัตย์ 
แม้ในขณะที่ความชั่วร้ายเพิ่มขึ้นก่อนการเสด็จมาครั้งที่สองของ 
พระเจ้า ขณะนักศึกษาระบุสภาพและเหตุการณ์ดังบรรยายไว้
ในบทเหล่านี้ที่มีความคล้ายคลึงกับสภาพและเหตุการณ์ในวัน
เวลาสุดท้าย พวกเขาจะพร้อมดำาเนินชีวิตอย่างซื่อสัตย์มากขึ้น

หลักคำาสอนและหลักธรรมบางประการ
•	เคร่ืองหมายและปาฏิหาริย์ตอบแทนคนซ่ือสัตย์และประกาศ 

การเสด็จมาของพระผู้ช่วยให้รอด (ดู 3 นีไฟ 1:4–23)

•	สานุศิษย์ของพระเยซูคริสต์ดำาเนินชีวิตตามคำาสอนของพระ
ผู้ช่วยให้รอด (ดู 3 นีไฟ 5:13–15)

•	การเปลี่ยนใจเลื่อมใสอย่างสมบูรณ์ทำาให้เราสามารถอดทน
จนกว่าชีวิตจะหาไม่ (ดู 3 นีไฟ 6–7)

ข้อเสนอแนะสำาหรับการสอน
3  นีไฟ 1–7 ประวัติศาสตร์ชาวนีไฟมีความคล้ายคลึง
หลายอย่างกับสมัยของเรา
ขอให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่านคำากล่าวของประธานเอสรา แทฟท์  
เบ็นสันในคู่มือนักศึกษาหน้า  288 ให้นักศึกษาอ่านหัวบทของ  
3 นีไฟ 1–7 โดยมองหาความคล้ายคลึงกับสมัยของเรา เชื้อเชิญ 
นักศึกษาให้แบ่งปันสิ่งที่พบ ในระหว่างการสนทนาท่านจะช่วย 
ให้นักศึกษาเห็นการต่อต้านท่ีรุนแรงจากซาตานก่อนการเสด็จมา 
ของพระผู้ช่วยให้รอด อธิบายว่าโดยศึกษา 3  นีไฟ 1–7 และ
ประยุกต์ใช้หลักธรรมในนั้น เราสามารถเข้าใจเครื่องหมายการ
เสด็จมาของพระผู้ช่วยให้รอดต่อชาวนีไฟและสามารถเตรียม
รับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์ได้

3 นีไฟ 1:4–23 เคร่ืองหมายและปาฏิหาริย์ตอบแทนคน 
ซื่อสัตย์และประกาศการเสด็จมาของพระผู้ช่วยให้รอด

ขอให้นักศึกษาบอกชื่อบุคคลในพระคัมภีร์ที่ประสบปาฏิหาริย์
ครั้งใหญ่อันเนื่องจากศรัทธาของพวกเขา

•	ปาฏิหาริย์สามารถทำาให้คนซื่อสัตย์เข้มแข็งขึ้นได้อย่างไร

เชิญนักศึกษาคนหนึ่งอ่าน 3 นีไฟ 1:4–9 
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ก�รเตรียมของเลโค
นิอัส

คว�มคล้�ยคลึงใน
ปัจจุบัน

สวดอ้อนวอนขอพละกำาลัง สวดอ้อนวอนขอพละกำาลัง

เลโคนิอัสขอร้องผู้คนให้
กลับใจ

ผู้นำาศาสนจักรขอร้องเราให้
กลับใจ

สร้างแนวป้องกันที่
แข็งแกร่ง

สร้างประจักษ์พยาน	
ที่เข้มแข็ง

รวมผู้คนมาอยู่ที่เดียว รวมพลังกัน	รวมตัวกันใน
วันสะบาโต

รวมตัวกันที่ใจกลางแผ่นดิน หลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมที่
เป็นอันตราย

รวมเสบียงอาหารและสิ่ง
จำาเป็นให้ผู้คน

เตรียมทางโลก

3  นีไฟ 5:13–15 สานุศิษย์ของพระเยซูคริสต์ดำาเนิน
ชีวิตตามคำาสอนของพระผู้ช่วยให้รอด

ขอให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่าน 3 นีไฟ 5:13

เขียนบนกระดานว่า ส�นุศิษย์ของพระคริสต์

•	ตามท่ีกล่าวไว้ในข้อน้ี อะไรคือบทบาทสานุศิษย์ของพระคริสต์ 
มีวิธีใดบ้างที่เราสามารถทำาให้บทบาทนี้บรรลุผล

ขณะนักศึกษาสนทนาคำาถามนี้ ให้พวกเขาเปิดคู่มือนักศึกษา 
หน้า 291 ท่านอาจต้องการเขียนคำาตอบของพวกเขาไว้บนกระ- 
ดาน (สังเกตว่าตามนิยาม สานุศิษย์คือผู้ติดตาม [ดู คพ. 41:5] 
อย่างไรก็ดี การท่ีมอรมอนเรียกตนเองว่าสานุศิษย์อาจมีการอ้าง 
ถึงการเรียกของเขาโดยเฉพาะในฐานะผู้นำาที่มีสิทธิอำานาจการ 
เป็นอัครสาวกเหมือนสานุศิษย์ชาวนีไฟสิบสองคนใน 3  นีไฟ  
12:1 ใน 3 นีไฟ 5:13 มอรมอนประกาศว่าเขาได้รับสิทธิอำานาจ
ให้ประกาศพระวจนะของพระเจ้าในบรรดาผู้คน)

•	ตามที่กล่าวไว้ใน 3  นีไฟ 5:14–15 อะไรจูงใจและนำาทาง 
มอรมอนในงานนี้

เพ่ือช่วยให้นักศึกษาเข้าใจว่าเราสามารถได้รับการเรียกให้เป็น 
สานุศิษย์เช่นกัน ขอให้พวกเขาอ่านหลักคำาสอนและพันธสัญญา 
4:3–5

•	จำาเป็นต้องมีอะไรจึงจะได้รับ “เรียกมายังงาน”—อีกนัยหนึ่ง
คือ เป็นสานุศิษย์

อ่านและสนทนา 3  นีไฟ 1:4–9 ขอให้นักศึกษาใคร่ครวญว่า 

พวกเขาจะตอบสนองอย่างไรถ้าการคุกคามคล้ายกันนี้เกิดขึ้น 

กับวิสุทธิยุคสุดท้ายในปัจจุบัน เชื้อเชิญพวกเขาให้ไตร่ตรองคำา 

ถามเหล่านี้ในใจ

•	ท่านจะยังซื่อสัตย์อยู่เสมอหรือไม่

•	ท่านเคยมีประสบการณ์ที่จะทำาให้ท่านเข้มแข็งขึ้นขณะพยา- 

ยามซื่อสัตย์อยู่เสมอหรือไม่

3 นีไฟ 3 คนชอบธรรมไม่กลัวสิ่งที่คนชั่วร้ายทำาได้

ก่อนสอน 3  นีไฟ 3 ท่านอาจต้องการสรุปเรื่องราวช่วงสุดท้าย

ของ 3 นีไฟ 1 และ 3 นีไฟ 2 ทั้งหมด ดังนี้

หลังจากผูค้นเห็นเคร่ืองหมายอันน่าอัศจรรย์ของการประสูติของ 

พระผู้ช่วยให้รอด ซาตานแพร่ “การพูดเท็จ . . .  ในบรรดาผู้คน”  

แต่ “คนส่วนมากยังเชื่อ, และเปลี่ยนใจเลื่อมใสมาสู่พระเจ้า”  

(3  นีไฟ 1:22) อย่างไรก็ดี ภายในไม่กี่ปี คนจำานวนมาก โดย

เฉพาะอย่างยิ่ง “อนุชนรุ่นหลัง” “เริ่มแปลกใจน้อยลงน้อยลง 

เก่ียวกับเคร่ืองหมายหรือการอันน่าพิศวงจากฟ้าสวรรค์, ถึงขนาด 

ที่พวกเขาเริ่มแข็งกระด้างในใจ, และมืดบอดในจิต, และเริ่มไม่ 

เชื่อทุกสิ่งซึ่งพวกเขาได้ยินและเห็นมา” (3  นีไฟ 1:30; 2:1)  

“เพราะความชั่วร้ายของผู้คนของนีไฟ, และความขัดแย้งและ

การแตกแยกหลายครั้งของพวกเขา, พวกโจรแกดิแอนทันจึงได้

เปรียบพวกเขาหลายอย่าง” (3 นีไฟ 2:18)

เชื้อเชิญนักศึกษาให้ทบทวนจดหมายของกิดดิแอนไฮถึงเลโค- 

นิอัสใน 3  นีไฟ 3:1–10 ขอให้พวกเขามองหาข้อความที่กิดดิ- 

แอนไฮใช้เพื่อพยายามข่มขู่หรือทำาให้เลโคนิอัสกลัว

•	ปัจจุบันซาตานใช้กลยุทธ์คล้ายกันอย่างไร

•	ตามที่กล่าวไว้ในข้อ  11–12 เลโคนิอัสมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อ

จดหมายฉบับนั้น

เขียนบนกระดานว่า ก�รเตรียมของเลโคนิอัส และ คว�มคล้�ย 

คลึงในปัจจุบัน ขอให้นักศึกษาค้นคว้าข้อ  12–25 โดยมองหา 

การเตรียมท่ีเลโคนิอัสกับผู้คนทำาเพ่ือพวกเขาจะปลอดภัย ให้นัก 

ศึกษาเขียนส่ิงท่ีค้นพบไว้บนกระดานใต้คำาว่า ก�รเตรียมของเล- 

โคนิอัส  จากน้ันให้สมาชิกช้ันเรียนเสนอวิธีประยุกต์ใช้การเตรียม 

แต่ละอย่างกับสมัยของเราใต้คำาว่า คว�มคล�้ยคลึงในปัจจุบัน 

หลังจากเขียนเสร็จแล้ว ข้อความบนกระดานจะมีลักษณะดังนี้

3 นีไฟ 1–7
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ไม่มีสิ่งใดขัดขวางพวกเขาไม่ให้รุ่งเรืองได้เว้นแต่ . . .

(ดู	3 นีไฟ	6:4–5,	10–18,	20,	23,	27–30)

ขอให้นักศึกษาค้นคว้าข้อเหล่าน้ีและหาข้อความหรือวลีท่ีบ่งบอก 
ว่าอะไรขัดขวางผู้คนทางวิญญาณ เขียนคำาตอบของพวกเขาไว้ 
บนกระดาน ช่วยให้พวกเขาเห็นว่าแม้คนเหล่านี้เคยเชื่อแต่การ 
กระทำาที่ไม่ชอบธรรมของพวกเขาทำาให้พวกเขาลืมประจักษ์
พยานและกลับสู่ความชั่วร้าย

กลับไปดูคำากล่าวของเอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์ในคู่มือนักศึกษา 
หรือในดีวีดีอีกครั้ง เชื้อเชิญนักศึกษาให้อ่าน (หรือฟัง) ย่อหน้า 
สุดท้าย ให้พวกเขาระบุองค์ประกอบจำาเป็นของการเปลี่ยนใจ 
เลื่อมใสอย่างสมบูรณ์ที่จะคุ้มครองพวกเขาไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ
องค์ประกอบของสังคมที่ทำาลายศรัทธา

กระตุ้นนักศึกษาให้ดูแลวัฏจักรของการเปล่ียนใจเล่ือมใสในชีวิต 
พวกเขาโดยใช้ศรัทธาในพระเยซูคริสต์ กลับใจ และเสมอต้น 
เสมอปลายในการเชื่อฟัง ท่านอาจต้องการสรุปโดยเป็นพยาน 
ว่าหลักธรรมเหล่านี้นำาพรเข้ามาในชีวิตท่านอย่างไร

•	อะไรทำาให้เรามีคุณสมบัติคู่ควรกับงาน

เช้ือเชิญนักศึกษาสองสามคนให้แบ่งปันความรู้สึกหรือประจักษ์ 
พยานของพวกเขาว่าการเป็นสานุศิษย์ของพระคริสต์มีความ
หมายต่อพวกเขาอย่างไร

3 นีไฟ 6–7 การเปลี่ยนใจเลื่อมใสอย่างสมบูรณ์ทำาให้
เราสามารถอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่

เชื้อเชิญสมาชิกชั้นเรียนให้เปิดดูคำากล่าวของเอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. 
สก็อตต์ในคู่มือนักศึกษาหน้า 293–294 (คำากล่าวนี้มีอยู่ในดีวีดี	
A 	 ด้วย ถ้าท่านใช้ดีวีดี ให้ดูคลิปวิดีโอก่อนสอนเพื่อท่านจะ 

พร้อมหยุดในช่วงที่ท่านเห็นควรให้มีการสนทนา)

เชื้อเชิญนักศึกษาให้อ่าน (หรือฟัง) สามย่อหน้าแรกในคำากล่าว
นั้น ก่อนอ่าน ขอให้นักศึกษาฟังคำาตอบของคำาถามต่อไปนี้

•	คนที่เปลี่ยนใจเล่ือมใสต่างจากคนท่ีไม่เปลี่ยนใจเลื่อมใส
อย่างไร

•	การเปล่ียนใจเลื่อมใสต่างจากการได้รับพยานถึงความจริง
ในทางใด

ขอให้นักศึกษาจำาคำาตอบของคำาถามเหล่านี้ขณะพวกเขาศึกษา
และสนทนา 3 นีไฟ 6–7

ขอให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่าน 3  นีไฟ 5:1–3 ให้นักศึกษาที่เหลือ 
บอกข้อความท่ีกล่าวถึงชาวนีไฟในช่วงเวลาท่ีกล่าวไว้ในข้อเหล่า 
นั้น จากนั้นให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่าน 3  นีไฟ 7:7–8 ซึ่งพูดถึง 
สภาพของผู้คนในอีกหกปีต่อมา ให้นักศึกษาบอกข้อความที ่
กล่าวถึงชาวนีไฟหลังจากหกปี เขียนบนกระดานดังนี้

บทที่ 39
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ข้อเสนอแนะสำาหรับการสอน
3 นีไฟ 8 คำาพยากรณ์ท่ีพระผู้เป็นเจ้าทรงส่ือผ่านศาสดา 
พยากรณ์ของพระองค์จะเกิดสัมฤทธิผลทั้งหมด
ก่อนทบทวนรายละเอียดของความพินาศใน 3 นีไฟ 8 ชี้ให้เห็น 
ว่าแซมิวเอลชาวเลมันพยากรณ์เกี่ยวกับหายนะที่จะเกิดขึ้นใน 
พ้ืนท่ีของทวีปอเมริกา ณ เวลาส้ินพระชนม์ของพระผู้ช่วยให้รอด 
ในเยรูซาเล็ม ท่านอาจต้องการให้นักศึกษามองหาความสำาคัญ 
ที่มอรมอนให้ไว้ขณะยืนยันสัมฤทธิผลของคำาพยากรณ์เหล่านั้น 
(ดู 3  นีไฟ 10:14) และการเน้นว่าพระเจ้าพระองค์เองทรงทำา 
ให้คำาพยากรณ์เกิดสัมฤทธิผลเมื่อพระองค์ตรัสว่า “พระคัมภีร ์
เกี่ยวกับการมาของเราจึงเกิดสัมฤทธิผล” (3 นีไฟ 9:16)

ให้นักศึกษาเปรียบเทียบ 3 นีไฟ 8:3 กับ 3 นีไฟ 8:4

•	ท่านคิดว่าเหตุใดบางคนจึงยอมให้มี “ความสงสัยและการโต้
เถียงอย่างรุนแรง” แทน “ความตั้งใจอย่างมาก” ที่จะมองหา
เครื่องหมาย

•	สิ่งนี้ประยุกต์ใช้กับเราได้อย่างไร

หม�ยเหตุ: ถ้าท่านสนทนาคำาพยากรณ์ของแซมิวเอลชาวเลมัน 
อย่างละเอียดในบทท่ี 38 ท่านอาจต้องการพูดเร่ืองดังกล่าวเพียง 
เล็กน้อยในบทนี้

ให้นักศึกษาจัดกลุ่มกันเองกลุ่มละสามถึงส่ีคน เขียนบนกระดาน 
ดังนี้

คำ�พย�กรณ์ของแซ
มิวเอล

สัมฤทธิผล

ฮีลามัน	14:20–27 3 นีไฟ	8:5–23

เชื้อเชิญให้แต่ละกลุ่มอ่านฮีลามัน 14:20–27 โดยมองหาคำา
พยากรณ์ของแซมิวเอลชาวเลมันเกี่ยวกับการสิ้นพระชนม์ของ 
พระคริสต์ จากนั้นให้พวกเขาอ่าน 3  นีไฟ 8:5–23 โดยมองหา 

3 นีไฟ 8–11

บทที ่   40

บทนำา
การปรากฏของพระเยซูคริสต์ในทวีปอเมริกาครั้งโบราณเป็น 
หลักฐานยืนยันว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงทำาให้สัญญาของพระองค์ 
เกิดสัมฤทธิผลและการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์เป็น 
ความจริง เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์  อาร์. ฮอลแลนด์แห่งโควรัมอัคร 
สาวกสิบสองกล่าวดังนี้

“พระบุตรตรัสด้วยสุรเสียงท่ีเสียดแทงถึงไขกระดูก โดยตรัสเพียง 
ว่า ‘เราคือพระเยซูคริสต์, ผู้ที่ศาสดาพยากรณ์เป็นพยานว่าจะ
มาในโลก’ [3 นีไฟ 11:10]

“การปรากฏครั้งนั้นและการประกาศเช่นนั้นถือเป็นจุดโฟกัส 
ช่วงเวลาสำาคัญที่สุด ในประวัติศาสตร์ทั้งหมดของพระคัมภีร ์
มอรมอน . . .

“ทุกคนพูดถึงพระองค์ ร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ ฝันถึงพระองค์ 
และสวดอ้อนวอนขอให้พระองค์ทรงปรากฏ—แต่พระองค์ประ- 
ทับอยู่ที่นี่จริงๆ วันนั้นของวันทั้งหลาย!” (Christ and the New 
Covenant: The Messianic Message of the Book of Mormon 
[1997], 250–251)

โดยการศึกษาพระคัมภีร์ช่วงนี้ นักศึกษาจะเห็นว่าคำากล่าวของ 
ศาสดาพยากรณ์เกิดสัมฤทธิผล พวกเขาสามารถประสบการ 
เสด็จเยือนผู้คนที่อุดมมั่งคั่งของพระผู้ช่วยให้รอดจากการอ่าน
ขณะเพ่ิมพูนในประจักษ์พยานเกี่ยวกับการฟื้นคืนพระชนม์ของ
พระเยซูคริสต์

หลักคำาสอนและหลักธรรมบางประการ
•	คำาพยากรณ์ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงสื่อผ่านศาสดาพยากรณ์ของ

พระองค์จะเกิดสัมฤทธิผลทั้งหมด (ดู 3 นีไฟ 8)

•	พระเจ้าจะทรงต้อนรับทุกคนที่มาหาพระองค์ด้วยใจท่ีชอกช้ำา
และวิญญาณที่สำานึกผิด (ดู 3 นีไฟ 9:13–22)

•	การปรากฏของพระเยซูคริสต์ในพื้นที่ของทวีปอเมริกาเป็น 
พยานถึงการปฏิบัติศาสนกิจของพระองค์และความเป็นจริง
ของการฟื้นคืนพระชนม์ ของพระองค์ (ดู 3 นีไฟ 11:1–17)

•	หลักคำาสอนของพระคริสต์รวมถึงศรัทธา การกลับใจ บัพติศ- 
มา และของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ดู 3  นีไฟ 
11:31–41)
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3  นีไฟ 9:13–22 พระเจ้าจะทรงต้อนรับทุกคนที่มาหา
พระองค์ด้วยใจที่ชอกช้ำาและวิญญาณที่สำานึกผิด

ขอให้นักศึกษาสมมติว่าพวกเขาอยู่ในกลุ่มคนที่กำาลังได้ยินสุร- 
เสียงของพระผู้ช่วยให้รอดใน 3 นีไฟ 9 จากนั้นเชื้อเชิญพวกเขา
ให้อ่าน ข้อ  13–22 ในใจ แล้วดูว่ากี่ครั้งที่พระเจ้าทรงเชื้อเชิญ
ผู้คนให้มาหาพระองค์

•	เราสามารถเรียนรู้อะไรได้บ้างจากการที่พระเจ้าทรงมีพระ
ดำารัสเชื้อเชิญเช่นนี้หลายครั้ง

•	ทบทวน 3  นีไฟ 9:14 ท่านรู้สึกว่าพระเจ้าทรงยื่นพาหุแห่ง 
พระเมตตามายังท่านอย่างไร

•	พระเจ้าทรงอวยพรท่านอย่างไรเมื่อท่านมาหาพระองค์

อธิบายว่าพระเยซูคริสต์ตรัสชัดเจนให้ “ยกเลิก” สัตวบูชา และ 
ว่าผู้ติดตามพระองค์จะถวายเครื่องบูชาด้วย “ใจที่ชอกช้ำาและ
วิญญาณที่สำานึกผิด” (ดู 3 นีไฟ 9:19–20)

ก่อนสนทนาเรื่องการพลีบูชาด้วยใจที่ชอกช้ำาและวิญญาณที่ 
สำานึกผิด ท่านอาจต้องการทบทวนจุดประสงค์ของสัตวบูชาพอ 
สังเขปและเหตุที่พระผู้ช่วยให้รอดตรัสว่า “เราจะไม่รับเครื่องพลี 
บูชา [ด้วยสัตว์] ของเจ้าและเครื่องเผาบูชาของเจ้า” (3  นีไฟ 
9:19) อธิบายว่ากฎของโมเสสเรียกร้องให้ถวายสัตวบูชา เครื่อง 
ถวายเหล่านี้เป็นรูปแบบและฉายาของการชดใช้ (ดู โมเสส 5: 
5–8; ดู 2 นีไฟ 25:24 ด้วย) หลังจากการชดใช้ของพระเยซูคริสต์  
สัตวบูชาจึงไม่จำาเป็นอีก อมิวเล็คสอนความจริงนี้เมื่อหลายปี 
ก่อนโดยกล่าวว่าพระโลหิตที่หลั่งโดยพระเมษโปดกของพระผู้ 
เป็นเจ้าจะเป็น “การพลีบูชาครั้งสุดท้ายและสำาคัญยิ่ง” ซึ่งจะ 
“ไม่มีขอบเขตและเป็นนิรันดร์” (แอลมา 34:10) เขากล่าวว่า 
“สมควรมี . . .  การหยุดหลั่งเลือด; กฎของโมเสสจึงจะสมบูรณ์” 
(แอลมา 34:13) คนชอบธรรมคาดหวังให้สัตวบูชาสิ้นสุดหลัง
จากพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าทรงมอบพระโลหิตของพระองค์ 

•	ตามที่กล่าวไว้ใน 3  นีไฟ 9:19–20 พระเจ้าทรงเรียกร้องให้ 
เราพลีบูชาอะไร (ดู ออมไน 1:26)

•	ท่านคิดว่าการถวายเครื่องพลีบูชาด้วย “ใจที่ชอกช้ำาและวิญ- 
ญาณที่สำานึกผิด” หมายความว่าอย่างไร

ขณะที่นักศึกษาสนทนาคำาถามเหล่านี้ ท่านอาจต้องการให้พวก 
เขาอ่านคำากล่าวของเอ็ลเดอร์ดี.  ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สันใน 
คู่มือนักศึกษา หน้า  297 คำากล่าวนี้มีอยู่ในดีวีดี A  ด้วย เชื้อ 
เชิญนักศึกษาให้ใคร่ครวญว่าพวกเขาจะทำาอะไรเพื่อถวาย “ใจ 
ท่ีชอกช้ำาและวิญญาณท่ีสำานึกผิด” แด่พระผู้เป็นเจ้าโดยสมบูรณ์ 
มากขึ้น ท่านอาจแนะนำานักศึกษาให้จดความคิดของพวกเขา

รูปแบบที่คำาพยากรณ์นี้เกิดสัมฤทธิผล ท่านอาจต้องการแนะนำา 
ให้นักศึกษาเขียนอ้างโยงข้อความพระคัมภีร์สองตอนน้ีตรงที่ 
ว่างริมหน้าพระคัมภีร์ของพวกเขา เชื้อเชิญนักศึกษาให้บอก 
จำานวนปีท่ีผ่านไประหว่างการประกาศคำาพยากรณ์กับสัมฤทธิผล 
ของคำาพยากรณ์ (ประมาณ 40 ปี)

หลังจากนักศึกษามีเวลาเปรียบเทียบช่วงพระคัมภีร์แล้ว ขอให้ 
แต่ละกลุ่มเขียนหลักธรรมหน่ึงหรือสองข้อท่ีเรียนรู้จากเหตุการณ์ 
เหล่านี้ ขอให้แต่ละกลุ่มแบ่งปันสิ่งที่พวกเขาเขียนไว้

เพื่อช่วยให้นักศึกษาพบวิธีประยุกต์ใช้ข้อความพระคัมภีร์เหล่า
นี้ ถามคำาถามดังนี้

•	ในฐานะวิสุทธิชนยุคสุดท้าย คำาพยากรณ์ใดบ้างที่เราเชื่อว่า 
คนอื่นๆ ไม่ยอมรับ (เขียนคำาตอบไว้บนกระดาน คำาตอบ 
อาจรวมถึงคำาพยากรณ์เกี่ยวกับการฟื้นฟูพระกิตติคุณในยุค 
สุดท้าย การสร้างเยรูซาเล็มใหม่ การรวมกันที่อาดัม-ออนได-
อาห์มัน และการสั่งสอนพระกิตติคุณทั่วโลก)

•	ท่านคิดว่าเหตุใดบางคนจึงไม่ยอมรับคำาพยากรณ์เหล่านี้

เชิญนักศึกษาคนหนึ่งอ่าน คพ. 1:38  เป็นพยานว่าคำาพยา- 
กรณ์ในพระคัมภีร์และถ้อยคำาของศาสดาพยากรณ์ยุคสุดท้าย
จะเกิดสัมฤทธิผลทั้งหมด

สรุปกิจกรรมนี้โดยถามคำาถามต่อไปนี้

•	การอ่านประสบการณ์เหล่านี้สามารถช่วยเราเตรียมรับการ
เสด็จมาครั้งที่สองได้อย่างไร

•	เราจะทำาอะไรได้บ้างเพ่ือให้ศรัทธาของเราม่ันคงอยู่เสมอขณะ 
รอให้คำาพยากรณ์เกิดสัมฤทธิผล

3 นีไฟ 9:5–12 พระผู้เป็นเจ้าจะทรงถือว่าคนช่ัวร้ายต้อง 
รับผิดชอบ

บางครั้งผู้คนสงสัยว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงจำาความโหดร้ายที่คนชั่ว 
ทำากับคนชอบธรรมได้หรือไม่ ตัวอย่างเช่น เมื่อกษัตริย์โนอาห์ 
สั่งให้เผาอบินาได (ดู โมไซยาห์ 17) และเมื่อศาสดาพยากรณ์ 
ถูกก้อนหินขว้างจนตาย (ดู 3  นีไฟ 7:19) ผู้คนอาจคาดหวังให้ 
พระผู้เป็นเจ้าทรงลงโทษคนชั่วร้ายทันที พระองค์ทรงถือว่าคน 
ชั่วร้ายต้องรับผิดชอบการกระทำาของตน แต่พระองค์ทรงทำาเช่น 
นั้นในเวลาและวิธีของพระองค์ เชื้อเชิญนักศึกษาให้อ่าน 3 นีไฟ  
9:5–12 อย่างใคร่ครวญ โดยระบุข้อความที่พูดถึงความพินาศ
ของคนชั่วร้าย 

•	พระเจ้าทรงพิสูจน์อย่างไรว่าถ้อยคำาของศาสดาพยากรณ์ 
ถูกต้อง
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3 นีไฟ 8–11

•	พระผู้ช่วยให้รอดทรงพรรณนาการทนทุกข์ของพระองค์ว่า
อย่างไร

•	เราสามารถแสดงความสำานึกในการทนทุกข์ของพระผู้ช่วย
ให้รอดเพื่อเราในทางใดได้บ้าง

ให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่าน 3 นีไฟ 11:14–15

•	เราได้ข้อคิดอะไรบ้างจากข้อเหล่านี้เกี่ยวกับขอบเขตพระ
พันธกิจของพระผู้ช่วยให้รอด เราสามารถเรียนรู้อะไรบ้างจาก 
ความห่วงใยที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงมีต่อเราแต่ละคน

อธิบายว่าแม้เราจะยังไม่มีประสบการณ์ของการได้สัมผัสพระ 
หัตถ์และพระบาทของพระผู้ช่วยให้รอดอย่างเป็นรูปธรรม แต ่
เรารู้สึกได้ถึงการดำารงอยู่จริงของพระองค์และแสดงประจักษ์ 
พยานส่วนตัวถึงพระองค์ได้ เชื้อเชิญนักศึกษาให้แบ่งปันประ- 
จักษ์พยานเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ แสดงประจักษ์พยานของ 
ท่านเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจของพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิต
เราวันนี้และความเป็นจริงของการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์

3 นีไฟ 11:29 “วิญญาณของความขัดแย้ง ... เป็นของมาร”

ให้นักศึกษาอ่าน 3  นีไฟ 11:29  ท่านอาจต้องการกระตุ้น
พวกเขาให้ทำาเครื่องหมายข้อความดังกล่าวและใช้เวลาท่องจำา

•	ความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นในสถานการณ์ใดบ้างในชีวิตเรา

•	ท่านพบว่าอะไรช่วยเอาชนะความขัดแย้ง

ท่านอาจแบ่งปันเรื่องที่ประธานโธมัส  เอส. มอนสันเล่าไว้ใน
คู่มือนักศึกษาหน้า 300–301

•	อะไรคืออันตรายของการยอมให้ความขัดแย้งและการโต้เถียง 
เกิดขึ้นโดยไม่ยับยั้งหรือแก้ไข

3  นีไฟ 11:31–41 หลักคำาสอนของพระคริสต์รวมถึง 
ศรัทธา การกลับใจ บัพติศมา และของประทานแห่ง
พระวิญญาณบริสุทธิ์

เชิญนักศึกษาคนหนึ่งท่อง หลักแห่งความเชื่อข้อสี่ ขณะที่นัก 
ศึกษากำาลังท่อง ให้เขียนบนกระดานดังนี้

1.	 ศรัทธาในพระเยซูคริสต์

2.	การกลับใจ

3. บัพติศมา

4.	ของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

•	เราจะถวายเครื่องพลีบูชาดังกล่าวนี้ต่อพระเจ้าโดยสมบูรณ์
มากขึ้นได้อย่างไร

ให้นักศึกษากลับไปที่ 3 นีไฟ 9:20

•	พระเจ้าทรงสัญญาอะไรกับเราเป็นการตอบแทนเม่ือเราถวาย 
ใจที่ชอกช้ำาและวิญญาณที่สำานึกผิดของเรา

สรุปด้วยความคิดนี้จากเอ็ลเดอร์นีล  เอ. แม็กซ์เวลล์ (1926– 
2004) แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

“เมื่อท่านยอมมอบเจตนารมณ์ของท่านแด่พระผู้เป็นเจ้า 

ท่านกำาลังถวายส่ิง เดียว ท่ีท่าน ส�ม�รถ ถวายแด่พระองค์ 

ได้อย่างแท้จริงซึ่งเป็นของท่านจริงๆ อย่ารอนานเกินกว่า 

จะพบแท่นบูชาหรือเริ่มวางของประทานแห่งเจตนารมณ ์

ของท่านไว้บนน้ัน!” (ใน Conference Report, Apr. 2004, 

48; หรือดู เลียโฮน� พ.ค. 2004 หน้า 58; ต้นฉบับเป็นตัว

เอน)

เช้ือเชิญนักศึกษาให้ไตร่ตรองว่าพวกเขาจะยอมมอบเจตนารมณ์ 
ของพวกเขาแด่พระผู้เป็นเจ้าอย่างไร

3 นีไฟ 11:1–17 การปรากฏของพระเยซูคริสต์ในพื้นที่
ของทวีปอเมริกาเป็นพยานถึงการปฏิบัติศาสนกิจของ
พระองค์และความเป็นจริงของการฟื้นคืนพระชนม์

เพ่ือให้มีความคารวะมากข้ึนเม่ือสนทนาเร่ืองการเสด็จเยือนทวีป 
อเมริกาของพระผู้ช่วยให้รอด ท่านอาจต้องการเชื้อเชิญชั้นเรียน 
ให้ร้องเพลงหรือทบทวนเน้ือร้องของเพลง “ฉันรู้พระผู้ไถ่ทรงพระ 
ชนม์” (เพลงสวด บทเพลงที่ 59) “ฉันเชื่อในพระคริสต์” (เพลง 
สวด บทเพลงที่ 57) หรือเพลงสวดอีกเพลงเกี่ยวกับพระผู้ช่วย 
ให้รอดที่พวกเขาชื่นชอบ

เชื้อเชิญนักศึกษาให้สมมติว่าพวกเขาเป็นคนหนึ่งที่พบพระเยซู 
คริสต์ในทวีปอเมริกาขณะที่ท่านอ่าน 3  นีไฟ 11:1–17 จากนั้น 
ให้ถามคำาถามต่อไปนี้บางข้อหรือทั้งหมด

•	ผู้คนมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อการปรากฏของพระผู้ช่วยให้รอด

•	ท่านคิดและรู้สึกอย่างไรขณะฟังเรื่องนี้

•	ท่านคิดว่าท่านจะรู้สึกอย่างไรถ้าท่านอยู่ที่นั่น

ให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่านทวน 3 นีไฟ 11:11 และอีกคนหนึ่งอ่าน
คพ. 19:16–19  

jwdezign
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•	เหตุใดจึงต้องสอนผู้คนเรื่องบัพติศมา (ดู 3 นีไฟ 11:28)

•	ในข้อเหล่านี้ตอบคำาถามอะไรเกี่ยวกับบัพติศมา

แบ่งปันประจักษ์พยานของท่านเกี่ยวกับความสำาคัญของการ 
พัฒนาศรัทธาของเราในพระผู้ช่วยให้รอดอย่างต่อเนื่อง กลับใจ 
ต่อพันธสัญญาบัพติศมาของเราโดยรับศีลระลึกเพ่ือเราจะสามารถ 
ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์และสร้างชีวิตเราบนรากฐานอันแน่- 
นอนของพระกิตติคุณ

บอกนักศึกษาว่าพระผู้ช่วยให้รอดทรงเน้นหลักธรรมและศาสน- 
พิธีเหล่านี้เมื่อพระองค์ทรงสอนสิ่งที่เรียกว่า “หลักคำาสอนของ 
เรา” (3 นีไฟ 11:31–32, 39) เขียนบนกระดานว่า หลักคำ�สอน
ของพระคริสต์ เหนือรายการที่เขียนไว้ ให้นักศึกษาอ่าน 3 นีไฟ 
11:31–41 โดยมองหาหลักคำาสอนของพระผู้ช่วยให้รอด

•	ตามที่กล่าวไว้ใน 3  นีไฟ 11:39–41 พระผู้ช่วยให้รอดทรง
สัญญาอะไรกับเราเมื่อเราสร้างบนหลักคำาสอนของพระองค์

ให้นักศึกษาอ่าน 3 นีไฟ 11:21–28 อย่างรวดเร็วและนับว่าพระ 
ผู้ช่วยให้รอดทรงใช้คำาว่า ให้บัพติศม� หรือ รับบัพติศม� กี่ครั้ง
ในข้อเหล่านี้ (เก้าครั้ง)
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ในข้อเหล่านี้นำาทางชีวิตเราได้อย่างไร ให้นักศึกษาคนหนึ่งจาก 
แต่ละกลุ่มสรุปข้อคิดของกลุ่มให้คนที่เหลือในชั้นฟัง เขียนแนว 
คิดเหล่าน้ีไว้บนกระดาน ท่านอาจต้องการแบ่งปันข้อสังเกตของ 
ประธานฮาโรลด์  บี. ลีที่ผู้เป็นสุขทั้งสี่เกี่ยวข้องกับชีวิตส่วนตัว 
ของเราและความสัมพันธ์กับพระผู้เป็นเจ้า และอีกส่ีเก่ียวข้องกับ 
ความสัมพันธ์ของเรากับผู้อื่น (ดู Decisions for Successful 
Living, 54–62)

ให้นักศึกษาอ่านย่อหน้าที่สองของบทวิจารณ์ 3  นีไฟ 12:3–12 
(ในคู่มือนักศึกษา หน้า 303)

•	ผู้เป็นสุขแต่ละข้อมีที่มาจากผู้เป็นสุขก่อนข้อนั้นอย่างไร

3 นีไฟ 12:13–16 เราควรเป็น “เกลือของแผ่นดินโลก” 
และแสงสว่างต่อผู้อื่น 

ขอให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่าน 3 นีไฟ 12:13 ให้ดูขวดเกลือ ขอให้
นักศึกษาเปรียบเทียบการใช้เกลือกับอิทธิพลที่วิสุทธิยุคสุดท้าย
สามารถมีต่อชีวิตผู้อื่น

ขอให้นักศึกษาคนหน่ึงอ่านหลักคำาสอนและพันธสัญญา 101:39 
ดึงความสนใจของนักศึกษามาที่ความสัมพันธ์ระหว่างการทำา
พันธสัญญากับการเป็น “เกลือของแผ่นดินโลก” ชี้ให้เห็นว่า 
นอกจากจะเพิ่มรสชาติให้อาหารแล้วเกลือยังสามารถถนอม
อาหารไม่ให้เน่าเสียได้ด้วย

•	เมื่อเรารักษาพันธสัญญาของเรากับพระเจ้า เราสามารถช่วย
ถนอมผู้อื่นไม่ให้ “เน่าเสีย” ทางวิญญาณได้อย่างไร

อ่านคำากล่าวของเอ็ลเดอร์คาร์ลอส  อี. อเซย์ในคู่มือนักศึกษา
หน้า 305 (มีอยู่ในดีวีดี	 A 	ด้วย ขอให้นักศึกษาใคร่ครวญว่า
พวกเขาต้องทำาอะไรจึงจะรักษา “รส” ของพวกเขาไว้ได้

เชิญนักศึกษาคนหน่ึงอ่าน 3 นีไฟ 12:14 ให้ดูไฟฉายหรือตะเกียง 
ถามนักศึกษาว่าชีวิตของวิสุทธิชนยุคสุดท้ายจะเป็นเหมือนแสง
สว่างสำาหรับผู้อื่นได้อย่างไร

หลังจากนักศึกษาตอบแล้ว ให้วางไฟฉายหรือเทียนที่ยังไม่ได ้
จุดไว้บนโต๊ะ (จำาไว้ว่าไม่อนุญาตให้จุดไฟในอาคารประชุม) ขอ 
ให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่าน 3  นีไฟ 12:15 นำาของบางอย่าง เช่น
กล่อง ครอบไฟฉายหรือเทียนที่ยังไม่ได้จุด

•	สุดท้ายแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเปลวไฟของเทียนไขถ้านำากล่อง 
มาครอบไว้

•	เราอาจจงใจหรือไม่จงใจซ่อนแสงสว่างของเราอย่างไร

3 นีไฟ 12–14

บทที ่   41

บทนำา
พระคัมภีร์ช่วงนี้ประกอบด้วยคำาเทศนาที่พระคริสต์ผู้ฟ้ืนคืนพระ 
ชนม์ตรัสกับผู้คนในแผ่นดินอุดมมั่งคั่ง คำาเทศนาดังกล่าวซึ่ง 
คล้ายมากกับคำาเทศนาบนภูเขาดังบันทึกไว้ในมัทธิว 5–7 ประ- 
กอบด้วยหลักธรรมที่สร้างต้นแบบให้ทำาตามพระผู้ช่วยให้รอด 
และบรรลุความดีพร้อมในชีวิตที่จะมาถึง ประธานฮาโรลด์ บี. ลี  
(1899–1975) ประธานศาสนจักรคนท่ี 11 สอนว่าในคำาเทศนาน้ี 
“พระอาจารย์ประทานการเปิดเผยหลายส่วนแก่เราเกี่ยวกับ 
พระอุปนิสัยของพระองค์ ซึ่งสมบูรณ์แบบ . . .  และในการ
ทำาเช่นนั้นพระองค์ได้ประทานพิมพ์เขียวสำาหรับชีวิตของเรา” 
(Decisions for Successful Living [1973], 56)

สำาหรับบทส่วนใหญ่ในคู่มือเล่มนี้ บทนี้มีเนื้อหามากเกินกว่าจะ 
สอนได้หมดในหนึ่งคาบเรียน ให้เลือกแนวคิดการสอนที่ตรงกับ
ความต้องการของนักศึกษามากที่สุด

หลักคำาสอนและหลักธรรมบางประการ
•	ผู้เป็นสุขเป็นแนวทางสำาหรับการได้รับความสุข (ดู 3  นีไฟ  
 12:1–12)

•	พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้ให้กฎ (ดู 3 นีไฟ 12:17–47)

•	เราควรดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณด้วยเหตุผลที่ถูกต้อง (ดู 
3 นีไฟ 13:1–6, 16–18)

•	ผู้ติดตามพระเยซูคริสต์ได้ยินและทำาตามพระดำารัสของพระ 
องค์ (ดู 3 นีไฟ 14)

ข้อเสนอแนะสำาหรับการสอน
3 นีไฟ 12:1–12 ผู้เป็นสุขเป็นแนวทางสำาหรับการได้รับ 
ความสุข
อธิบายว่าคำาสอนใน 3 นีไฟ 12:3–12 (และ มัทธิว 5:3–12) มัก 
เรียกว่าผู้เป็นสุข ขอให้นักศึกษาเปิดในคู่มือนักศึกษาหน้า  303  
และอ่านย่อหน้าแรกของบทวิจารณ์สำาหรับ 3  นีไฟ 12:3–12 
เชื้อเชิญพวกเขาให้มองหาความหมายของคำาว่า ผู้เป็นสุข ถาม
ว่าพวกเขาคิดว่าเหตุใดจึงใช้คำาว่า ย่อมเป็นสุข ต่อท้ายผู้เป็นสุข
แต่ละประโยค

ให้เวลานักศึกษาวิเคราะห์ 3  นีไฟ 12:3–12 เป็นส่วนตัว แนะ 
นำาพวกเขาให้ดูข้อคิดเกี่ยวกับข้อเหล่านี้ในคู่มือนักศึกษา ขอให้
พวกเขาเขียนคุณสมบัติหรือเงื่อนไขในข้อเหล่าน้ีท่ีสามารถนำา 
ความสุขมาให้ จากนั้นแบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มเล็กๆ และให้ 
พวกเขาแบ่งปันข้อคิดให้กันโดยสนทนาว่าคุณสมบัติและเง่ือนไข 
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1. อ่านออกเสียงข้อความพระคัมภีร์

2. สรุปความเข้าใจเกี่ยวกับกฎของโมเสสตามที่นำาเสนอในข้อ 
ความ

3. ตอบคำาถามในแผ่นกระดาษ

4. เสนอแนะส่ิงท่ีเราจำาเป็นต้องทำาในชีวิตเพ่ือทำาตามกฎท่ีสูงกว่า

(เกี่ยวกับข้อ  43 สังเกตว่าพันธสัญญาเดิมไม่มีบันทึกใดในกฎ 

ของโมเสสอนุญาตให้ผู้คนรักเพื่อนบ้านและเกลียดศัตรู เห็นชัด 

ว่าน่ีเป็นแนวคิดท่ีคืบคลานเข้ามาในหมู่เชื้อสายแห่งอิสราเอล

หลังจากสมัยของโมเสสและยอมรับว่าเป็นปรัชญาที่เกี่ยวข้อง

กับกฎของโมเสส)

3 นีไฟ 12:48 เราสามารถดีพร้อมได้

ให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่าน 3 นีไฟ 12:48

•	เราจะรักษาพระบัญญัติข้อนี้ได้อย่างไร (ให้นักศึกษาดูข้อคิด

เพิ่มเติมจากคำากล่าวของประธานเจมส์  อี. เฟาสท์ในคู่มือ

นักศึกษาหน้า 308)

ขอให้นักศึกษาคนหนึ่งออกมาหน้าชั้น อธิบายว่าในการสาธิต 

ต่อไปนี้ หน้าห้องหมายถึงที่ที่นักศึกษากำาลังอยู่ในเวลานี้ขณะ 

พยายามไปให้ถึงความดีพร้อม และหลังห้องหมายถึงความด ี

พร้อม ขอให้นักศึกษาเดินหนึ่งก้าวไปให้ถึงหลังห้อง

•	นักศึกษาไปถึงความดีพร้อมหรือไม่

•	ก้าวนั้นเสียเปล่าเพราะไม่ได้ทำาให้นักศึกษา ไปถึงความด ี

พร้อมหรือไม่

•	นักศึกษาจะไปให้ถึงความดีพร้อมอย่างไร

ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจว่าเราต้องก้าวทีละก้าวไปเรื่อยๆ ถ้าเรา 

อยากไปให้ถึงเป้าหมายสุดท้ายของความดีพร้อม เพื่อสรุปประ- 

เด็นนี้ให้อ่านคำากล่าวต่อไปนี้ของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ

“เมื่อท่านปีนขึ้นบันได ท่านต้องเริ่มจากขั้นล่างสุดและขึ้น 
ไปทีละข้ัน จนไปถึงข้ันบนสุด และหลักธรรมแห่งพระกิตติ- 
คุณก็เช่นเดียวกัน—ท่านต้องเริ่มจากหลักธรรมข้อแรกไป 
เรื่อยๆ จนท่านเรียนรู้หลักธรรมทั้งหมดของความสูงส่ง แต่ 
จะใช้เวลาครู่ใหญ่หลังจากท่านผ่านม่านไปแล้วก่อนท่าน 
จะได้เรียนรู้หลักธรรมเหล่าน้ัน” (ใน History of the Church, 
6:306–307)

อ่าน 3 นีไฟ 12:16

•	เราจะ “ให้แสงสว่าง [ของเรา] ส่องเช่นนั้น” โดยไม่จองหอง
ได้อย่างไร (ดู 3 นีไฟ 18:24 ด้วย)

3 นีไฟ 12:17–47 พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้ให้กฎ

ก่อนชั้นเรียน ให้เตรียมแถบกระดาษแผ่นยาวๆ ห้าแผ่น เขียน 
ข้อพระคัมภีร์อ้างอิงพร้อมคำาถามต่อไปนี้ลงในแถบกระดาษ
แผ่นละข้อ

1. 3  นีไฟ 12:21–26 ความโกรธเชื่อมโยงกับการกระทำาอันไร้
เมตตาอย่างไร

2. 3  นีไฟ 12:27–30 ความคิดของเราเชื่อมโยงกับการกระทำา
ของเราอย่างไร

3. 3  นีไฟ 12:33–37 ในข้อเหล่านี้พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนว่า 
เราควรมีวาจาสัตย์เสมอ คนไม่ซ่ือสัตย์จะขจัดความไม่ซ่ือสัตย์ 
ออกไปจากชีวิตเขาได้อย่างไร

4. 3  นีไฟ 12:38–42 เมื่อคนหนึ่งตอบโต้คำาพูดหรือการกระทำา 
อันไร้เมตตาของคนบางคนเพื่อแก้เผ็ดจะส่งผลให้เกิดอะไร
ขึ้นบ้าง

5. 3  นีไฟ 12:43–46 เราได้รับผลกระทบอย่างไรถ้าเรารู้สึกมี
เจตนาร้ายต่อผู้อื่น

ขอให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่าน 3 นีไฟ 12:19

•	ใครให้กฎของโมเสส

เขียนบนกระดานว่า พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้ให้กฎ

อธิบายว่าใน 3  นีไฟ 12:21–47 พระผู้ช่วยให้รอดรับสั่งถึงองค์ 
ประกอบต่างๆ ของความเข้าใจด้ังเดิมเก่ียวกับกฎของโมสสและ 
จากนั้นทรงสอนกฎที่สูงกว่า ช่วยให้นักศึกษาเห็นว่าในข้อเหล่า
นี้ เมื่อพระองค์ทรงใช้วลีเช่น “เจ้าได้ยินแล้วว่า” หรือ “มีเขียน 
ไว้” พระองค์ทรงแนะนำาความเข้าใจเดิมเกี่ยวกับกฎของโมเสส  
เมื่อพระองค์ตรัสบางอย่างเช่น “แต่เรากล่าวแก่เจ้า” พระองค์
ทรงแนะนำากฎที่สูงกว่า

แบ่งชั้นเรียนออกเป็นห้ากลุ่ม แจกกระดาษที่ท่านเตรียมไว้ก่อน
ชั้นเรียนให้กลุ่มละแผ่น (ดูตอนเริ่มแนวคิดการสอนเรื่องนี้) ขอ
ให้พวกเขาอ่านข้อความพระคัมภีร์ด้วยกันและสนทนาคำาถามที่
เกี่ยวข้อง บางข้อจะมีความช่วยเหลือเพิ่มเติมในคู่มือนักศึกษา
หน้า  306–307 เชื้อเชิญแต่ละกลุ่มให้เตรียมการนำาเสนอต่อชั้น
เรียนซึ่งในการนำาเสนอนั้นพวกเขาจะ

บทที่ 41



151

3 นีไฟ 13:7–13 พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนวิธี 
สวดอ้อนวอน

เพ่ือทบทวนคำาแนะนำาของพระผู้ช่วยให้รอดเกี่ยวกับการสวด 
อ้อนวอน เชื้อเชิญนักศึกษาให้ผลัดกันอ่านคนละข้อจาก 3 นีไฟ  
13:7–13 หลังจากอ่านแต่ละข้อ ขอให้นักศึกษากล่าวหลักธรรม
จากข้อนั้นด้วยคำาพูดของพวกเขาเอง จากนั้นถามว่ามีใครต้อง 
การแบ่งปันข้อคิดเพิ่มเติมหรือประสบการณ์ส่วนตัวเกี่ยวกับข้อ
นั้นหรือไม่

3 นีไฟ 13:19–24 “ไม่มีผู้ใดรับใช้นายสองคนได้”

เขียนคำากล่าวต่อไปนี้ของประธานมาเรียน  จี. รอมนีย์ (1897– 
1988) แห่งฝ่ายประธานสูงสุดบนกระดาน (อ้างจาก “The Price 
 of Peace,” Ensign, Oct. 1983, 6)

“มีบางคนที่พยายามรับใช้พระเจ้าโดยไม่ทำาให้มารขัดเคือง
ใจ”	–มาเรียน จี.	รอมนีย์

•	ท่านคิดว่าคำากล่าวนี้หมายถึงอะไร

•	คำากล่าวนี้คล้ายกับ 3 นีไฟ 13:24 ในด้านใด

แบ่งปันคำาแนะนำาต่อไปนี้จากประธานเจมส์ อี. เฟาสท์ (1920–
2007)

“ทุกวันนี้พวกเราจำานวนมากกำาลังพยายามรับใช้นายสอง 
คน—พระเจ้าและประโยชน์ส่วนตนของเรา—โดยไม่ทำาให้ 
มารขัดเคืองใจ อิทธิพลของพระผู้เป็นเจ้า พระบิดานิรันดร์ 
ของเรา ผลักดันเรา อ้อนวอนเรา และสร้างแรงบันดาลใจ
ให้เราติดตามพระองค์ ต่างกับอำานาจของซาตานที่ผลัก- 
ดันเราไม่ให้เชื่อและไม่ให้เอาใจใส่พระบัญญัติของพระผู้
เป็นเจ้า

“เอ็ลเดอร์ [มาเรียน  จี.] รอมนีย์ [สอนว่า] ‘ผลจากการ
เลือก [ของมนุษย์มรรตัย] เกิดขึ้นแน่นอน ไม่มีทางที่เขา 
จะหนีพ้นอิทธิพลของอำานาจตรงกันข้ามเหล่านี้ เขาถูกนำา 
โดยอำานาจหน่ึงหรืออีกอำานาจหนึ่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  
สิทธ์ิเสรีท่ีพระผู้เป็นเจ้าประทานจะให้อำานาจและทางเลือก 
แก่เขา แต่เขาต้องเลือก เขาจะรับใช้ทั้งสองอย่างพร้อมกัน
ไม่ได้’” (“Serving the Lord and Resisting the Devil,” 
Ensign, Sept. 1995, 2, 4; see also Conference Report, 
Oct. 1962, 94)

ถ้าท่านรู้สึกว่านักศึกษาต้องการกำาลังใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระ 
บัญชาของพระผู้ช่วยให้รอดให้ดีพร้อม ท่านอาจเช้ือเชิญพวกเขา 
ให้อ่านคำากล่าวของประธานสเป็นเซอร์  ดับเบิลยู. คิมบัลล์ใน
คู่มือนักศึกษาหน้า 308

ก่อนจบการสนทนาเรื่องนี้ ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจว่าเพื่อบรรล ุ
ความดีพร้อม เราต้องแสดงศรัทธาในพระเยซูคริสต์และการ 
ชดใช้ของพระองค์และมาหาพระองค์ แม้หลังจากเราทำาสุด 
ความสามารถแล้ว ความพยายามของเราจะยังไม่พอหากปราศ- 
จากเดชานุภาพของการชดใช้ ขณะที่ท่านแบ่งปันความจริงดัง 
กล่าว ท่านอาจต้องการให้นักศึกษาอ่านโมโรไน 10:32–33 และ  
หลักคำาสอนและพันธสัญญา 76:50–53, 69–70 ขอให้นักศึกษา 
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างพระคุณของพระผู้เป็นเจ้ากับการ
บรรลุเป้าหมายของความดีพร้อม

3  นีไฟ 13:1–6, 16–18 เราควรดำาเนินชีวิตตามพระ 
กิตติคุณด้วยเหตุผลที่ถูกต้อง

เขียนข้อพระคัมภีร์อ้างอิงต่อไปนี้ไว้บนกระดาน

3 นีไฟ	13:1–4

3 นีไฟ	13:5–6

3 นีไฟ	13:16–18

ขอให้นักศึกษาอ่านข้อความพระคัมภีร์แต่ละตอนในใจและ 
เตรียมพูดถึงความหมายของข้อความเหล่านั้น (ท่านอาจต้อง 
อธิบายว่าคำาว่า ท�น หมายถึงของบริจาค เช่น เงินหรืออาหาร 
เพื่อช่วยคนจน) ถามคำาถามต่อไปนี้สำาหรับข้อความแต่ละชุด

•	พระผู้ช่วยให้รอดทรงเตือนอะไรเกี่ยวกับวิธีท่ีเราทำาทาน 
(หรือวิธีที่เราสวดอ้อนวอนหรือวิธีที่เราอดอาหาร)

•	มีตัวอย่างอะไรบ้างของวิธีที่ถูกต้องในการช่วยคนจน (หรือ
วิธีที่ถูกต้องในการสวดอ้อนวอนหรืออดอหาร)

ถ้าท่านรู้สึกว่านักศึกษาต้องสนทนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษา
พระบัญญัติด้วยเหตุผลที่ถูกต้อง ท่านอาจต้องการเชื้อเชิญพวก
เขาให้อ่านโมโรไน 7:6–9 และคำากล่าวของเอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. 
โอ๊คส์ในคู่มือนักศึกษาหน้า 388–389

3 นีไฟ 12–14
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ขอให้พวกเขาระบุความประพฤติชอบที่พระเยซูทรงเรียกร้อง 
จากผู้ติดตามพระองค์ (ข้อ 1–2 ตัดสินอย่างชอบธรรม ข้อ 3–5 
จดจ่อที่ความผิดของเราไม่ใช่ของคนอื่น ข้อ  6 แสดงความ 
เคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ข้อ  7–11 แสวงหาการเปิดเผยส่วนตัว 
เพื่อตอบข้อสงสัยของเรา ข้อ  12 ปฏิบัติต่อผู้อื่นเช่นที่เราอยาก 
ให้เขาปฏิบัติต่อเรา ข้อ 13–14 เลือกเส้นทางพระกิตติคุณซึ่งนำา
ไปสู่ชีวิตนิรันดร์ ข้อ  15–20 ทำาตามศาสดาพยากรณ์ที่แท้จริง 
ข้อ 21–23 ทำาตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า)

แบ่งชั้นเรียนออกเป็นแปดกลุ่ม มอบหมายให้แต่ละกลุ่มเตรียม 
การนำาเสนอสั้นๆ เกี่ยวกับความประพฤติชอบหนึ่งอย่างดังระบุ 
ไว้ข้างต้น การนำาเสนอควรใช้เวลาไม่เกินสองหรือสามนาที การ 
นำาเสนอของแต่ละกลุ่มอาจได้แก่

1. ระบุความประพฤติชอบ

2. แบ่งปันพระคัมภีร์จากงานมาตรฐานเล่มใดเล่มหนึ่งที่ช่วยให้
เราเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับความประพฤติชอบ

3. แบ่งปันตัวอย่างจากปัจจุบันเกี่ยวกับความสำาคัญของความ
ประพฤติชอบและความสัมพันธ์ของความประพฤติดังกล่าว
กับชีวิตเราวันนี้

4. แบ่งปันประจักษ์พยานส่วนตัวเกี่ยวกับความประพฤติชอบ
และพรที่มาจากการทำาให้ความประพฤตินั้นเป็นส่วนหนึ่ง
ของชีวิตเรา

ขณะที่กลุ่มนำาเสนอ ให้เขียนความประพฤติชอบไว้บนกระดาน 
ถ้าเขียนบนกระดานไม่ได้ให้เตรียมโปสเตอร์ก่อนชั้นเรียนและ
ให้นักศึกษาดูโปสเตอร์เมื่อสอนบทเรียนถึงจุดนี้

เชื้อเชิญนักศึกษาแต่ละคนให้กำาหนดความประพฤติชอบอย่าง
หนึ่งในใจที่เขาต้องการเน้น ท่านอาจต้องการให้เวลานักศึกษา
บันทึกความคิดและเป้าหมายของพวกเขาเพื่อปรับปรุงตนเอง
ไว้ในสมุดบันทึกหรือแผ่นกระดาษ

เพ่ือทบทวนแนวคิดการสอนก่อนหน้านี้หรือเพื่อสรุปบทเรียนท้ัง 
บท ท่านอาจต้องการอ่านหรืออ่านทวนการสรุปคำาเทศนาของ 
พระผู้ช่วยให้รอดซึ่งอยู่ใน 3 นีไฟ 14:24–27 แบ่งปันความรู้สึก 
ของท่านเก่ียวกับความหมายของการสร้างบนรากฐานอันแน่นอน 
กระตุ้นนักศึกษาให้ทำาตามคำาแนะนำาของพระผู้ช่วยให้รอดให้ 
ฟังและทำาตามพระดำารัสของพระองค์ (ดู ข้อ 24) ท่านอาจต้อง 
การเชื้อเชิญนักศึกษาให้ร้องเพลง “ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า” (เพลง
สวด บทเพลงที่ 149) เพื่อเตือนใจพวกเขาว่าเหตุใดเราจึงต้อง
ทำาตามหลักธรรมในคำาเทศนานี้

3  นีไฟ 13:25–34 เราควร “แสวงหา. . . อาณาจักรของ 
พระผู้เป็นเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์เสียก่อน”

อธิบายว่าพระผู้ช่วยให้รอดทรงมุ่งให้คำาแนะนำาใน 3  นีไฟ 13: 
25–34 แก่สานุศิษย์ชาวนีไฟสิบสองคนผู้ต้องอุทิศเวลาทั้งหมด 
ให้แก่การรับใช้ศาสนจักร อย่างไรก็ดี สมาชิกศาสนจักรทุกคน 
สามารถประยุกต์ใช้ 3 นีไฟ 13:33 ในชีวิตพวกเขาได้

ให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่าน 3 นีไฟ 13:33

•	สำาหรับท่านแล้วน่ีหมายความว่าอย่างไร (กระตุ้นให้ตอบมาก 
กว่าหนึ่งคำาตอบ)

3 นีไฟ 14 ผู้ติดตามพระเยซูคริสต์ได้ยินและทำาตาม 
พระดำารัสของพระองค์

มือหนึ่งถือก้อนหินและอีกมือหนึ่งกำาทราย ปล่อยให้ทรายแทรก
ออกมาระหว่างนิ้วของท่าน

•	ท่านอยากสร้างบ้านไว้บนอะไรในสองอย่างนี้ เพราะเหตุใด

หลังจากสนทนาพอสังเขปแล้ว เชิญนักศึกษาคนหน่ึงอ่าน 3 นีไฟ 
14:24–27

•	ตามพระดำารัสของพระผู้ช่วยให้รอด การกระทำาสองอย่างอะไร 
ที่เราจะทำาถ้าเราเป็นคนฉลาด

•	เหตุใดการกระทำาทั้งสองอย่างดังกล่าวจึงจำาเป็นต่อการได้
รับชีวิตนิรันดร์เป็นมรดก

เขียนบนกระดานดังนี้

พระดำ�รัสของพระผู้ช่วยให้รอดใน 3 นีไฟ 14

ข้อ 1–2
ข้อ 3–5
ข้อ 6
ข้อ 7–11
ข้อ 12
ข้อ 13–14
ข้อ 15–20
ข้อ 21–23

แนะนำานักศึกษาให้อ่านข้อความพระคัมภีร์ท้ังแปดตอนที่ท่าน 
เขียนไว้บนกระดานในใจ บอกพวกเขาว่าข้อความแต่ละตอนมี 
คำาแนะนำาจากพระผู้ช่วยให้รอดเกี่ยวกับความประพฤติชอบ
หนึ่งอย่าง หลังจากพวกเขามีเวลาศึกษาข้อความเหล่านี้แล้ว  

บทที่ 41
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3 นีไฟ 14:12 “กฎทองคำา”

อ่าน 3 นีไฟ 14:12 ซึ่งรู้กันว่าเป็นกฎทองคำา

•	กฎทองคำาสะท้อนหลักธรรมอื่นในคำาเทศนาของพระผู้ช่วย
ให้รอดในด้านใด

เชื้อเชิญนักศึกษาให้เล่าเหตุการณ์ที่พวกเขาได้ประโยชน์จาก
หลักธรรมนี้

3 นีไฟ 14:6 ควรปฏิบัติต่อ “สิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์” ด้วยความ
ระมัดระวัง

ถามนักศึกษาว่าพวกเขาคิดว่าสัญลักษณ์ใน 3  นีไฟ 14:6 หมาย
ถึงอะไร แนะนำาพวกเขาให้ทำาอ้างโยง 3 นีไฟ 14:6 กับ หลักคำา 
สอนและพันธสัญญา 63:64 อธิบายว่า “ส่ิงท่ีศักด์ิสิทธ์ิ” (3 นีไฟ 
14:6) คือสิ่งที่มีลักษณะพิเศษทางวิญญาณ เช่น คำาตอบการ
สวดอ้อนวอน พรฐานะปุโรหิต การเปิดเผยส่วนตัว ประสบการณ์
ศักดิ์สิทธิ์ และอื่นๆ

•	มีอันตรายอะไรในการพูดถึงประสบการณ์ศักดิ์สิทธิ์กับคนที่
ไม่สามารถเข้าใจหรือจะไม่เข้าใจประสบการณ์นั้น

•	คำาแนะนำาใน หลักคำาสอนและพันธสัญญา 63:64 เกี่ยวข้อง
กับการแบ่งปันประสบการณ์ศักดิ์สิทธิ์อย่างไร

3 นีไฟ 12–14



154

ข้อเสนอแนะสำาหรับการสอน
3 นีไฟ 15:1–10 พระเยซูคริสต์ประทานและทำาให้กฎ 
ของโมเสสสมบูรณ์
นำาเสนอสถานการณ์ต่อไปนี้กับนักศึกษา สมมติว่าท่านอยู่ใน 
สังคมที่กฎหมายชี้เฉพาะลงไปว่าประชาชนควรปฏิบัติอย่างไร 
เมื่อถึงวันที่ขอให้ประชาชนดำาเนินชีวิตตามกฎใหม่ซึ่งเน้นกฎ
ตายตัวที่ประชาชนต้องทำาน้อยลงแต่เน้นเจตนาของการก
ระทำาและความรับผิดชอบส่วนตัวของประชาชนมากขึ้น

•	กฎนี้อาจมีผลต่อวิธีปฏิบัติของประชาชนอย่างไร

•	อะไรจะกำาหนดความสำาเร็จหรือความล้มเหลวของท่านใน
การดำาเนินชีวิตตามกฎใหม่

เชิญนักศึกษาคนหนึ่งอ่าน 3 นีไฟ 1:24–25

•	ผู้คนรู้ว่ากฎอะไรจะสมบูรณ์ในวันข้างหน้า

ขอให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่าน 3 นีไฟ 15:1–10

•	ขณะที่ท่านอ่านข้อเหล่านี้ ท่านเห็นอะไรเกี่ยวกับสิทธิอำานาจ
ของพระผู้ช่วยให้รอดเหนือกฎของโมเสส (เขียนคำาตอบของ
นักศึกษาไว้บนกระดาน)

•	ท่านคิดว่าพระเยซูคริสต์ทรงหมายความว่าอย่างไรเมื่อพระ 
องค์ตรัสว่าพระองค์ทรงเป็น “กฎ” และ “แสงสว่าง”

•	พระผู้ช่วยให้รอดตรัสว่า “จงดูที่เรา” (3  นีไฟ 15:9) นี่หมาย 
ความว่าอย่างไร ความรักท่ีเรามีต่อพระเจ้าส่งผลในทางใดต่อ 
วิธีที่เราดูที่พระองค์และทำาตาม

3  นีไฟ 15:11–24; 16:1–6 พระผู้ช่วยให้รอดตรัสว่า 
“แกะอื่น” จะได้ยินสุรเสียงของพระองค์

ให้ดูลูกโลกหรือแผนท่ีโลก (ถ้านักศึกษามีพระคัมภีร์รวมสามเล่ม 
ฉบับพิมพ์ใหม่ พวกเขาอาจมีแผนที่โลกอยู่ท้ายเล่มในส่วนที่ชื่อ 
ว่าลำาดับเหตุการณ์ แผนที่ และภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์ของ 
ศาสนจักร) ให้นักศึกษาช้ีว่าแกะของพระเจ้าในพันธสัญญาใหม่ 
อยู่ที่ใด (แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ ตั้งอยู่ในตะวันออกกลาง) เชิญนัก 
ศึกษาคนหนึ่งอ่าน ยอห์น 10:11–16 จากนั้นให้นักศึกษาทำาอ้าง 
โยงข้อเหล่านี้กับ 3 นีไฟ 15:16–20 ขอให้พวกเขาระบุตำาแหน่ง
ทั่วไปของ “แกะอื่น” ที่พระเยซูคริสต์ตรัสไว้ในยอห์น 10 (จง
หลีกเลี่ยงการคาดเดาใดๆ เกี่ยวกับบริเณที่กำาหนดแน่ชัด)

3 นีไฟ 15–17
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บทนำา
ขณะพระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนผู้คนของนีไฟ พระองค์ทรงบอก 
ว่าพระองค์ทรงเป็น “กฎ, และแสงสว่าง” (3 นีไฟ 15:9) และเป็น 
“เมษบาล” ของผู้คนของพระองค์ (ดู 3 นีไฟ 15:17, 21; 16:3) 
พระฉายาเหล่าน้ีสามารถยกระดับความเข้าใจของเราเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติศาสนกิจของพระผู้ช่วยให้รอดในบรรดาชาวนีไฟ  
พระองค์ทรงเป็น “กฎ” และ “แสงสว่าง” เสมอ แต่ชาวอิสราเอล 
ไม่ยอมปฏิบัติตามความสมบูรณ์ของกฎของพระองค์และด้วย 
เหตุน้ีจึงต้องดำาเนินชีวิตตามกฎท่ีต่ำากว่าจนกว่าพวกเขาจะพร้อม 
มาหา “แสงสว่างที่แท้จริงซึ่งให้ความสว่างทุกคน” (คพ. 93:2) 
ในพื้นที่ของทวีปอเมริกา พระเยซูคริสต์ พระเมษบาลผู้ประเสริฐ 
ทรงสอน “แกะอื่น” (3  นีไฟ 15:17) บางคนของพระองค์ และ
ทรงกระตุ้นพวกเขาให้ทำาตามพระองค์ผู้ทรงเป็นต้นกำาเนิดของ
ความสว่างอันแท้จริง

พระคัมภีร์ช่วงน้ีจบด้วยประสบการณ์ทางวิญญาณอันน่าต้ืนตัน 
ใจที่ชาวนีไฟในอุดมมั่งคั่งมีร่วมกัน นี่เป็นโอกาสดีที่จะได้แสดง 
ประจักษ์พยานถึงความรักที่พระเยซูคริสต์ทรงมีต่อเรา ท่าน 
สามารถกระตุ้นนักศึกษาให้ไตร่ตรองและสวดอ้อนวอน เช่น 
เดียวกับที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงบัญชาชาวนีไฟให้ทำา เพื่อช่วย 
พวกเขาเตรียมรับความเข้าใจท่ีเพ่ิมข้ึนเก่ียวกับพระผู้ช่วยให้รอด 
และคำาสอนของพระองค์ เพ่ือเสริมข้อเสนอแนะการสอนสำาหรับ  
3 นีไฟ 17 ท่านอาจใช้วีดิทัศน์ความยาวสี่นาทีเรื่อง “My Joy Is 
Full” ใน Book of Mormon DVD Presentations (หมายเลข
กำากับ 54011)

หลักคำาสอนและหลักธรรมบางประการ
•	พระเยซูคริสต์ประทานและทำาให้กฎของโมเสสมบูรณ์ (ดู  

3 นีไฟ 15:1–10)

•	พระผู้ช่วยให้รอดตรัสว่า “แกะอื่น” จะได้ยินสุรเสียงของพระ 
องค์ (ดู 3 นีไฟ 15:11–24; 16:1–6)

•	การไตร่ตรองและสวดอ้อนวอนช่วยให้เราเข้าใจพระวจนะของ 
พระเยซูคริสต์ (ดู 3 นีไฟ 17:1–4)

•	พระผู้ช่วยให้รอดทรงมีพระเมตตากรุณาต่อผู้คนของพระองค์ 
(ดู 3 นีไฟ 17:5–25)
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3  นีไฟ 16:8–20 พระผู้ช่วยให้รอดประทานพระดำารัส
เตือนผู้คนในยุคสุดท้าย

เขียนคำาถามต่อไปนี้บนกระดาน

อะไรจะนำาทั้งคนต่างชาติและลูกหลานของอิสราเอล	
ไปสู่ความทุกข์

จะเกิดอะไรขึ้นกับคนที่ไม่กลับใจในวันเวลาสุดท้าย

พรใดมาสู่คนที่กลับใจ

แบ่งชั้นเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละสองคน ให้แต่ละคนทบทวน  
3  นีไฟ 16:8–20 โดยให้คนหนึ่งมองหาคำาเตือนและคำาสัญญา 
ต่อคนต่างชาติและอีกคนหนึ่งมองหาคำาเตือนและคำาสัญญา
ต่อลูกหลานของอิสราเอล ขอให้พวกเขาช่วยกันตอบคำาถามบน
กระดานด้วย หลังจากให้เวลามากพอแล้ว ให้นักศึกษาแบ่งปัน
สิ่งที่ค้นพบกับชั้นเรียน

3 นีไฟ 17:1–4 การไตร่ตรองและการสวดอ้อนวอนช่วย
ให้เราเข้าใจพระวจนะของพระเยซูคริสต์

เชื้อเชิญนักศึกษาให้สำารวจ 3  นีไฟ 17:1–3 แนะนำาพวกเขาให้
ทำาเครื่องหมายคำาที่บอกว่าเราจะได้ความเข้าใจในพระวจนะ
ของพระเจ้าอย่างไร ขอให้พวกเขาแบ่งปันคำาตอบ

•	ข้อเหล่านี้อาจประยุกต์ใช้กับคนที่เข้าชั้นเรียนสถาบัน การ
ประชุมศีลระลึก พระวิหาร การศึกษาพระคัมภีร์เป็นส่วนตัว
ในทางใดบ้าง

•	เหตุใดการไตร่ตรองจึงต้องอาศัยความเข้าใจพระกิตติคุณที่
ลึกซึ้งกว่า

3  นีไฟ 17:5–25 พระผู้ช่วยให้รอดทรงมีพระเมตตา 
กรุณาต่อผู้คนของพระองค์

ให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่าน 3  นีไฟ 17:5–15 ขอให้นักศึกษาระบุ 
ลักษณะพิเศษที่พระเจ้าทรงแสดงให้เห็นในการปฏิสัมพันธ์ของ 
พระองค์กับผู้คน เขียนคำาตอบของพวกเขาไว้บนกระดาน คำา 
ตอบอาจได้แก่

1. พระองค์ทรงสงสาร (ดู ข้อ 6)

2. พระองค์ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตา (ดู ข้อ 7)

3. พระองค์ทรงรับรู้ถึงความจำาเป็นของเรา (ดู ข้อ 8)

•	ชาวยิวรู้มากน้อยเพียงใดเกี่ยวกับ “แกะอื่น” ของพระเจ้า

•	เหตุใดพระเยซูจึงไม่ประทานข้อมูลเกี่ยวกับ “แกะอื่น” ของ
พระองค์ให้ชาวยิว (ดู 3 นีไฟ 15:18–20)

•	ใครคือคนต่างชาติที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงกล่าวถึงใน 3  นีไฟ 
15:22–23

แบ่งปันคำาอธิบายต่อไปนี้ของคำาว่า คนต�่งช�ติ

“ดังที่ใช้ในพระคัมภีร์ คนต่�งช�ติ มีหลายความหมาย  

บางครั้งระบุว่าเป็นผู้คนที่ไม่ใช่เชื้อสายชาวอิสราเอล บาง 

ครั้งเป็นผู้คนที่ไม่ใช่เชื้อสายชาวยิว และบางครั้งเป็นประ- 

ชาชาติที่ไม่มีพระกิตติคุณ ถึงแม้ว่าอาจมีเลือดชาวยิวอยู่ 

บ้างในบรรดาผู้คน การใช้คำานี้ในความหมายสุดท้ายเป็น

ลักษณะพิเศษของคำาที่ใช้ในพระคัมภีร์มอรมอนกับหลัก

คำาสอนและพันธสัญญา” (คู่มือพระคัมภีร์ “คนต่างชาติ” 

scriptures.lds.org)

•	ตามที่กล่าวไว้ใน ข้อ  22–23 คนต่างชาติจะได้ยินสุรเสียง 
ของพระเจ้าอย่างไร (ดู 1 นีไฟ 10:11 ด้วย)

อ่าน 3  นีไฟ 16:1–3 กับนักศึกษา ถามพวกเขาว่าพวกเขามี
แนวคิดใดบ้างหรือไม่ว่า “แกะอื่น” เหล่านั้นคือใคร

แนะนำานักศึกษาให้ทำาอ้างโยง 3  นีไฟ 16:1–3 กับ 2  นีไฟ 10: 
22; 29:12–14; และ 3 นีไฟ 17:4

แบ่งปันคำากล่าวต่อไปนี้ของเอ็ลเดอร์บรูซ  อาร์. แมคคองกี 
(1915–1985) แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

“พระเยซูเสด็จเยือนพวกเข� [เผ่�อื่นของอิสร�เอล] หลัง 

จ�กพระองค์ทรงปฏิบัติศ�สนกิจในหมู่ช�วนีไฟหรือ คำา 

ตอบคือ แน่นอน พระองค์เสด็จเยือนที่หนึ่งหรือหลายที ่

ตามจุดประสงค์ของพระองค์ พระองค์ทรงให้พวกเขามา 

ชุมนุมกันแบบเดียวกันกับท่ีพระองค์ทรงให้ชาวนีไฟมารวม 

กันในแผ่นดินอุดมม่ังคั่งท้ังนี้เพื่อพวกเขาจะได้ยินสุรเสียง

ของพระองค์และคลำารอยตะปูในพระหัตถ์และพระบาท

ของพระองค์ ไม่มีข้อกังขาใดๆ ในเร่ืองน้ี” (The Millennial 

Messiah: The Second Coming of the Son of Man 

[1982], 216; italics in original)

3 นีไฟ 15–17
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เพื่อเน้นความรักที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงมีต่อเด็กเล็กๆ ขอให้
นักศึกษาอ่าน มัทธิว 19:13–14 

•	เราเรียนรู้อะไรได้บ้างจากการที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงปฏิบัติ
ต่อเด็กเล็กๆ

เชื้อเชิญนักศึกษาให้แบ่งปันความคิดหรือความรู้สึกของพวก
เขาเกี่ยวกับเรื่องนี้

ท่านอาจยกตัวอย่างสมัยใหม่ของความรักต่อเด็กเล็กๆ ซึ่งเล่า
โดยเอ็ลเดอร์เอดูอาร์โด อยาลาแห่งสาวกเจ็ดสิบ ดังนี้

“ข้าพเจ้าเคยเห็นการแสดงความรักครั้งใหญ่สุดครั้งหนึ่ง 

ต่อเด็กเมื่อข้าพเจ้ารับใช้เป็นประธานสเตคในชิลี ประธาน 

สเป็นเซอร์  ดับเบิลยู. คิมบัลล์ไปเยือนชิลีเพื่อเข้าร่วมการ

ประชุมใหญ่ภาค สมาชิกของศาสนจักรจากสี่ประเทศมา

ประชุมกันในสนามกีฬาที่รองรับได้ประมาณหนึ่งหมื่น 

ห้าพันคน เราถามประธานคิมบัลล์ว่าท่านประสงค์จะทำา

อะไรหลังเลิกการประชุม ท่านน้ำาตาคลอหน่วยและพูดว่า 

‘ผมอยากพบเด็กๆ’ ผู้นำาฐานะปุโรหิตคนหนึ่งประกาศทาง

ไมโครโฟนว่าประธานคิมบัลล์ประสงค์จะจับมือทักทาย

หรืออวยพรเด็กทุกคนในสนามกีฬา ผู้คนประหลาดใจ— 

ทุกคนเงียบกริบ ประธานคิมบัลล์ทักทายเด็กประมาณสอง 

พันคนทีละคน พลางร้องไห้ขณะจับมือทักทายหรือจุบพวก 

เขาหรือวางมือบนศีรษะและให้พรพวกเขา เด็กๆ มีความ 

คารวะมาก มองดูท่าน และร้องไห้เช่นกัน ท่านกล่าวว่า

ท่านไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนในชีวิต นั่นเป็นช่วงเวลา 

วิเศษสุดในชีวิตของสมาชิกศาสนจักรทั้งหมดที่นั่น”  

(ใน จาเน็ต ปีเตอร์สันและเอดูอาร์โด อยาลา “Friend to 

Friend,” Friend, Mar. 1996, 6–7)

4. พระองค์ทรงเปี่ยมด้วยเดชานุภาพ (ดู ข้อ 9)

5. พระองค์ทรงรักเด็กเล็กๆ (ดู ข้อ 11)

6. พระองค์ทรงเกลียดบาป (ดู ข้อ 14)

7. พระองค์ทรงสวดอ้อนวอนพระบิดา (ดู ข้อ 15)

อ่านคำากล่าวต่อไปนี้ของประธานเอสรา แทฟท์ เบนสัน (1899–
1994) ประธานศาสนจักรคนที่ 13

“คนที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ได้รับพรมากที่สุด และเปี่ยมด้วยปีต ิ
คือคนที่ชีวิตเขาใกล้เคียงกับแบบแผนของพระคริสต์มาก 
ที่สุด นี่ไม่เกี่ยวกับความมั่งคั่งทางโลก อำานาจ หรือ 
เกียรติยศชื่อเสียง บททดสอบแท้จริงเพียงอย่างเดียวของ 
ความยิ่งใหญ่ การได้รับพร และการเปี่ยมปีติคือชีวิตเข้า 
ใกล้ความเป็นเหมือนพระอาจารย์พระเยซูคริสต์มากเพียง
ใด” (“Jesus Christ—Gifts and Expectations,” Ensign, 
Dec. 1988, 2)

เชิญนักศึกษาคนหนึ่งอ่าน ข้อ  16–25 ขณะที่นักศึกษาคนอื่นๆ  
ตรึกตรองเหตุการณ์ศักดิ์สิทธิ์ที่บรรยายไว้ในนั้น ให้นักศึกษา 
นึกภาพว่าจะเป็นอย่างไรถ้าอยู่ที่นั่นในช่วงการเสด็จเยือนของ
พระผู้ช่วยให้รอด จากนั้นท่านอาจใช้คำาถามต่อไปนี้บางข้อหรือ
ทั้งหมดเป็นแนวทางในการสนทนา

•	ท่านคิดว่าท่านจะรู้สึกอย่างไรในฐานะพยานผู้เห็นเหตุการณ์
เหล่านี้

•	สิ่งนี้อาจมีอิทธิพลอะไรต่อท่าน

•	ส่วนใดของประสบการณ์นี้ที่ท่านประทับใจมากที่สุด เพราะ
เหตุใด

บทที่ 42
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พระองค์ตลอดเวลาและรักษาพระบัญญัติของพระองค์ 
ซึ่งพระองค์ประทานให้เรา ถ้าเราทำาสิ่งเหล่านี้ เราจะมี 
พระวิญญาณของพระองค์อยู่กับเราตลอดเวลา” (ใน Con- 
ference Report, Apr. 1998, 20; หรือ เลียโฮน� ก.ค.
1998 หน้า 19)

ขอให้นักศึกษาอ่านคำาสวดอ้อนวอนศีลระลึกใน โมโรไน 4:3  
และ 5:2 กระตุ้นพวกเขาให้ทำาเครื่องหมายตรงข้อความที่บอก 
ว่าเราต้องทำาอะไรเพ่ือให้ได้รับความเป็นเพ่ือนของพระวิญญาณ 
บริสุทธิ์ ให้พวกเขาแบ่งปันคำาตอบ

•	“[การ] ระลึกถึง พระผู้ช่วยให้รอด ตลอดเวลา” จะนำาเราให้ 
“มีพระวิญญาณของพระองค์ตลอดเวลา” อย่างไร

ท่านอาจกระตุ้นนักศึกษาให้อ่านคำากล่าวของเอ็ลเดอร์ดัลลิน 
เอช. โอ๊คส์ในคู่มือนักศึกษาหน้า  317 ในคำากล่าวนี้ เอ็ลเดอร์ 
โอ๊คส์อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการรับส่วนศีลระลึกอย่างมี
ค่าควรกับการได้รับการปฏิบัติศาสนกิจของเหล่าเทพ

3 นีไฟ 18:15–21 การสวดอ้อนวอนที่ถวายด้วยศรัทธา
ช่วยให้เกิดความปรารถนาอันชอบธรรมและป้องกัน
ไม่ให้เราถูกซาตานหลอก

อธิบายว่าการมีพระวิญญาณอยู่กับเราตลอดเวลาเกี่ยวข้อง
กับสัมพันธภาพอันแน่นแฟ้นกับพระผู้เป็นเจ้าผ่านการสวด
อ้อนวอน

•	อะไรคือความแตกต่างระหว่างการสวดอ้อนวอนกับการ
เพียงแต่กล่าวคำาสวดอ้อนวอน

•	การสวดอ้อนวอนทำาให้ท่านเข้มแข็งอย่างไร

ขอให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่าน 3 นีไฟ 18:15, 18

•	ในข้อเหล่าน้ี พระผู้ช่วยให้รอดทรงบัญชาเราให้ทำาอะไร เพราะ 
เหตุใด

•	ท่านคิดว่า “เฝ้าดูและสวดอ้อนวอนเสมอ” หมายความว่า 
อย่างไร การทำาเช่นนี้ช่วยเราต่อต้านการล่อลวงอย่างไร

•	หลังจากพระผู้ช่วยให้รอดทรงบัญชาสานุศิษย์สิบสองคนให้  
“เฝ้าดูและสวดอ้อนวอนเสมอ” พระองค์ประทานพระบัญชา 
เดียวกันนี้แก่คนทั้งปวง (ดู 3 นีไฟ 18:15–18) ท่านสามารถ
เรียนรู้อะไรบ้างจากข้อเท็จจริงที่ว่าพระผู้ช่วยให้รอดทรงสอน 
ทั้งสานุศิษย์และฝูงชนให้ “เฝ้าดูและสวดอ้อนวอนเสมอ”

3 นีไฟ 18–19

บทที ่   43

บทนำา
ใน 3 นีไฟ 18–19 เราอ่านคำาสอนจากพระผู้ช่วยให้รอดเกี่ยวกับ 
ศีลระลึก การสวดอ้อนวอน และความเป็นเพื่อนของพระวิญ- 
ญาณบริสุทธิ์ โดยผ่านการศึกษาคำาสอนเหล่านี้อย่างถี่ถ้วน นัก 
ศึกษาจะเข้าใจดีข้ึนว่าเหตุใดพวกเขาจึงรับส่วนศีลระลึก พวกเขา 
จะเรียนรู้วิธีใกล้ชิดพระบิดาบนสวรรค์ผ่านการสวดอ้อนวอน 
และวิธีรับความเป็นเพื่อนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกวัน

หลักคำาสอนและหลักธรรมบางประการ
•	การรับส่วนศีลระลึกอย่างมีค่าควรจะให้ความเป็นเพ่ือนของ

พระวิญญาณบริสุทธิ์แก่เรา (ดู 3 นีไฟ 18:1–14, 28–32)

•	การสวดอ้อนวอนท่ีถวายด้วยศรัทธาช่วยให้เกิดความปรารถนา 
อันชอบธรรมและป้องกันไม่ให้เราถูกซาตานหลอก (ดู 3 นีไฟ 
18:15–21)

•	สมาชิกศาสนจักรควรขยายมิตรภาพไปถึงทุกคน (ดู 3  นีไฟ 
18:22–32).

•	ความเป็นเพื่อนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานให้เราเมื่อ
เราปรารถนาและมีค่าควรได้รับ (ดู 3 นีไฟ 19:6–13, 20–21)

•	พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้วิงวอนพระบิดาแทนเรา (ดู  3   
นีไฟ 19:15–23)

ข้อเสนอแนะสำาหรับการสอน
3  นีไฟ 18:1–14, 28–32 การรับส่วนศีลระลึกอย่างมี
ค่าควรจะทำาให้เรามีความเป็นเพื่อนของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์

อ่าน 3 นีไฟ 18:1–14, 28–32 กับนักศึกษา เชื้อเชิญพวกเขาให้ 
มองหาความจริงสำาคัญๆ อย่างน้อยห้าข้อที่พระผู้ช่วยให้รอด 
ทรงสอนเกี่ยวกับศีลระลึก เชื้อเชิญนักศึกษาให้แบ่งปันความ
จริงที่พวกเขาพบ ขอให้นักศึกษาคนหนึ่งเขียนความจริงเหล่านี้
บนกระดาน

ประธานเจมส์ อี. เฟาสท์ (1920–2007) แห่งฝ่ายประธานสูงสุด
อธิบายว่าความมีค่าควรของเราในการรับส่วนศีลระลึกสัมพันธ์
ใกล้ชิดกับการได้รับความเป็นเพื่อนของพระวิญญาณบริสุทธิ์

“เมื่อเรารับส่วนขนมปังและน้ำาที่ทำาให้ศักดิ์สิทธิ์แล้วอย่าง 
มีค่าควรในความระลึกถึงการพลีพระชนม์ชีพของพระผู้
ช่วยให้รอด เราเป็นพยานต่อพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาว่าเรา
เต็มใจรับพระนามของพระบุตรของพระองค์และระลึกถึง



158

3 นีไฟ 18:22–32 สมาชิกศาสนจักรควรขยายมิตรภาพ
ไปถึงทุกคน

เตือนนักศึกษาว่าผู้นำาศาสนจักรขอให้เราเอื้อมไปหาสมาชิกที่
แข็งขันน้อย สมาชิกใหม่ และคนที่ไม่ใช่สมาชิกของศาสนจักร 
คำาแนะนำานี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ ให้นักศึกษาอ่าน 3 นีไฟ 18:22–25

•	ในข้อเหล่านี้ สมาชิกศาสนจักรได้รับพระบัญชาให้ทำาอะไร

ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ แนะนำาดังนี้

“จากจำานวนผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เราต้อง 
พยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยพวกเขาให้พบหนทางของตน 
เอง พวกเขาต้องการความช่วยเหลือสามอย่างคือ เพื่อน  
ความรับผิดชอบ และการบำารุงเลี้ยงด้วย ‘พระวจนะอัน 
ประเสริฐของพระผู้เป็นเจ้า’ (โมโรไน 6:4) เรามีหน้าที่ 
จัดหาสามสิ่งนี้ให้กับพวกเขา” (ใน Conference Report, 
Apr. 1997, 66; หรือ เลียโฮน� ก.ค. 1997 หน้า 57)

คำาแนะนำาของประธานฮิงค์ลีย์ประยุกต์ใช้กับคนที่ยังไม่เป็น
สมาชิกของศาสนจักรได้ด้วย กระตุ้นนักศึกษาให้นึกถึงคนที ่
พวกเขาสามารถเชิญชวนให้เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับพระกิตติคุณ
หรือเข้าร่วมการประชุมหรือกิจกรรมของศาสนจักร บุคคลนี้อาจ
เป็นคนที่นับถือศาสนาอื่น สมาชิกที่แข็งขันน้อยของศาสนจักร 
หรือสมาชิกใหม่

•	การเชื้อเชิญฉันเพื่อนไม่ใช่เชื้อเชิญเพราะงานมอบหมายมี
ข้อแตกต่างอย่างไร

แบ่งปันกำาลังใจต่อไปนี้จากเอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ดแห่ง
โควรัมอัครสาวกสิบสอง (มีอยู่ในดีวีดี A  ด้วย)

“พี่น้องชายหญิงทั้งหลาย ข่าวสารของข้าพเจ้าเร่งด่วน
เพราะเราจำาเป็นต้องรักษาผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่ให้ได้ 
รับสิทธิ์โดยสมบูรณ์มากขึ้นและทำาให้คนที่แข็งขันน้อย 
กลับสู่ความแข็งขันมากขึ้น ข้าพเจ้ากระตุ้นท่านให้เพิ่ม 
วิญญาณของมิตรภาพและมิตรภาพที่บริสุทธ์ิแบบชาว 
คริสต์ในละแวกใกล้เคียง ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่หรือ 
สมาชิกที่เพิ่งกลับมาแข็งขันควรรู้สึกถึงความอบอุ่นของ
การต้อนรับสู่สิทธิ์โดยสมบูรณ์ของศาสนจักรและรู้สึกว่ามี
คนต้องการเขา สมาชิกและผู้นำาของศาสนจักรควรบำารุง
เลี้ยงและรักพวกเขาเฉกเช่นพระเยซูจะทรงกระทำา” (ใน 
Conference Report, Oct. 1988, 36; หรือ Ensign, Nov. 
1988, 29)

ขอให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่าน 3  นีไฟ 18:19–21 จากนั้นให้นัก 
ศึกษาทุกคนพูดซ้ำาใน ข้อ  20 “และอะไรก็ตามที่เจ้าจะทูลขอ 
พระบิดาในนามของเรา, ซึ่งถูกต้อง, โดยเชื่อว่าเจ้าจะได้รับ, 
ดูเถิดพระองค์จะประทานให้เจ้า.” ท่านอาจใช้คำาถามต่อไปนี้ใน
การสนทนาต่อไปน้ีเพื่อช่วยให้นักศึกษาใคร่ครวญข้อนี้ให้ลึกซึ้ง
ยิ่งขึ้น

•	ท่านคิดว่าเหตุใดเราจึงต้องสวดอ้อนวอนในพระนามของ
พระเยซูคริสต์

•	ท่านคิดว่าวลี “ซึ่งถูกต้อง” ในข้อความนี้หมายความว่าอะไร 
(ท่านอาจต้องการให้นักศึกษาเปิดไปที่ยากอบ 4:3 ด้วย)

อ่านหลักคำาสอนและพันธสัญญา 46:30 กับนักศึกษา 

•	ตามที่กล่าวไว้ในข้อนี้ อะไรคือกุญแจสู่การขอสิ่งซึ่งถูกต้อง

นักศึกษาพึงเข้าใจว่าแม้แต่คำาขอที่สมควร เช่นขอให้สมาชิก 
ครอบครัวหายเป็นปกติ ก็ยังต้องเป็นไปตามพระประสงค์ของ
พระเจ้าจึงจะถูกต้อง

แบ่งปันประจักษ์พยานต่อไปนี้ของประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ 
(1910–2008) ประธานศาสนจักรคนที่ 15

“พระผู้เป็นเจ้าพระบิดานิรันดร์ของเราทรงพระชนม์ พระ 

องค์ทรงเป็นพระผู้สร้างและพระผู้ปกครองจักรวาล แต่

พระองค์ทรงเป็นพระบิดาของเรา พระองค์ทรงเป็นพระ

ผู้ทรงฤทธานุภาพ และทรงอยู่เหนือสิ่งทั้งปวง เราสามารถ 

เข้าถึงพระองค์ได้ในการสวดอ้อนวอน . . .  พระองค์ทรง 

ได้ยินคำาสวดอ้อนวอนของเด็กไหม แน่นอน พระองค์ทรง 

ได้ยิน พระองค์ทรงตอบหรือไม่ แน่นอน พระองค์ทรงตอบ 

อาจไม่ใช่อย่างที่เราต้องการเสมอไป แต่พระองค์ทรงตอบ 

พระองค์ทรงได้ยินและทรงตอบ” (Teachings of Gordon 

B. Hinckley [1997], 468)

ท่านอาจเชื้อเชิญนักศึกษาหน่ึงหรือสองคนให้เล่าประสบการณ์ 
กับการได้รับคำาตอบการสวดอ้อนวอน (จงรู้สึกไวต่อความเป็น 
ส่วนตัวของการสวดอ้อนวอน) แบ่งปันประจักษ์พยานของท่าน
ว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงนำาทางและอวยพรเราอย่างไรเมื่อเรา
สวดอ้อนวอนพระองค์ด้วยศรัทธา

บทที่ 43



159

•	ท่านเห็นความคล้ายคลึงอะไรบ้างระหว่างประสบการณ์ของ
ประธานมอนสันในแม่น้ำากับความสัมพันธ์ของเรากับคนท่ี
กำาลังสนใจศาสนจักร สมาชิกใหม่ หรือคนที่แข็งขันน้อย

ขอให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่าน 3 นีไฟ 18:26

•	พระผู้ช่วยให้รอดกำาลังรับสั่งกับใคร

อ่าน 3 นีไฟ 18:28–29 กับนักศึกษา 

•	ท่านคิดว่าเหตุใดจึงสำาคัญที่ต้องเข้าใจว่าข้อเหล่านี้กล่าว 
เจาะจงถึงผู้นำาฐานะปุโรหิตไม่ใช่สมาชิกทั่วไปของศาสนจักร  
(เราไม่ได้อยู่ในตำาแหน่งที่จะตัดสินความมีค่าควรของใครใน
การรับส่วนศีลระลึก นั่นเป็นความรับผิดชอบของบุคคลนั้น
กับอธิการหรือประธานสาขา)

อ่าน 3 นีไฟ 18:30–32 กับนักศึกษา

•	สมาชิก ทุกคน ควรทำาตามคำาแนะนำาอะไรท่ีเจาะจงเป็นพิเศษ 
จากข้อเหล่านี้ (ท่านอาจต้องการเขียนคำาตอบของนักศึกษา
ไว้บนกระดาน)

ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจว่าแม้พวกเขาจะไม่ได้รับใช้ในการเรียก
เช่นอธิการหรือประธานสเตค แต่พวกเขามีโอกาสช่วยเหลือ เป็น 
เพื่อน และสวดอ้อนวอนเพื่อความผาสุกของผู้อื่น

3 นีไฟ 19:6–13, 20–21. ความเป็นเพื่อนของพระวิญ- 
ญาณบริสุทธิ์มีให้เราเมื่อเราปรารถนาและมีค่าควร

ก่อนชั้นเรียนให้แจกสำาเนาเอกสาร หน้า 161 

กระตุ้นนักศึกษาแต่ละคนให้นึกถึงของมีค่าบางอย่างที่พวกเขา 
อยากมี ขอให้พวกเขาใคร่ครวญว่าของสิ่งนั้นยกระดับชีวิตพวก
เขาอย่างไรและจะต้องทำาอะไรเพื่อให้ได้มา

ให้นักศึกษาอ่าน 3 นีไฟ 19:6–13, 20–21 เพ่ือดูว่าผู้คนปรารถนา
อะไรมากที่สุด ขอให้พวกเขาใคร่ครวญว่าของประทานแห่งพระ
วิญญาณบริสุทธิ์เป็นพรแก่ชีวิตพวกเขาอย่างไรและพวกเขา
ต้องทำาอะไรจึงจะได้รับความเป็นเพื่อนของพระวิญญาณ

•	เหตุใดชาวนีไฟเหล่านี้จึงปรารถนาพระวิญญาณบริสุทธ์ิมาก 
กว่าสิ่งอื่น พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงเพิ่มอะไรให้แก่ชีวิต 
พวกเขา

•	ผู้คนทำาอะไรเพื่อให้ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์

•	เราจะทำาอะไรได้บ้างเพื่อให้เราปรารถนาจะได้รับอิทธิพล 
ของพระวิญญาณบริสุทธิ์มากขึ้นในชีวิตเรา เหตุใดการสวด 
อ้อนวอนขอการนำาทางจากพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงสำาคัญ

กระตุ้นนักศึกษาให้พิจารณาร่วมกับการสวดอ้อนวอนเพื่อหาวิธี 
ท่ีพวกเขาจะสามารถผูกมิตรกับคนท่ีพวกเขานึกถึง—ไม่ใช่เพราะ 
งานมอบหมายแต่เพราะความรักที่จริงใจต่อคนเหล่านั้น แนะ 
นำานักศึกษาให้ทำาอ้างโยง 3  นีไฟ 18:22–25 กับ โมโรไน 6:4 
ใช้เวลาสนทนาในชั้นเรียนพอสมควรเพื่อหาวีธีชวนคนมาเรียน
สถาบัน

อธิบายว่าเราสามารถช่วยให้บุตรธิดาของพระบิดาบนสวรรค์ 
รอดได้ เล่าเรื่องต่อไปนี้เกี่ยวกับประธานโธมัส เอส. มอนสันเมื่อ 
ท่านอายุ 12 หรือ 13 ปี ท่านลอยอยู่บนยางในเส้นใหญ่ไปตาม 
แม่น้ำาโพรโว เมื่อไปถึงช่วงน้ำาเชี่ยวที่สุด ท่านเห็นหญิงสาวคน 
หนึ่งถูกดึงเข้าไปในกระแสน้ำาวนที่มีอันตรายแฝงอยู่ อ่านเรื่อง 
เล่าด้านล่าง หรือใช้ดีวีดีเพื่อให้นักศึกษาได้เห็นประธานมอนสัน
เล่าเรื่องของท่านเอง	 B

“ข้าพเจ้าได้ยินเสียงร้องเหมือนคนที่ตกใจสุดขีด ‘ช่วยเธอ 

ด้วย! ช่วยเธอด้วย!’ . . .  ข้าพเจ้าเห็นศีรษะของเธอจมลง 

ไปเป็นครั้งที่สาม และกำาลังดิ่งลงไปในสุสานน้ำา ณ จุด

อันตรายนั้น ข้าพเจ้ายื่นมือออกไปคว้าผมของเธอขึ้นมา 

แล้วดึงตัวเธอขึ้นมาพาดไว้บนยางในและจับตัวเธอไว้ 

ข้าพเจ้ารีบออกจากจุดนั้นพร้อมกับยางในซึ่งบรรทุกสิ่งที่

มีค่ายิ่งไปหาญาติและเพื่อนๆ ที่กำาลังรอเธออยู่ พวกเขา

กรูกันเข้ากอดร่างที่เปียกโชกของเธอ หอมแก้มเธอ แล้ว

พูดว่า ‘ขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้า! ขอบพระทัยพระผู้เป็น

เจ้าที่เธอปลอดภัย!’ หลังจากนั้นพวกเขาก็มากอดข้าพเจ้า

และหอมแก้มข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารู้สึกเขิน จึงรีบเดินมาที่ยาง

ในแล้วลอยน้ำาต่อไปถึงสะพานวิเวียนพาร์ค น้ำาในแม่น้ำา

เย็นยะเยือก แต่ข้าพเจ้าไม่รู้สึกหนาวเลยเพราะความรู้สึก

อบอุ่นเต็มเปี่ยมอยู่ในหัวใจของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าตระหนัก 

ว่าข้าพเจ้าได้มีส่วนช่วยเหลือชีวิตคนให้ได้รับความปลอด 

ภัย พระบิดาบนสวรรค์ทรงได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือ 

‘ช่วยเธอด้วย! ช่วยเธอด้วย’ และทรงอนุญาตให้ข้าพเจ้า 

ซึ่งเป็นมัคนายกใช้ยางในลอยผ่านไปในช่วงเวลานั้นพอดี 

วันนั้นข้าพเจ้าเรียนรู้ว่าความรู้สึกที่หวานชื่นที่สุดในชีวิต 

มรรตัยคือการตระหนักว่าพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาบนสวรรค์ 

ของเราทรงรู้จักเราแต่ละคน ทรงพระกรุณาอนุญาตให้เรา 

เห็นและมีส่วนร่วมในอำานาจแห่งการช่วยชีวิตอันเป็น 

อำานาจจากสวรรค์ของพระองค์” (ใน Conference Report, 

Oct. 1995, 65–66; หรือ เลียโฮน� ม.ค. 1996 หน้า 60)

3 นีไฟ 18–19
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•	พระเยซูทรงบัญชาฝูงชนและสานุศิษย์ของพระองค์ให้ทำาอะไร

•	คำาสวดอ้อนวอนของพระผู้ช่วยให้รอดใน ข้อ  20–22 สอน

อะไรเกี่ยวกับการได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์

•	พระเยซูทรงขอร้องอะไรเมื่อพระองค์ทรงสวดอ้อนวอนพระ 

บิดาของพระองค์ พระองค์ทรงขออะไรเป็นพิเศษเกี่ยวกับคน

ที่จะได้ยินถ้อยคำาของผู้รับใช้ที่พระองค์ทรงเลือก

ท่านอาจต้องการชี้ให้เห็นว่าพระผู้ช่วยให้รอดทรงสวดอ้อนวอน 

คล้ายกันน้ีก่อนจะทรงทนทุกข์ในสวนเกทเสมนีไม่นาน (ดู ยอห์น 

17) นักศึกษาอาจพบความเข้าใจเพ่ิมเติมโดยเปรียบเทียบยอห์น 

17:11, 20–23 กับ 3  นีไฟ 19:20–23 เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์  อาร์. 

ฮอลแลนด์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองแบ่งปันข้อคิดสองประ- 

การจากคำาสวดอ้อนวอนเหล่านี้ ให้นักศึกษาอ่านข้อสังเกตของ

ท่านในคู่มือนักศึกษาหน้า 321

•	การเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์

หมายความว่าอย่างไร การเป็นหนึ่งเดียวกันหมายความว่า

อย่างไร

เชื้อเชิญนักศึกษาให้ไตร่ตรองคำาถามต่อไปนี้

•	ท่านเพิ่งรู้สึกถึงอิทธิพลของพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อใด ประ- 

สบการณ์นี้นำาท่านให้รู้สึกอย่างไรต่อพระผู้ช่วยให้รอดและ

คนรอบข้าง

หลังจากนักศึกษามีเวลาไตร่ตรองคำาถามเหล่านี้แล้ว เชื้อเชิญ

พวกเขาให้แบ่งปันความคิด ท่านอาจต้องการแบ่งปันความคิด

ของท่านเช่นกัน

แจกเอกสาร ให้เวลาอ่าน ขอให้นักศึกษาหาหลักธรรมที่พวกเขา
เคยเห็นเป็นแบบอย่างในชีวิตพวกเขา ในชีวิตสมาชิกครอบครัว
หรือเพื่อนๆ หรือในพระคัมภีร์ จากนั้นเปิดโอกาสให้พวกเขาได้
แบ่งปันประสบการณ์เหล่านี้หรือเรื่องราวพระคัมภีร์ให้กัน

3 นีไฟ 19:15–23 พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้วิงวอน
พระบิดาแทนเรา

เขียนบนกระดานว่า พระผู้วิงวอนแทน

•	ผู้วิงวอนแทนคืออะไร (บุคคลที่ขอร้องแทนผู้อื่น)

อ่านหลักคำาสอนและพันธสัญญา 45:3–5 กับนักศึกษา

•	พระเยซูคริสต์ทรงทำาหน้าที่เป็นพระผู้วิงวอนแทนเราอย่างไร

แบ่งปันคำากล่าวต่อไปน้ีของประธานโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ (1876– 
1972) ประธานศาสนจักรคนที่ 10

“ผู้วิงวอนแทนคือคนที่แก้ต่างหรือขอร้องแทนหรือเพ่ืออีก 
คนหนึ่ง . . .  นั่นคือพระพันธกิจอันสำาคัญยิ่งส่วนหนึ่ง [ของ 
พระเยซูคริสต์] . . .  เมื่อพระองค์ประทับบนแผ่นดินโลก  
พระองค์ทรงสวดอ้อนวอนให้สานุศิษย์ของพระองค์บ่อย 
คร้ัง โดยทรงขอร้องพระบิดาเพ่ือพวกเขา และพระองค์ทรง 
ขอร้องเร่ือยมานับแต่น้ัน” (Doctrines of Salvation, comp. 
Bruce R. McConkie, 3 vols. [1954–1956], 1:26–27).

•	ท่านรู้สึกอย่างไรเมื่อท่านนึกถึงการที่พระเยซูยังคงเป็นพระ 
ผู้วิงวอนพระบิดาแทนเรา

เชิญนักศึกษาคนหนึ่งอ่าน 3 นีไฟ 19:15–23 จากนั้นให้สนทนา
คำาถามต่อไปนี้ในชั้นเรียน (ถ้านักศึกษามีคำาถามว่าเหตุใดสานุ- 
ศิษย์จึงสวดอ้อนวอนพระเยซูไม่ใช่พระบิดา ท่านอาจต้องการ 
อ้างคำากล่าวของเอ็ลเดอร์บรูซ อาร์. แมคคองกีในคู่มือนักศึกษา
หน้า 320)

บทที่ 43
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3 นีไฟ 18–19

เอกสารแจก

วิธีที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพรแก่ชีวิตเรา
“พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงนำาทางและทรงดลใจการกระ 
ทำาในแต่ละวันของเราตลอดไป” (ริชาร์ด  จี. สก็อตต์ ใน  
Conference Report, Oct. 2001, 107; หรือ เลียโฮน� ม.ค. 
2002 หน้า 117)

“พระวิญญาณบริสุทธิ์ . . .  เป็นที่มาของประจักษ์พยานของ 
เราถึงพระบิดาและพระบุตร” (โรเบิร์ต  ดี. เฮลส์ใน Con- 
ference Report, Oct. 2000, 6; หรือ เลียโฮน� ม.ค. 2001 
หน้า 9)

“เราต้องการพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเพื่อนตลอดเวลาเพื่อ 
ช่วยให้เราทำาการเลือกได้ดีขึ้นในการตัดสินใจที่อยู่ตรงหน้า 
เราทุกวัน . . .  การมีของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์
ช่วยให้สมาชิกในครอบครัวเลือกอย่างฉลาด—การเลือกที่
จะช่วยให้เขากับครอบครัวกลับไปหาพระบิดาบนสวรรค์
และพระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์เพื่ออยู่กับพระองค์
ตลอดนิรันดร” (โรเบิร์ต  ดี. เฮลส์ใน Conference Report, 
Oct. 2000, 6; หรือ เลียโฮน� ม.ค. 2001 หน้า 9)

“เยาวชนชายหญิงของเราถูกถล่มด้วยเรื่องน่ารังเกียจของ 
โลก การเป็นเพื่อนกับพระวิญญาณจะทำาให้เขามีพลังต่อ 
ต้านความชั่วร้าย กลับใจเมื่อจำาเป็น กลับมาสู่ทางคับแคบ
และแคบ. . . เราทุกคนต้องการพลังจากพระวิญญาณ
บริสุทธิ์” (โรเบิร์ต  ดี. เฮลส์ใน Conference Report, Oct. 
2000, 6; หรือ เลียโฮน� ม.ค. 2001 หน้า 9)

“ของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธ์ิ...ช่วยให้เราเข้าใจ 
หลักคำาสอนและประยุกต์ใช้กับตัวเรา” (รัสเซลล์เอ็ม. เนลสัน 
ใน Conference Report, Oct. 2000, 19; หรือ เลียโฮน� 
ม.ค. 2001 หน้า 24)

“พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงนำาเราว่าจะพูดอะไร” (เฮนรีย์ 
บี. อายริงก์ ใน Conference Report, Oct. 1997, 114; หรือ 
เลียโฮน� ม.ค. 1998 หน้า 100)

“ไม่มีพรใดที่สามารถเข้ามาในชีวิตเราจะสำาคัญยิ่งไปกว่า
ของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์—ความเป็นเพื่อน
ของพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เพื่อนำาทางเรา คุ้มครองเรา และ
อวยพรเรา” (กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ Teachings of Gordon   
B. Hinckley, [1997], 259)

วิธีอัญเชิญพระวิญญาณ
“การศึกษาพระคัมภีร์อย่างซื่อสัตย์นำาพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 
สถิตอยู่กับเรา” (เฮนรีย์ บี. อายริงก์ ใน Conference Report, 
Apr. 2004, 16; หรือ เลียโฮน� พ.ค. 2004 หน้า 21)

“การวิงวอนทุกวันในการสวดอ้อนวอน [อัญเชิญพระวิญ- 
ญาณบริสุทธิ์] หากเราไม่ทูลขอในการสวดอ้อนวอน พระ 
องค์ก็คงจะเสด็จมาไม่บ่อยนัก และหากไม่มีการวิงวอน พระ 
องค์ก็คงจะไม่ทรงประวิงอยู่กับเราเนิ่นนานนัก” (เฮนรีย์  บี. 
อายริงก์ ใน Conference Report, Oct. 1997, 115; หรือ 
เลียโฮน� ม.ค. 1998 หน้า 100)

“เมื่อเราทำาตามพระประสงค์ของพระบิดาบนสวรรค์ ของ
ประทานอันล้ำาค่านี้ของพระวิญญาณบริสุทธ์ิจะอยู่กับเรา
ตลอดเวลา” (โรเบิร์ต  ดี. เฮลส์ ใน Conference Report, 
Oct. 2000, 6; หรือ เลียโฮน� ม.ค. 2001 หน้า 9)
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“การสวดอ้อนวอนเป็นส่วนหนึ่งของการเปิดเผยซึ่งถ้า 
ปราศจากสิ่งนี้ ม่านบังจะยังคงปิดสำาหรับท่าน จงเรียนรู้ที่ 
จะสวดอ้อนวอน สวดอ้อนวอนบ่อยๆ สวดอ้อนวอนใน 
ความคิดและในจิตใจของท่าน จงคุกเข่าสวดอ้อนวอน” 
(ใน Conference Report, Oct. 1994, 76; หรือ เลียโฮน� 
ก.พ. 1995 หน้า 52)

•	ขณะที่คนในฝูงชนฟังคำาสอนของพระผู้ช่วยให้รอด ท่านคิด 
ว่าพวกเขาได้ประโยชน์ในด้านใดจากการสวดอ้อนวอนในใจ
พวกเขา

•	พรใดมาสู่ท่านจากการจดจำาว่าท่านต้องสวดอ้อนวอนในใจ 
เสมอ

•	อะไรช่วยให้ท่านสวดอ้อนวอนในใจเสมอ

3 นีไฟ 20:11–29 พระบิดาบนสวรรค์ทรงสัญญาว่าจะ
ทรงรวมอิสราเอลในวันเวลาสุดท้าย

สองสามวันก่อนชั้นเรียน เชิญนักศึกษาคนหนึ่งเตรียมการนำา 
เสนอส้ันๆ เร่ืองการกระจัดกระจายของอิสราเอล ขอให้นักศึกษา 
คนนั้นใช้ “ประวัติการกระจัดกระจายของอิสราเอลโดยสังเขป”  
ในคู่มือนักศึกษาหน้า  415 ขอให้เขาติดภาพกราฟิกจาก หน้า 
415 ไว้บนกระดานเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการนำาเสนอ

ถ่ายเอกสารชื่อ “การรวมอิสราเอล” ในคู่มือนักศึกษาหน้า  416 
แจกเอกสารให้นักศึกษาที่ไม่ได้นำาคู่มือนักศึกษามาชั้นเรียน

ในระหว่างชั้นเรียน บอกนักศึกษาว่าเวลานี้พวกเขาจะเห็นการ 
นำาเสนอข้อมูลพื้นฐานที่สำาคัญสำาหรับ 3 นีไฟ 20–22 จากนั้นให้
นักศึกษานำาเสนอข้อมูลของตน

หลังจากการนำาเสนอ เชิญนักศึกษาคนหนึ่งอ่าน 3  นีไฟ 20: 
11–13

•	พระผู้ช่วยให้รอดทรงขอให้ผู้คนจดจำาอะไรเกี่ยวกับอิสราเอล
ที่กระจัดกระจาย

แบ่งชั้นเรียนออกเป็นห้าคู่หรือห้ากลุ่ม แจกสำาเนา “การรวมอิส- 
ราเอล” (หรือขอให้พวกเขาเปิดคู่มือนักศึกษา หน้า 416) ขอให้
แต่ละกลุ่มสนทนาหมวดต่างๆ ของเอกสารแจก และเตรียมสรุป
สิ่งที่พวกเขาเรียนรู้ (ถ้าชั้นเรียนไม่ใหญ่พอจะให้แบ่งออกเป็น 
ห้าคู่หรือห้ากลุ่ม มอบหมายให้บางกลุ่มสนทนามากกว่าหนึ่ง
หมวดหรือไม่ต้องมอบหมายบางหมวด)

3 นีไฟ 20–22

บทที ่   44

บทนำา
ก่อนจะเกิดเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ดังบันทึกไว้ใน 3  นีไฟ 17– 
19 พระเยซูคริสต์ทรงเร่ิมสอนเก่ียวกับสัมฤทธิผลแห่งพันธสัญญา 
ของพระองค์กับอิสราเอล (ดู 3  นีไฟ 15–16) 3  นีไฟ 20–22  
คือความต่อเนื่องของคำาสอนเหล่านี้ (ดู 3  นีไฟ 20:10) ท่าน
สามารถช่วยให้นักศึกษาเห็นว่าเหตุการณ์ที่พยากรณ์ไว้ในบท 
เหล่านี้ รวมถึงการปรากฏออกมาของพระคัมภีร์มอรมอนและ 
การสถาปนาศาสนจักรในวันเวลาสุดท้าย เป็นหลักฐานยืนยัน 
อย่างไรว่าพระกรุณาของพระเจ้าจะไม่ไปจากผู้คนของพระองค์  
การรวมผู้คนของพระเจ้าในวันเวลาสุดท้ายเปิดเผยว่าพระองค์
จะทรงมีเมตตาต่อพวกเขาด้วย “ความกรุณาอันเป็นนิจ” (ดู  
3  นีไฟ 22:8–10) และพระองค์จะทรงนำาพวกเขา “กลับบ้านสู่
แผ่นดินแห่งมรดกของพวกเขา” (3 นีไฟ 21:28)

หลักคำาสอนและหลักธรรมบางประการ
•	พระบิดาบนสวรรค์ทรงสัญญาว่าพระองค์จะทรงรวมอิสรา- 

เอลในวันเวลาสุดท้าย (ดู 3 นีไฟ 20:11–29)

•	พระคัมภีร์มอรมอนเป็นเครื่องมือในการรวมอิสราเอล (ดู  
3 นีไฟ 21:1–21)

•	พระเจ้าทรงระลึกถึงผู้คนแห่งพันธสัญญาของพระองค์ด้วย
พระเมตตาและความกรุณาอันเป็นนิจ (ดู 3 นีไฟ 22:1–13)

•	ผู้คนและอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าจะมีชัยในที่สุด (ดู 3   
นีไฟ 22:14–17)

ข้อเสนอแนะสำาหรับการสอน
3  นีไฟ 20:1–9 การสวดอ้อนวอนในใจเสมอช่วยอัญ- 
เชิญอิทธิพลของพระวิญญาณบริสุทธิ์
ขอให้นักศึกษาอ่าน 3  นีไฟ 19 อย่างรวดเร็ว เชิญนักศึกษาคน 
หนึ่งบรรยายประสบการณ์ท่ีชาวนีไฟมีกับการสวดอ้อนวอน
เบื้องพระพักตร์พระผู้ช่วยให้รอด

ขอให้นักศึกษาอ่าน 3 นีไฟ 20:1 ในใจ 

•	พระเยซูทรงขอให้ผู้คนทำาอะไรหลังจากประสบการณ์พิเศษ
ของพวกเขากับการสวดอ้อนวอน

•	สวดอ้อนวอนในใจท่านหมายความว่าอย่างไร

แบ่งปันคำากล่าวต่อไปนี้ของประธานบอยด์  เค. แพคเกอร์แห่ง
โควรัมอัครสาวกสิบสอง
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และมาสู่อาณาจักร ประกอบด้วยการได้รับฐานะปุโรหิต

ศักดิ์สิทธิ์ การได้รับเอ็นดาวเม้นท์ในสถานที่ศักด์สิทธิ์ด้วย 

อำานาจจากเบื้องบน และรับพรทุกประการของอับราฮัม 

อิสอัค และยาโคบ ผ่านศาสนพิธีของการแต่งงานซีเลสเชียล 

และอาจจะประกอบด้วยการชุมนุมในสถานที่ซึ่งกำาหนด

ไว้หรือแผ่นดินแห่งการนมัสการ” (Bruce  R. McConkie, 

A New Witness for the Articles of Faith [1985], 515)

ช่วยให้นักศึกษาเห็นการมีส่วนร่วมของพระบิดาบนสวรรค์และ
พระผู้ช่วยให้รอดในการรวมอิสราเอล อ่านข้อต่อไปนี้และขอให้
นักศึกษาหาคำาหรือวลีที่ระบุบทบาทของพระบิดาและพระบุตร
ในการรวม หลังจากอ่านแต่ละข้อ ให้นักศึกษาแบ่งปันสิ่งที่พวก
เขาพบ

3  นีไฟ 20:18 (“เราจะรวมผู้คนของเราเข้าด้วยกันดังคนรวมฟ่อน 
ข้าว”)

3 นีไฟ 20:21 (“เราจะสถาปนาผู้คนของเรา, โอ้เชื้อสายแห่งอิส- 
ราเอล.”)

3  นีไฟ 20:26 (“พระบิดา ... ทรงส่งเรามาให้พรเจ้าในการทำาให้ 
เจ้าทุกคนหันหลังให้ความชั่วช้าสามานย์ของตน; และนี่เพราะ
เจ้าเป็นลูกหลานแห่งพันธสัญญา.”)

3 นีไฟ 20:29 (“เราจะระลึกถึงพันธสัญญาซึ่งเราทำากับผู้คนของ
เรา; . . .  ว่าเราจะรวบรวมพวกเขาในเวลาอันเหมาะสมของเรา, 
ว่าเราจะให้แผ่นดินของบรรพบุรุษพวกเขาแก่พวกเขาอีก”)

3 นีไฟ 20:39 (“ผู้คนของเราจะรู้จักชื่อของเรา”)

เชื้อเชิญนักศึกษาให้แบ่งปันความคิดหรือความรู้สึกของพวก
เขาเกี่ยวกับความรักท่ีพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ทรง 
มีต่อคนทั้งปวง เชื้อเชิญพวกเขาให้เปิดใจรับการกระตุ้นเตือน 
ว่าพวกเขาจะช่วยพระบิดาบนสวรรค์รวมลูกๆ ของพระองค์ได้
อย่างไร

3  นีไฟ 21:1–21 พระคัมภีร์มอรมอนเป็นเครื่องมือใน
การรวมอิสราเอล

อ่าน 3 นีไฟ 21:1–2, 7 กับนักศึกษา ท่านอาจต้องอธิบายว่าใน
ข้อ  2 วลี “สิ่งเหล่านี้ซึ่งเราประกาศแก่เจ้า” หมายถึงพระคัมภีร์
มอรมอน

หลังจากให้เวลาศึกษาและสนทนามากพอแล้ว ขอให้แต่ละกลุ่ม 
สอนช้ันเรียนว่าพวกเขาเรียนรู้อะไร กระตุ้นให้สอนส้ันๆ เช้ือเชิญ 
นักศึกษาคนอ่ืนๆ ให้ต้ังใจฟังและจดโน้ตย่อในเอกสารแจกของ 
พวกเขา เพ่ิมความเห็นส้ันๆ เพ่ือให้ความกระจ่างในบางประเด็น 
ตามความจำาเป็น

ขอให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่าน 3 นีไฟ 20:13

•	สัญญาสองประการที่ทำาไว้ในข้อนี้คืออะไร

•	ความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาเหล่านี้คืออะไร

เชิญนักศึกษาคนหนึ่งออกมาหน้าชั้น บอกนักศึกษาว่าท่านจะ
ถามคำาถามชุดหน่ึงท่ีเขาต้องตอบราวกับว่าเขาความจำาเสื่อม 
ถามคำาถามดังต่อไปนี้

•	คุณเป็นใคร คุณชื่ออะไร คุณมาจากไหน คุณจะไปไหน  
ครอบครัวคุณอยู่ที่ไหน

หลังจากแสดงบทบาทสมมติแล้ว ให้นำาการสนทนาโดยใช้คำา 
ถามต่อไปนี้

•	ภาวะความจำาเสื่อมสร้างปัญหาอะไรให้ท่านบ้าง

•	เราจะช่วยคนท่ีความจำาเส่ือมให้จำาอัตลักษณ์ของเขาได้อย่างไร

เชิญนักศึกษาคนหนึ่งอ่านย่อหน้าที่สองของบทนำาในคู่มือนัก 
ศึกษาบทที่ 44

•	ตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้านี้ สมาชิกบางคนของเชื้อสายแห่ง
อิสราเอลเรียกได้ว่ามี “ความจำาเสื่อมทางวิญญาณ” อย่างไร

อ่านนิยามต่อไปนี้ของการกระจัดกระจายและการรวมอิสราเอล

“เหตุใดอิสราเอลจึงกระจัดกระจาย . . .  บรรพบุรุษชาวอิส- 

ราเอลของเรากระจัดกระจายเพราะพวกเขาปฏิเสธพระ 

กิตติคุณ ทำาให้ฐานะปุโรหิตมัวหมอง ละท้ิงศาสนจักร และ 

ออกไปจากอาณาจักร . . .

“แล้วอะไรเกี่ยวข้องกับการรวมอิสราเอล การรวมอิสรา- 

เอลประกอบด้วยการเช่ือ การยอมรับ และดำาเนินชีวิตสอด 

คล้องกับทั้งหมดที่พระเจ้าทรงมอบให้คนที่พระองค์ทรง 

เลือกไว้แต่โบราณ ประกอบด้วยการมีศรัทธาในพระเจ้า 

พระเยซูคริสต์ กลับใจ รับบัพติศมา รับของประทานแห่ง 

พระวิญญาณบริสุทธ์ิ และรักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็น

เจ้า ประกอบด้วยการเชื่อพระกิตติคุณ เข้าร่วมศาสนจักร 

3 นีไฟ 20–22
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•	จะเกิดผลอะไรแก่คนที่ปฏิเสธพระคัมภีร์มอรมอนและพระ
วจนะของพระเยซูคริสต์ตามที่เปิดเผยผ่านโจเซฟ สมิธ

ให้นักศึกษาอ่านเฉลยธรรมบัญญัติ 18:18–19 และ กิจการ  
3:20–23 และกระตุ้นพวกเขาให้ทำาอ้างโยงข้อความเหล่านี้กับ 
3 นีไฟ 21:11

•	ข้อเหล่านี้ช่วยให้เราเข้าใจ 3 นีไฟ 21:11 อย่างไร

3  นีไฟ 22:1–13 พระเจ้าทรงระลึกถึงผู้คนแห่งพันธ- 
สัญญาของพระองค์ด้วยความเมตตาและความกรุณา
อันเป็นนิจ

ขอให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่าน 3  นีไฟ 22:5–6 นักศึกษาพึงเข้าใจ
ว่าในข้อเหล่านี้ วลี “สามีของเจ้า” หมายถึงพระผู้ช่วยให้รอด
และวลี “หญิงที่ถูกทิ้งและโศกเศร้าในวิญญาณ, และภรรยาที่
อ่อนวัย” หมายถึงอิสราเอลที่กระจัดกระจาย

ขอให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่าน 3 นีไฟ 22:7–10

•	สิ่งนี้สอนอะไรเราเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอดและบทบาทของ
พระองค์ในการรวม

เพื่อสรุปหลักธรรมนี้ ท่านอาจต้องการให้นักศึกษาอ่านข้อมูล
เกี่ยวกับ 3 นีไฟ 22 ในคู่มือนักศึกษาหน้า 329

3  นีไฟ 22:14–17 ผู้คนและอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า 
จะมีชัยในที่สุด

เชิญนักศึกษาคนหนึ่งวาดรูปกระโจมบนกระดาน

ให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่าน 3 นีไฟ 22:2

•	ท่านจะขยายกระโจมอย่างไร

•	“ต่อเชือกของเจ้าให้ยาวและทำาให้เสาของเจ้ามั่นคง” หมาย 
ความว่าอะไร

อธิบายว่าสมัยโบราณ เมื่อผู้คนต้องการทำาให้กระโจมเล็กกว้าง
ขึ้น พวกเขาจะถอนหลักหมุดแล้วขยับให้ห่างจากเสาตรงกลาง  
และเพิ่มหลักหมุดให้มากขึ้น—ด้วยเหตุนี้จึงทำาให้มีพ้ืนที่ใต้
กระโจมมากขึ้น นี่คือความหมายของการต่อเชือกให้ยาวและ
ทำาให้เสามั่นคง

อ่านข้อคิดต่อไปนี้จากประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน (1899–
1994) ประธานศาสนจักรคนที่ 13

•	พระเจ้าตรัสว่าจะทรงแสดงเครื่องหมายอะไรเพ่ือบอกว่าการ
รวมอิสราเอลเริ่มต้นแล้ว

•	นอกจากจะเป็นเครื่องหมายของการรวมอิสราเอลแล้ว พระ 
คัมภีร์มอรมอนยังช่วยผู้คนให้มารวมกันที่ศาสนจักรของพระ 
เจ้าอย่างไร

ให้นักศึกษาเปิดไปที่ปกในของพระคัมภีร์มอรมอน ขอให้นัก- 
ศึกษาคนหนึ่งอ่านย่อหน้าที่สอง

•	พระคัมภีร์มอรมอนประกาศอะไรต่อสมาชิกของเชื้อสายแห่ง
อิสราเอล

ให้นักศึกษาคนหน่ึงอ่านคำากล่าวต่อไปน้ีของเอ็ลเดอร์ซี.  สก็อตต์ 
โกรว์แห่งสาวกเจ็ดสิบโดยอธิบายบทบาทของพระคัมภีร์มอรมอน 
ในการรวมยุคสุดท้าย

“พระเยซูคริสต์ประทานพระคัมภีร์มอรมอนแก่เราเพื่อเป็น 
เครื่องมือรวบรวมอิสราเอลที่กระจัดกระจาย [ดู 3  นีไฟ 
21:7] . . .

“พระคัมภีร์มอรมอนเป็น พย�นด้วยตนเอง แก่ผู้คนใน
ลาตินอเมริกาและแก่ทุกประชาชาติ การออกมาของพระ
คัมภีร์มอรมอนในยุคสุดท้ายนี้แสดงให้เห็นว่าพระผู้เป็น
เจ้าทรงเริ่ม รวบรวมอิสร�เอลที่กระจัดกระจ�ย . . .อีกครั้ง

“. . .พระคัมภีร์มอรมอน: พยานหลักฐานอีกเล่มหนึ่งของ
พระเยซูคริสต์คือหนทางที่ผู้คนจากทุกประชาชาติจะถูก
รวมเข้าสู่ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุค
สุดท้าย” (ใน Conference Report, Oct. 2005, 35–36; 
หรือ เลียโฮน� พ.ย. 2005 หน้า 41; ต้นฉบับเป็นตัวเอน)

•	พระคัมภีร์มอรมอนช่วยให้ท่านมาหาพระคริสต์อย่างไร

•	เราสามารถใช้พระคัมภีร์มอรมอนขณะร่วมมือกับพระบิดา
บนสวรรค์ในการรวมลูกๆ ของพระองค์ได้อย่างไร

ให้นักศึกษาอ่าน 3  นีไฟ 21:9–11 เมื่อพวกเขาอ่าน ให้อธิบาย 
ว่าเอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์  อาร์. ฮอลแลนด์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบ 
สองบอกว่า “ผู้รับใช้” ในข้อเหล่านี้คือโจเซฟ สมิธ (ดู Christ 
and the New Covenant: The Messianic Message of the 
Book of Mormon [1997], 287–288)

บทที่ 44
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A  ด้วย ถามนักศึกษาว่าพวกเขาเคยปกป้องความเชื่อของพวก 
เขาจากการโจมตีของคนท่ีต่อต้านศาสนจักรและคำาสอนของ 
ศาสนจักรหรือไม่ เชิญนักศึกษาสองสามคนแบ่งปันประสบการณ์ 
สั้นๆ

บอกนักศึกษาว่า 3 นีไฟ 22:14–17 ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ลักษณะนี้

•	ท่านสามารถพบหลักธรรมอะไรบ้างใน 3 นีไฟ 22:14 ที่ช่วย
เรารับมือกับการต่อต้านศาสนจักร

•	ใน 3  นีไฟ 22:15, 17 มีสัญญาอะไรบ้าง สัญญาเหล่านี้
สามารถช่วยเราเมื่อเราเผชิญการต่อต้านได้อย่างไร

แสดงประจักษ์พยานว่าพระเจ้าประทานพรเราผ่านการท้าทาย
ของเราและศัตรูของศาสนจักรจะไม่มีวันประสบความสำาเร็จ
เมื่อพวกเขาพยายามทำาลายศาสนจักร

“คำาว่า หลักหมุด เป็นคำาสัญลักษณ์ ลองนึกภาพกระโจม 

ขนาดใหญ่มีเชือกขึงดึงไปหาหลักหมุดหลายๆ ต้นท่ีปักแน่น 

อยู่ในดิน ศาสดาพยากรณ์เปรียบไซอันยุคสุดท้ายกับ 

กระโจมขนาดใหญ่ครอบคลุมแผ่นดินโลก กระโจมต้ังอยู่ได้ 

เพราะมีเชือกขึงกับหลักหมุด แน่นอนว่าหลักหมุดเหล่านี้ 

คือองค์กรต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ท่ีกระจายอยู่ท่ัวโลก ปัจจุบัน 

มีการรวมอิสราเอลไปยังสเตคต่างๆ แห่งไซอัน” (“Streng- 

then Thy Stakes,” Ensign, Jan. 1991, 2)

•	สเตคของศาสนจักรเปรียบเสมือนหลักหมุดของกระโจมสมัย
โบราณอย่างไร

เชิญนักศึกษาคนหนึ่งอ่านคำากล่าวของประธานกอร์ดอน  บี. 
ฮิงค์ลีย์ในคู่มือนักศึกษาหน้า  329–330 คำากล่าวนี้มีอยู่ในดีวีด ี

3 นีไฟ 20–22
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ใช้กับการพยายามศึกษาพระคัมภีร์ท้ังหมดของเราด้วย หลังจาก 
ให้เวลามากพอแล้ว ถามนักศึกษาว่าพวกเขาจะตอบคำาถามบน
กระดานอย่างไร

•	ท่านคิดว่าเหตุใดพระเจ้าทรงเน้นมากเร่ืองการค้นหาพระคัมภีร์

อ่านและสนทนาคำากล่าวต่อไปนี้ของประธานเอสรา แทฟท์ 
เบ็นสัน (1899–1994) ประธานศาสนจักรคนที่ 13

“เมื่อสมาชิกแต่ละคนและแต่ละครอบครัวใฝ่ใจศึกษา

พระคัมภีร์เป็นประจำาสม่ำาเสมอ ความแข็งขันด้านอื่นของ 

ชีวิตจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ประจักษ์พยานจะเพิ่มขึ้น คำา 

มั่นสัญญาจะหนักแน่นขึ้น ครอบครัวจะแข้มแข็งขึ้น การ 

เปิดเผยส่วนตัวจะหล่ังไหลมา” (“The Power of the Word,” 

Ensign, May 1986, 81)

•	เหตุใดความแข็งขันด้านอื่นในศาสนจักรจึงเพิ่มขึ้นเนื่องจาก
การศึกษาพระคัมภีร์เป็นประจำาสม่ำาเสมอ

เชื้อเชิญนักศึกษาให้บอกว่าโดยปกติพวกเขาอ่านพระคัมภีร์ 
เวลาใด ถามว่าพวกเขาใช้กลยุทธิ์และวิธีการใดเพื่อทำาให้เวลา
ที่อยู่กับพระคัมภีร์มีความหมาย

แบ่งปันคำาแนะนำาต่อไปนี้จาก แน่วแน่ต่อศรัทธ�

“ศาสดาพยากรณ์ยุคสุดท้ายแนะนำาให้เราศึกษาพระคัมภีร์ 

ทุกวัน ทั้งเป็นส่วนตัวและกับครอบครัว . . .

“ท่านจะได้ประโยชน์มากมายจากการทำาตามคำาแนะนำา 

ข้างต้น การศึกษาพระคัมภีร์อย่างมีความหมายทุกวันจะ

ช่วยให้ท่านไวต่อสุรเสียงกระซิบของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

สร้างศรัทธาของท่าน เสริมกำาลังท่านต้านทานการล่อลวง 

และช่วยให้ท่านเข้าใกล้พระบิดาบนสวรรค์และพระบุตร

ที่รักของพระองค์

“จงปรับปรุงแผนการศึกษาพระคัมภีร์เป็นส่วนตัว แบ่งเวลา 

ในช่วงใดช่วงหน่ึงของแต่ละวันไว้ศึกษาพระคัมภีร์ ระหว่าง 

น้ันให้ต้ังใจอ่านโดยเอาใจใส่การกระตุ้นเตือนของพระวิญ- 

ญาณ ทูลขอพระบิดาบนสวรรค์ช่วยให้ท่านรู้ว่าพระองค์

ประสงค์ให้ท่านเรียนรู้และทำาอะไร” (แน่วแน่ต่อศรัทธ�: 

ศัพท�นุกรมพระกิตติคุณ [2004] หน้า 177)

3 นีไฟ 23–26

บทที ่   45

บทนำา
เมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จเยือนผู้คนในพื้นที่ของทวีปอเมริกา พระ 
องค์ทรงสอนคุณค่าและความสำาคัญของพระคัมภีร์ พระองค ์
ทรงบัญชาชาวนีไฟให้ค้นหาพระคัมภีร์อย่างขยันหมั่นเพียร (ดู 
3 นีไฟ 23:1–5) พระบัญชาให้ค้นหาเป็นมากกว่าการอ่าน พระ 
องค์ทรงบัญชาพวกเขาให้เพิ่มรายละเอียดและคำาพยากรณ์ 
บางอย่างเข้าไปในบันทึกเพ่ือประโยชน์ของคนรุ่นต่อไปในอนาคต 
ด้วย (ดู 3  นีไฟ 23:6–14; 24–25) บางส่วนที่เพิ่มเข้าไป โดย
เฉพาะคำาพยากรณ์ของมาลาคี สามารถช่วยเราในปัจจุบันขณะ 
พยายามเตรียมรับการเสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระผู้ช่วยให้รอด  
เมื่อท่านเตรียมสอนความจริงเหล่านี้ พึงพิจารณาว่าท่านจะ 
กระตุ้นนักศึกษาให้เพิ่มความลึกซึ้งและความขยันหมั่นเพียรใน 
การศึกษาพระคัมภีร์เป็นส่วนตัวได้อย่างไร ท่านสามารถช่วยให้ 
นักศึกษาเห็นเช่นกันว่าคำาพยากรณ์ของมาลาคีสามารถช่วย
พวกเขาเตรียมรับการเสด็จมาครั้งที่สอง

หลักคำาสอนและหลักธรรมบางประการ
•	พระผู้ช่วยให้รอดทรงบัญชาเราให้ค้นหาถ้อยคำาของศาสดา

พยากรณ์อย่างขยันหมั่นเพียร (ดู 3 นีไฟ 23:1–5)

•	การเชื่อฟังหลักธรรมพระกิตติคุณช่วยเราเตรียมรับการเสด็จ 
มาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์ (ดู 3 นีไฟ 24–25)

•	เมื่อเราเอาใจใส่สิ่งที่พระเจ้าทรงเปิดเผย เท่ากับเราเตรียมตัว
รับการเปิดเผยมากขึ้น (ดู 3 นีไฟ 26:7–11)

ข้อเสนอแนะสำาหรับการสอน
3  นีไฟ 23:1–5 พระผู้ช่วยให้รอดทรงบัญชาเราให้ค้น 
หาถ้อยคำาของศาสดาพยากรณ์อย่างขยันหมั่นเพียร

ก่อนชั้นเรียน ให้เขียนบนกระดานดังนี้

ในข้อเหล่�นี้พระเจ้�ทรงบัญช�เร�ให้ทำ�อะไร

3 นีไฟ	23:1–5

คพ.	1:37–38

แนะนำานักศึกษาให้อ่านข้อเหล่าน้ีในใจ ท่านอาจต้องการอธิบาย 
ว่าแม้ข้อเหล่านี้จะกล่าวเจาะจงถึงถ้อยคำาของอิสยาห์และการ
เปิดเผยในพระคัมภีร์หลักคำาสอนและพันธสัญญา แต่ประยุกต์ 
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ชี้ให้เห็นว่าอาณาจักรของพระเจ้าต้องได้รับการเตรียมให้พร้อม 
รับการเสด็จมาของพระองค์ฉันใด สมาชิกแต่ละคนของอาณา- 
จักรต้องได้รับการเตรียมให้พร้อมฉันนั้น ใน 3 นีไฟ 24 และ 25  
เราพบคำาพยากรณ์ที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงบัญชาให้เขียนไว้เพ่ือ 
ประโยชน์ของคนรุ่นต่อไปภายหน้า (ดู 3  นีไฟ 26:2–3) คำา 
พยากรณ์เหล่านี้มิได้รวมอยู่ในแผ่นจารึกทองเหลืองแต่มาลาคี 
บันทึกไว้ราว 430 ปีก่อนคริสตกาลประมาณ 170 ปีหลังลีไฮ
ออกจากเยรูซาเล็ม (ดู Bible Dictionary, “Malachi,” 728)

อธิบายว่าเราสามารถอ่าน 3 นีไฟ 24 และ 25 เหมือนเป็นเครื่อง 
นำาทางท่ีสามารถช่วยเราเตรียมรับการเสด็จมาครั้งที่สองของ 
พระผู้ช่วยให้รอด ให้เวลานักศึกษาอ่านบทเหล่านี้ด้วยตนเอง 
และระบุหลักธรรมพระกิตติคุณอย่างน้อยสองประการที่ช่วยเรา
เตรียมรับการเสด็จมาครั้งที่สอง

หลังจากให้เวลามากพอแล้ว ขอให้นักศึกษาแบ่งปันหลักธรรม 
ที่พวกเขาค้นพบ ถามพวกเขาว่าพวกเขาสามารถประยุกต์ใช ้
หลักธรรมในชีวิตพวกเขาได้อย่างไร (ท่านอาจจะเลือกสนทนา
รายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับส่วนสิบและงานพระวิหารตอน
ท้ายบทเรียน ถ้าทำาเช่นนั้นท่านต้องไม่ใช้เวลาสนทนาหลักธรรม
เหล่านี้มากนักในกิจกรรมนี้)

ใน 3 นีไฟ 24:8–11 พระเจ้าทรงบัญชาผู้คนของพระองค์ให้ดำาเนิน 
ชีวิตตามกฎส่วนสิบ ขณะที่ท่านสนทนาเรื่องกฎส่วนสิบกับนัก 
ศึกษา ท่านอาจต้องใช้แหล่งช่วยบางอย่างต่อไปนี้ หน้า  333– 
334 ในคู่มือนักศึกษา “ส่วนสิบ” ใน แน่วแน่ต่อศรัทธ� หน้า 
224–225 และ “ส่วนสิบและการบริจาค” ใน เพื่อคว�มเข้มแข็ง
ของเย�วชน หน้า 34–35

ขอให้นักศึกษาพิจารณาว่าการจ่ายส่วนสิบและเงินบริจาคช่วย
พวกเขา “ทนอยู่ในวันแห่งการเสด็จมาของพระองค์” อย่างไร 
(3 นีไฟ 24:2; ดู คพ. 64:23  ด้วย) ให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่าน 
3 นีไฟ 24:8

•	เหตุใดการไม่จ่ายส่วนสิบจึงเป็นเหมือนกับการปล้นพระเจ้า

ให้นักศึกษาอ่าน 3  นีไฟ 24:9–12 อย่างรวดเร็วและมองหาคำา
ตอบของคำาถามต่อไปนี้

•	พรที่สัญญาไว้กับคนที่จ่ายส่วนสิบและเงินบริจาคมีอะไร
บ้าง

•	พระบัญญัติให้จ่ายส่วนสิบแยกคนชอบธรรมจากคนชั่วร้าย
อย่างไร

•	ท่านสามารถทำาตามพระบัญชาให้ค้นหาพระคัมภีร์และถ้อย 
คำาของศาสดาพยากรณ์ยุคสุดท้ายอย่างขยันหมั่นเพียรได้
อย่างไร

เชื้อเชิญนักศึกษาให้วางแผนปรับปรุงนิสัยการศึกษาพระคัมภีร์ 
เป็นส่วนตัว ท่านอาจให้เวลาในช้ันเรียนพอสมควรเพ่ือเขียนแผน 
ของพวกเขา

3 นีไฟ 23:6–14 พระเยซูคริสต์ทรงบัญชาศาสดาพยา- 
กรณ์ให้คงความถูกต้องของบันทึกพระคัมภีร์

ก่อนช้ันเรียนให้เขียนย่อหน้าหน่ึงบนกระดานหรือในแผ่นกระดาษ 
แต่เว้นวลีสำาคัญๆ ไว้ ติดย่อหน้านั้นให้ดู แสดงให้นักศึกษาเห็น
ตำาแหน่งที่ตัวหนังสือขาดหายไป

•	ตัวที่ลบออกไปส่งผลกระทบอย่างไรต่อความสามารถในการ
เข้าใจข้อความทั้งหมดของย่อหน้านั้น

อธิบายว่าพระเยซูคริสต์ทรงสั่งศาสดาพยากรณ์ให้คงความถูก 
ต้องของบันทึกพระคัมภีร์ ขอให้นักศึกษาอ่าน 3 นีไฟ 23:6–14 
โดยมองหาความห่วงใยของพระผู้เป็นเจ้าต่อบางอย่างท่ีขาดหาย 
ไปจากบันทึกของชาวนีไฟ

•	ท่านคิดว่าเหตุใดจึงสำาคัญท่ีผู้คนในอนาคตจะรู้ว่าคำาพยากรณ์ 
นี้เกิดสัมฤทธิผลแล้ว

3  นีไฟ 24–25 การเชื่อฟังหลักธรรมพระกิตติคุณช่วย
เราเตรียมรับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์

ขอให้นักศึกษานึกถึงกิจกรรมที่ต้องเตรียมการอย่างรอบคอบ 
ระยะหนึ่ง เชื้อเชิญพวกเขาให้แบ่งปันแนวคิด (นักศึกษาอาจ
บอกชื่อกิจกรรมต่างๆ เช่น การวิ่งแข่งระยะไกลหรือเก็บออมเงิน
สำาหรับงานเผยแผ่หรือการศึกษาในมหาวิทยาลัย)

อ่าน 3  นีไฟ 24:1 กับนักศึกษาโดยอธิบายว่านี่คือคำาพยากรณ์
เกี่ยวกับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระผู้ช่วยให้รอด ขอให้พวก
เขาระบุคำาบอกลักษณะที่พระเจ้าจะเสด็จมาวิหารของพระองค์

อธิบายว่าถึงแม้การปรากฏในพระวิหารของพระผู้ช่วยให้รอด 
ดูเหมือนจะเกิดขึ้น “อย่างฉับพลัน” แต่พระองค์และผู้คนของ 
พระองค์ต้องเตรียมการอย่างมากจึงจะบรรลุถึงจุดสูงสุดนี้ได้ 

•	ตามที่กล่าวไว้ในคำาพยากรณ์ จะต้องเกิดอะไรขึ้นเพื่อเตรียม 
อาณาจักรของพระเจ้าให้พร้อมรับการเสด็จมาครั้งที่สอง (คำา
ตอบอาจรวมถึงการฟื้นฟูพระกิตติคุณและฐานะปุโหริต การ
ปรากฏออกมาของพระคัมภีร์มอรมอน และการสั่งสอนพระ
กิตติคุณไปทั่วโลก)

3 นีไฟ 23–26
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“การกลับมาแผ่นดินโลกของเอลียาห์เกิดขึ้นที่พระวิหาร 

แห่งแรกซึ่งสร้างในสมัยการประทานนี้ ที่นั่นท่านและทูต 

สวรรค์องค์อื่น ภายใต้การกำากับดูแลของพระเจ้า ได้มอบ

กุญแจพิเศษของสิทธิอำานาจฐานะปุโรหิตให้ศาสนจักรที่

ได้รับการฟื้นฟู . . .

“ด้วยเหตุนี้ ความรักตามธรรมชาติระหว่างคนรุ่นต่างๆ จึง 

เร่ิมเพ่ิมพูน การฟ้ืนฟูดังกล่าวเกิดข้ึนควบคู่กับส่ิงท่ีบางคร้ัง 

เรียกว่าวิญญาณของเอลียาห์—การแสดงให้ประจักษ์ของ 

พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพยานถึงสภาพอันสูงส่งของ

ครอบครัว ดังน้ันคนท่ัวโลก ไม่ว่านับถือศาสนาใด จึงรวบ 

รวมบันทึกของญาติที่ล่วงลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

“เอลียาห์ไม่เพียงมากระตุ้นการค้นหาบรรพชนเท่านั้น แต่

เขาสามารถทำาให้ครอบครัวเชื่อมโยงกันชั่วนิรันดร์เหนือ 

ขอบเขตของความเป็นมรรตัย โดยแท้แล้วโอกาสผนึก 

ครอบครัวชั่วนิรันดร์คือเหตุผลแท้จริงสำาหรับการค้นหา

ของเรา” (รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน ใน Conference Report, 

Apr. 1998, 43; หรือ เลียโฮน� ก.ค. 1998 หน้า 39)

•	ศาสนพิธีพระวิหารหันใจเราไปหาบรรพชนผู้ล่วงลับในทาง
ใด ศาสนพิธีพระวิหารสามารถทำาให้ใจเราหันไปหาสมาชิก
ครอบครัวที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างไร

ขอให้นักศึกษาแบ่งปันว่าชีวิตพวกเขาได้รับพรอย่างไรหรือจะได้ 
รับพรอย่างไรเพราะศาสนพิธีพระวิหาร เชื้อเชิญพวกเขาให้ไตร่- 
ตรองว่าพวกเขาสามารถทำาอะไรได้บ้างเพื่อทำาตามข้อผูกมัดที่
มีต่อบรรพชนของพวกเขา

แบ่งปันประจักษ์พยานของท่านเกี่ยวกับพรอันเนื่องจากศาสน- 
พิธีพระวิหาร

3 นีไฟ 26:7–11 เมื่อเราเอาใจใส่สิ่งที่พระเจ้าทรงเปิด
เผยเท่ากับเราเตรียมตัวเราให้พร้อมรับการเปิดเผย
มากขึ้น

ให้เวลานักศึกษาสองสามนาทีเพื่อเขียนคำาถามที่สามารถตอบ 
ได้โดยใช้ 3  นีไฟ 26:7–11 แนะนำาพวกเขาให้เก็บคำาถามไว้
จนกว่าจะถึงท้ายบทเรียน

เชื้อเชิญนักศึกษาให้แบ่งปันว่าพวกเขาได้รับพรอย่างไรเมื่อ
ดำาเนินชีวิตตามกฎส่วนสิบ

ให้ดูของบางอย่างเกี่ยวกับประวัติครอบครัว เช่น รูปบรรพชน 
แผนภูมิสืบสกุล หรือบันทึกกลุ่มครอบครัว

•	เรามีข้อผูกมัดอะไรต่อบรรพชนของเรา

อ่านคำากล่าวต่อไปนี้ของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ

“ความรับผิดชอบสำาคัญท่ีสุดในโลกน้ีท่ีพระผู้เป็นเจ้าทรง
วางไว้ให้เราคือเสาะหาคนตายของเรา” (ใน History of the 
Church, 6:313)

เชื้อเชิญนักศึกษาให้อ่าน 3  นีไฟ 25:5–6 ท่านอาจต้องการชี้ 
ให้เห็นว่าเทพโมโรไนย้ำาคำาพยากรณ์นี้เมื่อท่านมาเยือนโจเซฟ  
สมิธครั้งแรก (ดู คพ. 2; โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:36–39) ศาสดา 
พยากรณ์โจเซฟ สมิธสอนโดยอ้างคำาพยากรณ์ดังกล่าวว่า “แผ่น 
ดินโลกจะถูกลงทัณฑ์ด้วยคำาสาปแช่งเว้นแต่จะมีห่วง . . .  เชื่อม
ระหว่างบรรพบุรุษกับลูกหลาน” (คพ. 128:18)

•	พระเจ้าตรัสว่าใครจะมาก่อนการเสด็จมาครั้งที่สอง

•	เหตุใดจึงส่งเอลียาห์มา

แนะนำาให้นักศึกษาทำาเครื่องหมาย 3  นีไฟ 25:6 เชิงอรรถ ค  
หรือเขียน คพ. 110:13–16 ตรงที่ว่างริมหน้าพระคัมภีร์ของพวก
เขาใกล้ 3  นีไฟ 25:5–6 ขอให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่านหัวบทของ 
หลักคำาสอนและพันธสัญญา 110 จากนั้นให้อีกคนหนึ่งอ่าน  
หลักคำาสอนและพันธสัญญา 110:13–16

•	เอลียาห์กลับมาเมื่อใดและที่ใด

ท่านอาจต้องการแบ่งปันคำากล่าวต่อไปนี้เกี่ยวกับการกลับมา 
ของเอลียาห์ คำากล่าวของเอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันมีอยู่ใน
ดีวีด	ี A 	ด้วย

“น่าสนใจที่รู้ว่าในวันที่สามของเดือนเมษายน ค.ศ. 1836 
ชาวยิวกำาลังฉลองเทศกาลปัสกา และเปิดประตูบ้านทิ้งไว้ 
เพ่ือรอรับการมาของเอลียาห์ ในวันน้ันเอลียาห์มา แต่ไม่ได้ 
มาที่บ้านชาวยิว ท่านมาที่พระวิหารในหมู่บ้านเคิร์ทแลนด์ 
. . .  มาหาผู้รับใช้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนของพระเจ้า” (โจเซฟ 
ฟิลดิงก์ สมิธ Church History and Modern Revelation, 
2 vols. [1953], 3:84)

บทที่ 45
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แบ่งปันคำากล่าวต่อไปนี้ของเอ็ลเดอร์นีล เอ. แม็กซ์เวลล์  (1926– 
2004) แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง (มีอยู่ในดีวีด	ี B 	ด้วย)

“จะมีสมาชิก ครอบครัว วอร์ด สเตค และพระวิหารของ

ศาสนจักรอีกมากฉันใด—วันหน้าย่อมจะมีพระคัมภีร์ที่

บำารุงเลี้ยงและสร้างแรงบันดาลใจอีกมากฉันนั้น อย่างไร

ก็ดี เราต้องดื่มด่ำาสิ่งที่เรามีอยู่แล้วให้คุ้มค่าเสียก่อน!” (ใน 

Conference Report, Oct. 1986, 70; หรือ Ensign, Nov. 

1986, 52)

ขอให้นักศึกษานึกถึงประสบการณ์เม่ือพวกเขาสามารถเรียนรู้
ความจริงได้มากขึ้นเพราะพวกเขาซื่อสัตย์ต่อความจริงที่ได้รับ
แล้ว เชื้อเชิญพวกเขาให้แบ่งปันประสบการณ์

อ่านคำากล่าวของประธานสเป็นเซอร์  ดับเบิลยู. คิมบัลล์ในคู่มือ
นักศึกษาหน้า 336

•	เราสามารถเรียนรู้อะไรบ้างจากคำากล่าวของประธานคิมบัลล์

•	เหตุใดเราจึงควรศึกษาและทำาตามสิ่งที่ได้รับการเปิดเผย
ก่อนคาดหวังให้เราได้รับการเปิดเผยมากขึ้น

ขอให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่าน 3  นีไฟ 26:7–11 จากนั้นเชิญนัก- 
ศึกษาสองสามคนอ่านคำาถามท่ีพวกเขาเขียนไว้เก่ียวกับข้อเหล่า 
นี้ ให้นักศึกษาที่เหลือดูใน 3 นีไฟ 26:7–11 เพื่อหาคำาตอบของ
คำาถามเหล่านี้ หลังจากสนทนาคำาถามของนักศึกษาแล้วท่าน
อาจต้องการถามดังนี้

•	การมี “ส่วนเล็กน้อย” ทดลองศรัทธาของเราอย่างไร

•	เราต้องทำาอะไรเพื่อให้ “เรื่องที่ยิ่งใหญ่กว่า” ประจักษ์ต่อเรา

•	หลักแห่งความเช่ือข้อใดคล้ายกับหลักธรรมท่ีสอนไว้ใน 3 นีไฟ 
26:9–10 มากที่สุด

3 นีไฟ 23–26
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ศึกษา 3 นีไฟ 27:4–9 ด้วยกัน ก่อนเริ่มศึกษาขอให้พวกเขามอง 
หาเหตุผลมากเท่าที่จะมากได้ว่าเหตุใดศาสนจักรของพระเยซู 
คริสต์จึงต้องมีพระนามของพระองค์ หลังจากให้เวลาสนทนา
เป็นคู่แล้ว ขอให้นักศึกษาแบ่งปันแนวคิดกับชั้นเรียน

ถามนักศึกษาว่าพระเจ้าทรงเปิดเผยชื่อเต็มของศาสนจักรของ 
พระองค์ในสมัยการประทานน้ีไว้ในพระคัมภีร์ข้อใด เชิญคนหน่ึง 
อ่านหลักคำาสอนและพันธสัญญา 115:3–4 จากนั้นให้เขียนบน
กระดานดังนี้

ศ�สนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้�ย

ศาสนจักร	=

ของพระเยซูคริสต์	=

แห่งวิสุทธิชน	=

ยุคสุดท้าย	=

Saints =

ขอให้นักศึกษาสนทนานัยสำาคัญของชื่อศาสนจักรแต่ละส่วน

แบ่งปันคำากล่าวของประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ในคู่มือนักศึกษา 
หน้า 337 หรือในดีวีดี	 A 	ด้วย อธิบายว่าประธานฮิงค์ลีย์พูดเร่ือง 
นี้ในคำาปราศรัยการประชุมสามัญครั้งแรกของท่านต่อสมาชิก 
ท้ังศาสนจักรหลังจากท่านได้รับการสนับสนุนเป็นประธาน 
ศาสนจักร คำาถามต่อไปนี้อาจช่วยได้

•	ท่านจะสรุปคำากล่าวของประธานฮิงค์ลีย์ในหนึ่งหรือสอง 
ประโยคว่าอย่างไร

•	เราส่งข่าวสารอะไรเม่ือเราใช้ช่ือเต็มของศาสนจักรแทนช่ือเล่น

•	ท่านจะกล่าวอะไรกับคนที่ถามว่าท่านเป็นมอรมอนหรือไม่ 
เพราะเหตุใด

ขอให้นักศึกษาอ่าน 3  นีไฟ 27:8–11 ดึงความสนใจของพวกเขา
มาที่การกล่าวย้ำาคำาว่า พระกิตติคุณ

•	ถ้ามีคนถามว่าท่านหมายความว่าอะไรเม่ือท่านพูดเกี่ยวกับ 
“พระกิตติคุณ” ท่านจะตอบว่าอย่างไร

ขณะที่นักศึกษาแบ่งปันคำาตอบของคำาถามนี้ ท่านอาจต้องการ 
เขียนแนวคิดของพวกเขาไว้บนกระดาน ท่านอาจจะให้อ่านคำา 
กล่าวต่อไปน้ีจาก แน่วแน่ต่อศรัทธ� ด้วยและสรุปไว้บนกระดาน

3 นีไฟ 27–30

บทที ่   46

บทนำา
ใกล้สิ้นสุดการปฏิบัติศาสนกิจของพระองค์ในบรรดาชาวนีไฟ  

พระผู้ช่วยให้รอดทรงตอบคำาถามของเหล่าสานุศิษย์เกี่ยวกับชื่อ 

ท่ีพวกเขาจะเรียกศาสนจักร โดยรับส่ังว่าพวกเขาควรเรียกศาสน- 

จักรตามพระนามของพระองค์ พระองค์ทรงช่วยให้พวกเขาเข้าใจ 

ว่ามีเพียงศาสนจักรของพระองค์เท่านั้นที่จะสร้างบนพระกิตติ- 

คุณของพระองค์ได้ ต่อจากน้ันพระองค์ทรงให้นิยามพระกิตติคุณ 

ของพระองค์ ขณะสอนจากเรื่องราวเหล่านี้ ท่านมีโอกาสเตือน

นักศึกษาให้ระลึกว่าศาสนจักรและพระกิตติคุณเป็นหนทางที่

พระเจ้าทรงใช้ช่วยให้เรากลับไปหาพระองค์

พระคัมภีร์ช่วงนี้โดดเด่นไม่เหมือนช่วงอื่นเพราะเล่าเรื่องราวการ 

แปรสภาพของสานุศิษย์ชาวนีไฟสามคน—อีกทั้งให้ข้อมูลเกี่ยว

กับสัตภาวะที่แปรภาพมากกว่าที่อื่นในพระคัมภีร์ ท่านสามารถ

ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจได้ว่าเหตุใดพระเจ้าทรงเลือกแปรสภาพ

ผู้รับใช้ที่เป็นมนุษย์บางคนของพระองค์

สุดท้าย 3  นีไฟจบโดยมอรมอนอธิบายบทบาทของพระคัมภีร ์

มอรมอนในการรวมอิสราเอลยุคสุดท้าย ท่านสามารถกระตุ้น 

นักศึกษาให้ตั้งใจอีกครั้งว่าจะใช้ของประทานอันล้ำาค่านี้ในชีวิต 

ส่วนตัวและในขณะพวกเขาพยายามเชื้อเชิญผู้อื่นให้มาหาพระ

ผู้ช่วยให้รอด

หลักคำาสอนและหลักธรรมบางประการ
•	ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์มีชื่อเรียกตามพระนามของพระ 

องค์และสร้างบนพระกิตติคุณของพระองค์ (ดู 3 นีไฟ 27)

•	ผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์บางคนของพระเจ้าได้รับการแปรสภาพเพื่อ 

พวกเขาจะยังคงสามารถปฏิบัติศาสนกิจบนแผ่นดินโลก (ดู  

3 นีไฟ 28)

•	การปรากฏออกมาของพระคัมภีร์มอรมอนส่งสัญญาณการ

เริ่มรวมอิสราเอล (ดู 3 นีไฟ 29:1–3)

ข้อเสนอแนะสำาหรับการสอน
3 นีไฟ 27 ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์มีชื่อเรียกตาม 
พระนามของพระองค์และสร้างบนพระกิตติคุณของ
พระองค์

ขอให้นักศึกษาอ่าน 3  นีไฟ 27:1–3 และสังเกตคำาถามที่เหล่า 
สานุศิษย์ของพระเยซูถาม จากนั้นขอให้พวกเขาแบ่งเป็นคู่และ 
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ใช้แผนภูมิและคำาถามต่อไปน้ีช่วยนักศึกษาสนทนาและประยุกต์ 
ใช้หลักธรรมในพระคัมภีร์ที่พวกเขาอ่าน

พระกิตติคุณของ 
พระเยซูคริสต์

ข้อพระคัมภีร์อ้�งอิง

การชดใช้ของพระเยซูคริสต์ 3 นีไฟ	27:13–14

ศรัทธา 3 นีไฟ	27:19

การกลับใจ 3 นีไฟ	27:16,	19–20

บัพติศมา 3 นีไฟ	27:16,	20

พระวิญญาณบริสุทธิ์ 3 นีไฟ	27:20

อดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่ 3 นีไฟ	27:16–17

การฟื้นคืนชีวิต 3 นีไฟ	27:14,	22

การพิพากษา 3 นีไฟ	27:14–16

•	ตามท่ีกล่าวไว้ในข้อเหล่าน้ี เราได้รับพรอะไรบ้างเม่ือเราดำาเนิน 
ชีวิตตามพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์

•	การศึกษาข้อเหล่านี้ทำาให้ท่านเข้าใจลึกซึ้งขึ้นอย่างไรว่าพระ
กิตติคุณคืออะไร

•	เหตุใดเราจึงต้องมีการเปิดเผยยุคสุดท้ายเพ่ือเข้าใจพระกิตติ- 
คุณ

ช่วยให้นักศึกษาเห็นว่าหลักธรรมแห่งพระกิตติคุณตามที่นำา 
เสนอในพระคัมภีร์และในการเปิดเผยยุคปัจจุบันเป็นหลักฐาน
ยืนยันว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงปรารถนาจะแบ่งปันพรแห่งความสูง 
ส่งให้กับบุตรธิดาของพระองค์

สรุปโดยอ่าน 3 นีไฟ 27:27  เชื้อเชิญนักศึกษาให้ไตร่ตรอง 
ว่าพวกเขาจะทำาอะไรได้บ้างเพ่ือทำาตามพระดำารัสเตือนของพระ 
ผู้ช่วยให้รอดอย่างเต็มที่มากขึ้นเพื่อให้เป็นดังพระองค์

3  นีไฟ 28 ผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์บางคนของพระเจ้าได ้
รับการแปรสภาพเพื่อพวกเขาจะยังคงสามารถปฏิบัติ
ศาสนกิจบนแผ่นดินโลก

ให้นักศึกษาอ่าน 3 นีไฟ 28:1–10 ในใจโดยสังเกตว่าสานุศิษย์
ชาวนีไฟสิบสองคนตอบอย่างไรเมื่อพระเยซูตรัสถามพวกเขาว่า 
“เจ้าปรารถนาอะไรจากเรา, หลังจากเราไปเฝ้าพระบิดา”

“พระกิตติคุณคือแผนแห่งความสุขของพระบิดาบนสวรรค์ 
ของเรา หลักคำาสอนอันเป็นแก่นแท้ของพระกิตติคุณคือ 
การชดใช้ของพระเยซูคริสต์ . . .  ความสมบูรณ์ของพระ 
กิตติคุณครอบคลุมหลักคำาสอน หลักธรรม กฎ ศาสนพิธี  
และพันธสัญญาทั้งหมดที่จำาเป็นต่อความสูงส่งของเราใน 
อาณาจักรซีเลสเชียล” (แน่วแน่ต่อศรัทธ�: ศัพท�นุกรม 
พระกิตติคุณ [2004] หน้า 175)

เชื้อเชิญนักศึกษาให้เปิดไปที่ 3 นีไฟ 27:13–22 แนะนำาพวกเขา 
ให้อ่านในใจและขีดเส้นใต้หลักธรรมท่ีพระเยซูคริสต์ทรงกำาหนด 
ให้เป็นส่วนหนึ่งของพระกิตติคุณของพระองค์ หลังจากให้เวลา
มากพอแล้ว เชื้อเชิญพวกเขาให้แบ่งปันสิ่งที่พบ เพิ่มสิ่งที่เขียน
ไว้บนกระดานตามความจำาเป็น

เขียนพระคัมภีร์อ้างอิงต่อไปนี้ไว้บนกระดาน

2 นีไฟ	31

คพ.	20:8–36

โมเสส	6:53–62

แบ่งช้ันเรียนออกเป็นสามกลุ่ม และมอบหมายพระคัมภีร์ให้กลุ่ม 
ละหน่ึงช่วง เช้ือเชิญนักศึกษาให้อ่านช่วงพระคัมภีร์ท่ีมอบหมาย 
อย่างรวดเร็ว โดยมองหาข้อคิดเพ่ิมเติมเก่ียวกับความหมายของ 
คำาว่า พระกิตติคุณ ให้พวกเขาดูสิ่งที่เขียนไว้บนกระดานเพื่อ 
ช่วยให้เข้าใจนัยสำาคัญของพระคัมภีร์ที่อ่าน เชื้อเชิญนักศึกษา
จากแต่ละกลุ่มให้แบ่งปันข้อคิดที่พวกเขาได้จากการอ่าน

กระตุ้นนักศึกษาให้สร้างห่วงโซ่พระคัมภีร์โดยทำาอ้างโยง 3 นีไฟ 
27:13–22 กับข้อความทั้งสามตอนบนกระดาน ตัวอย่างเช่น  
ตรงที่ว่างริมหน้าติดกับ 3 นีไฟ 27:13–22 พวกเขาจะเขียนว่า ดู  
2 นีไฟ 31 ตรงที่ว่างริมหน้าตอนต้น 2 นีไฟ 31 พวกเขาจะเขียน 
ว่า ดู คพ. 20:8–36 ตรงที่ว่างริมหน้าติดกับหลักคำาสอนและ 
พันธสัญญา 20:8–36 พวกเขาจะเขียนว่า ดู โมเสส 6:53–62  
ตรงที่ว่างริมหน้าติดกับ โมเสส 6:53–62 พวกเขาจะทำาให้ห่วงโซ่ 
สมบูรณ์โดยเขียนว่า ดู 3 นีไฟ 27:13–22 หรือพวกเขาจะเปิดไป
ที่หน้าเปล่าด้านหน้าหรือหลังพระคัมภีร์มอรมอนของพวกเขา
และเขียนข้อความเหล่านี้ไว้ใต้หัวข้อเช่น “พระกิตติคุณของพระ
เยซูคริสต์”

3 นีไฟ 27–30
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ช้ีให้เห็นว่าพระผู้ช่วยให้รอดทรงบอกชาวนีไฟสามคนว่าพวกเขา 
จะอยู่ในบรรดาชาวยิวและคนต่างชาติผู้จะไม่รู้จักพวกเขา (ด ู
3  นีไฟ 28:25–30) ด้วยเหตุนี้เรื่องราวมากมายของคนที่ได้ยิน 
เรื่องชาวนีไฟสามคนจึงไม่น่าจะเป็นความจริง อธิบายด้วยว่า  
ประโยค “เจ้าจะไม่ต้องทนรับความเจ็บปวดของความตาย” 
(ข้อ 8) มักเข้าใจผิดกันบ่อยๆ ว่าหมายถึงชาวนีไฟสามคนจะไม่
ตาย ดังเปาโลสอนไว้ “คนทั้งปวงต้องตาย” (1 โครินธ์ 15:22) นี่ 
กล่าวถึงทุกคน รวมท้ังสัตภาวะท่ีแปรสภาพด้วย อย่างไรก็ดี สัต- 
ภาวะที่แปรสภาพผ่านความตายเร็วมาก จากนั้นจึงกลายเป็น 
สัตภาวะท่ีฟ้ืนคืนชีวิต พวกเขาไม่ประสบกับการแยกร่างกายจาก 
วิญญาณนานเหมือนที่พวกเราส่วนใหญ่จะประสบ การเปลี่ยน- 
แปลงน้ีจะเกิดข้ึนตามท่ีพระคัมภีร์เรียกว่า “ในช่ัวพริบตา” (ข้อ 8) 
ในความหมายนี้พวกเขาไม่ “ลิ้มรสความตาย” (ข้อ 7) 

ขอให้นักศึกษาสามคนอ่านข้อความพระคัมภีร์ต่อไปน้ีคนละหน่ึง 
ตอน เช้ือเชิญนักศึกษาท่ีเหลือให้ฟังคำาบรรยายเก่ียวกับงานและ 
การปฏิบัติศาสนกิจของชาวนีไฟที่แปรสภาพ

4 นีไฟ	1:30–37

มอรมอน	1:13–16

มอรมอน	8:6–11

•	เราเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับสานุศิษย์สามคนจากข้อพระคัมภีร์
เหล่านี้

•	สภาพท่ีแปรสภาพของสานุศิษย์สามคนช่วยให้พวกเขาทำางาน 
ของพวกเขาสำาเร็จอย่างไร

ขอให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่าน 3 นีไฟ 28:9–10

•	เหตุใดสานุศิษย์สามคนนี้จึงต้องการอยู่บนแผ่นดินโลก

•	ตามที่กล่าวไว้ในข้อเหล่านี้ ผลลัพธ์ประการหนึ่งของการแบ่ง
ปันพระกิตติคุณกับผู้อื่นคืออะไร

เชื้อเชิญนักศึกษาให้เล่าถึงปีติที่พวกเขาเคยรู้สึกในการแบ่งปัน 
พระกิตติคุณกับผู้อ่ืน ท่านอาจต้องการเช้ือเชิญพวกเขาให้เล่าถึง 
ปีติที่พวกเขาเคยรู้สึกเมื่อมีคนแบ่งปันพระกิตติคุณกับพวกเขา
ด้วย

•	พระเจ้าทรงสัญญาพรใดกับสานุสิษย์เก้าคนแรก พระองค์
ประทานพรใดแก่สามคนที่เหลือ

ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจว่าพระองค์ทรงวางสานุศิษย์สามคนไว้ 

ในสภาพที่เราเรียกกว่าการแปรสภาพ ช่วยให้พวกเขาเข้าใจว่า 

นี่ต่างจากการเปลี่ยนสภาพหรือการฟื้นคืนชีวิต สำาหรับข้อมูล 

เพิ่มเติมให้พวกเขาดูนิยามในคู่มือนักศึกษาหน้า 339

ขอให้นักศึกษาบอกชื่อคนอื่นๆ ในพระคัมภีร์ที่ได้รับการแปร 

สภาพ (คำาตอบอาจได้แก่ เอโนคและผู้คนของเขา โมเสส เอลียาห์ 

และยอห์นผู้เป็นท่ีรัก) อธิบายว่าพระเจ้าทรงแปรสภาพคนท่ีต้อง 

(1) มีชีวิตเกินช่วงอายุขัยปกติของความเป็นมรรตัย และ (2) 

คงสภาพร่างกายไว้เพื่อทำาพันธกิจที่เบื้องบนกำาหนดให้พวกเขา

แบ่งช้ันเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละสามถึงส่ีคน เพ่ือช่วยให้นักศึกษา 

เข้าใจประสบการณ์และสภาพของสานุศิษย์สามคนตามที่นำา 

เสนอใน 3 นีไฟ 28 ขอให้พวกเขาสำารวจ ข้อ 6–40 และแบ่งปัน 

ข้อคิดเกี่ยวกับข้อเหล่านี้ ขณะนักศึกษาทำางานในกลุ่ม ให้เดิน 

จากกลุ่มหน่ึงไปอีกกลุ่มหน่ึงและฟังความเห็นของพวกเขา กระ- 

ตุ้นนักศึกษาทุกคนให้มีส่วนในการสนทนาของกลุ่ม เชื้อเชิญนัก 

ศึกษาให้ทำาเครื่องหมายข้อคิดที่กลุ่มแบ่งปันในพระคัมภีร์ของ

พวกเขา ข้อคิดควรรวมไว้ด้วยว่าชาวนีไฟสามคน

1. จะไม่ต้องลิ้มรสความตายเลยแต่จะเปลี่ยนจากความเป็น

มรรตัยสู่ความเป็นอมตะ “ในชั่วพริบตา” (ดู ข้อ 7–8)

2. จะไม่ประสบความเจ็บปวดยกเว้นโทมนัสเพราะบาปของโลก 

(ดู ข้อ 9)

3. ได้รับสัญญาแน่นอนของความสูงส่ง (ดู ข้อ 10)

4. เห็นและได้ยินสิ่งที่ไม่อาจพูดได้ (ดู ข้อ 13–14)

5. จะได้รับความคุ้มครองเพ่ือคนช่ัวร้ายจะไม่มีอำานาจเหนือพวก 

เขา (ดู ข้อ 19–22)

6. จะสามารถแสดงตนต่อผู้อ่ืนตามท่ีพวกเขาปรารถนา (ดู ข้อ 30)

7. จะได้รับพรเพ่ือซาตานจะไม่มีอำานาจเหนือพวกเขา (ดู ข้อ 39)

8. จะคงอยู่บนแผ่นดินโลกจนถึงวันพิพากษา (ดู ข้อ 40)

บทที่ 46
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•	เรามีส่วนในการรวมอิสราเอล หรืออีกนัยหนึ่ง การเชื้อเชิญผู้
อื่นมาหาพระคริสต์ ในด้านใดบ้าง

•	พระคัมภีร์มอรมอนสามารถช่วยเราในทางใดบ้างขณะที่เรา
พยายามเชื้อเชิญผู้อื่นมาหาพระคริสต์

เชิญนักศึกษาคนหนึ่งอ่าน 3 นีไฟ 29:3 ขณะที่นักศึกษาคนอื่นๆ 
ฟังว่าพระเจ้าทรงสัญญาจะระลึกถึงอะไร

เตือนนักศึกษาว่าสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชน 
ยุคสุดท้ายเป็นสมาชิกของเชื้อสายแห่งอิสราเอลด้วย

•	ในฐานะสมาชิกของเชื้อสายแห่งอิสราเอล ท่านมีหลักฐาน 
อะไรยืนยันว่าพระเจ้าทรงระลึกถึงพันธสัญญาที่พระองค์ทรง
ทำาไว้กับท่าน

•	ความรู้ของท่านที่ว่าพระเจ้าทรงระลึกถึงพันธสัญญาของ
พระองค์กับท่านส่งผลต่อการกระทำาของท่านอย่างไร

หากเวลาเอื้ออำานวย ให้นักศึกษาอ่าน 3 นีไฟ 29:4–9 และระบุ
พระดำารัสของพระเจ้ากับคนท่ีมีชีวิตอยู่ในวันเวลาสุดท้าย—
พระดำารัสเตือนและพรที่พระองค์ทรงสัญญาไว้

แบ่งปันความรู้สึกของท่านเกี่ยวกับน้ำาพระทัยอันอ่อนโยนของ
พระเจ้าและเก่ียวกับงานของพระองค์ในการช่วยให้เราแต่ละ
คนรอดและนำาเรากลับบ้านอีกครั้ง

3 นีไฟ 29:1–3 การปรากฏออกมาของพระคัมภีร์มอร- 
มอนส่งสัญญาณการเริ่มรวมอิสราเอล

ให้นักศึกษาอ่าน 3 นีไฟ 29:1–3 และ โมเสส 7:60–62 ท่านอาจ 
ต้องการเขียนข้ออ้างอิงเหล่านี้ไว้บนกระดาน ขอให้นักศึกษา 
ระบุคำาสอนที่ข้อความพระคัมภีร์ทั้งสองตอนนี้มีเหมือนกัน (ทั้ง 
สองตอนเป็นพยานถึงการรวมอิสราเอลและการปรากฏออกมา 
ของพระคัมภีร์มอรมอน ถ้านักศึกษาไม่พบข้อท่ีอ้างถึงพระคัมภีร์ 
มอรมอน ท่านอาจดึงความสนใจของพวกเขาไปที่วลี “คำากล่าว 
เหล่านี้” ใน 3 นีไฟ 29:1 และข้อความที่ว่า “เราจะส่งความจริง 
ออกมาจากแผ่นดินโลก, เพื่อแสดงประจักษ์พยานถึงพระองค์
เดียวที่ถือกำาเนิดของเรา” ใน โมเสส 7:62)

•	ตามที่กล่าวไว้ใน 3  นีไฟ 29:1–2 การรวมอิสราเอลจะเริ่ม 
เมื่อใด (เมื่อ “คำากล่าวเหล่านี้” ในพระคัมภีร์มอรมอน “จะมา 
. . .  ตามพระวจนะของพระองค์”)

เตือนนักศึกษาว่าศาสดาพยากรณ์ยุคสุดท้ายเน้นว่าการปรากฏ
ออกมาของพระคัมภีร์มอรมอนเป็นมากกว่าเครื่องหมายที่
แสดงว่าการวมเริ่มขึ้นแล้ว แต่เป็นเครื่องมือช่วยในการรวมด้วย

แบ่งปันคำากล่าวต่อไปนี้ของประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน 
(1899–1994) ประธานศาสนจักรคนท่ี 13 (มีอยู่ในดีวีดี	 B 	ด้วย)

“ผนวกกับพระวิญญาณของพระเจ้า พระคัมภีร์มอรมอน 
เป็นเครื่องมือสำาคัญท่ีสุดชิ้นเดียวท่ีพระผู้เป็นเจ้าประทาน 
แก่เราเพื่อทำาให้ชาวโลกเปล่ียนใจเล่ือมใส ถ้าเราต้องเก็บ 
เก่ียวจิตวิญญาณ. . . เราต้องใช้เครื่องมือซึ่งพระผู้เป็นเจ้า 
ทรงออกแบบไว้สำาหรับภารกิจน้ัน—พระคัมภีร์มอรมอน 
(ใน Conference Report, Oct. 1984, 6–7; หรือ Ensign, 
Nov. 1984, 7)

3 นีไฟ 27–30
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จริงของพระกิตติคุณ การเป็นพยานคือ รู้ และ ประก�ศ 
พระกิตติคุณ พระกิตติคุณท้าทายเราให้ ‘เปลี่ยนใจเลื่อม 
ใส’ ซึ่งเรียกร้องให้เรา ทำ� และ เป็น” (ใน Conference 
Report, Oct. 2000, 41–42; หรือ เลียโฮน� ม.ค. 2001 
หน้า 48; ต้นฉบับเป็นตัวเอน)

อ่าน 4 นีไฟ 1:1–2 กับนักศึกษา

•	หลักฐานอะไรในข้อเหล่านี้บ่งบอกว่าผู้คนเปลี่ยนใจเลื่อมใส 
อย่างแท้จริง (คำาตอบอาจได้แก่ การกลับใจ บัพติศมา รับของ 
ประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ ไม่มีความขัดแย้ง และ
ปฏิบัติต่อกันอย่างเที่ยงธรรม)

•	ท่านคิดว่าเหตุใดการกระทำาเหล่าน้ีจึงบอกเป็นนัยว่าคนๆ น้ัน 
เปลี่ยนใจเลื่อมใส

มอบหมายให้นักศึกษาทำางานเป็นคู่หรือกลุ่มเล็กๆ มอบหมาย 
ให้แต่ละคู่หรือแต่ละกลุ่มอ่าน 4  นีไฟ 1:3–18 และเขียนหลัก 
ฐานเพิ่มเติมที่บ่งบอกว่าผู้คนเปลี่ยนใจเลื่อมใส สิ่งที่เขียนอาจ 
ได้แก่ผู้คนมีสิ่งของทั้งหมดเพื่อใช้ร่วมกัน กระทำาปาฏิหาริย์ใน 
พระนามของพระเยซูคริสต์ มีความรักของพระผู้เป็นเจ้าอยู่ใน
ใจพวกเขา ไม่ทำาบาปร้ายแรง และเป็นหนึ่งเดียวกัน หลังจาก
ให้เวลาสามถึงสี่นาทีแล้ว ให้รวบรวมสิ่งที่พวกเขาพบและเขียน
ไว้บนกระดาน

•	ท่านคิดว่าวิสุทธิชนที่เปลี่ยนใจเลื่อมใสอย่างแท้จริงมีผล 
กระทบอะไรต่อครอบครัวของพวกเขาและบ้านใกล้เรือนเคียง

กระตุ้นนักศึกษาให้ไตร่ตรองคำาถามเหล่านี้ในใจ

•	ท่านรู้สึกว่าต้องปรับปรุงชีวิตด้านใดของท่านเพื่อจะเปลี่ยน
ใจเลื่อมใสพระเจ้ามากขึ้น

•	การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะส่งผลอย่างไรต่อครอบครัวและ
มิตรสหายของท่าน

เน้นว่าการเปลี่ยนใจเลื่อมใสที่แท้จริงมาควบคู่กับความรักและ
ความห่วงใยผู้อื่นมากขึ้น เมื่อเราเปลี่ยนใจเลื่อมใสอย่างแท้จริง 
ความจองหองและความขัดแย้งถูกขจัดออกไปจากชีวิตเราและ
ถูกแทนที่ด้วยความสงบและความสุขมากขึ้น

เชิญนักศึกษาคนหนึ่งอ่าน 4 นีไฟ 1:17

•	ท่านคิดว่าการไม่มี “ชาวใดๆ” หมายความว่าอย่างไร

4 นีไฟ

บทที ่   47

บทนำา
ตลอดประวัติศาสตร์ ผู้คนแสวงหาความสุข ความสงบ และ 
ความรุ่งเรือง พระคัมภีร์พูดถึงสังคมสองแห่งที่บรรลุสภาพดัง 
กล่าว คือ ผู้คนในเมืองแห่งไซอันของเอโนค (ดู โมเสส 7) และ 
ผู้คนสมัยพระคัมภีร์มอรมอนผู้ได้รับการเสด็จเยือนและการสอน 
จากพระผู้ช่วยให้รอดที่ฟื้นคืนพระชนม์ (ดู 4 นีไฟ 1) ใน 4 นีไฟ  
เราอ่านเรื่องราวของคนที่ชอบธรรมมากเป็นเวลาเกือบ 200 ปี 
หลังจากการเสด็จเยือนของพระผู้ช่วยให้รอดจน “ไม่มีผู้คนใดมี 
ความสุขยิ่งกว่านี้ได้ในบรรดาผู้คนทั้งปวงที่พระหัตถ์ของพระผู้ 
เป็นเจ้าสร้างข้ึนมา” (4 นีไฟ 1:16) น่าเศร้าท่ีสังคมดังกล่าวตกไป 
สู่การละทิ้งความเชื่อในท้ายที่สุด นักศึกษาจะได้ประโยชน์จาก 
การเปรียบเทียบการเลือกที่นำาไปสู่ความสุขราว 200 ปีกับการ
เลือกที่นำาไปสู่ความเศร้าหมอง

หลักคำาสอนและหลักธรรมบางประการ
•	เมื่อผู้คนเปล่ียนใจเล่ือมใสพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ 

อย่างแท้จริง พวกเขาทำางานด้วยกันในความเป็นหนึ่งเดียว 
และความสงบสุข (ดู 4 นีไฟ 1:1–19)

•	ความจองหองนำาไปสู่การแบ่งแยก การแตกแยก และการ
ละทิ้งความเชื่อ (ดู 4 นีไฟ 1:20–49)

ข้อเสนอแนะสำาหรับการสอน
4 นีไฟ 1:1–19 เมื่อผู้คนเปลี่ยนใจเลื่อมใสพระกิตติคุณ
ของพระเยซูคริสต์อย่างแท้จริง พวกเขาทำางานด้วยกัน
ในความเป็นหนึ่งเดียวและความสงบสุข
เขียนบนกระดานว่า “คนทั้งหมดได้รับก�รเปลี่ยนใจเลื่อมใส”  
(4 นีไฟ 1:2)

•	ได้รับการเปลี่ยนใจเลื่อมใสหมายความว่าอย่างไร

แบ่งปันคำากล่าวต่อไปนี้ของเอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์แห่งโคว- 
รัมอัครสาวกสิบสอง (มีอยู่ในดีวีด	ี A 	ด้วย)

“เราจะมีคุณสมบัติสำาหรับชีวิตนิรันดร์โดยผ่านกระบวนการ 
ของ ก�รเปลี่ยนใจเลื่อมใส คำานี้ซึ่งเป็นคำาที่มีหลายความ 
หมายไม่เพียงบ่งบอกถึงการทำาให้เชื่อมั่นเท่านั้นแต่หมาย 
ถึงการเปล่ียนแปลงสภาพท่ีเป็นอยู่เดิมด้วย...การท้าทาย 
ของพระเยซูแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนใจเลื่อมใสที่พระ 
องค์ทรงเรียกร้องจากผู้ที่จะเข้าในแผ่นดินสวรรค์เป็นมาก 
กว่าเพียงแค่การเปล่ียนใจเล่ือมใสเพื่อเป็นพยานถึงความ
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•	ท่านพบอะไรที่สามารถส่งเสริมความเป็นหน่ึงเดียวในหมู่
สมาชิกครอบครัวและคนที่ท่านรัก

4 นีไฟ 1:20–49 ความจองหองนำาไปสู่การแบ่งแยก การ 
แตกแยก และการละทิ้งความเชื่อ 

อธิบายว่าสภาพสมบูรณ์แบบในสังคมนี้คงอยู่ราว 200 ปี จาก 
นั้นสังคมค่อยๆ เปลี่ยนไปตลอดช่วง 100 ปีติดต่อกันเมื่อผู้คน 
เริ่มทำาการเลือกอันเป็นเหตุให้พวกเขา “เสื่อมโทรมลงในความ 
ไม่เชื่อและความชั่วร้าย, ปีแล้วปีเล่า” (4  นีไฟ 1:34) ให้นัก- 
ศึกษาอ่าน 4  นีไฟ 1:45–48 เพื่อดูผลของการเลือกเหล่านี้ ทุก 
คนชั่วร้ายยกเว้นสานุศิษย์ของพระเยซู ผู้คนยอมให้พวกโจร 
แกดิแอนทันแพร่ไปทั่วแผ่นดิน และพระคัมภีร์ถูกซ่อนไว้จากผู้ 
คน จากนั้นให้วาดแผนภูมิต่อไปนี้ไว้บนกระดานหรือให้ดูผ่าน
เครื่องฉายข้ามศีรษะโดยไม่ต้องเขียนข้อมูลในวงเล็บ

อธิบายว่าหลังการเสด็จเยือนของพระผู้ช่วยให้รอด ผู้คนมีชีวิต 
อยู่ในความเป็นหนึ่งเดียวกันและความสงบ โดยเอาชนะความ 
แตกต่างด้านเชื้อชาติหรือวัฒนธรรมที่เคยมีระหว่างพวกเขา 
พวกเขาไม่แยกจากกันด้วยชื่อตามวัฒนธรรมเช่น “ชาวนีไฟ” 
หรือ “ชาวเลมัน” อีกต่อไป

อ่านคำากล่าวของประธานเจมส์  อี. เฟาสท์ และเอ็ลเดอร์ริชาร์ด 
จี. สก็อตต์ในคู่มือนักศึกษาหน้า  344–345 คำากล่าวเหล่านี้มี 
อยู่ในดีวีด	ี B  C 	ด้วย

•	เราจะเป็นหน่ึงเดียวกับคนท่ีมีวัฒนธรรมต่างจากเราได้อย่างไร 
เราจะเป็นหน่ึงเดียวกับคนท่ีมีความสนใจและความสามารถ
ต่างจากเราได้อย่างไร

•	ท่านคิดว่าเหตุใดคนที่เปลี่ยนใจเลื่อมใสพระเจ้าจึงพยายาม
อยู่กันด้วยความเป็นหนึ่งเดียวและความสงบมากขึ้น

•	ความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวมีอิทธิพลต่อครอบครัว วอร์ด หรือ
สาขาในด้านใดบ้าง

4 นีไฟ

ผู้คนที่ตกไป

ข้อ 
20

(คนส่วนน้อยขบถหรือละทิ้งความเชื่อจากศาสนจักร	เลิกปฏิบัติหลักธรรมพระกิตติคุณบางข้อ	เช่น		
ความเป็นหนึ่งเดียวกัน	การอุทิศตนต่อศาสนจักรของพระเจ้า)

ข้อ 
24–26

(บางคนสวมเสื้อผ้าราคาแพง	ไม่แบ่งปันสิ่งของและทรัพย์สิน	แบ่งชนชั้น	และสร้างศาสนจักร	
เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน	เลิกปฏิบัติหลักธรรมพระกิตติคุณบางข้อ	เช่น	ความอ่อนน้อมถ่อมตน	จิตกุศล)

ข้อ 
27–29

(บางคนปฏิเสธส่วนสำาคัญของพระกิตติคุณ	ปฏิบัติศาสนพิธีศักดิ์สิทธิ์ให้คนที่ไม่มีค่าควร	
ข่มเหงสมาชิกศาสนจักร	และปฏิเสธพระคริสต์	เลิกปฏิบัติหลักธรรมพระกิตติคุณบางข้อ		
เช่น	ความคารวะ	ศรัทธา	ความอ่อนน้อมถ่อมตน	ความกรุณา)

ข้อ 
30–34

(บางคนพยายามสังหารสานุศิษย์ชาวนีไฟสามคน	ทำาใจแข็งกระด้าง	ทำาตาม
ปุโรหิตและศาสดาพยากรณ์ปลอม	ทำาร้ายร่างกายผู้ติดตามพระเยซู		
เลิกปฏิบัติหลักธรรมพระกิตติคุณบางข้อเช่น	ความเคารพชีวิต	จิตกุศล)

ข้อ 
35–39

(เกิดการแบ่งแยกในบรรดาผู้คน	คนชั่วร้ายส่วนใหญ่ในบรรดา
พวกเขาปฏิเสธพระกิตติคุณและสอนลูกหลานให้ปฏิเสธพระเยซู	
คริสต์และเกลียดชังผู้เชื่อ	เลิกปฏิบัติหลักธรรมพระกิตติคุณบาง
ข้อ	เช่น	ความเป็นหนึ่งเดียวกัน	จิตกุศล	ศรัทธา)

ข้อ 
40–43

(คนชั่วมีจำานวนมากกว่าคนชอบธรรม	ยังคง
แสวงหาสิ่งของทางโลก	ก่อเกิดคำาปฏิญาณ
และการมั่วสุมลับ	เลิกปฏิบัติหลักธรรมพระ
กิตติคุณบางข้อเช่น	ความอ่อนน้อมถ่อมตน	
จิตกุศล	ความซื่อสัตย์)
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แบ่งปันคำากล่าวต่อไปน้ีของประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ 
(1895–1985) ประธานศาสนจักรคนที่ 12

“ข้าพเจ้าพบว่าเมื่อข้าพเจ้ามีความสัมพันธ์เพียงผิวเผินกับ 

พระผู้เป็นเจ้าและเม่ือดูเหมือนว่าไม่มีพระกรรณคอยสดับ 

ฟังและไม่มีสุรเสียงรับสั่ง ข้าพเจ้าก็กำาลังห่างไกลออกไป 

ทุกที ถ้าข้าพเจ้าใฝ่ใจศึกษาพระคัมภีร์ระยะทางจะแคบเข้า 

และความเข้มแข็งทางวิญญาณจะกลับคืนมา ข้าพเจ้าพบ 

ว่าตนเองกำาลังรักคนท่ีพึงรักจริงจังมากข้ึนด้วยสุดใจ ความ 

คิด และกำาลังของข้าพเจ้า และรักพวกเขามากข้ึน ข้าพเจ้า

พบว่าข้าพเจ้าทำาตามคำาแนะนำาของคนเหล่านั้นง่ายขึ้น” 

(What I Hope You Will Teach My Grandchildren 

[address to seminary and institute teachers, July 11 

1966], 4)

•	การใฝ่ใจศึกษาพระคัมภีร์มีผลต่อความใกล้ชิดกับพระบิดา
บนสวรรค์และพระเยซูคริสต์อย่างไร

เปรียบเทียบผู้คนในสภาพของการเปลี่ยนใจเลื่อมใส ดังแสดง 
ให้เห็นตอนต้น 4  นีไฟ กับผู้คนในสภาพของความชั่วร้าย ดัง 
แสดงให้เห็นตอนท้าย 4  นีไฟ แบ่งปันประจักษ์พยานของท่าน 
เกี่ยวกับผลของการเจตนาไม่เชื่อฟังและผลของการเปลี่ยนใจ
เลื่อมใสอย่างต่อเนื่อง

อธิบายว่าแผนภูมินี้แสดงให้เห็นการตกของผู้คนที่เกิดขึ้นที 
ละน้อยผ่านการเลือกทำาบาปมายาวนาน อ่านข้อพระคัมภีร์ใน 
แผนภูมิแต่ละขั้นกับนักศึกษา หลังจากอ่านจบแต่ละชุด ขอให้ 
นักศึกษาเขียน (1) การกระทำาและเจตคติที่ไม่ชอบธรรมของ 
ผู้คน และ (2) หลักธรรมพระกิตติคุณที่ผู้คนเลิกปฏิบัติ (ตัวอย่าง 
อยู่ในวงเล็บของแผนภูมิข้างต้น) ขอให้นักศึกษาคนหน่ึงทำาหน้าท่ี 
จดและบันทึกข้อคิดของนักศึกษา

•	ความจองหองเกี่ยวข้องกับการกระทำาแต่ละอย่างในแผนภูมิ
อย่างไร

ขอให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่าน หลักคำาสอนและพันธสัญญา 38: 
24–27

•	การทำาตามหลักธรรมเหล่านี้หยุดขั้นตอนขาลงได้อย่างไร

4 นีไฟ 1:48–49 ความชั่วร้ายนำาไปสู่การสูญเสีย พร
ล้ำาค่าทั้งหลาย

อ่าน 4 นีไฟ 1:48–49 กับนักศึกษา ให้พวกเขามองหาสิ่งที่ผู้คน
สูญเสียหรือถูกนำาไปจากพวกเขา

•	เหตุใดการเอางานเขียนศักดิ์สิทธิ์ไปจึงเป็นเหตุการณ์อันน่า
โศกสลด

•	พระคัมภีร์อาจถูก “ซ่อน” จากเราได้อย่างไร (ท่านอาจต้อง 
การเชื้อเชิญนักศึกษาให้อ่านและทำาอ้างโยง แอลมา 12: 
10–11 กับ 4  นีไฟ 1:48–49 และสนทนาว่าผู้คนจะสูญเสีย 
พรศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างไร)

•	การมีความจริงศักดิ์สิทธิ์เช่นพระคัมภีร์และการเปิดเผยอื่นๆ 
ทำาให้เราสามารถเจริญก้าวหน้าทางวิญญาณได้มากขึ้น
อย่างไร

บทที่ 47
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ในเร่ืองท่ีอาจทำาให้สูญเสียอิทธิพลของพระวิญญาณ สนทนาพอ 
สังเขปถึงการท้าทายบางอย่างที่คนหนุ่มสาวพบเจอในปัจจุบัน

เขียนข้อพระคัมภีร์อ้างอิงต่อไปนี้บนกระดาน

มอรมอน	1:13–14,	18–19

มอรมอน	2:8

มอรมอน	2:13–15

ขอให้นักศึกษาแต่ละคนเขียนข้อความพาดหัวข่าวโดยใช้ข้อ 
ความแต่ละตอนเป็นหลัก หลังจากให้เวลามากพอแล้ว เช้ือเชิญ
นักศึกษาให้แบ่งปันพาดหัวข่าวของพวกเขา

อธิบายว่าท่ามกลางความชั่วร้ายนี้ ชายหนุ่มนามมอรมอนยังคง 
บริสุทธิ์และเข็มแข็ง เชื้อเชิญนักศึกษาให้อ่าน มอรมอน 1:1–2, 
15; 2:1–2

•	มอรมอนมีคุณสมบัติส่วนตัวอะไรบ้าง ท่านคิดว่าคุณสมบัติ
เหล่านี้ช่วยให้เขายังคงซื่อสัตย์ต่อพระผู้เป็นเจ้าอย่างไร

•	สำาหรับท่านแล้ว “[ลิ้มรส] และ [รู้] ถึงพระคุณความดีของ
พระเยซู” หมายความว่าอย่างไร (มอรมอน 1:15)

แบ่งปันคำากล่าวต่อไปน้ีของประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ (1910– 
2008) ประธานศาสนจักรคนที่ 15

“จงดำาเนินชีวิตของท่านตามหลักธรรมของพระกิตติคุณ  

ท่านอยู่ในยุคที่มีความสกปรกมากเหลือเกิน ท่านต้องไม่ 

ก้มหัวให้ความสกปรกดังกล่าว ท่านต้องอยู่เหนือมัน ท่าน 

ต้องมีความหนักแน่นในการตอบปฏิเสธและยืนอย่าง 

ภาคภูมิ ข้าพเจ้าสัญญากับท่านว่าถ้าท่านจะทำาเช่นน้ัน คน 

ที่จะชวนท่านให้ใช้ชีวิตแบบพวกเขาจะปรารถนาให้ตนมี 

ชีวิตอยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นเช่นกัน” (Teachings of Gordon 

 B. Hinckley [1997], 716)

•	อะไรช่วยให้ท่านอยู่อย่างชอบธรรมท่ามกลางความชั่วร้าย 
ในสมัยของเรา

•	เราเรียนรู้และประยุกต์ใช้อะไรได้บ้างจากแบบอย่างของ 
มอรมอน

มอรมอน 1–6

บทที ่   48

บทนำา
ถึงแม้หกบทแรกของมอรมอนจะประกอบด้วยเรื่องราวอันน่า 
โศกสลดของความขัดแย้งระหว่างชาวเลมันกับชาวนีไฟ และ 
ความชั่วร้ายใหญ่หลวงในบรรดาผู้คน แต่ก็มีข่าวสารแห่งความ 
หวังอยู่ในนั้นด้วย ขณะที่นักศึกษาศึกษา ไตร่ตรอง สนทนาถึง 
ชีวิตและคำาสอนของมอรมอน พวกเขาจะได้รับแรงบันดาลใจให้ 
ซื่อสัตย์ต่อไปแม้โลกรอบข้างจะชั่วร้ายมากขึ้น

หลักคำาสอนและหลักธรรมบางประการ
•	การเป็นคนชอบธรรมท่ามกลางความชั่วร้ายใหญ่หลวงอยู่ใน

วิสัยที่ทำาได้ (ดู มอรมอน 1–2)

•	พระคัมภีร์มอรมอนเป็นพยานสำาหรับพระคริสต์ (ดู มอรมอน 
3:17–22; 5:12–14)

•	“การพิพากษาของพระผู้เป็นเจ้าจะตามทันคนชั่วร้าย” (ดู  
มอรมอน 4; 6)

ข้อเสนอแนะสำาหรับการสอน
มอรมอน 1:1 คำาว่า มอรมอน

เตือนนักศึกษาว่าพระผู้ช่วยให้รอดรับสั่งกับสานุศิษย์ชาวนีไฟ 

ของพระองค์ว่าควรเรียกศาสนจักรตามพระนามของพระองค์  

(ดู 3  นีไฟ 27:1–12; ดู บทที่ 46 ในคู่มือเล่มนี้) อย่างไรก็ดี  

ปัจจุบันคนจำานวนมากใช้วลี “ศาสนจักรมอรมอน” แทนช่ืออย่าง 

เป็นทางการของศาสนจักรและเรียกวิสุทธิชนยุคสุดท้ายว่าชาว

มอรมอน

•	แม้เราจะชอบชื่อทางการของศาสนจักรมากกว่า แต่แง่ดีบาง

อย่างเกี่ยวกับคำาว่า มอรมอน คืออะไร

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสนทนานี้ ขอให้นักศึกษาเปิดในคู่มือ 

นักศึกษาหน้า  348 เชิญนักศึกษาคนหนึ่งอ่านคำากล่าวของ 

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ และเชื้อเชิญนักศึกษาสองสามคน

ผลัดกันอ่านย่อหน้าในคำากล่าวของประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์

•	คำากล่าวเหล่านี้ประยุกต์ใช้กับเราได้อย่างไรบ้างในฐานะ

สมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

มอรมอน 1–2 การเป็นคนชอบธรรมท่ามกลางความ
ชั่วร้ายใหญ่หลวงอยู่ในวิสัยที่ทำาได้

ให้ดูหนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน ถ้ามี ช้ีให้เห็นพาดหัวข่าวท่ีบ่งบอก 
ความชั่วร้ายในโลกโดยระวังอย่าดึงความสนใจของนักศึกษาไป 
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มอรมอน 3:17–22; 5:12–14 พระคัมภีร์มอรมอนเป็น
พยานสำาหรับพระคริสต์

ขอให้นักศึกษาทำางานเป็นคู่เพื่ออ่านและสนทนามอรมอน 3: 
17–22 หลังจากให้เวลาพวกเขามากพอแล้วให้ถามคำาถามต่อ
ไปน้ีและเช้ือเชิญให้ตอบโดยใช้การสนทนาของพวกเขาเป็นหลัก

•	มอรมอนกำาลังพูดถึงใครในข้อเหล่านี้

•	ใน ข้อ  21 มอรมอนแสดงความหวังว่าผู้อ่านในอนาคต “จะ 
เชื่อพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์” อะไรคือความสัมพันธ ์
ระหว่างพระกิตติคุณ พระคัมภีร์มอรมอน และพระเยซูคริสต์

ขอให้นักศึกษาทบทวน มอรมอน 3:20–22 และอ่าน มอรมอน 
5:12–14 ด้วย

•	เหตุใดมอรมอนและศาสดาพยากรณ์ท่านอื่นจึงเขียน

•	พระคัมภีร์มอรมอนช่วยให้ท่าน “เชื่อพระกิตติคุณของพระ
เยซูคริสต์” อย่างไร

•	พระคัมภีร์มอรมอนเสริมสร้างประจักษ์พยานของท่านในพระ 
เยซูคริสต์อย่างไร

•	ท่านเห็นพระคัมภีร์มอรมอนเป็นพรแก่ชีวิตผู้อื่นในทางใด

มอรมอน 4; 6 “การพิพากษาของพระผู้เป็นเจ้าจะตาม
ทันคนชั่วร้าย”

ให้นักศึกษาอ่าน มอรมอน 4:5, 10–12

•	เราเรียนรู้อะไรได้บ้างจากข้อเหล่านี้

บอกนักศึกษาว่าตอนน้ีพวกเขาจะอ่านผลการสู้รบคร้ังสุดท้าย 
ของชาวนีไฟ—ตัวอย่างการพิพากษาของพระผู้เป็นเจ้าตามทัน 
คนชั่วร้าย ให้นักศึกษาผลัดกันอ่านข้อต่างๆ ในมอรมอน 6: 
11–15 โดยติดตามว่าชาวนีไฟเสียชีวิตในการรบคร้ังน้ีก่ีคน (ทหาร 
ชาวนีไฟเสียชีวิตประมาณ 230,000 คน ชี้ให้เห็นว่าอีกหลาย 
คนเสียชีวิต—ในข้อเหล่านี้ไม่ได้กล่าวรวมถึงนักรบชาวเลมันทั้ง 
ไม่กล่าวรวมถึงสตรีและเด็กของทั้งสองฝ่ายที่เสียชีวิตเนื่องจาก
การสู้รบ)

เชิญนักศึกษาคนหนึ่งอ่านมอรมอน 6:16–22 หรือท่านอ่านข้อ
เหล่านี้เองโดยเชื้อเชิญนักศึกษาให้อ่านตามในใจ

ขอให้นักศึกษาพิจารณาในใจว่าอะไรนำาไปสู่การล่มสลายของ 
ประชาชาติชาวนีไฟทั้งหมด จากนั้นขอให้พวกเขาอ่าน โมโรไน 
8:27 และ หลักคำาสอนและพันธสัญญา 38:39

มอรมอน 2:10–14 “โทมนัสของพวกเขาหาใช่เพื่อการ 
กลับใจ”

ให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่าน มอรมอน 2:10–14

•	โทมนัสที่มอรมอนหวังต่างจากโทมนัสที่เขาเห็นจริงๆ ในด้าน
ใด

ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจว่าผู้คนมิได้โทมนัสเพราะรู้สึกสำานึกผิด 
ในสิ่งที่ทำาลงไป แต่พวกเขาโทมนัสเพราะไม่มีความสุขกับผล 
จากบาปของตน ท่านอาจต้องการให้นักศึกษาดูคำากล่าวของ
เอ็ลเดอร์นีล  เอ. แม็กซ์เวลล์และประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน
ในคู่มือนักศึกษาหน้า 349

มอรมอน 2:14–15 “วันแห่งพระคุณผ่านไปแล้ว”

เล่าอุปมาสมัยใหม่ดังนี้ ขณะทำางานในทุ่ง ชายหนุ่มคนหนึ่งได้ 
รับบาดเจ็บที่ขา เขาเดินขากะเผลกกลับบ้าน ทำาแผล และนอน 
พัก พ่อของเขากระตุ้นให้ไปหาหมอ แต่ชายหนุ่มคิดว่าเขาน่า 
จะหายเองได้ หลายวันผ่านไป ขาของเขาแย่ลงและปวดมาก
ขึ้น แต่เขาก็ยังไม่ไปขอความช่วยเหลือจากแพทย์ บ่ายวันหนึ่ง
เขาเริ่มรู้สึกไม่สบายทั้งตัว เขาสังเกตว่าขาของเขาซีดมาก เย็น
วันนั้นเขามีไข้สูงและเพ้อ ตอนเช้าเขาเสียชีวิต

ขอให้นักศึกษาเชื่อมโยงอุปมากับ มอรมอน 2:14–15 ท่านอาจ
ถามคำาถามการสนทนาต่อไปนี้

•	ชายหนุ่มในที่นี้หมายถึงใคร (ชาวนีไฟ)

•	พ่อหมายถึงใคร (มอรมอน)

•	หมอหมายถึงใคร (พระเจ้า)

•	เม่ือใดสายเกินกว่าชายหนุ่มจะแก้ไข (น่าจะตอนท่ีเขามีไข้สูง 
และเริ่มเพ้อ) เรื่องนี้เชื่อมโยงกับชาวนีไฟอย่างไร

•	มอรมอนกล่าวว่า “วันแห่งพระคุณผ่านไปแล้วสำาหรับ [ชาว 
นีไฟ]” (มอรมอน 2:15) ข้อ  14 บอกว่าอะไรเป็นเหตุให้พวก
เขามาถึงสภาพนี้

ให้นักศึกษาดูคำากล่าวของประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ 
ในคู่มือนักศึกษาหน้า  350 ช่วยให้นักศึกษาเห็นว่าพระเจ้าทรง 
เปี่ยมด้วยพระเมตตาและปรารถนาให้เรากลับใจแต่เราต้องหัน 
ไปหาพระองค์ด้วยใจท่ีชอกช้ำาและวิญญาณท่ีสำานึกผิด ชาวนีไฟ 
จะไม่กลับใจ ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงไม่อาจได้รับการให้อภัย เป็น
พยานว่าเราจะได้รับพรของการให้อภัยถ้าเราจะนอบน้อมถ่อม
ตนต่อพระพักตร์พระเจ้า

บทที่ 48
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ของพระผู้เป็นเจ้า] และ “รู้สึกว่าพระองค์ทรงประคองเราจนไป 
ถึงจุดสูงสุดที่เราบรรลุด้วยตนเองไม่ได้” เขียนภาพกุญแจสี่ดอก
ไว้บนกระดาน

เรียนรู้

ฟัง

แสวงหาพระวิญญาณ

สวดอ้อนวอนเสมอ

ขอให้นักศึกษาจดสิ่งสำาคัญหรือกุญแจสี่ดอกนี้ไว้ กระตุ้นพวก
เขาให้ใช้เวลาก่อนชั้นเรียนคราวหน้าเพื่อประเมินชีวิตตนเองใน
ด้านเหล่านี้แต่ละด้าน

สรุปโดยแสดงความหวังของท่านว่านักศึกษาจะทำาตามแบบ 
อย่างของมอรมอน—นั่นคือ พวกเขาจะยอมรับพระหัตถ์ของ 
พระผู้เป็นเจ้าและพยายามทำาตามพระประสงค์ของพระองค์

•	เราเรียนรู้อะไรได้บ้างจากเรื่องราวการล่มสลายของชาวนีไฟ

เพื่อสรุปส่วนนี้ ท่านอาจต้องการฉาย “O Ye Fair Ones” เรื่องที่ 
19 ใน Book of Mormon DVD Presentations (หมายเลขกำากับ  
54011)

มอรมอน 5:22–24 เราอยู่ในพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้า

ให้นักศึกษาเปิดไปที่คำากล่าวของเอ็ลเดอร์ดับเบิลยู.  เครก ซวิค

ในคู่มือนักศึกษาหน้า 352–353 (มีอยู่ในดีวีด	ี A 	ด้วย) อธิบาย 

ว่าก่อนที่เอ็ลเดอร์ซวิคจะกล่าวข้อความนี้ ท่านอ้างคำาพูดต่อไป 

นี้จาก มอรมอน 5:23 “ท่านไม่รู้หรือว่าท่านอยู่ในพระหัตถ์ของ 

พระผู้เป็นเจ้า?  ท่านไม่รู้หรือว่าพระองค์ทรงมีเดชานุภาพท้ังมวล?”

ขอให้นักศึกษาดูมือของตนเอง หงายฝ่ามือขึ้น ขณะที่ท่านอ่าน 

คำากล่าวของเอ็ลเดอร์ซวิค (หรือขณะที่นักศึกษาคนหนึ่งอ่าน) 

เมื่ออ่านจบแล้วให้นักศึกษาบอกสิ่งสำาคัญหรือกุญแจสี่ดอกที่ 

เอ็ลเดอร์ซวิคกล่าวว่าเราต้องมีเพื่อ “สอดมือไว้ใน [พระหัตถ ์
 
 
 
 
 
 

มอรมอน 1–6
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หลังจากนักศึกษาอ่านจบแล้ว ช่วยให้พวกเขาเห็นว่าข่าวสาร 
ของมอรมอนเกี่ยวข้องกับชีวิตพวกเขาอย่างไรโดยถามคำาถาม
ต่อไปนี้บางข้อหรือทั้งหมด

•	ท่านรู้สึกว่าคำาสอนใดของมอรมอนมีความหมายหรือกินใจ
เป็นพิเศษ

•	การเข้าถึง “ความรู้เรื่องบรรพบุรุษ [เรา]” (ข้อ  5) สามารถมี
อิทธิพลต่อความปรารถนาจะกลับใจและดำาเนินชีวิตตาม 
พระกิตติคุณอย่างไร

•	การรู้ว่าเราจะฟื้นคืนชีวิตเพื่อ “ยืนอยู่หน้าบัลลังก์พิพากษา  
[ของพระคริสต์]” (ข้อ 6) สามารถมีอิทธิพลต่อความปรารถนา 
จะกลับใจและดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณอย่างไร

•	มอรมอนกล่าวว่าเราควร “ยึดม่ันในพระกิตติคุณของพระคริสต์” 
(ข้อ 8) ถ้อยคำานี้มีความหมายต่อท่านอย่างไร

มอรมอน 7:8–9 พระคัมภีร์ไบเบิลและพระคัมภีร์มอร- 
มอนเป็นพยานถึงพระเยซูคริสต์

พระคัมภีร์มอรมอนและพระคัมภีร์ไบเบิลสนับสนุนกันและมีจุด 
ประสงค์ร่วมกันคือ เพ่ือเสริมสร้างศรัทธาท่ีเรามีต่อพระเยซูคริสต์ 
ขอให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่านคำากล่าวของประธานบริคัม ยังก์ใน 
คู่มือนักศึกษาหน้า  354–355 จากนั้นเชิญนักศึกษาอีกคนหนึ่ง 
อ่านมอรมอน 7:8–9 อธิบายว่าในข้อ 8 วลี “บันทึกนี้” หมายถึง
พระคัมภีร์มอรมอน” และวลี “บันทึกซึ่งจะมาสู่คนต่างชาติจาก
ชาวยิว” หมายถึงพระคัมภีร์ไบเบิล ใน ข้อ 9 คำาว่า นี้ หมายถึง
พระคัมภีร์มอรมอน และคำาว่า นั้น หมายถึงพระคัมภีร์ไบเบิล

•	พระคัมภีร์มอรมอนเสริมสร้างศรัทธาท่านมีต่อคำาสอนของ 
พระคัมภีร์ไบเบิลในทางใด พระคัมภีร์ไบเบิลเสริมสร้างศรัทธา 
ที่ท่านมีต่อคำาสอนของพระคัมภีร์มอรมอนในทางใด

•	เหตุใดท่านจึงรู้สึกยินดีที่มีบันทึกทั้งสอง

มอรมอน 8:12–25 การยอมรับพระคัมภีร์มอรมอนนำา
มาซึ่งพร

เชิญนักศึกษาคนหนึ่งอ่านมอรมอน 8:12, 17 จากนั้นขอให้นัก 
ศึกษาเปิดหน้าคำานำาของพระคัมภีร์มอรมอนและอ่านย่อหน้าที่
หก ซึ่งประกอบด้วยประจักษ์พยานของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ 
สมิธเกี่ยวกับพระคัมภีร์มอรมอน

•	ถึงแม้โมโรไนจะแสดงความกังวลเก่ียวกับ “ข้อบกพร่อง” และ 
“ความผิดพลาด” ที่อาจเกิดขึ้นได้ในพระคัมภีร์มอรมอน แต่
โจเซฟ สมิธประเมินหนังสือเล่มนี้ว่าอย่างไร

มอรมอน 7–9
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บทนำา
มอรมอนส่งข่าวสารสุดท้ายของเขาถึงผู้สืบตระกูลของลีไฮใน 
ยุคสุดท้าย (ดู มอรมอน 7:1) โมโรไนส่งถ้อยคำาของเขาถึงผู้คน 
ในยุคสุดท้ายโดยกล่าวว่า “ข้าพเจ้าพูดกับท่านราวกับท่านอยู่
ต่อหน้า, แต่ท่านไม่ได้อยู่. แต่ดูเถิด, พระเยซูคริสต์ทรงแสดงให้ 
ข้าพเจ้าเห็นท่าน, และข้าพเจ้ารู้การกระทำาของท่าน” (มอรมอน 
8:35) เขาประกาศว่าพระคัมภีร์มอรมอนจะปรากฏออกมาอย่าง 
น่าอัศจรรย์ในเวลาของความชั่วร้าย เมื่อคนมากมายในโลกจะ 
พูดว่า “ปาฏิหาริย์หมดแล้ว” (มอรมอน 8:26) ขณะดำาเนินการ 
สนทนาเกี่ยวกับคำาสอนของมอรมอนและโมโรไน ท่านสามารถ 
ช่วยให้นักศึกษาตระหนักว่าพระคัมภีร์มอรมอนเขียนไว้เพื่อ 
พวกเขา ศรัทธาของนักศึกษาจะเพิ่มขึ้นเมื่อพวกเขาเข้ามาใกล้  
“พระผู้เป็นเจ้าแห่งปาฏิหาริย์” ผู้ซึ่งมอรมอนและโมโรไนเป็น 
พยานถึง (ดู มอรมอน 9:10–15)

หลักคำาสอนและหลักธรรมบางประการ
•	พระเจ้าทรงเสนอความรอดให้ทุกคนที่เชื่อในพระองค์และ

ยอมรับพระกิตติคุณของพระองค์ (ดู มอรมอน 7)

•	พระคัมภีร์มอรมอนเขียนไว้เพื่อสมัยของเรา (ดู  มอรมอน 8: 
26–41) 

•	ปาฏิหาริย์ เครื่องหมาย และการเปิดเผยเทมาบนคนซื่อสัตย์ 
(ดู มอรมอน 9:7–27)

•	พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระสัตภาวะท่ีรอบรู้และไม่เปล่ียนแปลง 
(ดู มอรมอน 9:9–11, 19)

ข้อเสนอแนะสำาหรับการสอน
มอรมอน 7 พระเจ้าทรงเสนอความรอดให้ทุกคนที่เชื่อ 
ในพระองค์และยอมรับพระกิตติคุณของพระองค์
ขอให้นักศึกษาสมมติว่าพวกเขาใกล้จะตายและพวกเขามีโอกาส 
ฝากข่าวสารเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งสุดท้าย แจกกระดาษให้ 
คนละแผ่นและเชื้อเชิญพวกเขาให้เขียนบางสิ่ง สองสามนาท ี
หลังจากนั้นให้พวกเขาแบ่งปันเกี่ยวกับสิ่งที่เขียนไว้

อธิบายว่ามอรมอน 7 ประกอบด้วยข่าวสารสุดท้ายที่มอรมอน 
เขียนบนแผ่นจารึก (ท่านอาจต้องช้ีให้เห็นว่าโมโรไนเขียนถ้อยคำา 
ไว้ใน มอรมอน 8–9 คำาสอนบางเรื่องของมอรมอนปรากฏต่อ 
มาในภายหลัง ในโมโรไนบทที่ 7–9 แต่โมโรไนไม่ใช่มอรมอนที่
บันทึกคำาสอนเหล่านี้ไว้บนแผ่นจารึกทองคำา)

แนะนำานักศึกษาให้อ่านมอรมอน 7 ในใจและระบุคำาสอนสำาคัญๆ 
ที่มอรมอนรวมไว้ในนั้น
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เขียนไว้ในข้อนี้ จากนั้นให้แบ่งปันคำากล่าวของเอ็ลเดอร์โจ  เจ.  
คริสเตนเซ็นในคู่มือนักศึกษาหน้า 356–357

•	นอกจากความสกปรกทางกายแล้ว ในสมัยของเรามีความ 
สกปรกทางวิญญาณแบบใดบ้าง (ดูในคู่มือนักศึกษาหน้า 
357

เกี่ยวกับมอรมอน 8:35 ให้แบ่งปันคำากล่าวของประธานเอสรา 
แทฟท์ เบ็นสันในคู่มือนักศึกษาหน้า 357 คำากล่าวนี้มีอยู่ในดีวีด	ี
A 	ด้วย

•	ตามที่ประธานเบ็นสันกล่าว ผู้เขียนพระคัมภีร์มอรมอนรู้ได ้
อย่างไรว่าเรื่องใด คำาสอนใด และเหตุการณ์ใดจะเป็นประ- 
โยชน์สูงสุดต่อเรา

•	ความรู้นี้มีผลในทางใดต่อวิธีที่ท่านศึกษาพระคัมภีร์มอรมอน

มอรมอน 9:7–27 ปาฏิหาริย์ เครื่องหมาย และการเปิด
เผยเทมาบนคนซื่อสัตย์

ท่านอาจเล่าประสบการณ์บางอย่างที่แสดงให้เห็นว่าพระเจ้า 
ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าแห่งปาฏิหาริย์ เมื่อเห็นสมควรท่านอาจ 
กระตุ้นนักศึกษาให้เล่าปาฏิหาริย์ที่พวกเขาเคยเห็น เพื่อช่วยให้ 
นักศึกษาตระหนักว่าปัจจุบันเราเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าแห่งปาฏิ- 
หาริย์ ให้แบ่งปันคำากล่าวของเอ็ลเดอร์ดัลลิน  เอช. โอ๊คส์และ
เอ็ลเดอร์บรูซ อาร์.แมคคองกีในคู่มือนักศึกษาหน้า 359

เขียน มอรมอน 9:7–8, 19–21, 24–25 บนกระดาน

ขอให้นักศึกษาอ่านข้อเหล่านี้ในใจและพิจารณาว่าข้อเหล่านี้
สอนอะไรเกี่ยวกับปาฏิหาริย์ เชื้อเชิญพวกเขาให้แบ่งปันความ
คิด

•	เหตุใดเราจึงควรคาดหวังให้มีการเปิดเผย เครื่องหมาย และ
ปาฏิหาริย์ในศาสนจักรปัจจุบัน

•	อะไรขัดขวางไม่ให้เกิดปาฏิหาริย์

กระตุ้นนักศึกษาให้เขียนลงในบันทึกส่วนตัวเกี่ยวกับปาฏิหาริย์ 
ที่พวกเขาเคยประสบ แนะนำาพวกเขาให้ทบทวนข้อมูลในบันทึก 
เหล่านี้เป็นครั้งคราว

มอรมอน 9:9–11, 19 พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระสัตภาวะ 
ที่รอบรู้และไม่เปลี่ยนแปลง 

ให้นักศึกษาอ่านมอรมอน 9:9–10 และ 2 นีไฟ 9:20 ในใจ

•	เหตุใดจึงสำาคัญท่ีท่านต้องรู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงรอบรู้และไม่
เปลี่ยนแปลง

•	ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธสัญญาพรอะไรกับคนที่ยอมรับ
พระคัมภีร์มอรมอนและยึดมั่นหลักธรรมของหนังสือเล่มนี้

•	โมโรไนกล่าวว่าอะไรจะเกิดแก่ผู้รับบันทึกและไม่กล่าวโทษ
บันทึกนี้

อ่านมอรมอน 8:14 กับนักศึกษา ดึงความสนใจมาที่คำาประกาศ
ของโมโรไนที่ว่าบันทึก “มีค่าใหญ่หลวง”

เชื้อเชิญนักศึกษาให้อ่านมอรมอน 8:15, 21–25 ในใจโดยมอง 
หาเหตุผลว่าทำาไมพระคัมภีร์จึงมีค่าใหญ่หลวง หลังจากนักศึกษา 
อ่านจบแล้ว เชื้อเชิญพวกเขาให้แบ่งปันสิ่งที่พบ คำาตอบอาจ
เป็นดังนี้

1. มีไว้เพ่ือ “ความผาสุกของผู้คนแห่งพันธสัญญาในสมัยโบราณ 
และกระจัดกระจายไปนานแล้วของพระเจ้า” (ข้อ 15)

2. แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงระลึกถึงพันธสัญญาท่ีทรงทำาไว้
กับเชื้อสายแห่งอิสราเอล (ข้อ 21)

3. แสดงให้เห็นว่า “จุดประสงค์อันเป็นนิรันดร์ของพระเจ้าจะ 
ดำาเนินต่อไป, จนสัญญาของพระองค์จะเกิดสัมฤทธิผลท้ังหมด” 
(ข้อ 22)

4. แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงทำาตามสัญญาที่ให้ไว้กับผู้เขียน
พระคัมภีร์เล่มนี้ผู้สวดอ้อนวอนเพื่อความผาสุกของพ่ีน้อง
พวกเขา (ข้อ 23–25)

ช่วยให้นักศึกษาเห็นว่าการศึกษาพระคัมภีร์มอรมอนร่วมกับการ 
สวดอ้อนวอนจะช่วยให้พวกเขาเติบโตในประจักษ์พยานเกี่ยว
กับ “ค่าใหญ่หลวง” ของหนังสือเล่มนี้และจะช่วยให้พวกเขาได้
รับพรที่โมโรไนและโจเซฟ สมิธสัญญาไว้

มอรมอน 8:26–41 พระคัมภีร์มอรมอนเขียนไว้สำาหรับ
ยุคสมัยของเรา

เชื้อเชิญนักศึกษาให้บรรยายความชั่วร้ายทั่วไปในโลกปัจจุบัน  
ท่านอาจแนะนำาพวกเขาให้เปรียบเทียบพระบัญญัติสิบประการ 
หรือมาตรฐานใน เพื่อคว�มเข้มแข็งของเย�วชน กับโลกรอบ 
ข้าง หลังจากแสดงความเห็นไปบ้างแล้ว ขอให้พวกเขาผลัดกัน 
อ่านข้อต่างๆ ในมอรมอน 8:26–30 หลังจากอ่านแต่ละข้อจบ 
ให้สนทนาว่าสภาพดังบรรยายไว้ในข้อน้ันประจักษ์ชัดในปัจจุบัน 
อย่างไร

อ่านมอรมอน 8:31 แนะนำาให้นักศึกษาเน้นข้อความหรือทำา 
เครื่องหมายคำาพยากรณ์ที่ว่าพระคัมภีร์มอรมอน “จะมาในวัน 
ที่มีความสกปรกใหญ่หลวง” ขอให้พวกเขาระบุความสกปรกที่ 

มอรมอน 7–9
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เช้ือเชิญนักศึกษาให้ศึกษาข้อความเหล่าน้ีหน่ึงตอนหรือมากกว่า 

นั้นโดยมองหาหลักธรรมเกี่ยวกับพระอุปนิสัยที่ไม่เปลี่ยนแปลง

ของพระผู้เป็นเจ้า ท่านอาจต้องการกระตุ้นพวกเขาให้สร้างห่วง 

โซ่พระคัมภีร์ของข้อเหล่านี้ (ดูข้อมูลห่วงโซ่พระคัมภีร์ในคู่มือ 

นักศึกษาหน้า 360)

•	ข้อความในพระคัมภีร์เหล่านี้ช่วยท่านเพิ่มความไว้วางใจใน

พระบิดาบนสวรรค์อย่างไร

อธิบายว่านอกจากจะทรงรอบรู้และไม่เปลี่ยนแปลงแล้ว พระผู้

เป็นเจ้าทรงยินดีท่ีจะประทานพรเราและตอบแทนความซื่อสัตย์

ของเรา

•	ถ้าพระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงเปลี่ยนแปลงและทรงมอบนิมิต พร  

และการเปิดเผยให้บุตรธิดาของพระองค์ในสมัยก่อน สิ่งนี้

หมายความว่าอย่างไรสำาหรับเราในปัจจุบัน

แบ่งปันประจักษ์พยานของท่านถึงความเชื่อมั่นที่มาจากการ 

เข้าใจพระอุปนิสัยที่ไม่เปลี่ยนแปลงของพระผู้เป็นเจ้า กระตุ้น 

นักศึกษาให้แบ่งปันประจักษ์พยานเกี่ยวกับพระอุปนิสัยของ

พระผู้เป็นเจ้ากับสมาชิกครอบครัวและมิตรสหายผู้อาจจะกำาลัง

พยายามให้ได้แนวคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระอุปนิสัยของพระผู้

เป็นเจ้า

อธิบายให้นักศึกษาฟังว่าเพื่อ “แสดงศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าจน 
ไปสู่ชีวิตและความรอด” เราต้องมี “แนวคิด ที่ถูกต้อง เกี่ยวกับ 
พระอุปนิสัย ความสมบูรณณ์แบบ และคุณลักษณะของพระ 
องค์” (Lectures on Faith [1985], 38; ต้นฉบับเป็นตัวเอน) ดึง 
ความสนใจของนักศึกษามาที่คำาเตือนของโมโรไนว่าบางคน  
“จินตนาการ . . .  ถึงเทพเจ้าผู้ผันแปร” (มอรมอน 9:10)

•	นีช่ว่ยใหท้า่นรู้ไดอ้ยา่งไรวา่พระผูเ้ปน็เจา้ไม่ทรงเปลีย่นแปลง

แบ่งปันคำากล่าวของเอ็ลเดอร์นีล  เอ. แม็กซ์เวลล์ในคู่มือนักศึกษา 
หน้า 358–359

•	ตามที่เอ็ลเดอร์แม็กซ์เวลล์กล่าว เหตุใดจึงสำาคัญที่ต้องรู้ว่า
พระผู้เป็นเจ้าทรงรอบรู้

•	เราสามารถเสริมสร้างศรัทธาของเราในพระอุปนิสัยท่ีสมบูรณ์ 
แบบและไม่เปลี่ยนแปลงของพระผู้เป็นเจ้าได้อย่างไร

เขียนพระคัมภีร์อ้างอิงต่อไปนี้บนกระดาน

มอรมอน	9:9–11

1 นีไฟ	10:18–19

2 นีไฟ	27:23

มอรมอน	9:19

โมโรไน	10:19

คพ.	20:10–12

บทที่ 49
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เชื้อเชิญนักศึกษาให้เล่าตอนที่พวกเขาเผชิญสถานการณ์น่า 
ท้าทายและได้รับความช่วยเหลือผ่านการสวดอ้อนวอนที่จริงใจ 
ขอบคุณพวกเขาที่แบ่งปันและอธิบายว่าวันนี้พวกเขาจะศึกษา
เรื่องทำานองเดียวกันในชีวิตพี่ชายของเจเร็ด

ขอให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่าน อีเธอร์ 1:33 จากนั้นขอให้อีกคน
หนึ่งบรรยายพอสังเขปว่าเกิดอะไรขึ้นที่หอบาเบล

•	ถ้าท่านอยู่ที่นั่น ท่านน่าจะเป็นห่วงเรื่องใดมากที่สุดเกี่ยวกับ
การกระจัดกระจายครั้งนี้และการทำาให้ภาษาสับสน

เขียน อีเธอร์ 1:34–43 บนกระดาน ให้นักศึกษาอ่านข้อเหล่านี้ 
ในใจโดยมองหาคำาตอบของคำาถามสามข้อบนกระดาน หลัง 
จากอ่านจบแล้วขอให้พวกเขาแบ่งปันคำาตอบ

เพื่อช่วยนักศึกษาประยุกต์ใช้หลักธรรมเหล่านี้ในชีวิต เชื้อเชิญ 
พวกเขาให้ทำา “งานมอบหมายท่ีแนะนำา” ข้อสองในคู่มือนักศึกษา 
หน้า  368 ท่านอาจถามคำาถามต่อไปนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ
แบบฝึกหัดนี้

•	เราจะปรับปรุงการสวดอ้อนวอนของเราได้อย่างไร

•	การเชื่อฟังพระผู้เป็นเจ้ามีผลต่อการสวดอ้อนวอนของเรา 
อย่างไร การไม่เช่ือฟังมีผลต่อการสวดอ้อนวอนของเราอย่างไร

ขอให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่านอีเธอร์ 2:14 และประโยคแรกของ
ข้อ 15 

•	พี่ชายของเจเร็ดทำาความชั่วเรื่องใด

•	เราสามารถเรียนรู้อะไรบ้างจากข้อเหล่านี้

•	เหตุใดพระผู้เป็นเจ้าจึงทรงต้องการให้เรามาหาพระองค์บ่อยๆ 
ในการสวดอ้อนวอน

เขียน ว่�กล่�ว บนกระดาน อ่านหลักคำาสอนและพันธสัญญา  
95:1 โดยขอให้นักศึกษามองหาเหตุผลท่ีพระเจ้าทรงว่ากล่าวเรา 
ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงว่ากล่าวเราเพราะทรง 
รักเรา ท่านอาจเชื้อเชิญนักศึกษาให้อ่านคำากล่าวของเอ็ลเดอร์ 
เจฟฟรีย์  อาร์. ฮอลแลนด์และเอ็ลเดอร์นีล  เอ. แม็กซ์เวลล์แห่ง 
โควรัมอัครสาวกสิบสองในคู่มือนักศึกษาหน้า  363–364 แบ่งปัน 
ประจักษ์พยานของท่านเกี่ยวกับพลังของการสวดอ้อนวอนและ
พรที่เราจะได้รับผ่านการสวดอ้อนวอน

อีเธอร์ 1–5

บทที ่   50

บทนำา
เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์  อาร์. ฮอลแลนด์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง 
กล่าวว่าประสบการณ์ของพี่ชายเจเร็ดกับพระผู้ช่วยให้รอด “จัด 
เป็นช่วงเวลาสำาคัญที่สุดช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้  
โดยแท้แล้วเป็นหน่ึงในช่วงเวลาสำาคัญท่ีสุดในศรัทธาท่ีบันทึกไว้ 
ประสบการณ์ครั้งนั้นทำาให้พี่ชายของเจเร็ดเป็นหนึ่งในศาสดา 
พยากรณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระผู้เป็นเจ้าตลอดกาล” (Christ  
and the New Covenant: The Messianic Message of the  
Book of Mormon [1997], 17) บทเหล่านี้ให้รายละเอียดเกี่ยว 
กับพรท่ีมาถึงอาณานิคมชาวเจเร็ดสมัยเร่ิมแรกเน่ืองด้วยศรัทธา 
และคำาสวดอ้อนวอนของพ่ีชายของเจเร็ด ขณะท่ีนักศึกษาศึกษา 
และสนทนาอีเธอร์ 1–5 พวกเขาสามารถประเมินการสวดอ้อน 
วอนของตนและต้ังตารอพรท่ีมาจากการแสดงศรัทธาในพระเจ้า 
พระคัมภีร์ช่วงน้ีท้ิงท้ายด้วยข้อคิดเกี่ยวกับการปรากฏออกมา
ของพระคัมภีร์มอรมอนและพยานผู้ได้รับเลือกให้เป็นพยานถึง
พระคัมภีร์ดังกล่าว

หลักคำาสอนและหลักธรรมบางประการ
•	คำาสวดอ้อนวอนของผู้ซ่ือสัตย์สามารถนำาไปสู่การนำาทางและ 

การปลดปล่อยจากเบื้องบน (ดูอีเธอร์ 1:34–43; 2:5–25)

•	พระเจ้าทรงเรียกร้องให้เราทำาสุดความสามารถเพ่ือแก้ไข
ปัญหาของเรา (ดู อีเธอร์ 2:16–25; 3:1–5)

•	ศรัทธาอันยิ่งใหญ่สามารถนำาเราเข้าในท่ีประทับของพระเจ้า
ได้ (ดู อีเธอร์ 3–4)

•	พระเจ้าทรงกำาหนดพยานสามคนให้เป็นพยานถึง พระคัมภีร์
มอรมอน (ดู อีเธอร์ 5)

ข้อเสนอแนะสำาหรับการสอน
อีเธอร์ 1:34–43; 2:5–25 คำาสวดอ้อนวอนของผู้ซ่ือสัตย์ 
สามารถนำาไปสู่การนำาทางและการปลดปล่อยจากเบ้ือง 
บน
ก่อนเริ่มชั้นเรียนให้เขียนบนกระดานดังนี้

เหตุใดพระเจ้าทรงตอบคำาสวดอ้อนวอนของพี่ชายของเจเร็ด

“เป็นที่โปรดปรานมากของพระเจ้า”	หมายความว่าอย่างไร

เพื่อทำาตามคำาขอร้องจากเจเร็ด	พี่ชายของเจเร็ดจึง	“ร้องทูล
พระเจ้า”	อะไรคือความแตกต่างระหว่างการร้องทูลพระเจ้ากับ
การกล่าวคำาสวดอ้อนวอน
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อีเธอร์ 3–4 ศรัทธาอันยิ่งใหญ่สามารถนำาเราเข้าในที่
ประทับของพระเจ้าได้

อ่านอีเธอร์ 3:6–14 ในชั้นเรียนโดยให้นักศึกษาผลัดกันอ่านคน 
ละข้อหรือสองข้อ

•	ศรัทธาของพ่ีชายของเจเร็ดนำาเขามาอยู่เบื้องพระพักตร์พระ 
เจ้า อะไรคือสิทธิพิเศษคล้ายกันนี้ที่สัญญากับเราในอีเธอร ์
4:7 

ติดแผนภูมิต่อไปนี้บนกระดาน

พี่ชายของเจเร็ดทำาอะไร เราควรทำาอะไร

มอบหมายให้ครึ่งชั้นเรียนอ่านอีเธอร์ 3:4–26 โดยดูว่าพี่ชาย 
ของเจเร็ดทำาอะไรจึงเห็นพระผู้ช่วยให้รอดได้ ขอให้นักศึกษา 
พิจารณาการกระทำาของเขาดังบันทึกไว้ในอีเธอร์ 1–2 ด้วย มอบ 
หมายให้อีกครึ่งเรียนชั้นอ่านอีเธอร์ 4:4–19 โดยดูว่าโมโรไน 
แนะนำาให้เราทำาอะไรเพื่อ “ฉีกม่านความไม่เชื่อ” (ข้อ 15) ท่าน
อาจต้องอธิบายว่าคำาว่า ฉีก หมายถึงทำาให้ขาดและม่านคือสิ่ง
ปกคลุมที่ใช้ปกปิดบางอย่าง วลี “ม่านความไม่เชื่อ” บรรยายว่า
ความไม่เชื่อสามารถแยกเราจากพระผู้เป็นเจ้าได้

หลังจากให้เวลามากพอแล้ว ถามนักศึกษาว่าพวกเขาพบอะไร 
เขียนคำาตอบของพวกเขาไว้บนกระดาน

•	ท่านสังเกตเห็นความคล้ายคลึงอะไรบ้างระหว่างคำาตอบของ
ทั้งสองกลุ่ม

ขอให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่าน แอลมา 19:6

•	“ม่านความไม่เชื่อ” ถูกนำาไปจากจิตใจของลาโมไนอย่างไร 
(เติมคำาตอบของนักศึกษาทางด้านขวาของแผนภูมิบน
กระดาน)

ขอให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่าน หลักคำาสอนและพันธสัญญา 67:10

•	พระเจ้าประทานคำาแนะนำาเพิ่มเติมอะไรเพื่อช่วยเราฉีกม่าน 
ความไม่เช่ือ (เติมคำาตอบของนักศึกษาทางด้านขวาของแผน 
ภูมิบนกระดาน)

อีเธอร์ 2:16–25; 3:1–5 พระเจ้าทรงเรียกร้องให้เรา ทำา
สุดความสามารถเพื่อแก้ไขปัญหาของเรา

ขอให้นักศึกษาอ่านอีเธอร์ 2:18–19 ในใจ เชื้อเชิญพวกเขาให้

มองหาปัญหาสามเรื่องที่พี่ชายของเจเร็ดร้องทูลพระเจ้า

•	ปัญหาสามเรื่องนั้นคืออะไร (เรือไม่มีแสงสว่าง ผู้คนไม่รู้ว่า

จะบังคับเรือไปทางใด และผู้คนในเรือจะไม่มีอากาศหายใจ)

อธิบายว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงตอบคำาสวดอ้อนวอนหลาก

หลายวิธี จากนั้นเชิญนักศึกษาคนหนึ่งอ่าน อีเธอร์ 2:20

•	พระเจ้าทรงตอบคำาถามเรื่องการขาดอากาศในเรืออย่างไร

ให้นักศึกษาอีกคนหนึ่งอ่าน อีเธอร์ 2:22–25

•	พ่ีชายของเจเร็ดเรียนรู้อะไรเก่ียวกับวิธีบังคับเรือ (ผู้คนไม่ต้อง 

กังวลเรื่องการบังคับเรือ พระเจ้าจะทรงนำาทางพวกเขาข้าม 

ทะเลโดยทรงส่งลมและ “คลื่นภูเขา” มา ดู อีเธอร์ 6:4–8)

•	พระเจ้าตรัสอะไรเกี่ยวกับวิธีทำาให้มีแสงสว่างในเรือ

•	เราสามารถเรียนรู้อะไรบ้างจากพระดำารัสขอร้องของพระเจ้า 

ให้พี่ชายของเจเร็ดหาวิธีแก้ไขปัญหานี้ (คำาตอบอาจได้แก ่ 

พระเจ้าทรงคาดหวังให้เราใช้สิทธิ์เสรี สติปัญญา และศรัทธา 

ของเรา พระองค์ทรงวางความรับผิดชอบบางอย่างไว้บนบ่า

ของเรา และบางคร้ังพระองค์ทรงต้องการให้เรามาพร้อมแผน 

ของเราเพื่อเราจะเติบโต)

เชิญนักศึกษาคนหนึ่งอ่าน อีเธอร์ 3:1–5

•	พี่ชายของเจเร็ดทำาอะไรเพื่อนำาแสงสว่างเข้ามาในเรือ

ขณะที่นักศึกษาสนทนาคำาถามนี้ พวกเขาอาจเสนอคำาตอบต่อ 

ไปนี้ พี่ชายของเจเร็ดศึกษาปัญหา เขาพบวิธีแก้ไข เขาเตรียม 

ก้อนหิน แต่ไม่สามารถทำาให้เรืองแสงได้ด้วยเหตุนี้จึงต้องการ 

ความช่วยเหลือจากพระเจ้า จากนั้นเขาก็กลับไปหาพระเจ้าเพื่อ

ให้พระองค์ทรงยืนยันแผนของเขา

เชื้อเชิญนักศึกษาให้ทบทวนคำากล่าวของประธานฮาโรลด์ บี. ลี

ในคู่มือนักศึกษาหน้า 364

•	ท่านจะประยุกต์ใช้คำาแนะนำานี้กับชีวิตท่านได้อย่างไร

บทที่ 50
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อีเธอร์ 5 พระเจ้าทรงกำาหนดพยานสามคนให้เป็นพยาน 
ถึงพระคัมภีร์มอรมอน

ขอให้นักศึกษาอ่าน อีเธอร์ 5:2–4, หลักคำาสอนและพันธสัญญา 
5:11–15 และหลักคำาสอนและพันธสัญญา 17:1–6 และทำาข้อ
อ้างโยงไว้ด้วยกัน

•	พยานสามคนของพระคัมภีร์มอรมอนชื่ออะไร

เชื้อเชิญนักศึกษาให้เปิดหน้าคำานำาของพระคัมภีร์มอรมอน ขอ
ให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่านประจักษ์พยานของพยานสามคน

แบ่งปันคำากล่าวต่อไปน้ีของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธซ่ึงท่าน 
กล่าวแก่บิดาและมารดาของท่านหลังจากประสบการณ์กับ
พยานสามคนไม่นาน

“พ่อครับ แม่ครับ . . .  รู้ไหมครับว่าผมมีความสุขเพียงไร 

นอกจากผมแล้วยังมีชายอีกสามคนที่พระเจ้าทรงนำาแผ่น 

จารึกมาให้ดู พวกเขาเห็นเทพและจะต้องเป็นพยานถึงความ 

จริงตามที่ผมพูด เพราะพวกเขารู้ด้วยตนเองว่าผมไม่ได้ 

หลอกผู้คน ผมรู้สึกประหน่ึงว่าผมได้รับการปลดเปล้ืองจาก 

ภาระอันน่ากลัวซึ่งค่อนข้างหนักเกินกว่าจะแบกไหว แต่

ตอนนี้พวกเขาจะต้องแบกภาระส่วนหนึ่งและนั่นทำาให้จิต

วิญญาณของผมปลาบปลื้มยินดีเพราะผมจะไม่โดดเดี่ยว 

อีกแล้วในโลกนี้” (อ้างใน  คำ�สอนของประธ�นศ�สน�จักร: 

โจเซฟ สมิธ [2007] หน้า 136)

•	ท่านคิดว่าเหตุใดประสบการณ์ของพยานสามคนจึงทำาให้
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟมีความสุขเช่นนั้น

เช้ือเชิญนักศึกษาให้อ่านอีเธอร์ 5:2–4 และทำาเคร่ืองหมายพยาน 
อีกสี่คนของพระคัมภีร์มอรมอน (ดูข้อคิดเกี่ยวกับพยานเหล่านี้
ในคู่มือนักศึกษาหน้า 367)

ให้นักศึกษาอ่านคำากล่าวของเอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ในคู่มือ
นักศึกษาหน้า 367 คำากล่าวนี้มีอยู่ในดีวีด	ี A 	ด้วย

•	ท่านสามารถเป็นพยานของพระคัมภีร์  มอรมอนในทางใดบ้าง

•	พยานของท่านในพระคัมภีร์มอรมอนสามารถมีอิทธิพลต่อผู้
อื่นในทางใดบ้าง

สรุปด้วยการแสดงประจักษ์พยานของท่านเกี่ยวกับพระคัมภีร์ 
มอรมอน

เช้ือเชิญนักศึกษาให้ไตร่ตรองว่าคำาแนะนำาบนกระดานจะช่วยให้ 
พวกเขาใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้นได้อย่างไร ท่านอาจต้องการให้ 
พวกเขาจดแนวคิดลงไป

แบ่งปันประจักษ์พยานของท่านว่าเราจะเห็นแผนของพระเจ้า 
เพื่อชีวิตเราชัดเจนขึ้นเมื่อเราแสดงศรัทธาในพระองค์ พระเจ้า 
ทรงสัญญาว่าถ้าเราดำาเนินชีวิตอย่างชอบธรรม แสดงศรัทธาใน
พระองค์ และรักษาพันธสัญญาของเรา วันจะมาถึงเมื่อเราจะ
สามารถเห็นพระองค์และอยู่ในที่ประทับของพระองค์

ให้นักศึกษาศึกษาอีเธอร์ 3:6–15 เป็นส่วนตัวหรือเป็นคู่ ขอให้ 
พวกเขาเขียนความจริงพระกิตติคุณท่ีพี่ชายเจเร็ดเรียนรู้หรือได้ 
รับการยืนยันระหว่างประสบการณ์ของเขาต่อเบ้ืองพระพักตร์
พระเจ้า นักศึกษาอาจต้องการทำาเครื่องหมายความจริงเหล่านี้
ในพระคัมภีร์ของพวกเขา หลังจากให้เวลามากพอแล้ว เชื้อเชิญ
นักศึกษาให้แบ่งปันสิ่งที่พบ ท่านอาจต้องการบันทึกความคิด 
เห็นของพวกเขาไว้บนกระดาน

คำาตอบอาจได้แก่

พระเจ้าจะทรงรับเอาเน้ือหนังและโลหิตไว้กับพระองค์	(ข้อ 6)

พระเจ้าทรงไถ่เราจากการตก	(ข้อ 13)

พระเยซูคริสต์ทรงได้รับการเตรียมนับแต่การวางรากฐานของ
โลก	(ข้อ 14)

ชีวิตนิรันดร์มาทางพระผู้ช่วยให้รอด	(ข้อ 14)

พระเยซูทรงเป็นพระบิดาและพระบุตร	(ข้อ 14)

คนซ่ือสัตย์กลับกลายเป็นบุตรและธิดาของพระคริสต์	(ข้อ 14)

ไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าในลักษณะที่พี่ชายของเจเร็ดเห็น
พระองค์	(ข้อ 15)

พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามรูปลักษณ์ของพระองค์	
(ข้อ 15)

ถ้านักศึกษามีคำาถามเก่ียวกับข้อ  14 ท่านอาจให้พวกเขาดูข้อมูล 
เกี่ยวกับโมไซยาห์ 15:1–7 ในคู่มือนักศึกษาหน้า  153 ถ้านัก- 
ศึกษามีคำาถามเกี่ยวกับข้อ  15 ท่านอาจให้พวกเขาดูคำากล่าว 
ของเอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์  อาร์. ฮอลแลนด์ในคู่มือนักศึกษาหน้า 
365–366 

•	เรื่องราวของพี่ชายเจเร็ดสามารถช่วยเราให้มั่นคงขึ้นในประ- 
จักษ์พยานของเราได้อย่างไร

อีเธอร์ 1–5
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อีเธอร์ 6:9 “พวกเขาร้องสรรเสริญพระเจ้า”

ให้เวลานักศึกษาอ่านอีเธอร์ 6:9 และ 1 นีไฟ 18:9 ในใจ 

•	อะไรคือความแตกต่างระหว่างการร้องเพลงที่บรรยายไว้ใน 
สองข้อนี้ (ดูการเปรียบเทียบเรื่องเหล่านี้อีกครั้งในคู่มือนัก 
ศึกษาหน้า 369)

•	เราและผู้อื่นได้ประโยชน์อะไรบ้างเมื่อเรา “ร้องสรรเสริมพระ 
เจ้า”

อีเธอร์ 6:12 “พวกเขา . . .  หลั่งน้ำาตาแห่งปีติ . . .  เพราะ 
ความอเนกอนันต์แห่งพระเมตตาอันละเอียดอ่อน [ของ
พระเจ้า]”

อ่านอีเธอร์ 6:12 กับนักศึกษา

•	คำาว่า พระเมตต� มีความหมายต่อท่านอย่างไร

เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของการสนทนาเร่ืองน้ีท่านอาจต้องการเช้ือเชิญ 
นักศึกษาให้อ่านข้อมูลเกี่ยวกับ “ความเมตตา” หน้า  114–116 
ใน แน่วแน่ต่อศรัทธ�

•	คำาว่า อันละเอียดอ่อน เพ่ิมความหมายของคำาว่า พระเมตต�
อย่างไร

•	คำาว่า คว�มอเนกอนันต์ ช่วยให้เราเข้าใจข้อนี้อย่างไร

•	ผู้คนทำาอะไรเมื่อพวกเขามาถึงแผ่นดินที่สัญญาไว้ เราจะทำา
ตามแบบอย่างของพวกเขาได้อย่างไร

ให้เวลานักศึกษาใคร่ครวญ “ความอเนกอนันต์แห่งพระเมตตา
อันละเอียดอ่อน [ของพระเจ้า]” ในชีวิตพวกเขา หลังจากให้
เวลามากพอแล้ว เชิญพวกเขาบางคนให้ยกตัวอย่าง

อีเธอร์ 6:17 “พวกเขาได้รับการสอนให้เดินอย่างถ่อม
ตนต่อพระพักตร์พระเจ้า”

ขอให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่าน อีเธอร์ 6:17

ขอให้นักศึกษาระบุการกระทำาและเจตคติที่พวกเขาเคยเห็นใน
คนที่แสดงว่า “[กำาลัง] เดินอย่างถ่อมตนต่อพระพักตร์พระเจ้า” 
ท่านอาจต้องการเขียนคำาตอบของนักศึกษาไว้บนกระดาน

•	เหตุใดเราจึงต้อง “เดินอย่างถ่อมตนต่อพระพักตร์พระเจ้า”  
เพื่อให้ได้รับ “การสอนจากเบื้องบน”

•	เราจะถ่อมตนมากขึ้นได้อย่างไร การระลึกถึงความสัมพันธ ์
ของเรากับพระเจ้าช่วยให้เราถ่อมตนได้อย่างไร

•	เราเผชิญการท้าทายอะไรบ้างขณะพยายามถ่อมตน เราจะ
เอาชนะการท้าทายเหล่านี้ได้อย่างไร

อีเธอร์ 6–10

บทที ่   51

บทนำา
ใน อีเธอร์ 6–10 โมโรไนสรุปเรื่องราวของผู้คนชาวเจเร็ดหลาย 
รุ่น ภาพรวมพอสังเขปน้ีแสดงให้เห็นผลของความชอบธรรมและ 
ความช่ัวร้าย ข้อสังเกตและคำาเตือนของโมโรไนสามารถช่วยเรา 
หลีกเล่ียงหลุมพรางท่ีชาวเจเร็ดประสบ พระเจ้ายังคงขอร้องชาว 
เจเร็ดให้กลับใจและมาหาพระองค์ พระองค์ยังคงขอร้องเราให้
ทำาเช่นเดียวกันเพื่อพระองค์จะทรงมอบสันติสุขและความสุขให้
เราได้

หลักคำาสอนและหลักธรรมบางประการ
•	เมื่อเราวางใจพระเจ้าและทำาตามพระประสงค์ของพระองค์ 

พระองค์จะทรงชี้ทางให้เรา (ดู อีเธอร์ 6:1–12)

•	ศาสดาพยากรณ์ประณามความชั่วร้ายและเตือนให้ระวัง
อันตราย (ดู อีเธอร์ 7:23–27; 9:28–31)

•	การมั่วสุมลับมุ่งหมายทำาลายประชาชาติต่างๆ และล้มล้าง
อิสรภาพ (ดู อีเธอร์ 8; 9:26–27; 10:33)

ข้อเสนอแนะสำาหรับการสอน
อีเธอร์ 6:1–12 เมื่อเราวางใจพระเจ้าและทำาตามพระ
ประสงค์ของพระองค์ พระองค์จะทรงชี้ทางให้เรา

เชื้อเชิญนักศึกษาให้อ่านอีเธอร์ 6:1–12 ในใจโดยมองหาความ 
คล้ายคลึงกันระหว่างการเดินทางของชาวเจเร็ดไปแผ่นดินที่ 
สัญญาไว้กับการเดินทางของเราผ่านความเป็นมรรตัยไปสู่
อาณาจักรซีเลสเชียล แนะนำาพวกเขาให้เขียนคำาและวลีต่างๆ  
ในข้อความพระคัมภีร์ตอนนี้ที่สามารถประยุกต์ใช้กับชีวิตเราได้ 
ตัวอย่างเช่น พวกเขาอาจใคร่ครวญว่าจะเปรียบเทียบลมที่พัด
ไปยังแผ่นดินที่สัญญาไว้กับอิทธิพลของพระผู้เป็นเจ้าในชีวิต 
พวกเขาได้อย่างไร พวกเขาอาจพิจารณาความคล้ายคลึงกับ 
ก้อนหิน อาหารที่สะสมไว้เพื่อเตรียมพร้อมสำาหรับการเดินทาง 
ความลึกของทะเล เรือหรือยาน และชาวเจเร็ดเอง

เมื่อนักศึกษามีเวลาศึกษาและไตร่ตรองแล้ว ขอให้พวกเขารวม 
กันเป็นกลุ่มเล็กๆ เพ่ือแบ่งปันส่ิงท่ีพบ จากน้ันให้แต่ละกลุ่มเลือก 
บางคนออกมาแบ่งปันแนวคิดของกลุ่มกับชั้นเรียน เชื้อเชิญนัก 
ศึกษาให้แบ่งปันหลักคำาสอนหรือหลักธรรมเพิ่มเติมขณะท่ีการ
สนทนาดำาเนินต่อไป แนะนำานักศึกษาให้จดบันทึกสิ่งที่แต่ละ
กลุ่มแบ่งปัน

•	เราเรียนรู้หลักธรรมอะไรบ้างจากประสบการณ์ของชาวเจเร็ด

•	หลักธรรมเหล่าน้ีสามารถช่วยให้ชีวิตเราได้รับการนำาทางจาก 
พระผู้เป็นเจ้าโดยสมบูรณ์ได้อย่างไร
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ให้นักศึกษาอ่าน ฮีลามัน 6:37 และ 3 นีไฟ 5:4–6

•	วิธีที่ดีที่สุดในการกำาจัดการมั่วสุมลับออกจากชุมชนคืออะไร

อีเธอร์ 10 ผู้นำาสามารถมีอิทธิพลต่อการทำาให้สังคม 
ชั่วร้ายหรือชอบธรรมได้

อธิบายว่าในอีเธอร์ 10 โมโรไนสรุปเรื่องราวของคนหลายรุ่นไว้ 

ใน 34 ข้อ กษัตริย์บางคนชอบธรรมและนำาผู้คนไปสู่ความรุ่งเรือง 

และสันติสุข หลายคนชั่วร้ายและนำาผู้คนไปสู่ความเศร้าหมอง 

สังคมไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากความชอบธรรม

เป็นความชั่วร้ายหรือจากความชั่วร้ายเป็นความชอบธรรมขณะ

เปลี่ยนกษัตริย์ แต่พวกเขาน่าจะค่อยๆ เปลี่ยน

ใช้บทเรียนอุปกรณ์จริงต่อไปน้ีอธิบายประเด็นดังกล่าว ท่านอาจ 

ต้องฝึกก่อนชั้นเรียน

ให้ดูแก้วใสที่มีน้ำาสะอาดครึ่งแก้ว

ขอให้นักศึกษาคนหน่ึงอ่านอีเธอร์ 10:5 จากน้ันเติมสีผสมอาหาร 

หนึ่งหยดลงในน้ำา

ให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่าน อีเธอร์ 10:9–11 จากนั้นเติมสีผสม

อาหารอีกหนึ่งหยดลงในน้ำา

เชิญนักศึกษาคนหนึ่งอ่านอีเธอร์ 10:13 จากนั้นให้เติมสีผสม

อาหารอีกหนึ่งหยด 

ชี้ให้เห็นว่าสังคมที่มีผู้นำาชั่วร้ายเริ่มชั่วทีละน้อยได้ฉันใด สังคม 

ท่ีมีผู้นำาชอบธรรมก็สามารถชอบธรรมมากข้ึนทีละน้อยได้ฉันน้ัน 

ให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่าน อีเธอร์ 10:16 จากนั้นให้เติมน้ำายาฟอก

ขาวลงไปในน้ำาสี ทำาขั้นตอนนี้ซ้ำากับ ข้อ 17 และกับ ข้อ 18–19 

(ผลสุดท้ายน้ำาจะใสสะอาดอีกครั้ง)

•	เราเรียนรู้หลักธรรมอะไรบ้างจากบทเรียนอุปกรณ์ในเร่ืองนี้ 

หลักธรรมเหล่านี้ประยุกต์ใช้กับชาวเจเร็ดอย่างไร และประ- 

ยุกต์ใช้กับสังคมปัจจุบันในทางใด

•	มีอิทธิพลใดบ้างในสังคมของเราท่ีสามารถทำาให้ชีวิตเราไม่

บริสุทธิ์ เราจะทำาอะไรได้บ้างเพื่อรักษาชีวิตเราให้บริสุทธิ์

สรุปโดยเน้นว่าเมื่อเราดำาเนินชีวิตอย่างชอบธรรม เราจะมีความ

สุขในทุกสภาพการณ์

อีเธอร์ 7:23–27; 9:28–31 ศาสดาพยากรณ์ประณาม
ความชั่วร้ายและเตือนให้ระวังอันตราย 

ให้เวลานักศึกษาอ่านอีเธอร์ 7:23–27 และ 9:28–31 ในใจ ขอ
ให้พวกเขามองหาความคล้ายคลึงและความแตกต่างในสอง
เรื่องนี้ สนทนาคำาถามต่อไปนี้

•	อะไรอาจชักนำาคนๆ หนึ่งให้ยอมรับหรือปฏิเสธคำาเตือนของ 
ศาสดาพยากรณ์

•	เราได้รับคำาเตือนอะไรบ้างจากศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิต

•	มีตัวอย่างอะไรบ้างของคนที่ได้รับพรเพราะพวกเขาทำาตาม
คำาเตือนของศาสดาพยากรณ์ (กระตุ้นนักศึกษาให้ยกตัวอย่าง 
จากชีวิตพวกเขาหรือจากชีวิตของคนที่พวกเขารู้จัก)

อีเธอร์ 8; 9:26–27; 10:33 การม่ัวสุมลับมุ่งหมายทำาลาย 
ประชาชาติและล้มล้างอิสรภาพ 

ขอให้นักศึกษาแต่ละคนหรือชั้นเรียนทบทวนเนื้อหาเกี่ยวกับ 
ฮีลามัน 6:18–40 ในคู่มือนักศึกษาหน้า 271–272 เน้ือหาดังกล่าว 
มีคำาอธิบายพอสังเขปเกี่ยวกับการมั่วสุมลับ

อธิบายว่าขณะที่ศาสดาพยากรณ์โมโรไนสรุปประวัติศาสตร์ 
ชาวเจเร็ด ท่านเตือนผู้อ่านยุคปัจจุบันให้ระวังอันตรายของการ 
มั่วสุมลับ ให้นักศึกษาอ่านหัวบทของอีเธอร์ 8 จากนั้นให้ใช ้
อีเธอร์ 8:20–26 สนทนาคำาถามต่อไปนี้บางข้อหรือทั้งหมด

•	โมโรไนกล่าวว่าการม่ัวสุมลับทำาลายอารยธรรมชาวเจเร็ด
และอารยธรรมชาวนีไฟ (ดู ข้อ  20–21) ท่านคิดว่าเหตุใด 
การมั่วสุมลับจึงทำาลายได้มากขนาดนั้น

•	แต่ละบุคคลหรือประชาชาติอาจจะ “สนับสนุน” การม่ัวสุมลับ 
อย่างไร (ดู ข้อ 22)

•	ท่านคิดว่าเหตุใดโมโรไนจึงเขียนเก่ียวกับผลอันน่าสะพรึงกลัว 
ของการมั่วสุมลับ (ดู ข้อ 23–26)

•	การมั่วสุมลับคือการปลอมแปลงพันธสัญญาแท้จริงกับพระ
ผู้เป็นเจ้าอย่างไร

ให้นักศึกษาอ่าน อีเธอร์ 9:26–27 และ 10:33

•	ท่านคิดว่าเหตุใดอารยธรรมชาวเจเร็ดจึงตกเป็นเหย่ือของการ 
มั่วสุมลับอยู่ร่ำาไปแม้หลังจากช่วงเวลาที่มีความชอบธรรม

•	เราจะพัฒนาคุณลักษณะส่วนตัวอะไรบ้างที่จะช่วยเราต่อ
ต้านการมั่วสุมลับ (นักศึกษาอาจให้คำาตอบ เช่น ความสุจริต
ส่วนตัว รักพระเจ้า และรักพระบัญญัติของพระเจ้า)

อีเธอร์ 6–10
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อีเธอร์ 12:1–4 ศรัทธาและความหวังทำาสมอให้จิตวิญ- 
ญาณเราและทำาให้เรามั่นคงและแน่วแน่

ให้ดูรูปสมอ (หรือวาดรูปสมอบน 
กระดาน) ขอให้นักศึกษาอธิบาย 
จุดประสงค์ของสมอ แนะนำา
พวกเขาให้เปิดไปที่ อีเธอร์ 12:4

•	ข้อนี้บอกว่าอะไร “ทำาสมอให้
จิตวิญญาณมนุษย์”

•	เหตุใดเราจึงต้องทำาสมอให้
จิตวิญญาณเรา

อธิบายว่าข้อ  3–4 ระบุผลของศรัทธา ติดแผนภาพต่อไปนี้บน
กระดาน แต่เว้นช่องว่างด้านขวาของลูกศร ขอให้นักศึกษาเติม
แผนภาพโดยใช้หลักธรรมที่พวกเขาพบในข้อ  3–4 คำาตอบอาจ
ได้แก่

➚ การกลับใจ

➚ เติมเต็มทุกสิ่งให้สมบูรณ์

ศรัทธานำาไปสู่ ➙ ความหวัง

➘ งานดี

➘ การสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า

ถามนักศึกษาว่าศรัทธานำาไปสู่หลักธรรมหรือการกระทำาแต่ละ 
อย่างที่เขียนไว้ทางด้านขวาของลูกศรอย่างไร สนทนาแต่ละหัว 
ข้อพอสังเขป

•	ศรัทธาในพระคริสต์ให้ความหวังและทำาสมอให้จิตวิญญาณ
ท่านอย่างไร

อีเธอร์ 12:5–22 ศรัทธาอันยิ่งใหญ่มาก่อนปาฏิหาริย์

เชิญนักศึกษาคนหนึ่งอ่าน อีเธอร์ 12:6 

เขียนบนกระดานว่า ก�รทดลองศรัทธ�คืออะไร เชิญนักศึกษา
หนึ่งหรือสองคนยกตัวอย่างสั้นๆ ของการทดลองศรัทธาที่พวก
เขาเคยประสบหรือคนที่พวกเขารู้จักเคยประสบ

อีเธอร์ 11–15

บทที ่   52

บทนำา
ขณะท่ีโมโรไนย่อบันทึกสุดท้ายของชาวเจเร็ด เขาสอดแทรกการ 
บรรยายทางประวัติศาสตร์เข้าไปด้วย เขาได้รวมเรื่องราวมาก 
มายเก่ียวกับผู้คนชาวเจเร็ดปฏิเสธข่าวสารเร่ืองศรัทธาของเหล่า 
ศาสดาพยากรณ์ เขาเห็นความชั่วร้ายแบบเดียวกันในหมู่ชาว 
นีไฟผู้คนของเขาขณะท่ีเขากับบิดาส่ังสอนพระกิตติคุณ โดยรู้ว่า 
สภาพคล้ายกันนี้จะมีอยู่ในสมัยของเรา เขาจึงรวมคำาสอนของ
อีเธอร์เกี่ยวกับศรัทธาและคำาสอนมากมายของเขาไว้ในนั้นด้วย

ขณะที่นักศึกษาอ่านและสนทนาอีเธอร์ 11–15 พวกเขาจะได้ 
เรียนรู้วิธีประยุกต์ใช้คำาสอนของอีเธอร์และโมโรไนกับชีวิตพวก 
เขา ท่านสามารถช่วยให้พวกเขาเห็นว่าศรัทธาในพระคริสต์ช่วย 
ให้พวกเขาดำาเนินชีวิตแน่วแน่ด้วยการอุทิศต่อพระผู้เป็นเจ้า 
ชั้นเรียนของท่านจะเข้าใจด้วยว่าศรัทธาในพระคริสต์นำาไปสู่ 
ปาฏิหาริย์และการเปิดเผย อีกทั้งช่วยเราเปลี่ยนความอ่อนแอ
เป็นความเข้มแข็งด้วย

หลักคำาสอนและหลักธรรมบางประการ
•	ศรัทธาและความหวังทำาสมอให้จิตวิญญาณเราและทำาให้

เรามั่นคงและแน่วแน่ (ดู อีเธอร์ 12:1–4)

•	ศรัทธาอันยิ่งใหญ่มาก่อนปาฏิหาริย์ (ดู อีเธอร์ 12:5–22)

•	พระเจ้าทรงเปลี่ยนความอ่อนแอของเราเป็นความเข้มแข็ง
เมื่อเรานอบน้อมถ่อมตนและมีศรัทธาในพระองค์ (ดู อีเธอร์ 
12:23–41)

•	เยรูซาเล็มใหม่จะสร้างขึ้นในพื้นที่ของทวีปอเมริกา (ดู อีเธอร์ 
13:2–12)

ข้อเสนอแนะสำาหรับการสอน
อีเธอร์ 11–12 การเกริ่นนำาสู่สาระสำาคัญของบทเรียน

มอบหมายนักศึกษาคนหนึ่งล่วงหน้าให้เตรียมการนำาเสนอโดย 
ใช้คำานำาของบทที่ 52 ในคู่มือนักศึกษาและบทวิจารณ์สำาหรับ 
อีเธอร์ 11 ในคู่มือนักศึกษาหน้า 375 ขอให้นักศึกษาคนดังกล่าว 
นำาเสนอข้อมูลนี้ตอนเริ่มบทเรียน

นำาเมล็ดพืชห่อหนึ่งมาชั้นเรียน ถามนักศึกษาว่าพวกเขาจำาได้
หรือไม่ว่าศาสดาพยากรณ์พระคัมภีร์มอรมอนท่านใดใช้เมล็ด 
พืชเป็นอุปกรณ์บทเรียนเพื่อสอนหลักธรรมทางวิญญาณ เมื่อ 
นักศึกษาจำาได้ว่าแอลมาใช้เมล็ดพืชสอนเก่ียวกับพระวจนะของ 
พระผู้เป็นเจ้าและศรัทธา (ดู บทที่ 30 ในคู่มือเล่มนี้) ขอให้พวก
เขานึกถึงนิยามของแอลมาเก่ียวกับศรัทธา  (ดู แอลมา 32:21 ) 
เชื้อเชิญนักศึกษาให้มองหาคำาแนะนำาในอีเธอร์ 12 ที่สามารถ
ช่วยพวกเขาเพิ่มพูนศรัทธา
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แบ่งชั้นเรียนออกเป็นคู่หรือกลุ่มเล็กๆ แนะนำาให้แต่ละคู่หรือแต่ 
ละกลุ่มลอกแผนภูมิลงในกระดาษ ขอให้พวกเขาอ่านอีเธอร์ 12: 
6–22 โดยเขียนคำาตอบของคำาถามลงในแผนภูมิ

หลังจากนักศึกษามีเวลาทำากิจกรรมนี้มากพอแล้ว ให้พวกเขา
พิจารณาพรที่กล่าวไว้ใน ข้อ 19

•	พรนี้เป็นรูปแบบหนึ่งของสิ่งที่ผู้ซื่อสัตย์ทุกคนจะประสบใน
ท้ายที่สุดอย่างไร

•	พรท่ีหล่ังไหลมาจากศรัทธาเตรียมเราให้พร้อมเข้าสู่ที่ประทับ
ของพระเจ้าในทางใด

อธิบายว่าอัครสาวกเปโตรแบ่งปันข้อคิดอันทรงคุณค่าเกี่ยวกับ 
การทดลองศรัทธาของเรา เชื้อเชิญนักศึกษาให้ระบุข้อคิดขณะ
ที่นักศึกษาคนหนึ่งอ่าน 1 เปโตร 4:12–13

•	เปโตรกล่าวว่าเราไม่ควรคิดว่าเป็นเร่ืองแปลกเม่ือการทดลอง 
เกิดข้ึน หลักธรรมน้ีจะช่วยให้เราอดทนต่อการทดลองได้อย่างไร 
(ท่านอาจต้องการชี้ให้เห็นว่าเราอดทนต่อการทดลองได้ดีขึ้น
เมื่อเรารู้ว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต)

แบ่งปันประจักษ์พยานของท่านเกี่ยวกับการรักษาสัญญาของ 
พระเจ้าและพระองค์ทรงตอบแทนเราเม่ือเราอดทนต่อการ
ทดลองศรัทธาของเรา

อีเธอร์ 12:23–41 พระเจ้าทรงเปล่ียนความอ่อนแอของ 
เราเป็นความเข้มแข็งเมื่อเรานอบน้อมถ่อมตนและมี
ศรัทธาในพระองค์ 

เชิญนักศึกษาคนหนึ่งออกมาหน้าชั้นและวิดพื้น 10 ครั้ง

•	จะเกิดอะไรขึ้นถ้า [ชื่อของนักศึกษา] ออกกำาลังกายแบบนี้
เป็นประจำา

•	เหตุใดกล้ามเนื้อจึงแข็งแรงขึ้นเมื่อออกกำาลังกาย

•	การออกกำาลังกายคล้ายคลึงกับการออกกำาลังทางวิญญาณ
อย่างไร

อธิบายว่าอีเธอร์ 12 ช่วยให้เราเข้าใจว่าความอ่อนแอของมนุษย์ 
สามารถเอาชนะได้ด้วยพลังของพระเจ้า เชื้อเชิญนักศึกษาให ้
ค้นคว้าอีเธอร์ 12:23–25 โดยมองหาความอ่อนแอที่โมโรไน 
สำาเหนียกในบันทึกที่ท่านกำาลังรวบรวม ขอให้นักศึกษาแบ่งปัน
สิ่งที่พบ

ขอให้นักศึกษาฟังคำากล่าวต่อไปนี้และระบุหลักธรรมเกี่ยวกับ
การทดลองศรัทธา คำากล่าวของประธานเจมส์  อี. เฟาสท์มีอยู่
ในดีวีด	ี A 	ด้วย

“ไม่มีใครได้รับความรอดโดยปราศจากการทดลองศรัทธา
ทั่วทุกด้านและการเชื่อฟังหลักธรรมแห่งความจริงนิรันดร์
ซึ่งสถาปนาไว้ต้ังแต่ต้นเพื่อความรอดและความสูงส่งของ
มนุษยชาติ” (โจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ Answers to Gospel 
Questions, comp. Joseph Fielding Smith Jr., 5 vols. 
[1957–1966], 4:150)

“ทุกคนต้องผ่านไฟของคนถลุงแร่ เพื่อว่าสิ่งที่ไร้สาระและ
ไร้แก่นสารในชีวิตเราจะหลอมละลายไปเหมือนกากโลหะ 
และเพื่อทำาให้ศรัทธาของเราบริบูรณ์ เจิดจ้า และมั่นคง ดู 
เหมือนว่าทุกคนจะเปี่ยมไปด้วยความปวดร้าว เศร้าโศก  
ความทุกข์ระทมไม่เว้นแม้แต่ผู้ที่ตั้งใจแสวงหาสิ่งที่ถูกต้อง 
และซ่ือสัตย์อย่างจริงจัง แต่น่ีคือส่วนหน่ึงของการชำาระล้าง 
เพื่อว่าเราจะคุ้นเคยกับพระผู้เป็นเจ้า” (เจมส์ อี. เฟาสท์ ใน 
Conference Report, Apr. 1997, 85; หรือ เลียโฮน� ก.ค. 
1997 หน้า 76)

อธิบายว่าบางคร้ังการทดลองศรัทธาของเรามาในรูปแบบของ 
ความยากลำาบากต่างๆ อย่างไรก็ดี นี่ไม่ใช่วิธีเดียวที่ใช้ทดสอบ 
ศรัทธาของเรา ขอให้นักศึกษาคนหน่ึงอ่านคำากล่าวของเอ็ลเดอร์ 
ริชาร์ด จี. สก็อตต์ในคู่มือนักศึกษา หน้า 376 คำากล่าวนี้มีอยู่ใน
ดีวีด	ี B 	ด้วย

•	เอ็ลเดอร์สก็อตต์ให้นิยามการทดลองศรัทธาว่าอย่างไร

อีเธอร์ 12:6–22 อ้างเรื่องราวพระคัมภีร์เกี่ยวกับพรที่ผู้คนได้รับ
เมื่อพวกเขาอดทนต่อการทดลองศรัทธา ทำาแผนภูมิต่อไปนี้บน
กระดาน

กล่าวถึงใคร พวกเขาใช้ศรัทธา
อย่างไร

พวกเขาได้รับพร
อะไรบ้าง

อีเธอร์ 11–15
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เชื้อเชิญนักศึกษาให้แบ่งปันว่าพวกเขาได้ความเข้มแข็งอย่างไร
เมื่อพวกเขามาหาพระผู้ช่วยให้รอด

อีเธอร์ 13:2–12 เยรูซาเล็มใหม่จะสร้างขึ้นในพื้นที่ของ 
ทวีปอเมริกา

วาดแผนภาพง่ายๆ บนกระดานตามตัวอย่างด้านล่าง แต่ไม่ต้อง 
เขียนคำาว่าใหม่ และ เก�่

เยรูซาเล็มใหม่ เยรูซาเล็มเก่า

อธิบายว่าแผนภาพดังกล่าวหมายถึงโลก ถามนักศึกษาว่าพวก 

เขาเคยได้ยินเร่ืองเยรูซาเล็มสองแห่งหรือไม่ ถ้าเคยถามว่าเมือง 

เหล่านี้จะตั้งอยู่ที่ใด อธิบายว่า อีเธอร์ 13:2–12 แสดงให้เห็น 

การเป็นผู้หยั่งรู้ของอีเธอร์ ในข้อเหล่านี้โมโรไนเล่าเรื่องคำาพยา- 

กรณ์ของอีเธอร์เกี่ยวกับเยรูซาเล็มใหม่และเยรูซาเล็มสมัย

โบราณ เติมคำาว่า ใหม่ และ เก�่ ลงในแผนภาพ

แนะนำาครึ่งห้องให้อ่านอีเธอร์ 13:2–12 โดยมองหาคำาพยากรณ์ 

ของอีเธอร์เกี่ยวกับเยรูซาเล็มสมัยโบราณ แนะนำาอีกครึ่งห้อง

ให้อ่านข้อเดียวกันโดยมองหาคำาพยากรณ์ของอีเธอร์เกี่ยวกับ 

เยรูซาเล็มใหม่ ขอให้แต่ละกลุ่มมีผู้จดบันทึกสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้ 

หลังจากให้เวลามากพอแล้ว เชิญผู้จดแต่ละคนเขียนคำาพยา- 

กรณ์บนกระดานใต้ “เยรูซาเล็มเก่า” หรือ “เยรูซาเล็มใหม่”

ขอให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่าน อีเธอร์ 12:27  ข้อนี้มีคำาสัญญา 
ว่าพระคุณของพระเจ้าเพียงพอจะช่วยให้เราเอาชนะความอ่อน 
แอของเรา (ท่านอาจต้องการอ้างบทวิจารณ์สำาหรับอีเธอร์ 12:27 
ในคู่มือนักศึกษาหน้า 378–379) ให้นักศึกษาอ่านอีเธอร์ 12:26– 
28 ในใจโดยมองหาคุณลักษณะที่เราต้องได้มาเพื่อให้พระคุณ 
ของพระเจ้าเพียงพอจะ “ทำาให้สิ่งที่อ่อนแอกลับเข้มแข็งสำาหรับ  
[เรา]” ท่านอาจต้องการแนะนำาให้นักศึกษาทำาเครื่องหมายคุณ- 
ลักษณะเหล่านี้ในพระคัมภีร์ของพวกเขา รายการของพวกเขา 
อาจได้แก่ ความนอบน้อม ความอ่อนโยน ศรัทธา ความหวัง 
และจิตกุศล

•	คุณลักษณะเหล่าน้ีช่วยเราพัฒนาความเข้มแข็งทางวิญญาณ 
อย่างไร

•	คุณลักษณะเหล่านี้เกี่ยวข้องอย่างไรกับการมาหาพระคริสต์

•	ความเข้มแข็งทางวิญญาณท่ีได้รับผ่านพระคุณของพระคริสต์ 
สามารถชดเชยความอ่อนแอของมนุษย์ได้อย่างไร

ชี้ให้เห็นว่าหลังจากโมโรไนได้ยินพระดำารัสของพระเจ้าในข้อ 
26–28 เขาก็ “ได้รับการปลอบโยน” (อีเธอร์ 12:29) และเขา 
แสดงประจักษ์พยานเกี่ยวกับพระเจ้า เชื้อเชิญนักศึกษาให้อ่าน 
อีเธอร์ 12:29–36 โดยมองหาคำาประกาศประจักษ์พยานของ 
โมโรไน กระตุ้นพวกเขาให้มองหาคำากล่าวที่เริ่มต้นด้วยคำาว่า  
“ข้าพระองค์รู้” หรือ “ข้าพระองค์จำาได้”

•	โมโรโนแสดงประจักษ์พยานเกี่ยวกับความจริงเรื่องใด

•	ประจักษ์พยานของท่านเกี่ยวกับความจริงเหล่านี้มีอิทธิพล
ต่อชีวิตท่านอย่างไร

อ่านอีเธอร์ 12:37 กับชั้นเรียน

•	ตามที่กล่าวไว้ในข้อนี้ โมโรไนได้รับพรใดเพราะเขาเห็นความ
อ่อนแอของตน

•	นึกถึงความอ่อนแอที่ท่านมี การพึ่งพาพระเจ้าสามารถช่วย 
ท่านเปลี่ยนความอ่อนแอให้เป็นบ่อเกิดของความเข้มแข็ง
ทางวิญญาณอย่างไร (ให้นักศึกษาไตร่ตรองคำาถามนี้ในใจ
โดยไม่รู้สึกว่าต้องแบ่งปันคำาตอบของพวกเขา)

เชิญนักศึกษาคนหนึ่งอ่าน อีเธอร์ 12:38–41

•	การรู้ว่าคำาสอนเหล่านี้มาจากพระเจ้าโดยตรงมีอิทธิพลต่อ
ท่านอย่างไร

•	โมโรไนให้เหตุผลอะไรสำาหรับการ “แสวงหาพระเยซู องค์นี้” 

บทที่ 52
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ถามนักศึกษาว่าพรใดของเยรูซาเล็มใหม่มีผลต่อเราเวลานี้ไม่ 

ว่าเราจะอยู่ที่ใดก็ตาม ช่วยให้นักศึกษาเห็นว่ายิ่งเราตั้งใจแน่ว- 

แน่ว่าจะดำาเนินชีวิตอย่างชอบธรรม เรายิ่งได้รับสันติสุขและ 

ความสุข ท่านอาจแบ่งปันหลักคำาสอนและพันธสัญญา 59:23 

กับพวกเขา

เชื้อเชิญนักศึกษาให้ตั้งใจแน่วแน่ว่าจะดำาเนินชีวิตอย่างชอบ- 

ธรรมทุกวัน แบ่งปันประจักษ์พยานของท่านเก่ียวกับพรท่ีเกิดข้ึน 

ในชีวิตนี้และในชีวิตที่จะมาถึงเนื่องจากการดำาเนินชีวิตอย่าง

ชอบธรรม

อีเธอร์ 14–15 จุดจบของอารยธรรมชาวเจเร็ด

ถามว่านักศึกษาคนใดสามารถสรุปความพินาศของชาวเจเร็ด 

ดังบันทึกไว้ในอีเธอร์ 14–15 ได้บ้าง ถ้านักศึกษาไม่สามารถ 

ทำาได้ให้ท่านสรุปสองบทนี้พอสังเขปหรือขอให้นักศึกษาคนหนึ่ง

อ่านหัวบท

เขียนข้อความอ้างอิงต่อไปนี้บนกระดาน เชื้อเชิญให้นักศึกษา 

อ่านและระบุสิ่งที่นำาไปสู่ความพินาศของชาวเจเร็ด

อีเธอร์	14:5–10

อีเธอร์	14:24

อีเธอร์	14:25

อีเธอร์	15:1–6,	22

อีเธอร์	15:19

•	ซาตานครอบงำาใจของคนเหล่านี้อย่างไร

•	เราเรียนรู้บทเรียนอะไรบ้างจากความพินาศของชาวเจเร็ด

กระดานที่สมบูรณ์จะมีข้อมูลดังนี้

เยรูซ�เล็มเก่�

1.	 จะถูกทำาลาย	(ดู	ข้อ 5)

2.	จะสร้างขึ้นใหม่เป็นนครศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า	(ดู	ข้อ 5)

3.	จะสร้างให้เชื้อสายแห่งอิสราเอล	(ดู	ข้อ 5)

4.	ผู้อยู่อาศัยในนั้นจะได้รับการชำาระผ่านการชดใช้ของ
พระเยซูคริสต์	(ดู	ข้อ 11)

5.	พระเจ้าจะทรงรวมผู้สืบตระกูลที่กระจัดกระจายของผู้เคย
อยู่อาศัยในเยรูซาเล็ม	(ดู	ข้อ 11)

6.	ผู้อยู่อาศัยในนั้นจะได้รับความสมบูรณ์ของพันธสัญญา
ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงทำากับอับราฮัม	(ดู	ข้อ 11)

เยรูซ�เล็มใหม่

1.	 จะสร้างขึ้นในพื้นที่ของทวีปอเมริกา		
(ดู	ข้อ 2–3,	6,	8)

2.	จะลงมาจากสวรรค์	(ดู	ข้อ 3)

3.	จะเป็นสถานศักดิ์สิทธิ์อันบริสุทธิ์ของพระเจ้า	(ดู	ข้อ 3)

4.	จะสร้างให้พวกที่เหลืออยู่ของพงศ์พันธุ์โยเซฟ		
(ดู	ข้อ 6)

5.	จะเหมือนเยรูซาเล็มสมัยโบราณ	(ดู	ข้อ 8)

6.	ผู้อยู่อาศัยในนั้นจะได้รับการชำาระให้สะอาดผ่านการชดใช้
ของพระเยซูคริสต์	(ดู	ข้อ 10)

สำาหรับข้อ 3 ใต้ “เยรูซาเล็มเก่า” ท่านอาจต้องการชี้ให้เห็นว่า
คำาว่า ให ้ ใน อีเธอร์ 13:5 หมายถึง “เพื่อใช้สอยหรือประโยชน์
ของ” สำาหรับข้อ 2 ใต้ “เยรูซาเล็มใหม่” ท่านอาจต้องการชี้ให้
เห็นว่าคำาพยากรณ์ใน อีเธอร์ 13:3 จะเกิดสัมฤทธิผลบางส่วน
เมื่อนครของเอโนคกลับคืนสู่แผ่นดินโลกและเป็นหนึ่งเดียวกับ
เยรูซาเล็มใหม่ (ดู โมเสส 7:13–21, 62–64 ด้วย)

อีเธอร์ 11–15
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“ดิฉันทราบดีว่าบางคร้ังพวกเราหลายคนรู้สึกไม่มีเพ่ือนและ 
อ้างว้างในโลกที่ชั่วร้ายนี้ด้วย พวกเราบางคนรู้สึกว่าเราไม่ 
มี ‘ที่จะไป’ ขณะเผชิญการทดลอง แต่ท่านกับดิฉันไม่
เพียงอยู่รอดได้เท่านั้นแต่จะมีชัยชนะเช่นเดียวกับโมโรไน 
เมื่อเราพยายามยืนหยัดเพื่อความจริงในกลียุคเช่นนี้   
โมโรไนทำาอะไรเม่ือเผชิญโลกที่เดียวดายและไม่เป็นมิตร  
เขาจบบันทึกบนแผ่นจารึกทองคำาโดยเช่ือฟังคำาสั่งบิดา 
อย่างเคร่งครัด เขาศึกษางานเขียนของศาสดาพยากรณ ์
หลายท่าน เหนือส่ิงอ่ืนใด เขาเอาชนะความท้อแท้ใจด้วย 
การยึดมั่นคำาสัญญาของพระเจ้าเกี่ยวกับอนาคต เขายึด 
ม่ันพันธสัญญาท่ีพระผู้เป็นเจ้าทรงทำากับเช้ือสายอิสราเอล 
ว่าจะประทานพรพวกเขาตลอดกาล” (“ข่าวอันน่าชื่นชม
จากคาโมรา” เลียโฮน� พ.ค. 2005 หน้า 130)

ขอให้นักศึกษาอ่านทวน โมโรไน 1:3

•	ท่านประทับใจอะไรกับถ้อยคำาของโมโรไนในข้อนี้

•	เราสามารถพัฒนาความเข้มแข็งของประจักษ์พยานและ
อุปนิสัยให้คล้ายกับโมโรไนได้อย่างไร

โมโรไน 2–6 ศาสนพิธีฐานะปุโรหิตเป็นองค์ประกอบ
สำาคัญในพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์

แบ่งชั้นเรียนออกเป็นกลุ่มๆ เชื้อเชิญให้แต่ละกลุ่มศึกษาโมโรไน 
2–6 และ หลักคำาสอนและพันธสัญญา 20:37–39, 46–60, 68–
79 พอสังเขปโดยมองหาความคล้ายคลึงระหว่างศาสนจักรใน 
สมัยของโมโรไนกับศาสนจักรในยุคสุดท้าย (ท่านอาจต้องการ
เขียนข้อพระคัมภีร์อ้างอิงไว้บนกระดาน) หลังจากให้เวลามาก
พอแล้ว ขอให้กลุ่มหนึ่งบอกความคล้ายคลึงหนึ่งอย่าง เขียนคำา
ตอบไว้บนกระดาน จากนั้นขอให้กลุ่มอื่นบอกความคล้ายคลึง 
ทีละอย่าง เขียนคำาตอบไว้บนกระดาน บอกทีละกลุ่มจนไม่มี
กลุ่มใดเหลือคำาตอบให้แบ่งปันในเรื่องนี้

•	ท่านคิดอย่างไรเมื่อเห็นว่าในศาสนจักรของพระเจ้ามีศาสน-
พิธีและหลักธรรมเหมือนเดิมไม่ว่าจะยุคใดในประวัติศาสตร์
ของโลก

•	บทเหล่านี้มีประโยชน์ต่อโจเซฟ สมิธอย่างไรเมื่อพระเจ้าทรง
ฟื้นฟูศาสนจักรผ่านท่าน

โมโรไน 1–6

บทที ่   53

บทนำา
หกบทแรกของหนังสือโมโรไนเกี่ยวข้องกับศาสนพิธีและการ 
ปฏิบัติของศาสนจักรในสมัยของโมโรไน ได้แก่ บัพติศมา การ 
ยืนยันและของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ การประสาท 
ฐานะปุโรหิตและการแต่งต้ังสู่ตำาแหน่งในฐานะปุโรหิต ศีลระลึก 
การผูกมิตรสมาชิกใหม่ และการดำาเนินการประชุมของศาสนจักร 
ครูบางคนอาจจะอยากข้ามบทเหล่าน้ีเพราะวิสุทธิชนยุคสุดท้าย 
ที่แข็งขันคุ้นเคยกับเนื้อหาเหล่านี้ดี แต่โมโรไนรวมคำาสอนเหล่า 
น้ีไว้เพราะรู้สึกว่า “ส่ิงเหล่าน้ีอาจจะมีคุณค่าแก่ชาวเลมัน, พ่ีน้อง 
[ของเขา], สักวันหน่ึงในอนาคต” (โมโรไน 1:4) ท่านสามารถช่วย 
ให้นักศึกษาเห็นว่าคำาสอนเหล่านี้มีคุณค่าแก่ทุกคนในปัจจุบัน

หลักคำาสอนและหลักธรรมบางประการ
•	ศาสนพิธีฐานะปุโรหิตเป็นองค์ประกอบสำาคัญในพระกิตติคุณ 

ของพระเยซูคริสต์ (ดู โมโรไน 2–6)

•	เรารับส่วนศีลระลึกเพื่อต่อพันธสัญญากับพระเจ้า (ดูโมโรไน 
4–5) 

•	การกลับใจนำาไปสู่บัพติศมา (ดู โมโรไน 6:1–3)

•	เราต้องดูแลกันและบำารุงเลี้ยงกันด้วยพระวจนะของพระผู้
เป็นเจ้า (ดู โมโรไน 6:4–9)

ข้อเสนอแนะสำาหรับการสอน
โมโรไน 1 “ข้าพเจ้า, โมโรไน, ไม่ยอมปฏิเสธพระคริสต์”
ขอให้นักศึกษาพิจารณาว่าโมโรไนมีชีวิตอยู่นานเท่าใดหลังจาก 
การสู้รบครั้งสุดท้ายดังบันทึกไว้ในพระคัมภีร์มอรมอน ให้พวก 
เขาดูหัวบทของ มอรมอน 6 และหาปีที่เขียนไว้ (ค.ศ. 385) จาก 
นั้นขอให้พวกเขาหาปีในหัวบทของ โมโรไน 10 (ค.ศ. 421)  
(โมโรไนมีชีวิตอย่างน้อย 36 ปีหลังจากการสู้รบครั้งสุดท้าย)

เชื้อเชิญนักศึกษาให้อ่านโมโรไน 1 ในใจ

•	บทนี้บอกอะไรเราเกี่ยวกับบั้นปลายชีวิตของโมโรไน

•	ท่านคิดว่าโมโรไนจรรโลงศรัทธาตลอดช่วงการทดสอบนี้
อย่างไร

แบ่งปันคำากล่าวต่อไปนี้ของซิสเตอร์ซูซาน  ดับเบิลยู. แทนเนอร์
ผู้รับใช้เป็นประธานเยาวชนหญิงสามัญ (มีอยู่ในดีวีด ี A  ด้วย)
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•	เราจะทำาอะไรได้บ้างเพ่ือเตรียมตัวรับส่วนศีลระลึกในแต่ละ
สัปดาห์

•	คำาสวดอ้อนวอนศีลระลึกเตือนเราให้นึกถึงพันธสัญญาบัพ- 
ติศมาของเราอย่างไร

เชื้อเชิญนักศึกษาให้ทำาอ้างโยง หลักคำาสอนและพันธสัญญา  
20:37 และ โมไซยาห์ 18:8–10 กับ โมโรไน 4–5 แนะนำาพวกเขา 
ให้เขียนความคิดเกี่ยวกับบัพติศมาและศีลระลึกไว้ตรงที่ว่างริม
หน้าพระคัมภีร์ของพวกเขา

•	การรับส่วนศีลระลึกอย่างมีค่าควรสามารถกระชับความสัม-
พันธ์แบบพันธสัญญาของเรากับพระบิดาบนสวรรค์และกับ
พระเยซูคริสต์ได้อย่างไร

เชื้อเชิญนักศึกษาให้นึกถึงการสนทนาที่เพ่ิงผ่านไปเกี่ยวกับศีล- 
ระลึก ขอให้พวกเขาบอกสิ่งหนึ่งที่เรียนรู้หรือข้อคิดหนึ่งอย่างที่
ได้รับ

โมโรไน 6:1–3 การกลับใจนำาไปสู่บัพติศมา

เชิญนักศึกษาคนหนึ่งอ่าน โมโรไน 6:1

•	ท่านคิดว่าสำาหรับบางคนแล้วการนำาผลออกมาเพื่อแสดงว่า
มีค่าควรรับบัพติศมาหมายความว่าอย่างไร

เพื่อช่วยนักศึกษาตอบคำาถามนี้ เชื้อเชิญพวกเขาให้อ่านโมโรไน 
6:2–3 ในใจ กระตุ้นพวกเขาให้ทำาเครื่องหมายในพระคัมภีร์ถึง 
สิ่งที่โมโรไนบอกว่าเป็น “ผล” อันแสดงให้เห็นว่าผู้คนพร้อมจะ
เข้าสู่น้ำาบัพติศมา

•	การกลับใจสัมพันธ์กับการเปลี่ยนใจเลื่อมใสอย่างไร

•	การกลับใจสัมพันธ์กับการรับใช้พระคริสต์จนกว่าชีวิตจะ
หาไม่อย่างไร

อธิบายว่าข้อกำาหนดพ้ืนฐานสำาหรับการเป็นสมาชิกในศาสนจักร 
เหมือนเดิมเสมอ นั่นคือ ศรัทธาในพระเยซูคริสต์ กลับใจ เต็มใจ 
ยอมรับพระนามของพระเยซูคริสต์และรับใช้พระองค์ ข้อกำาหนด 
เหล่านี้ยังคงเรียกร้องจากเรา แม้หลังจากเรารับบัพติศมาและ
การยืนยันแล้ว

เชื้อเชิญนักศึกษาให้ไตร่ตรองความพยายามของพวกเขาใน 
การใช้ศรัทธา กลับใจจากบาป รับพระนามของพระเยซูคริสต์  
และรับใช้อย่างขยันหมั่นเพียร ท่านอาจให้เวลานักศึกษาเขียน
ความคิดของพวกเขา

ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจบทบาทสำาคัญของศาสนพิธีฐานะปุโรหิต
ในศาสนจักรของพระเจ้า คำาถามต่อไปนี้อาจช่วยได้

•	เหตุใดศาสนพิธีจึงสำาคัญต่อสมาชิกศาสนจักรของพระเยซู 
คริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย (ขณะนักศึกษาสนทนาคำาถาม 
น้ี ท่านอาจต้องการเช้ือเชิญพวกเขาให้อ่านคำากล่าวของประ- 
ธานบอยด์  เค. แพคเกอร์และเอ็ลเดอร์ดัลลิน  เอช. โอ๊คส์ใน
คู่มือนักศึกษา หน้า 382–383 ขอให้พวกเขาระบุเหตุผลอย่าง
น้อยสองข้อว่าเหตุใดศาสนพิธีจึงสำาคัญ คำากล่าวทั้งสองของ
ประธานแพคเกอร์มีอยู่ในดีวีด	ี B 	 C 	ด้วย)

•	เหตุใดสิทธิอำานาจฐานะปุโรหิตจึงจำาเป็นต่อการปฏิบัติศาสน- 
พิธีทุกอย่าง

•	การใช้สัญลักษณ์เอื้อต่อความศักดิ์สิทธิ์ของศาสนพิธีอย่างไร

ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจว่าจุดประสงค์เบื้องต้นของพระคัมภีร์ 
มอรมอนคือช่วยให้เรามาหาพระคริสต์ โมโรไนบทท่ี 2–6 อธิบาย 
ศาสนพิธีที่ช่วยให้เรามาหาพระคริสต์

โมโรไน 4–5 เรารับส่วนศีลระลึกเพ่ือต่อพันธสัญญากับ 
พระเจ้า

โมโรไน 4 และ 5 ประกอบด้วยบันทึกคำาสวดอ้อนวอนศีลระลึก 
ท่ีพระเจ้าทรงเปิดเผยต่อศาสนจักรของพระองค์ในพ้ืนท่ีของทวีป 
อเมริกาสมัยโบราณ พระเจ้าทรงเปิดเผยคำาสวดอ้อนวอนเดียว 
กันในยุคสุดท้าย (ดู คพ. 20:77, 79) ช้ีให้เห็นว่าคำาสวดอ้อนวอน 
ดังกล่าวเป็นมากกว่าคำาสวดอ้อนวอน—แต่เป็นศาสนพิธีศักดิ์- 
สิทธิ์สองส่วน ศาสนพิธีบางอย่าง ผู้ประกอบศาสนพิธีจะต้อง 
กล่าวถ้อยคำาเหมือนกันทุกครั้ง

แจกกระดาษให้นักศึกษาคนละแผ่น ขอให้นักศึกษาดูว่าพวกเขา 
สามารถเขียนคำาสวดอ้อนวอนศีลระลึกสำาหรับขนมปังโดยไม่ 
ดูพระคัมภีร์ได้หรือไม่ ขอให้พวกเขาทำาเช่นเดียวกันกับคำาสวด
อ้อนวอนศีลระลึกสำาหรับน้ำา

อ่านคำาสวดอ้อนวอนศีลระลึกโดยออกเสียงเพื่อให้นักศึกษาได้
ตรวจความถูกต้องของสิ่งที่เขียนไว้ จากนั้นให้พวกเขาพิจารณา
คำาถามต่อไปนี้ในใจ

•	ท่านจะประเมินความคารวะของท่านอย่างไรเมื่อท่านรับส่วน
ศีลระลึก

เมื่อนักศึกษามีเวลาไตร่ตรองคำาถามนี้มากพอแล้ว ท่านอาจ
ดำาเนินการสนทนาโดยใช้คำาถามต่อไปนี้

โมโรไน 1–6
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ทวนคำากล่าวของประธานฮิงค์ลีย์ท่ีว่า “ไม่มีข้อสรุปในการทำางาน
สอนศาสนาเว้นแต่เราจะทำาต่อไปจนได้รับผลของความพยายาม 
นั้น”

•	คำากล่าวนี้หมายความว่าอย่างไร

•	เหตุใดผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่บางคนจึงมีช่วงเวลาที่ยากจะ
อยู่อย่างซื่อสัตย์และแข็งขันหลังจากรับบัพติศมาและการ
ยืนยัน

แบ่งปันคำากล่าวต่อไปนี้ของประธานฮิงค์ลีย์ (มีอยู่ในดีวีดี	 E 	
ด้วย)

“ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่ทุกคนต้องการสามสิ่ง

“1. เพื่อนในศาสนจักรซึ่งเป็นบุคคลท่ีเขาสามารถหันไป 
หาได้ตลอดเวลา ผู้ซึ่งจะเดินเคียงข้างเขา ผู้ที่คอยตอบ
คำาถามของเขาและเข้าใจปัญหาของเขา

“2.งานมอบหมาย การได้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ เป็น 
ลักษณะพิเศษของศาสนจักรนี้ เป็นกระบวนการซึ่งทำาให้
เราเติบโต . . .  แน่นอนว่าผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่จะไม่รู้
ทุกสิ่ง เขาอาจทำาผิดพลาดบ้าง นั่นไม่ใช่ปัญหา เราต่างทำา
ผิดด้วยกันทั้งสิ้น สิ่งสำาคัญคือความเติบโตซึ่งเป็นผลจาก
การได้กระทำา . . .

“3.  ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสทุกคนต้องได้รับการ ‘บำารุงเลี้ยง 
ด้วยพระวจนะอันประเสริฐของพระผู้เป็นเจ้า’ (Moro. 6:4)” 
(“จงค้นหาลูกแกะและจงดูแลแกะเถิด” เลียโฮน� ก.ค. 
1999 หน้า 148)

•	สามสิ่งนี้ช่วยให้แต่ละบุคคลอยู่อย่างแข็งขันในศาสนจักร 
อย่างไร

•	ท่านจะทำาอะไรได้บ้างเพ่ือช่วยจัดเตรียมสามสิ่งนี้ให้สมาชิก
ใหม่ในวอร์ดของท่าน ไม่ว่าจะเพิ่งรับบัพติศมาหรือเพิ่งย้าย
เข้ามา

ถ้านักศึกษาคนใดเข้าร่วมศาสนจักรสมัยเป็นวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่  
ขอให้พวกเขาเล่าประสบการณ์บางอย่างในฐานะผู้เปลี่ยนใจ
เลื่อมใสใหม่ กระตุ้นพวกเขาให้พูดถึงการท้าทายที่ประสบและ
การผูกมิตรที่ได้รับ ท่านอาจต้องการเชิญนักศึกษาคนหนึ่งอ่าน
เรื่องที่ประธานฮิงค์ลีย์เล่าไว้ในคู่มือนักศึกษาหน้า 385–386 (มี
อยู่ในดีวีดี F 	ด้วย)

โมโรไน 6:4–9 เราต้องดูแลกันและบำารุงเลี้ยงกันด้วย
พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า 

อธิบายว่าในโมโรไน 6:4 โมโรไนสอนเกี่ยวกับความรับผิดชอบ
ของสมาชิกศาสนจักรในการดูแลผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่

อ่านโมโรไน 6:4 กับนักศึกษา ขอให้นักศึกษาระบุว่าศาสนจักร
ทำาอะไรในสมัยของโมโรไนเพื่อช่วยผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่

•	โมโรไนกล่าวว่าเมื่อผู้คนเข้าร่วมศาสนจักร “จึงนับพวกเขา 
. . .  และรับชื่อพวกเขาไว้” ตามที่กล่าวไว้ในโมโรไน 6:4 เหตุ
ใดจึงสำาคัญที่ต้องบันทึกชื่อของผู้คน

•	ท่านคิดว่าบำารุงเลี้ยงบางคน “ด้วยพระวจนะอันประเสริฐของ
พระผู้เป็นเจ้า” หมายความว่าอย่างไร เราสามารถช่วยกันให้
อยู่ “ในทางที่ถูกต้อง” ได้อย่างไร

อ่านคำากล่าวต่อไปนี้จากประธานกอร์ดอน  บี. ฮิงค์ลีย์ (1910–
2008) ประธานศาสนจักรคนที่ 15 (มีอยู่ในดีวีด	ี D 	ด้วย)

“หลังจากการบัพติศมาของผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่ เรา 
ได้รับการท้าทายให้ผูกมิตรและทำาให้ประจักษ์พยานของ 
พวกเขาถึงความจริงของงานนี้เข้มแข็งขึ้น เราไม่สามารถ
ให้บัพติศมาผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่แล้วปล่อยให้เขาไม่ 
แข็งขันเพราะเราลืมพวกเขา การเข้าร่วมศาสนจักรเป็นเร่ือง 
ที่จริงจังมาก ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสแต่ละคนรับพระนามของ 
พระคริสต์ไว้กับตัวเขาพร้อมด้วยคำาสัญญาว่าจะรักษา
พระบัญญัติของพระองค์ แต่การเข้ามาสู่ศาสนจักรก็เป็น
ประสบการณ์ที่อันตราย หากไม่มีมือที่อบอุ่นและเข้มแข็ง
ต้อนรับผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใส หากไม่มีความรักและความ 
ห่วงใยมอบให้ เขาจะเริ่มสงสัยต่อก้าวที่เขาเดิน หากไม่มี
มือที่เป็นมิตรและใจที่ยินดีต้อนรับเขาช่วยพาเขาไปตาม
ทางเขาอาจตกไปนอกทางได้

“ไม่มีข้อสรุปในการทำางานสอนศาสนาเว้นแต่เราจะทำาต่อ 
ไปจนได้รับผลของความพยายามน้ัน สองส่ิงน้ีต้องไม่แยก 
จากกัน ผู้เปล่ียนใจเล่ือมใสเหล่าน้ีมีค่า ผู้เปล่ียนใจเล่ือมใส 
เป็นบุตรและธิดาของพระผู้เป็นเจ้า ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสทุก 
คนคือความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่และจริงจัง เป็นภาระ 
หน้าที่ซึ่งเราจะต้องดูแลผู้ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพวก
เรา” (“จงค้นหาลูกแกะและจงดูแลแกะเถิด” เลียโฮน� ก.ค. 
1999 หน้า 147)

บทที่ 53
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•	ท่านได้รับพรจากการประชุมท่ี “ดำาเนิน . . .  ตามวิธีการทำางาน 
ของพระวิญญาณ, และโดยอำานาจของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ” 
อย่างไร

แบ่งปันประจักษ์พยานของท่านเก่ียวกับพรท่ีมาถึงสมาชิกศาสน- 
จักรทุกคนเมื่อเราผูกมิตรกัน กระตุ้นนักศึกษาให้หาวิธีช่วยกัน 
มาหาพระคริสต์และอยู่ “ในทางที่ถูกต้อง” กระตุ้นพวกเขาให้ 
เอาใจใส่เป็นพิเศษเกี่ยวกับวิธีที่พวกเขาจะช่วยผู้เปลี่ยนใจ
เลื่อมใสใหม่ได้

•	เราจะช่วยผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่ในด้านใดบ้างเพื่อให้พวก 
เขาสามารถเปลี่ยนมาสู่ความแข็งขันในศาสนจักรได้อย่าง
ราบรื่นและมีความสุข

ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจว่าไม่ว่าเราจะเป็นผู้เปล่ียนใจเล่ือมใสใหม่ 
หรือไม่ก็ตาม เราทุกคนต้องได้รับการบำารุงเลี้ยงทางวิญญาณ
และการดูแล เชิญนักศึกษาคนหนึ่งอ่าน โมโรไน 6:5–9

•	เหตุใดเราจึงต้องประชุมกันบ่อย การประชุม ชั้นเรียน และ
กิจกรรมต่างๆ ของศาสนจักรช่วยท่านในด้านใด ท่านเคย
เห็นผู้อ่ืนได้รับพลังขณะมีส่วนร่วมในศาสนจักรอย่างแข็งขัน
อย่างไร

โมโรไน 1–6
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•	ถึงแม้ชายทั้งสองจะรับใช้ในเวลาเท่ากัน แต่เหตุใดการรับใช้
ของพวกเขาจึงมีค่าต่างกันต่อพระผู้เป็นเจ้าและต่อตนเอง

•	เหตุใดเจตนาของเราจึงสำาคัญ

เพื่ออธิบายหลักธรรมนี้ ท่านอาจต้องการแบ่งปันเรื่องที่เล่าโดย
ประธานมาเรียน จี. รอมนีย์ในคู่มือนักศึกษา หน้า 389

เชื้อเชิญนักศึกษาให้อ่านโมโรไน 7:5–11 ในใจ ขณะที่พวกเขา
อ่าน ให้เขียนบนกระดานว่า มอรมอนกำ�ลังสอนเรื่องอะไร เมื่อ
อ่านจบแล้วให้นำาการสนทนาสั้นๆ เกี่ยวกับคำาถานี้ พึงแน่ใจว่า 
การสนทนาส่วนน้ีเน้นแรงจูงใจของเราในการให้ของขวัญหรือ 
ให้การรับใช้

•	1 ซามูเอล 16:7  และ หลักคำาสอนและพันธสัญญา 137:9 
 สัมพันธ์อย่างไรกับ โมโรไน 7:5–11 (พระเจ้าทอดพระ 

เนตรจิตใจและจะตัดสินเราไม่เฉพาะจากงานของเราเท่านั้น
แต่จากความปรารถนาของใจเราด้วย นักศึกษาอาจต้องการ
ทำาอ้างโยงข้อความทั้งสามตอน)

เชื้อเชิญนักศึกษาให้ใคร่ครวญในใจเวลาที่พวกเขาให้ของขวัญ  
รับใช้ สวดอ้อนวอน หรือเชื่อฟังพระบัญญัติด้วยความจริงใจ 
จากน้ันเชื้อเชิญพวกเขาให้เปรียบเทียบประสบการณ์เหล่านั้น
กับเวลาที่พวกเขาทำาสิ่งเหล่านั้นด้วยความไม่จริงใจ

•	เหตุใดแรงจูงใจของเราจึงสร้างความแตกต่างเมื่อเราให้ของ
ขวัญหรือการรับใช้

โมโรไน 7:12–19 ทุกสิ่งที่ชักชวนให้เราทำาดีมาจากพระ
ผู้เป็นเจ้า

เชื้อเชิญนักศึกษาให้อ่านโมโรไน 7:12–19 ในใจและทำาเครื่อง 
หมายแต่ละกรณีของคำาว่า ด ี และ ชั่ว เขียนหัวข้อต่อไปนี้บน 
กระดาน ม�จ�กพระผู้เป็นเจ้� และ ม�จ�กม�ร จากนั้นให้ 
นักศึกษาอ่านทวนโมโรไน 7:13, 16–17 โดยมองหาคำาแนะนำา
ของมอรมอนเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถบอกได้ว่าสิ่งนั้นมาจาก
พระเจ้าหรือมาจากมาร (สังเกตว่า โมโรไน 7:16–17 เป็นข้อ 
ผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ ) เขียนคำาตอบของนักศึกษาไว้บน 
กระดานดังแสดงไว้ในแผนภูมิต่อไปนี้

ม�จ�กพระผู้เป็นเจ้� ม�จ�กม�ร

เชื้อเชิญและชักจูงให้ทำาดีอยู่
ตลอดเวลา

ชักชวนให้ทำาชั่ว

เชื้อเชิญให้รักพระผู้เป็นเจ้า ชักชวนไม่ให้เช่ือในพระคริสต์

โมโรไน 7

บทที ่   54

บทนำา
เอ็ลเดอร์ดัลลิน  เอช. โอ๊คส์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองสอนว่า 
แรงจูงใจที่ชอบธรรมให้ “ชีวิตและความถูกต้องแก่การกระทำา 
ของผู้เชื่อ” (Pure in Heart [1998], 16) มอรมอนสอนความ 
สำาคัญของการกระทำาด้วยเจตนาที่ชอบธรรมเช่นกัน เขาสอน 
ว่ามีความแตกต่างระหว่างการทำางานดีด้วยเจตนาแท้จริงกับ
การแสร้งทำา โดยผ่านคำาสอนของมอรมอน นักศึกษาจะเข้าใจ
เพิ่มขึ้นว่าศรัทธา ความหวัง และจิตกุศลควรนำาทางการกระทำา
ทั้งหมดของเรา

หลักคำาสอนและหลักธรรมบางประการ
•	เจตนาของเราสำาคัญต่อพระผู้เป็นเจ้า (ดู โมโรไน 7:5–11)

•	ทุกสิ่งที่ชักชวนให้เราทำาดีมาจากพระผู้เป็นเจ้า (ดู โมโรไน 
7:12–19)

•	ศรัทธาในพระคริสต์ช่วยให้เรา “ยึดมั่นในสิ่งที่ดีไว้ทุกอย่าง” 
(ดู โมโรไน 7:19–32)

•	“จิตกุศลไม่มีวันสูญสิ้น” (ดู โมโรไน 7:44–48)

ข้อเสนอแนะสำาหรับการสอน
โมโรไน 7:3–4 ผู้ติดตามพระเยซูคริสต์ดำาเนินชีวิตอย่าง 
สงบสุขกับผู้อื่น 
อธิบายว่าโมโรไน 7 ประกอบด้วยคำาสอนของมอรมอนบิดาของ
โมโรไน ขอให้นักศึกษาอ่านโมโรไน 7:3–4 และเปรียบเทียบกับ 
หลักคำาสอนและพันธสัญญา 19:23

•	มอรมอนรู้ได้อย่างไรว่าสมาชิกศาสนจักรในสมัยของเขาเป็น 
“ผู้ติดตามที่มีใจสงบสุขของพระคริสต์”

เขียนบนกระดานว่า ดำ�เนินชีวิตอย่�งสงบสุข

•	วลีนี้มีความหมายต่อท่านอย่างไร

เช้ือเชิญนักศึกษาให้ยกตัวอย่างท่ีพวกเขาเคยเห็นสมาชิกศาสน- 
จักรดำาเนินชีวิตอย่างสงบสุขกับผู้อื่น

โมโรไน 7:5–11 เจตนาของเราสำาคัญต่อพระผู้เป็นเจ้า 
แบ่งปันกรณีศึกษาต่อไปนี้ ชายสองคนในโควรัมเอ็ลเดอร์ใช้ 
เวลาท้ังวันช่วยมารดาม่ายคนหน่ึงทำาความสะอาดและซ่อมบ้าน 
ของเธอ ชายคนแรกรับใช้เพียงเพราะประธานโควรัมมอบหมาย 
ให้เขาทำา ถึงแม้ชายคนท่ีสองจะไม่ได้รับงานมอบหมายจากประ- 
ธานโควรัม แต่เหตุผลเบื้องต้นที่เขามีต่อการรับใช้คือเขาเห็นคน
อื่นลำาบากและต้องการช่วยจริงๆ
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•	เหตุใดจึงสำาคัญที่ต้องจดจำาว่าเดชานุภาพของพระคริสต์ยิ่ง
ใหญ่กว่าอำานาจของมาร

โมโรไน 7:19–32 ศรัทธาในพระคริสต์ช่วยให้เรา “ยึด
มั่นในสิ่งที่ดีไว้ทุกอย่าง”

อธิบายว่าพระคัมภีร์มักจะสอนผ่านการกล่าวซ้ำา ให้นักศึกษา 
อ่านโมโรไน 7:19–21 อย่างใคร่ครวญ โดยมองหาคำาแนะนำาที่
กล่าวซ้ำา (คำาแนะนำานั้นคือ “ยึดมั่นในสิ่งที่ดีไว้ทุกอย่าง”)

เพื่อช่วยให้นักศึกษาเห็นสิ่งที่พวกเขาสามารถเรียนรู้ได้จากคำา 
แนะนำาให้ “ยึดมั่นในสิ่งที่ดีไว้ทุกย่าง” เขียนบนกระดานว่า ยึด
มั่น และ แตะ ขอให้นักศึกษาคนหนึ่งออกมาหน้าชั้น วางพระ
คัมภีร์มอรมอนเล่มหนึ่งไว้หน้านักศึกษาคนนั้น แล้วขอให้เขา 
สาธิตความแตกต่างระหว่างยึดมั่นในสิ่งที่ดีกับแตะสิ่งที่ดี

•	ข้อความนี้สัมพันธ์กับข้อที่เราเพิ่งศึกษาอย่างไร ท่านคิดว่า 
“ยึดมั่น” ในพระคัมภีร์หมายความว่าอย่างไร

กระตุ้นนักศึกษาให้ทำาตามคำาแนะนำาของโมโรไนและ “ยึดม่ันใน 
สิ่งที่ดีไว้ทุกอย่าง” จริงๆ

ขอให้นักศึกษาอ่านโมโรไน 10:30 เน้นว่าในข้อนี้โมโรไนแนะนำา
เราให้ “มาหาพระคริสต์” และ “ยึดมั่นในของประทานที่ดีไว้ทุก
อย่าง”

ให้นักศึกษาทำาอ้างโยงโมโรไน 10:30 กับ โมโรไน 7:20 ขอให้
นักศึกษาคนหนึ่งอ่านโมโรไน 7:20 (ท่านอาจต้องการชี้ให้เห็น
ว่าขณะที่เรารับคำาแนะนำาให้ยึดมั่นในสิ่งดี เราได้รับการเตือน
ว่าเราไม่ควรแม้แต่จะแตะสิ่งชั่ว)

•	ศรัทธาในพระเยซูคริสต์ช่วยให้เรายึดมั่นในสิ่งดีและหลีก
เลี่ยงสิ่งไม่ดีอย่างไร

ขอให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่าน โมโรไน 7:22–25

•	หากปราศจากพระเยซูคริสต์และการชดใช้ของพระองค์ เหตุ 
ใดเราจึงไม่สามารถรับสิ่งดีใดๆ ได้ (ขณะนักศึกษาสนทนา
คำาถามนี้ ท่านอาจต้องการให้พวกเขาอ่าน แอลมา 22: 
13–14)

•	ความจริงดังกล่าวมีผลต่อความรู้สึกของท่านเกี่ยวกับพระผู้
ช่วยให้รอดและการชดใช้ของพระองค์อย่างไร

เขียนเลขข้อต่อไปนี้ไว้บนกระดานโดยไม่ต้องเขียนคำาในวงเล็บ

เช้ือเชิญให้รับใช้	
พระผู้เป็นเจ้า

ชักชวนไม่ให้รับใช้พระผู้
เป็นเจ้า

ชักชวนให้เชื่อในพระคริสต์ ชักชวนให้ปฏิเสธพระคริสต์

นำาทางนักศึกษาในการสนทนาว่าจะประยุกต์ใช้ความจริงเหล่า
นี้ในชีวิตพวกเขาอย่างไร คำาถามต่อไปนี้อาจช่วยได้

•	แสงสว่างของพระคริสต์ช่วยให้เราตัดสินอย่างยุติธรรมและ 
ค้นหาส่ิงดีอย่างขยันหม่ันเพียรอย่างไร (เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจ 
แสงสว่างของพระคริสต์ ท่านอาจต้องการให้พวกเขาทบทวน 
บทวิจารณ์สำาหรับโมโรไน 7:12–19 ในคู่มือนักศึกษาหน้า 
 389–390

•	ในการประชุมใหญ่สามัญที่ผ่านมา เราได้รับคำาแนะนำาอะไร
บ้างที่ชักชวนเราให้ทำาดี

•	เพื่อนๆ ช่วยท่านให้รักและรับใช้พระผู้เป็นเจ้าด้วยวิธีใดบ้าง

เพื่อเตือนนักศึกษาว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงพยายามช่วยพวกเขา 
ให้แบ่งปันคำากล่าวต่อไปนี้ของเอ็ลเดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

“ขอให้เราเริ่มจากสิ่งที่เรารู้ ความดีมาจากพระผู้เป็นเจ้า  
ความชั่วมาจากมาร [ดู โมโรไน 7:12] อย่างไรก็ดี ทั้งความ
ดีและความชั่วท่ีกำาลังต่อสู้กันในจักรวาลมีพลังไม่เท่ากัน 
ผู้นำาหน้าสิ่งดีทั้งหมดคือพระคริสต์ . . .

“ในทางกลับกัน มาร ‘ชักชวนให้มนุษย์ทำาชั่ว’ [โมโรไน  
7:17] ‘เขาได้ตกจากสวรรค์ . . .  เศร้าหมองตลอดกาล,’ 
[2  นีไฟ 2:18] และบัดนี้ทำางาน ‘เพื่อจะให้มนุษย์ทั้งปวง
เศร้าหมองเหมือนตัวเขา’ [2  นีไฟ 2:27] เขาคือผู้กล่าว 
เท็จและผู้แพ้ [ดู หลักคำาสอนและพันธสัญญา 93:25; ดู 
Bible Dictionary, “Devil,” 656 ด้วย]

“เดชานุภาพของพระผู้ช่วยให้รอดและอำานาจของมารไม่ 
สามารถเทียบกันได้เลย . . .  อย่างไรก็ตาม บนดาวพระ- 
เคราะห์ดวงน้ี ความช่ัวร้ายได้รับอนุญาตให้อยู่ในตำาแหน่ง 
ท่ีมีอิทธิพลในการให้โอกาสเราที่จะเลือกระหว่างความดี
กับความชั่ว” (ใน Conference Report, Apr. 2005, 50; 
หรือ เลียโฮน� พ.ค. 2005 หน้า 58)

โมโรไน 7
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เหล่าเทพปฏิบัติศาสนกิจแก่ผู้มีศรัทธาแรงกล้า—ภาชนะที่
เลือกสรรแล้วของพระเจ้า	(ดู	ข้อ 29–31)

คนเหล่านี้ได้รับการเตรียมให้แสดงประจักษ์พยานถึง	
พระคริสต์ต่อคนอื่นๆ	(ดู	ข้อ 31)

พระเจ้าทรงเตรียมทางให้ลูกที่เหลือของพระบิดาบนสวรรค์	
มีศรัทธา	(ดู	ข้อ 32)

เรากลับใจ	มาหาพระคริสต์	รับบัพติศมา	และมีศรัทธา	
เพื่อเราจะรอดได้	(ดู	ข้อ 34)

•	ประจักษ์พยานของท่านจะช่วยคนอื่นๆ เพิ่มพูนศรัทธาของ
พวกเขาได้อย่างไร

เชื้อเชิญนักศึกษาแต่ละคนให้อ่านโมโรไน 7:38–39 และเขียน
ย่อหน้าสั้นๆ บรรยายสิ่งที่พวกเขาจะทำาเพื่อเพิ่มพูนศรัทธาของ
พวกเขาในพระคริสต์

โมโรไน 7:44–48 “จิตกุศลไม่มีวันสูญสิ้น”

ก่อนชั้นเรียน ให้เตรียมสำาเนาแบบประเมินต่อไปนี้

ในระดับ 1–10 ท่านอยู่ระดับใดของการพัฒนาคุณลักษณะแต่ 
ละอย่างของจิตกุศล

(0 = ฉันไม่มีคุณลักษณะนี้ 10 = ฉันทำาคุณลักษณะนี้ได้ดีมาก)

วงกลมตัวเลขที่สะท้อนสถานะปัจจุบันของท่านมากที่สุด

อดทนนาน 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

มีน้ำาใจ 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ไม่ริษยา 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ไม่ผยอง 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ไม่แสวงหาเพื่อตน 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ไม่ขุ่นเคืองง่าย 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ไม่คิดชั่ว 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ไม่ชื่นชมยินดีใน	
ความชั่วช้าสามานย์

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ชื่นชมยินดีในความจริง 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ทนทุกสิ่ง 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

22,	25	(เหล่าเทพ)

23	(ศาสดาพยากรณ์)

25	(พระคัมภีร์และศรัทธา)

26	(การสวดอ้อนวอน)

28	(ศรัทธา)

32	(พระวิญญาณบริสุทธิ์)

ขอให้นักศึกษาอ่านข้อเหล่านี้ในโมโรไน 7 โดยมองหาพรที่พระ 
เจ้าทรงจัดเตรียมไว้เพื่อเราจะสามารถมาหาพระองค์และ “ยึด 
ม่ันในส่ิงท่ีดีไว้ทุกอย่าง” เขียนคำาตอบของนักศึกษาไว้บนกระดาน 
คำาตอบที่เป็นไปได้อยู่ในวงเล็บตามรายการข้างต้น

•	พรเหล่านี้ช่วยให้ท่านมาหาพระคริสต์อย่างไร

โมโรไน 7:27–39 วันแห่งปาฏิหาริย์ยังไม่หมด

ขอให้นักศึกษาเขียนรายชื่อปาฏิหาริย์ท่ีพวกเขาเคยอ่านในพระ
คัมภีร์ ท่านอาจต้องการเขียนคำาตอบของพวกเขาไว้บนกระดาน

•	ท่านจะตอบคำาถามในโมโรไน 7:27 ว่าอย่างไร

•	ท่านเคยเห็นปาฏิหาริย์อะไรบ้าง

•	ในโมโรไน 7:31 มอรมอนให้เหตุผลอะไรบ้างว่าทำาไมเหล่า 
เทพปรากฏต่อผู้คน (เพื่อเรียกพวกเขามาสู่การกลับใจ เพื่อ 
ทำางานแห่งพันธสัญญาของพระบิดา และเพื่อสอน “ภาชนะ
ที่เลือกสรรแล้วของพระเจ้า”)

อธิบายว่าใน โมโรไน 7:32–34 มอรมอนระบุปาฏิหาริย์เฉพาะ 

อย่างที่เราแต่ละคนรับได้ ขอให้นักศึกษาระบุปาฏิหาริย์เหล่านี้  

(คำาตอบอาจได้แก่ การนำาทางของพระวิญญาณบริสุทธิ์ สัม- 

ฤทธิผลแห่งพันธสัญญา พลังความสามารถในการทำาส่ิงใดก็ตาม 

ที่พระเจ้าทรงต้องการให้เราทำา การกลับใจ และความรอด)

•	พรเหล่านี้เป็นปาฏิหาริย์อย่างไร

ให้นักศึกษาจับคู่และอ่าน โมโรไน 7:29–35 ขอให้พวกเขาช่วย 

กันหาขั้นตอนท่ีพระเจ้าทรงใช้เพื่อนำาปาฏิหาริย์แห่งความรอด 

มาให้เรา หลังจากให้เวลามากพอแล้ว ให้นักศึกษาแบ่งปันคำา 

ตอบกับนักศึกษาคนอื่นๆ ในชั้น ขณะทำาเช่นนั้น ขอให้นักศึกษา

คนหนึ่งเขียนสรุปขั้นตอนไว้บนกระดาน อาจเป็นดังนี้

บทที่ 54
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อ่านและสนทนาโมโรไน 7:48 กับนักศึกษา เน้นว่ามอรมอนสอน 
เราว่าเราต้องทำาอะไรจึงจะ “เปี่ยมด้วยความรักนี้” หรือพัฒนา
จิตกุศล 

กระตุ้นนักศึกษาให้สำารวจคำาตอบในการประเมินตนเองอย่าง 
รอบคอบโดยมีข้อ  48 อยู่ในใจ และทำาเครื่องหมายด้านที่พวก 
เขาต้องการปรับปรุง เชื้อเชิญพวกเขาให้กลับหน้าใบประเมิน 
และเขียนส่ิงท่ีพวกเขาจะทำาเพ่ือให้ได้รับความรักอันบริสุทธ์ิของ 
พระคริสต์และมีจิตกุศลต่อผู้อื่นมากขึ้น

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นแบบอย่างที่สมบูรณ์พร้อมของจิตกุศล  
สรุปบทเรียนนี้โดยแบ่งปันคำากล่าวต่อไปนี้ของเอ็ลเดอร์โจเซฟ 
บี. เวิร์ธลิน (1917–2008) แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

“ขอให้ทราบว่าพระองค์จะประทานจิตกุศลให้ผู้ที่แสวงหา 

เท่านั้น ให้ผู้ที่สวดอ้อนวอนทูลขอสิ่งนี้อย่างจริงจังเท่านั้น 

เฉพาะผู้ที่เป็นสานุศิษย์ของพระคริสต์เท่านั้น ก่อนที่เราจะ 

เต็มไปด้วยความรักอันบริสุทธิ์นี้ เราต้องเริ่มที่จุดเริ่มต้น 

ด้วยหลักธรรมข้อแรกของพระกิตติคุณ เราต้องมี ‘หนึ่ง  

ศรัทธาในพระเจ้าพระเยซูคริสต์’ [หลักแห่งความเชื่อ 1:4]” 

(ใน Conference Report, Oct. 1998, 32; หรือ เลียโฮน� 

ม.ค. 1979 หน้า 29)

แสดงประจักษ์พยานของท่านถึงอิทธิพลของจิตกุศลในชีวิตท่าน

เชื่อทุกสิ่ง 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

หวังทุกสิ่ง 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

อดทนทุกสิ่ง 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

เชื้อเชิญนักศึกษาให้อ่านโมโรไน 7:44, 46 และ 1 โครินธ์ 13:13

•	มอรมอนและอัครสาวกเปาโลให้ความสำาคัญเพียงใดต่อจิต
กุศล

เขียนคำาว่า จิตกุศล บนกระดาน เชิญนักศึกษาคนหนึ่งอ่าน 
โมโรไน 7:45–47 (สังเกตว่าข้อ 45 เป็นข้อผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ 

) ขอให้นักศึกษาหยุดครู่หนึ่งหลังจากอ่านคำาบรรยายแต่ละ
คำาของจิตกุศล แต่ละครั้งที่หยุด ขอให้นักศึกษาอีกคนหนึ่งเขียน
คำาบรรยายบนกระดาน (สังเกตว่าคำาบรรยายเหล่านี้อยู่ในแบบ
ประเมิน)

ขณะที่นักศึกษาศึกษาข้อเหล่านี้ด้วยกัน ท่านอาจต้องการนำา 
พวกเขาไปที่คำากล่าวของเอ็ลเดอร์ดัลลิน  เอช. โอ๊คส์ และเอ็ล- 
เดอร์เจฟฟรีย์  อาร์. ฮอลแลนด์ในคู่มือนักศึกษาหน้า  393–394 
คำากล่าวของเอ็ลเดอร์โอ๊คส์มีอยู่ในดีวีด	ี A 	ด้วย

•	ท่านคิดว่าเหตุใดเราจึงไม่เป็นอะไรเลยถ้าเราไม่มีจิตกุศล

เพ่ือช่วยนักศึกษาประเมินว่าพวกเขากำาลังพัฒนาจิตกุศลใน 
ชีวิตอย่างไร ให้แจกแบบประเมิน เน้นว่าคำาตอบของพวกเขา
เป็นเรื่องส่วนตัว ไม่ต้องส่งคืน

โมโรไน 7
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เชิญนักศึกษาคนหนึ่งอ่านหลักคำาสอนและพันธสัญญา 29: 
46–47 ขอให้นักศึกษาอธิบายข้อเหล่านี้ด้วยคำาพูดของพวกเขา
เอง

บอกนักศึกษาว่าขณะที่สังคมชาวนีไฟวนลงไปสู่ความชั่วร้าย 
มอรมอนเขียนสาส์นฉบับหนึ่งถึงโมโรไนบุตรชายเกี่ยวกับการ
โต้เถียงในศาสนจักรเรื่องบัพติศมาทารก

แนะนำานักศึกษาให้อ่านโมโรไน 8:4–24 เป็นส่วนตัวโดยขีดเส้น
เน้นคำาแนะนำาที่พวกเขาค้นพบเกี่ยวกับเด็กเล็กๆ และการชดใช้ 
ของพระเยซูคริสต์ จากนั้นให้พวกเขาทำางานเป็นส่วนตัวหรือ 
เป็นคู่หรือเป็นกลุ่มเล็กๆ โดยเขียนข้อความมากเท่าที่จะมากได้ 
ว่าเหตุใดเด็กเล็กๆ ไม่ต้องรับบัพติศมา เพื่อให้พวกเขาเริ่มทำา  
ท่านอาจจะอ่านโมโรไน 8:8 และเขียนบนกระดานว่า เด็กเล็กๆ 
บริสุทธิ์

หลังจากนักศึกษามีเวลาศึกษาข้อ  8–24 แล้ว เชื้อเชิญพวกเขา
ให้แบ่งปันข้อความให้กัน

•	คำากล่าวเหล่านี้แสดงให้เห็นพระเมตตาของพระผู้เป็นเจ้าใน
ทางใด

•	เราเรียนรู้อะไรได้บ้างจากถ้อยคำาของมอรมอนเกี่ยวกับคนที่ 
“ปราศจากกฎ” (ดู โมโรไน 8:22)

เพ่ือช่วยให้นักศึกษาเข้าใจความหมายของข้อความเหล่านี้ดีขึ้น 
ท่านอาจแบ่งปันคำาอธิบายต่อไปนี้บางส่วนหรือทั้งหมด

“เด็กเล็กๆ . . .  ไม่สามารถทำาบาป” (โมโรไน 8:8) เพราะเหตุใด 
เพราะพวกเขาไม่ต้องรับผิดชอบต่อพระเจ้า (ดู คพ. 29:47) ถ้า 
พวกเขาทำาผิดบางอย่าง การกระทำาของพวกเขาไม่ถือว่าเป็นบาป 
การชดใช้ของพระเยซูคริสต์ครอบคลุมการทำาผิดของคนที่ยังรับ
ผิดชอบไม่ได้

“[พระคริสต์] จึงนำาคำาสาปแช่งต่ออาดัมไปจากพวกเขา” (โมโรไน 
8:8) การล่วงละเมิดของอาดัมนำาความตายทางร่างกาย (การ 
แยกร่างกายจากวิญญาณ) และความตายทางวิญญาณ (การ 
แยกจากพระผู้เป็นเจ้า) มาสู่มวลมนุษย์ โดยผ่านการชดใช้ พระ
เยซูคริสต์ทรงเอาชนะความตายเหล่าน้ี—ทุกคนจะฟื้นคืนชีวิต 
และทุกคนจะกลับไปหาพระผู้เป็นเจ้าเพื่อรับการพิพากษา (ดู  
ฮีลามัน 14:15–19; มอรมอน 9:12–13) เด็กเล็กๆ ได้รับผล 
กระทบจากการตก แต่การชดใช้ไถ่พวกเขา—และคนทั้งปวง— 
จากการตก เด็กเล็กๆ ไม่ได้รับโทษเพราะการล่วงละเมิดของ 
อาดัม (ดู หลักแห่งความเชื่อ 1:2)

โมโรไน 8–9

บทที ่   55

บทนำา
พระคัมภีร์ช่วงนี้ประกอบด้วยสาส์นสองฉบับที่มอรมอนเขียนถึง 

โมโรไนบุตรชาย ในสาส์นฉบับแรก มอรมอนเน้นเร่ืองพระเมตตา 

ของพระผู้เป็นเจ้าและการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ช่วยเด็กเล็ก 

ให้รอดได้อย่างไร ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจว่าเพราะการชดใช้ “เด็ก 

เล็กๆ บริสุทธิ์” และไม่ต้องรับบัพติศมา (ดูโมโรไน 8:8–12) เมื่อ 

ท่านมาถึงช่วงท้ายของสาส์น ท่านสามารถช่วยให้นักศึกษาเข้า 

ใจได้ว่าเม่ือพวกเขาดำาเนินชีวิตตามหลักธรรมและศาสนพิธีเบ้ือง 

ต้นของพระกิตติคุณ พวกเขาย่อมตรึงแน่นอยู่กับความชอบธรรม 

ตลอดชีวิตและพร้อมกลับไปที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้า

ในสาส์นฉบับท่ีสอง มอรมอนเศร้าโศกกับสภาพเลวทรามของชาว 

นีไฟและชาวเลมันในสมัยของเขา และเพิ่มเติมคำาแนะนำาและ 

คำาปลอบโยนสำาหรับคนที่ยังคงชอบธรรมในช่วงที่ยากลำาบาก

มอรมอนและโมโรไนยังคงซื่อสัตย์แม้จะแวดล้อมด้วยบาปร้าย 

แรง คำาเขียนของมอรมอนเปิดโอกาสอันดีย่ิงให้เน้นความสำาคัญ 

ของความตั้งใจแน่วแน่วว่าจะดำาเนินชีวิตอย่างชอบธรรมโดยไม่

คำานึงถึงความชั่วร้ายรอบตัวเรา

หลักคำาสอนและหลักธรรมบางประการ
•	เด็กเล็กๆ ไม่ต้องรับบัพติศมาเพราะพวกเขา  “มีชีวิตอยู่ใน 

พระคริสต์” (ดู โมโรไน 8:4–24)

•	ศรัทธาในพระคริสต์ การกลับใจ บัพติศมา และการรับพระ
วิญญาณบริสุทธิ์นำาเราไปหาพระผู้เป็นเจ้า (ดู โมโรไน 8: 
25–26)

•	ความโกรธแยกเราจากพระวิญญาณของพระเจ้า (ดู  โมโรไน 
9:1–21)

•	ตามศรัทธาของเรา พระเยซูคริสต์จะทรงยกเราขึ้นแม้เมื่อเรา
แวดล้อมไปด้วยความชั่วร้ายอย่างยิ่ง (ดู โมโรไน 9:22–26)

ข้อเสนอแนะสำาหรับการสอน
โมโรไน 8:4–24 เด็กเล็กๆ ไม่ต้องรับบัพติศมาเพราะ
พวกเขา ”มีชีวิตอยู่ในพระคริสต์”

ขอให้นักศึกษานึกถึงครั้งสุดท้ายที่พวกเขาอุ้มทารกแรกเกิด เชื้อ
เชิญพวกเขาให้บอกคำาที่จะใช้บรรยายประสบการณ์นั้นหรือคำา
ที่จะใช้บรรยายเด็กแรกเกิด
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การกลับใจและศรัทธา	→ บัพติศมาและการทำาให้	
พระบัญญัติสมบูรณ์

การทำาให้พระบัญญัติ
สมบูรณ์	→

การปลดบาป

การปลดบาป	→ ความอ่อนโยนและ	
ความนอบน้อมแห่งใจ

ความอ่อนโยนและความ
นอบน้อมแห่งใจ	→

การมาเยือนของ	
พระวิญญาณบริสุทธิ์

การมาเยือนของพระ
วิญญาณบริสุทธิ์	→

ความหวังและความรักอัน
บริบูรณ์	ซึ่งอดทนโดยความ
ขยันหมั่นเพียรต่อการสวด
อ้อนวอนจนที่สุดจะมาถึง
เมื่อเราจะพำานักอยู่กับ	
พระผู้เป็นเจ้า

•	การกระทำาเหล่านี้นำาไปสู่พรที่มอรมอนระบุไว้ในทางใด

•	หลักธรรมบางประการที่เขียนไว้บนกระดานเป็นวัฏจักรไม่ใช่
เหตุการณ์เดี่ยวๆ ในทางใด

เตือนชั้นเรียนว่า โมโรไน 8:22 กล่าวว่า “เด็กเล็กๆ” และคนที่  
“ปราศจากกฎ” “มีชีวิตอยู่ในพระคริสต์” ผ่านพลังแห่งการไถ่ของ 
พระองค์

•	สำาหรับท่านแล้ว “มีชีวิตอยู่ในพระคริสต์” หมายความว่า
อย่างไร

•	หลักธรรมบนกระดานช่วยให้เราทุกคน “มีชีวิตอยู่ในพระคริสต์” 
อย่างไร

โมโรไน 9:1–21 ความโกรธแยกเราจากพระวิญญาณ 
ของพระเจ้า

เชื้อเชิญนักศึกษาให้พิจารณาด้านต่างๆ ที่ส่งผลต่อเราเมื่อเรารู้
สึกโกรธ ตัวอย่างเช่น ขอให้พวกเขาอธิบายว่าความโกรธส่งผล 
อย่างไรเมื่อพวกเขา

1. ปิดประตู

2. รับโทรศัพท์

3. เดินไปตามถนน

4. พูดคุยกับคนอื่นๆ

5. สวดอ้อนวอน

“เป็นการลบหลู่อย่างรุนแรงต่อพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้า [ที่จะ]  
ให้บัพติศมาเด็กเล็กๆ” (โมโรไน 8:9) เพราะเหตุใด เนื่องจาก 
การชดใช้ครอบคลุมการทำาผิดของเด็กท่ีรับผิดชอบไม่ได้ การให้ 
บัพติศมาพวกเขาจึงแสดงให้เห็นว่าขาดศรัทธาในเดชานุภาพ 
แห่งการชดใช้ มอรมอนกล่าวว่าเราควรให้บัพติศมาเฉพาะคนที่ 
“สามารถทำาบาป” (โมโรไน 8:10)

“เด็กเล็กๆ ไม่สามารถกลับใจได้” (โมโรไน 8:19) การกลับใจ 
มีไว้สำาหรับคนที่รู้จักผิดชอบ เด็กที่อายุต่ำากว่าแปดขวบและคน
ที่พิการทางสมองที่อายุสมองน้อยกว่าแปดขวบไม่ต้องมีการ 
กลับใจ

เป็นพยานถึงความรักและพระเมตตาของพระบิดาบนสวรรค์ 
และพระเยซูคริสต์ในการจัดหาวิธีเพื่อการไถ่เด็กเล็กๆ และเพื่อ 
ให้ทุกคนท่ีไม่สามารถรับผิดชอบการกระทำาของตนในความเป็น 
มรรตัยได้อย่างเต็มที่

โมโรไน 8:25–26 ศรัทธาในพระคริสต์ การกลับใจ บัพ- 
ติศมา และการรับพระวิญญาณบริสุทธ์ินำาเราไปหาพระ 
ผู้เป็นเจ้า 

นำาไม้อันหน่ึงมาช้ันเรียน ท่ีปลายไม้ด้านหน่ึงเขียนว่า ก�รกระทำ� 
และปลายอีกด้านหน่ึงเขียนว่า ผล เพ่ือนำาเข้าสู่โมโรไน 8:25–26 
ให้หยิบตรงปลายไม้ที่เขียนว่า ก�รกระทำ� ขึ้นมา ให้นักศึกษา 
เห็นว่าเม่ือท่านหยิบปลายด้านหน่ึง ท่านก็หยิบปลายอีกด้านหน่ึง 
ขึ้นมาเช่นกัน ขอให้นักศึกษาบอกหลักธรรมที่บทเรียนอุปกรณ์
เรื่องนี้แสดงให้เห็น (การกระทำามีผลตามมาเสมอ)

เชื้อเชิญนักศึกษาให้เสนอแนะตัวอย่างของการเลือกทั้งดีและ
ไม่ดีที่ผู้คนจะทำาและตัวอย่างที่แสดงว่าการเลือกเหล่านั้นส่ง
ผลกระทบต่ออนาคตของพวกเขาได้อย่างไร

•	อะไรน่าจะเป็นผลดีที่สุดสำาหรับการกระทำาทุกอย่างของท่าน
บนโลกนี้

อธิบายว่าในโมโรไน 8:25–26 มอรมอนระบุการเลือกท่ีชอบธรรม 
และผลของการเลือกเหล่านั้น ขอให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่าน ให้ 
คนที่เหลือมองหาตัวอย่างของการกระทำาและผลในข้อเหล่านี้ 
เขียนไว้บนกระดาน โดยวาดลูกศรระหว่างการกระทำากับผลดัง 
แสดงไว้ในแผนภูมิต่อไปนี้ (ท่านอาจต้องการแสดงให้ดูหนึ่ง 
หรือสองตัวอย่างก่อนที่นักศึกษาจะอ่านข้อเหล่านี้)

โมโรไน 8–9
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•	ท่านเห็นหลักฐานอะไรในโลกที่ยืนยันว่าบางคนมีใจเกินกว่า
จะรู้สึก

•	เราจะทำาอะไรได้บ้างเพ่ือหลีกเลี่ยงการเป็นคนมีใจเกินกว่า
จะรู้สึก

ท่านอาจใช้เวลาสักครู่เพื่อเปรียบเทียบคำาบรรยายของมอรมอน
เก่ียวกับสังคมชาวนีไฟในข้อเหล่านี้กับคำาบรรยายของเขาเก่ียว
กับผู้ติดตามพระเยซูคริสต์ใน โมโรไน 7:3–4

โมโรไน 9:22–26 ตามศรัทธาของเรา พระเยซูคริสต์จะ
ทรงยกเราขึ้นแม้เมื่อรอบตัวเราแวดล้อมไปด้วยความ
ชั่วร้ายอย่างยิ่ง

นำาเสื้อชูชีพมาด้วย (หรือให้ดูรูปหรือบรรยายให้ฟัง)

ถามชั้นเรียนว่าเหตุใดแม้แต่คน 
ว่ายน้ำาเป็นก็อาจต้องการใช้เส้ือ 
ชูชีพในน้ำาลึก (ในระหว่างการ
สนทนา ชี้ให้เห็นว่าเมื่อเราใช้ 
เสื้อชูชีพอย่างถูกต้อง เสื้อดัง 
กล่าวจะกันไม่ให้เราจมน้ำา ไม่
ว่าน้ำาจะลึกเพียงใดหรือคนว่าย
น้ำาจะอ่อนแรงแค่ไหน)

เชิญนักศึกษาสองสามคนอ่านโมโรไน 9:22, 25–26 ก่อนจะอ่าน 

ขอให้นักศึกษาท่ีเหลือมองหา “เส้ือชูชีพ” ทางวิญญาณท่ีมอรมอน 

และโมโรไนใช้

นักศึกษาพึงเห็นว่าศรัทธาที่มอรมอนและโมโรไนมีต่อพระบิดา 

บนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ปกปักรักษาพวกเขาทางวิญญาณ 

เชื้อเชิญนักศึกษาให้แบ่งปันวลีจากข้อ 22 และ 25–26 ซึ่งแสดง

ให้เห็นศรัทธาอันยิ่งใหญ่นี้ คำาตอบของนักศึกษาอาจได้แก่

ข้อ 22—“พ่อเสนอลูกต่อพระผู้เป็นเจ้า . . .  พ่อวางใจในพระคริสต์ 

ว่าลูกจะได้รับการช่วยให้รอด . . .  พ่อสวดอ้อนวอนต่อพระผู้เป็น 

เจ้าว่าพระองค์จะทรงไว้ชีวิตลูก”

ข้อ 25— “จงซื่อสัตย์ในพระคริสต์ . . .  ขอให้พระคริสต์ทรงยก 

ลูกขึ้น . . .  ขอให้ความทุกขเวทนาและการสิ้นพระชนม์ของพระ 

องค์, และการแสดงพระวรกายต่อบรรพบุรุษของเรา, และพระ 

เมตตาและความอดกล้ันของพระองค์, และความหวังในรัศมีภาพ 

ของพระองค์และชีวิตนิรันดร์, จงสถิตอยู่ในใจลูกตลอดกาล.”

6. อ่านพระคัมภีร์

7. รู้สึกต่อผู้อื่น

8. รู้สึกต่อตนเอง

9. รู้สึกถึงพระวิญญาณ

เชื้อเชิญนักศึกษาให้อ่านโมโรไน 9:3 โดยมองหาข้อสังเกตของ
มอรมอนเกี่ยวกับชาวนีไฟ

•	ท่านคิดว่าการท่ีชาวนีไฟไม่ยอมกลับใจน่าจะเก่ียวข้องอย่างไร 
กับความรู้สึกโกรธกันของพวกเขา

เชิญนักศึกษาคนหนึ่งอ่านโมโรไน 9:4

•	ท่านคิดว่าเหตุใดบางครั้งคนไม่ชอบธรรมจึงตอบสนองพระ
วจนะของพระผู้เป็นเจ้าด้วยความโกรธ

•	ความโกรธสามารถเข้ามาในชีวิตเราได้อย่างแยบยลด้วยวิธี
ใดบ้าง

ขอให้นักศึกษาแบ่งปันวิธีที่พวกเขาพบเพื่อควบคุมหรือหลีก
เลี่ยงความโกรธ

ชี้ให้เห็นว่าความโกรธส่งผลเสียอย่างมากได้ เชื้อเชิญนักศึกษา
ให้อ่านโมโรไน 9:5, 9–11, 18–20 ในใจโดยสังเกตการกระทำา 
หรือเจตคติที่อาจเป็นผลจากความโกรธของชาวนีไฟ หลังจาก 
นักศึกษามีเวลาอ่านและคิดแล้ว เชื้อเชิญพวกเขาให้แบ่งปันสิ่ง
ที่พบ คำาตอบอาจได้แก่

ข้อ 5—ไม่กลัวความตาย ไม่มีความรักต่อกัน กระหายเลือดและ
การแก้แค้นอยู่ตลอดเวลา

ข้อ 9—ไม่สนใจเรื่องพรหมจรรย์และความบริสุทธิ์

ข้อ 11—ปราศจากอารยธรรม

ข้อ 18—ไม่มีระเบียบและไม่มีความเมตตา

ข้อ 19— มิจฉาทิฐิ ความป่าเถื่อน เบิกบานในทุกสิ่งนอกจากสิ่ง
ที่ดี

ข้อ 20—ปราศจากหลักธรรม มีใจเกินกว่าจะรู้สึก

ท่านสามารถใช้คำาถามต่อไปนี้เพื่อสำารวจประเด็นดังกล่าวเพ่ิม
เติม

•	ท่านคิดว่า “มีใจเกินกว่าจะรู้สึก” หมายความว่าอะไร (ดูคำา 
กล่าวของเอ็ลเดอร์นีล เอ. แม็กซ์เวลล์และประธานบอยด์ เค. 
แพคเกอร์ในคู่มือนักศึกษาหน้า 398–399)

บทที่ 55
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ให้นักศึกษาใช้เวลาสักสองสามนาทีไตร่ตรองว่าพวกเขาจะยัง
คงพัฒนาศรัทธาต่อไปอย่างไรเพื่อให้พวกเขาอยู่เหนือโลกและ 
บรรลุพันธกิจส่วนตัวบนแผ่นดินโลก ท่านอาจต้องการกระตุ้น 
พวกเขาให้บันทึกความคิดของพวกเขาเป็นลายลักษณ์อักษร

เชื้อเชิญนักศึกษาให้แบ่งปันประจักษ์พยานว่าศรัทธาในพระ
ผู้เป็นเจ้าพระบิดาและพระเยซูคริสต์ให้พลังพวกเขาเอาชนะ
ความชั่วร้ายของโลกอย่างไร

ข้อ 26—“ขอให้พระคุณของพระผู้เป็นเจ้าพระบิดา . . .  และพระ 
เจ้าพระเยซูคริสต์ของเรา. . .  จะอยู่, และจะสถิตอยู่กับลูกตลอด- 
กาล.”

•	การท้าทายของเราคล้ายคลึงกับการท้าทายที่มอรมอนและ
โมโรไนประสบในด้านใด

•	การตอบสนองการท้าทายของมอรมอนช่วยเราได้อย่างไร

เชิญนักศึกษาคนหนึ่งอ่าน โมโรไน 9:6

•	ข้อนี้สะท้อนศรัทธาของมอรมอนอย่างไร

ขณะนักศึกษาตอบ ช่วยให้พวกเขาเห็นว่าเมื่อศรัทธาที่เรามีต่อ
พระผู้เป็นเจ้าแรงกล้า การกระทำาของผู้อื่นจะไม่ขัดขวางเราให้
ทำาสิ่งถูกต้อง

โมโรไน 8–9
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•	การมี “ใจจริง” หมายความว่าอย่างไร มี “เจตนาแท้จริง”  
หมายความว่าอย่างไร

•	อะไรคือบทบาทของพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ในการช่วยให้เรา
ได้รับประจักษ์พยาน

•	พระวิญญาณจะเป็นพยานต่อเราด้วยวิธีใดบ้าง

•	คำาสัญญาของโมโรไนยังคงประยุกต์ใช้กับเราได้อย่างไรแม้
หลังจากเรามีประจักษ์พยานในพระคัมภีร์มอรมอนแล้ว

แบ่งปันข้อสังเกตของประธานบอยด์  เค. แพคเกอร์ว่าท่านได้รับ 
ประจักษ์พยานในพระคัมภีร์มอรมอนอย่างไร (ดูในคู่มือนักศึกษา 
หน้า 401 ดูดีวีด	ี A 	ด้วย)

•	โมโรไน 10:3–5 สอนอะไรเกี่ยวกับการได้รับหรือทำาให้ประ- 
จักษ์พยานเข้มแข็ง

•	ตามที่ประธานแพคเกอร์กล่าว เหตุใดจึงไม่ฉลาดที่จะคาด 
หวังประสบการณ์อันน่าตื่นตาตื่นใจทางวิญญาณเมื่อแสวง 
หาประจักษ์พยาน

•	ประธานแพคเกอร์สอนว่า “หากท่านบำารุงเลี้ยง [ประจักษ ์
พยาน] มันจะเติบโต และหากท่านไม่บำารุงเล้ียง มันจะเห่ียว- 
แห้งไป” (ใน Conference Report, Apr. 2005, 7; หรือ  
เลียโฮน� พ.ค. 2005 หน้า 9) ท่านคิดว่า บำารุงเล้ียงประจักษ์ 
พยานหมายความว่าอย่างไร เหตุใดประจักษ์พยานจึงเหี่ยว- 
แห้งถ้าไม่ได้รับการบำารุงเลี้ยง

เพื่อสนทนาเพ่ิมเติมว่าเราจะได้รับและทำาให้ประจักษ์พยาน 
เข้มแข็งผ่านการศึกษาพระคัมภีร์อย่างไร ท่านอาจแบ่งปันคำา 
กล่าวของเอ็ลเดอร์บรูซ  อาร์. แมคคองกีในคู่มือนักศึกษาหน้า 
401–402 และคำากล่าวของประธานกอร์ดอน  บี. ฮิงค์ลีย์ หน้า 
402 คำากล่าวของเอ็ลเดอร์แมคคองกีมีอยู่ในดีวีด ี B  ด้วย

เชื้อเชิญนักศึกษาให้แบ่งปันว่าพวกเขาได้ทำาอะไรบ้างเพื่อให้ได้
รับประจักษ์พยานในพระคัมภีร์มอรมอน

โมโรไน 10:8–30 พระเจ้าทรงมอบของฝ่ายประทาน
ฝ่ายวิญญาณให้คนซื่อสัตย์

อธิบายว่าในประจักษ์พยานสุดท้ายของเขา โมโรไนสอนความ
สำาคัญเกี่ยวกับของประทานแห่งพระวิญญาณ เขียนพระคัมภีร์
อ้างอิงต่อไปนี้บนกระดาน

โมโรไน 10

บทที ่   56

บทนำา
ในประจักษ์พยานสุดท้ายของโมโรไน เขาแนะนำาเราให้เอาใจใส่ 
หลักธรรมสามประการ หนึ่ง เขาเขียนเกี่ยวกับความสำาคัญของ 
การรู้ความจริงของพระคัมภีร์มอรมอนด้วยตนเอง เมื่อท่านมา 
ถึงตอนจบของหลักสูตรพระคัมภีร์มอรมอนปีนี้ ท่านสามารถ 
ช่วยนักศึกษาให้ใคร่ครวญประจักษ์พยานในพระคัมภีร์มอรมอน 
ของพวกเขา พวกเขาเคยสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับความจริงของ 
หนังสือศักด์ิสิทธ์ิเล่มน้ีหรือไม่ ประจักษ์พยานของพวกเขาเติบโต 
หรือไม่

สอง โมโรไนเน้นเรื่องการแสวงหาของประทานฝ่ายวิญญาณที่ 
พระบิดาบนสวรรค์ทรงมอบให้ลูกที่ซื่อสัตย์ของพระองค์ ขณะ 
ศึกษาและสนทนาหลักธรรมนี้ นักศึกษาจะได้เห็นความหลาก
หลายและความกว้างของประทานฝ่ายวิญญาณที่มีให้พวกเขา

สุดท้าย โมโรไนแนะนำาเราให้ “มาหาพระคริสต์” เพื่อเราจะ “ดี
พร้อมในพระคริสต์” และ “บริสุทธิ์, ปราศจากมลทิน” (โมโรไน 
10:32–33)

หลักคำาสอนและหลักธรรมบางประการ
•	เมื่อเราทูลถามด้วยศรัทธา พระผู้เป็นเจ้าทรงแสดงความจริง 

ของพระคัมภีร์มอรมอนให้ประจักษ์ต่อเราโดยอำานาจของ 
พระวิญญาณบริสุทธิ์ (ดู โมโรไน 10:1–7)

•	พระเจ้าทรงมอบของประทานฝ่ายวิญญาณให้คนซื่อสัตย์ (ดู 
โมโรไน 10:8–30)

•	การชดใช้ทำาให้เราดีพร้อมเมื่อเรามาหาพระคริสต์ (ดู โมโรไน 
10:30–33)

ข้อเสนอแนะสำาหรับการสอน
โมโรไน 10:1–7 เมื่อเราทูลถามด้วยศรัทธา พระผู้เป็น 
เจ้าทรงแสดงความจริงของพระคัมภีร์มอรมอนให้ประ- 
จักษ์ต่อเราโดยอำานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์
 อธิบายว่า โมโรไน 10 ประกอบด้วยข่าวสารสุดท้ายของโมโรไน 
ข่าวสารส่วนแรกเน้นเรื่องการได้ประจักษ์พยานในพระคัมภีร์
มอรมอน ขอให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่าน โมโรไน 10:3–5  หรือ
ท่องจากความทรงจำา

•	ตามที่กล่าวไว้ในข้อเหล่านี้ อะไรคือบทบาทของแต่ละบุคคล
ในการแสวงหาประจักษ์พยาน
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โมโรไน 10:30–33 การชดใช้ทำาให้เราดีพร้อมเมื่อเรา
มาหาพระคริสต์

เขียนบนกระดานว่า เหตุก�รณ์ครั้งเดียว และ กระบวนก�ร 
ชั่วชีวิต

•	“มาหาพระคริสต์” หมายความว่าอย่างไร

ดึงความสนใจของนักศึกษามายังคำาท่ีท่านเขียนไว้บนกระดาน 
และเชื้อเชิญพวกเขาให้ไตร่ตรองคำาถามนี้

•	การมาหาพระคริสต์เป็นเหตุการณ์ครั้งเดียวหรือกระบวนการ
ชั่วชีวิต

เขียนช่ือต่อไปน้ีบนกระดาน (หรือเขียนช่ือบุคคลอ่ืนในพระคัมภีร์ 
มอรมอนถ้าท่านชื่นชอบมากกว่า)

อีนัส

ผู้คนของกษัตริย์เบ็นจามิน

แอลมาผู้บุตร

กษัตริย์ลาโมไน

บิดาของกษัตริย์ลาโมไน

ชาวโซรัม

•	เหตุการณ์คร้ังเดียวเหตุการณ์ใดท่ีช่วยให้แต่ละคนหรือแต่ละ 
กลุ่มนี้มาหาพระคริสต์

•	ท่านเห็นหลักฐานอะไรยืนยันว่าแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มนี้
ประสบกระบวนการชั่วชีวิตของการมาหาพระคริสต์เช่นกัน

ขอให้นักศึกษาอ่าน โมโรไน 10:30, 32–33

•	โมโรไนแนะนำาเราให้ทำาอะไรเพ่ือเราจะ “ดีพร้อมในพระคริสต์”

•	วลีใดในข้อ 33 พูดถึงคนท่ีได้รับการทำาให้ดีพร้อมในพระคริสต์ 
(คำาตอบอาจได้แก่ “ได้รับการชำาระให้บริสุทธิ์ในพระคริสต์” 
“การปลดบาปของท่าน” และ “บริสุทธิ์, ปราศจากมลทิน”)

•	เราจะจำาเหตุการณ์ทางวิญญาณของชีวิตเราที่นำาเรา “มาหา
พระคริสต์และได้รับการทำาให้ดีพร้อมในพระองค์” ได้อย่างไร

เชื้อเชิญนักศึกษาให้ยกตัวอย่างว่าพระคัมภีร์มอรมอนช่วยให้
พวกเขาใกล้ชิดพระผู้ช่วยให้รอดมากขึ้นและพยายามได้รับการ 
“ทำาให้ดีพร้อมในพระองค์” อย่างไร

โมโรไน	10:9–18

คพ.	46:13–25

1 โครินธ์	12:8–11

แบ่งช้ันเรียนออกเป็นสามกลุ่ม ขอให้แต่ละกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ 
หนึ่งช่วงที่เขียนไว้บนกระดาน ให้แต่ละกลุ่มระบุของประทาน 
แห่งพระวิญญาณที่ระบุไว้ในช่วงพระคัมภีร์ของพวกเขา มอบ
หมายให้นักศึกษาคนหน่ึงจากแต่ละกลุ่มเขียนคำาตอบของกลุ่ม
ไว้บนกระดาน

•	ท่านเห็นความคล้ายคลึงอะไรบ้างระหว่างรายการทั้งสาม 
ท่านเห็นความแตกต่างอะไรบ้าง

อธิบายว่าของประทานฝ่ายวิญญาณมีมากกว่าที่กล่าวไว้ในบท 
เหล่าน้ี ขอให้นักศึกษาคนหน่ึงอ่านคำากล่าวของเอ็ลเดอร์มาร์วิน 
เจ. แอชตันในคู่มือนักศึกษาหน้า 402–403

•	ตามที่กล่าวไว้ในโมโรไน 10:8 และ หลักคำาสอนและพันธ- 
สัญญา 46:8–12 เหตุใดพระเจ้าทรงแบ่งปันของประทาน
เหล่านี้

เช้ือเชิญนักศึกษาให้เล่าตอนท่ีพวกเขาเห็นผู้คนได้ประโยชน์จาก 
ของประทานอย่างใดอย่างหนึ่ง

ท่านอาจต้องการชี้ให้เห็นว่าโมโรไนสอนว่าของประทานฝ่าย 
วิญญาณมาถึงแต่ละคนตามความปรารถนาของบุคคลนั้น (ดู 
โมโรไน 10:17) เช่นเดียวกับพรท้ังหมด ของประทานฝ่ายวิญญาณ 
มาตามพระประสงค์ของพระเจ้าด้วย (ดู 3 นีไฟ 18:20; โมโรไน  
7:33) พระเจ้าทรงเปิดเผยว่าเราควรแสวงหาของประทานเหล่า
นี้อย่างตั้งใจจริง (ดู คพ. 46:8)

•	เหตุใดจึงควรแสวงหาของประทานแห่งพระวิญญาณ ท่าน
คิดว่าเราต้องทำาอะไรเพื่อแสวงหาของประทานเหล่านี้

ให้นักศึกษาอ่านโมโรไน 10:19–20, 24 และระบุเหตุผลว่าทำาไม
บางครั้งจึงนำาของประทานแห่งพระวิญญาณไปจากผู้คน

ถ้านักศึกษามีคำาถามเกี่ยวกับของประทานฝ่ายวิญญาณที่พระ 
เจ้าทรงแบ่งปันให้พวกเขา กระตุ้นพวกเขาให้อ่านในคู่มือนัก 
ศึกษา หน้า 402–403

โมโรไน 10
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กระตุ้นนักศึกษาแต่ละคนให้เขียนประจักษ์พยานของตนเกี่ยว 

กับพระคัมภีร์มอรมอนไว้ด้านหลังคู่มือนักศึกษาหรือในบันทึก 

ส่วนตัว ท่านอาจกระตุ้นนักศึกษาให้แสดงประจักษ์พยานเกี่ยว 

กับพระคัมภีร์มอรมอนในระหว่างการประชุมอดอาหารและแสดง 

ประจักษ์พยานคร้ังต่อไปด้วย สุดท้าย ใช้โอกาสน้ีแสดงประจักษ์ 

พยานของท่านเองเกี่ยวกับพระคัมภีร์มอรมอน กระตุ้นนักศึกษา

ให้ศึกษาพระคัมภีร์มอรมอนไปชั่วชีวิต

โมโรไน 10:27, 34 ประจักษ์พยานสุดท้ายของโมโรไน 

 ให้นักศึกษาอ่าน โมโรไน 10:27, 34

•	ถ้อยคำาของโมโรไนออกมาประหนึ่งท่านกำาลังพูดออกมาจาก
ภัสมธุลีอย่างไร

ให้นักศึกษาอ่าน 2  นีไฟ 3:18–20 และทำาอ้างโยงกับ โมโรไน 
10:27

•	ถ้าท่านเขียนประจักษ์พยานเกี่ยวกับพระคัมภีร์มอรมอนให้
ผู้คนในสมัยของเรา ท่านจะเขียนอะไร

บทที่ 56
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