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แหล่งช่วยเหลือสำหรับครู 
พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนถึงความสำคัญของการเชื่อฟ้งและการสอนพระบัญญัติเมื่อพระองค์ตรัสว่า 
"ผู้ใดท่ีประพฤติและสอนตามพระบัญญัติ ผู้นั้นจะได้ชื่อว่าเป็นใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์" (ม,ทธิว 5:19) ท่าน 
ได้รับความรับผิดชอบอันสักดสิทธที่จะช่วยให้เด็กเรียนรูวิธีที่จะรักษาพันธสัญญาบัพติศมาและให้การ 
รับใช้เด็กหญิงแต่ละคนเตรียมตัวที่จะเป็นเยาวชนหญิง และเด็กชายแต่ละคนเตรียมตัวท่ีจะเป็นเยาวชนชาย 
และรับฐานะปุโรหิต ท่านสามารถเป็นอิทธิพลที่สำคัญต่อชีวิตของพวกเขา 

ในปี 1831 ไม่นานหลังจากท่ีศาสนาจักรได้รับการจัดต้ัง พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนบรรดาผู้ท่ีเป็นครูว่า "จะ 
สอนหลักธรรมของกิตติคุณของเรา ซึ๋งมีอยู,่ในพระคัมภีร์1ใบtบิล และพระคัมภีร์มอรมอน,, (ค.พ. 42:12) 
ซึ่งเป็นพระคัมภีร์เท่าที่มีอยู่ในเวลานั้น ทุกวันนี้ครูมีความรับผิดชอบในการสอนความจริงอันสักดสิทธิจาก 
งานมาตรฐานทุกเล่ม รวมถึงคำสอนและพันธสัญญา และไข่มกอันลำค่า ซึ่งช่วยให้เด็กพัฒนาศรัทธา 
ในพระผู้เป็นเจาและในพระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์ 

หลักสูตรการศึกษา เด็กทุกคนท่ีมีอายุแปดถึงสิบเอ็ดขวบ ในวันท่ี 1 มกราคม จะด้องได้รับการสอนจาก คู,มือปฐมวัย 4,5,6 และ 
7 เล่มใดเล่มหน่ึง ในแต่ละปีจะใช้หลักสูตรการศึกษาเพียงหลักสูตรเดียวสำหรับเด็กทุกคนในกลุ่มอายูน้ี 
แต่ละหลักสูตรการศึกษาต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของพระคัมภีร์เล่มใดเล่มหน่ึง: ปฐมวัย 4 ตั้งอยู่ขนพื้นฐานของ 
พระคัมภีร์มอรมอน ปฐมวัย 5 คำสอนและพันธสัญญา ปฐมวัย 6 พันธสัญญาเดิม และ ปฐมวัย 7 พันธสัญญา 
ใหม่ ในช่วงเวลาสี่ปี เด็ก ๆ จะได้ศึกษางานมาตรฐานแต่ละเล่ม 
ชนเรียนสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มอายุ หรือรวมแต่ละกลุ่มอายุเข้าด้วยกันหรือแยกช้ันเรียนระหว่างเด็กชาย 
กับเด็กหญิง ขึ้นอยู่กับความตองการของแต่ละท้องที่และจำนวนของเด็กที่มีอายุระหว่างแปดถึงสิบเอ็ดปีแต่ 
ไม่ว่าจะจัดช้ันเรียนของท่านอย่างไรก็ตาม ท่านจำเป็นตองแน่ใจว่าเด็กแต่ละคนได้รับการเอาใจใส่อย่างเพียงพอ 

เม่ือเด็กอายุครบสิบสองขวบ พวกเขาจะเร่ิมเช้าช้ันเรียนเยาวชนหญิง หรือฐานะใJโรหิตแห่งแอรัน อย่างไรก็ตาม 
พวกเขาจะยังคงเข้าช้ันเรียนปฐมวัยในช่วงเวลาของโรงเรียนวันอาทิตย์ จนกว่าจะถึงสัปดาห์แรกของเดือน 
มกราคม พวกเขาจึงจะเข้าช้ันเรียนโรงเรียนวันอาทิตย์ 

บทเรียนพิเศษ "ฐานะไJโรหิตเป็นพรให้กับชีวิตของเราได้" จะอยู่ในคู,มือศึกษาเล่มนี ้ ครูจะใช้บทเรียนนี้ 
สอนเด็กอายุ 11 ขวบ เมื่อเด็กชายเตรียมตัวเป็นมัคนายกและเด็กหญิงเลื่อนขึ้นไปเป็นเยาวชนหญิง สอน 
บทเรียนน้ีก่อนท่ีเด็กซ๋ึงมีอายุมากท่ีสุดในช้ันเรียนของท่านจะอายุครบ 12ป ีสวดอ้อนวอนขอการนำทางจาก 
พระเจ้าขณะท่ีท่านเตรียมและนำเสนอบทเรียน เพ่ือว่าเด็ก ๆ จะเข้าใจว่าฐานะใJโรหิตคืออะไร จะเป็นพรต่อ 
ชีวิตของพวกเขาอย่างไร และจะบรรลุความรับผิดชอบในการให้เกียรติฐานะปุโรหิตอย่างไร 

การสอนด้วยคู1มือน้ื หลักสูตรการศึกษาน้ีมีศูนย์กลางอยู่ท่ีคำสอนจากพระคัมภีร์มอรมอนเม่ือท่านเล่าหรือสนทนาคำสอนเหล่าน้ี 
เด็ก ๆ ควรเข้าใจพระภารกิจและการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ได้ดีข้ึน และควรพัฒนาศรัทธาและประจักษ์-
พยานในพระองค์ให้มากขึ้น พวกเขาควรเรียนรูวิธีที่จะประยุกต์ใช้คำสอนของพระเยซูคริสต์กับชีวิตของ 

V 



การเตรียมตัวเอง 
ในการสอน 

การเตรียม 
บทเรียนของทาน 

ตนเอง และควรมีความปรารถนาที่แรงกล้ายิ่งขึ้นในการรักษาพระบัญญัติของพระองค์ 

กระตุนเด็ก ๆ ให้อำนพระคัมภีร์มอรมอนที่บ้านเพื่อเรียนรูเกี่ยวกับศาสดาที่ปฏิบัติศาสนกิจในทวีปอเมริทๅ 
และการปฏิบัติศาสนกิจของพระผู้ช่วยให้รอดในบรรดาชาวนีไฟ เมื่อเด็ก ๆ เรียน!เกี่ยวกับศาสดาหล,ๅนี้ 
และพระผู้ช่วยให้รอดพวกเขาจะมีความต้องการที่จะทำตามตัวอย่างและคำสอนที่ได้รับการดลใจและต้อง 

การเป็นเหมือนกับท่านเหล่าใ4นมากขึ้นความจริงอันสำคัญที่เด็กเรียน!จากคำสอนของพระผู้ช่วยให้รอดและ 

ศาสดาของพระองค ์ จะช่วยเตรียมพวกเขาให้รักษาพันธสัญญาและให้การรับใช้ในศาสนาจักรตลอดชีวิต 
ของพวกเขา ความจริงเหล่าน้ีจะให้พลังกับพวกเขาในการด้านทานการ ล่อลวงของโลกทุกวันนี้ 
เพื่อความสำเร็จของการเรียกอันศักดิสิทธิในการสอนเด็กของท่าน ท่านควรเตรียมตัวเองทั้งทางอารมณ์ 
และทางวิญญาณ ส่วนหนึ่งของการเตรียมนี้คือความเขาใจและการมีประจัทษ์พยานในหลักธรรมที่ท่านจะ 
สอนพระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงเป็นครูท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดทรงสอนหลายส่ิงหลายอย่างท่ีเราสามารถ14าไปใช้ได้ขณะ 
ที่เราเตรียมเพื่อสอนพระกิตติคุณของพระองค์ให้กับผู้อื่น 
• แสวงหาพระวิญญาณด้วยความถ่อมใจ โดยการสวดออนวอน พระเจ้าตรัสว่า "เจ้าจงถ่อม และพระเจ้า 

พระผู้เป็นเจ้าของเจ้าจะนำเจ้าไปโดยมือ และให้คำตอบคำสวดอ้อนวอนของเจ้าแก่เจ้า" (ค.พ. 112:10) 
หากเราถ่อมใจเราจะมีสิทธิที่จะ!ว่าพระเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้เราสอนลูท ๆขอ ง พ ร ะองค ์อย ่ ๅ ง ไ ร 

• ศึกษาพระคัมภีรไเละคำของศาสดาที่มีชีวิตอยู่พลังอันยิ่งใหญ่มีอยู่ในการเรียน!และการไตร,ตรองพระคํๅ 
ของพระเจ้า พระองค์ทรงบัญชาเราว่า "ทีแรกจงแสวงหาให้ได้คำของเรา และเมื่อนั้นลิ้นของเจ้าจะลูก 
ปล่อย เม่ือน้ัน หากเจ้าปรารถนา เจ้าจะมีพระวิญญาณของเราและคำของเรา แท้จริงแลว อำนาจของพระ-
ผู้เป็นเจ้าในการทำให้มนุษย์ตระหนัก"(ค.พ. 11:21) 

• ประธานเอสรา แทฟท์ฌ็นสัน ศาสดาท่านหน่ึงในยุคสุดท้ายน้ีได้ยืนยันอีกคร้ังหน่ึงถึงความจำเป็นท่ีเรา 
จะตองเรียน!พระคำของพระเจ้า "ขาพเจ้าขอเร่งเราให้ท่านผูกมัดตนเองอีกครั้งหนึ่งในการศึกษาพระ-
คัมภีร ์ จงทุ่มเทตัวเองในการศึกษาพระคัมภีร์ในแต่ละวันเพื่อว่าท่านจะมีพลังของพระวิญญาณอยู่กับ 
ท่านในการเรียกของท่าน" {Ensign, May 1986, p. 82) 

• รักษาพันธสัญญาของท่าน ความสามารถของท่านท่ีจะได้รับการนำทางจากพระวิญญาณข้ึนอยู่กับความ 
ซื่อสัตย์ของท่านในการรักษาพันธสัญญาที่ท่านได้ทำกับพระบิดาบนสวรรค์ อีกทั้งท่านจะเป็นตัวอย่างที่ดี 
เมื่อท่าน"ยึดถือพันธสัญญา...เพื่อปฏิบัติ"(ค.พ.42:13) เมื่อเด็กๆเห็นความรักของท่านที่มีต่อพระผู้ช่วย 
ให้รอดและเห็นการผูกมัดตนของท่านท่ีจะดำรงชีวิตตามพระกิตติคุณ พวกเขาจะได้รับการปลุกเร้าให้ทำ 
ตามพระองค์มากข้ึน 

• คนหาวิธีท่ีจะช่วยให้เด็ก!สึกถึงความรักของพระผู้ช่วยให้รอด บอกพวกเขาบ่อย ๆ ว่าท่านรักพวกเขามาก 
เพียงใด และเป็นพยานต่อพวกเขาถึงคุณค่าและศักยภาพอันย่ิงใหญ่ของพวกเขา ความรักและความเมตตา 
ของท่านจะช่วยให้พวกเขาเข้าใจความรักท่ีพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ทรงมีต่อพวกเขา มันจะ 
ช่วยให้พวกเขาเรียน!ที่จะรักผู้อื่น 

ค,ูมือนีจะช่วยท่านจัดเตรียมบทเรียนซึ่งมุ่งไปที่พระคัมภีร ์ บทเรียนใช้เรื่องราวและข้ออ้างอิงจากพระคัมภีร์ 
มอรมอนเพ่ือช่วยให้เด็กเข้าใจหลักธรรมพระกิตติคุณ บทเรียนไม่ได้บ่งชี้อย่างชัดแจ้งถึงวิธีที่ควรสอนเรื่อง 
ราวจากพระคัมภีร์เมื่อท่านเตรียมและสอนโดยพระวิญญาณท่านจะช่วยให้เด็กเข้าใจดีขึ้นเกี่ยวกับเรื่องราว 
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จากพระคัมภีร์ตลอดจนหลักธรรมท่ีอยู่ในน้ัน และวิธีท่ีพวกเขาจะนำเอาหลักธรรมเหล่านีไปประยูกต์ใช้ใน 
ชีวิตของพวกเขาเมื่อบทเรียนของท่านได้รับการเตรียมอย่างดีและน่าสนใจเด็กจะได้รับการกระตุ้นให้ฟิงและ 
เรียนเมากขึ้น 

ขึ้นตอนต่อไปนี้จะช่วยให้ท่านเตรียมบทเรียนได้ดี^ขึ้นเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการสอนเด็กในพั้เรียนของท่าน 
1. ศึกษาจุดประสงค์ของบทเรียนและช้อความจากพระคัมภีร์ตามรายการในส่วน "การเตรียม" ล่วงหน้า 

หนึ่งหรือสองสัปดาห์ร่วมกับการสวดอ้อนวอนก่อนที่จะสอนบทเรียนนั้น ๆ อ่านจุดประสงค์และ 
ช้อความจากพระคัมภีร์อีกคเง และพิจารณาว่าจะนำสิ่งเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้กับเด็ก ๆ ในชั้นเรียน 
ของท่านได้อย่างไร ถามตัวเองว่า "พระบิดาบนสวรรค์ทรงมีพระประสงค์ให้เด็กแต่ละคนเรียนรูและ 
ทำอะไรซึ่งเป็นผลจากบทเรียนนี้ บทเรียนน้ีจะช่วยให้เด็กพัฒนาศรัทธาในพระเยซูคริสต์ เสริมสร้าง 
ประจักษ์พยานของพวกเขาให้เขมแข็ง และช่วยพวกเขาให้สามารถด้านทานการล่อลวงอันช่ัวร้ายท่ีพวก 
เขาตองเผชิญได้อย่างไร เขียนแนวความคิดท่ีท่านได้มา 

หนังสือ หลักธรรมพระกิตติๆณ (31110 425) ได้รับการเตรียมไวเพ่ือเป็นแนวทางการศึกษาส่วนตัวเก่ียว 
กับหลักธรรมพระกิตติคุณและคำสอนชั้นพื้นฐานบทเรียนบางบทจากหนังสือหลักธรรมพระกิตติคุณจะ 
มีบอกไว้ในส่วน "การเตรียม,, บทเรียนเหล่าน้ีสามารถช่วยให้ท่านเตรียมสอนหลักธรรมหรือคำสอน 
หลักท่ีอยู่ในบทเรียนน้ัน หนังสือหลักธรรมพระกิตติคุณน้ี ท่านสามารถหาได้จากห้องสมุดของอาคาร 
ประชุม หรืออาจหาซ้ือได้จากศูนย์หนังสือของศาสนาจักร 

2. ตัดสินใจว่าท่านจะใช้กิจกรรมกระตุ้นความสนใจที่แนะนำไว้ หรือกิจกรรมท่ีท่านคิดข้ึนมาเองในการ 
นำเข้าส่บทเรียน โดยให้แน่ใจว่าส่ิงน้ันเหมาะสมและสอดคลองกับการสอนเร่ืองราวจากพระคัมภีร์ 

3. บทเรียนต่าง ๆ ไม่ได้บอกท่านถึงวิธีการสอนเร่ืองราวจากพระคัมภีร์ ท่านควรแสวงหาพระวิญญาณเพื่อ 
ช่วยให้ท่านตัดสินใจว่าควรสอนอะไรและควรสอนอย่างไร ใช้วิธีการสอนท่ีหลากหลายในแต่ละสัปดาห์ 
(ดู"การสอนจากพระคัมภีร์,,) วางแผนให้สมาชิกช้ันเรียนมีส่วนร่วมมากท่ีชุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ในช่วง 
กิจกรรมการเรียนร้และสอนบทเรียนของท่านเพื่อว่าเด็กจะสามารถเล่าเรื่องราวจากพระคัมภีร์ที่เรียนมา 
ให้กับคนอ่ืนหัเงได้ 

4. เลือกคำถามจาก "การสนทนาและคำถามเพื่อการประยุกต์ใช้,, ที่จะช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจและประยุกต์ใช้ 
พระคัมภีร์ในชีวิตของพวกเขาได้ดีท่ีสุด ท่านอาจใช้คำถามในเวลาใดก็ได้ระหว่างบทเรียน ท่านไม่จำเป็น 
ต้องใช้คำถามทั้งหมดที่ให้ไว้ 

5. อ่าน "กิจกรรมเสริมสร้าง,, และวางแผนว่าจะใช้กิจกรรมอย่างหน่ึงเม่ือใด และอย่างไรท่ีท่านรูสึกว่าจะ 
ช่วยให้เด็กในชั้นเรียนของท่านเข้าใจพระคัมภีร์และชุดประสงค์ของบทเรียนมากที่ชุดชั้นเรียนแต่ละชั้น 
จะแตกต่างกันและกิจกรรมบางอย่างท่ีมีประสิทธิภาพสำหรับกลุ่มหน่ึงอาจจะ,ขาดประสิทธิภาพส์าหรับ 
อีกกลุ่มหนึ่งก็ได้ 

6. วางแผนท่ีจะเล่าประสบการณ์ส่วนตัวท่ีเหมาะสมซ่ึงจะช่วยสนับสนุนชุดประสงค์ของบทเรียน ให้พระ-
วิญญาณทรงนำทางท่านขณะที่ท่านเล่าประสบการณ์ส่วนตัวให้ชั้นเรียนฟิงและเมื่อสมาชิกชั้นเรียน 
เล่าประสบการณ์ของพวกเขาให้กันและกันฟ้ง ประสบการณ์ส่วนตัวและของครอบครัวเป็นเรื่อง 
ศักดิสทธึ๋มากและเป็นเรื่องส่วนบุคคลซึ่งไม,ควรนำมาสนทนากันในที่สาธารณะ 
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การสอนจากพระคัมภีร์ ท่านควรแสวงหาพระวิญญาณเสมอขณะที่ท่านเตรียมและสอนบทเรียน (ดู แอลมา 17:2-4, ค.พ. 42:12-14, 
50:17-22) พระวิญญาณจะช่วยให้ท่านเวิธีท่ีจะทำให้บทเรียนของท่านน่าสนใจและมีความหมายต่อเด็ก ๆ 

เด็กบางคนในชันเรียนของท่านอาจไม่คุ้นเคยกับพระคัมภีร์ เม่ือท่านอ่านด้วยกันกับพวกเขา ขอให้ท่านไวต่อ 
ความ!สึกของสมาชิกช้ันเรียนท่ีอาจด้องการความช่วยเหลือในการเรียนเวธีค้นหาพระคัมภีร์ ท่านอาจด้องใช้ 
เวลาเล็ก'น้อยตอนด้นปี โดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือท่านสอนเด็กเล็ก ๆ ที่จะแสดงวิธีการคนหาข้ออางอิงจากพระ-
คัมภีร์ให้เด็ก ๆ ดู 
พยายามนำเสนอเน้ือหาของบทเรียนในหลาย ๆ วิธีเพื่อให้เด็กมีความสนใจ คำแนะนำต่อไปนี้สามารถช่วย 
ให้ท่านสอนจากพระคัมภีร์ด้วยวิธีท่ีหลากหลาย 
1. เล่าเร่ืองราวจากพระคัมภีร์ด้วยคำพูดของท่านเอง พยายามช่วยให้เด็ก ๆ จินตนาการเหตุการณ์และผู้คน 

ในพระคัมภีร์ ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่าผู้คนที่ท่านกำลังพูดถึงนั้นเคยมีชีวิตอยู่จริง และเหตุการณ์ต่าง ๆ 
ก็เคยเกิดขึ้นจริง 

2. ให้เด็ก ๆ อ่านเรื่องราวหรือข้อความที่เสือกไว้โดยตรงจากพระคัมภีร์ พึงจำไว้ว่าไม,ใช่เด็กทุกคนที่อ่านเก่ง 
และความสามารถในการอ่านไม่ได้ข้ึนอยู่กับอายู หากเด็กทุกคนสามารถอ่านได้ ท่านอาจให้เวลากับพวก 
เขาสองสามนาทีท่ีจะอ่านในใจ หลังจากน้ัน ท่านสามารถสนทนาถึงสิ่งที่พวกเขาได้อ่าน ใช้เวลาในการ 
สนทนาหลังจากเด็ก ๆ อ่านเสร็จแล้วเพื่อช่วยให้พวกเขาเข้าใจคำและข้อความต่าง ๆ  

3. ใช้รูปภาพของเร่ืองราวพระคัมภีร์ตามท่ีแนะนำไว้เพ่ือช่วยให้พวกเขาจินตนาการถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึน บทเรียน 
เกือบทุกบทมีรูปภาพท่ีแนะนำไว้ให้ซ่ึงอยู่ในส่วน "อุปกรณ์ที่จำเป็น" รูปภาพมีหมายเลขกำกับไว้และ 
มีรวมอยู่ในหนังสึอคู่มือนี้ด้วย รูปภาพบางรูปมีอยู่ใน ชุดภาพพระกิตติคุณ และอาจอยู่ในห้องสมุด อาคาร 
ประชุม (หมายเลขของรายการรูปภาพได้เขียนไว้ในส่วน "อุปกรณ์ที่จำเป็น") รูปภาพเหล่านี้มีเรื่องราว 
สรูปไว้ด้านหลังภาพ ท่านอาจใช้รูปอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับบทเรียนได้ด้วย 

4. ให้เด็กแสดงละครจากเร่ืองราวในพระคัมภีร์(ให้แน่ใจว่าบทละครไม่ได้บ่ันทอนความศักดสิทธิของพระ-
คัมภีร์)ท่านอาจนำอุปกรณ์ง่ายๆเช่นเชือก ผ้าพันคอ และอื่นๆมาเป็นส่วนประกอบและให้เด็กแสดง 
เร่ืองราวเพียงบางส่วนหรือทงหมด ถามพวกเขาว่า พวกเขารู้สึกอย่างไรหากพวกเขาเป็นบุคคลท่ีพวกเขา 
ได้สวมบทบาทน้ัน 

5. วาดรูปภาพหรือตัวอย่างง่าย ๆ บนกระดานหรือใช้ภาพหรือภาพตัด ขณะที่ท่านเล่าหรืออ่านเรื่องราว 
พระคัมภีร์ 

6. จัดละครจากพระคัมภีร์ซึ่งเด็กหลายๆคนแสดงเป็นผู้คนในเรื่องราว ส์าหรับบางตอนที่เหมาะสมสามารถ 
ให้เด็ก ๆ อ่านบทสนทนาโดยตรงจากพระคัมภีร์ 

7. เชิญคุณพ่อคุณแม่ สมาชิกของวอร์ดหรือสาขา หรือสมาชิกช้ันเรียนมาเล่าเร่ือง โดยให้เวลาหน่ึงหรือสอง 
สัปดาห์เพื่อเตรียมตัว และให้แน่ใจว่าได้บอกเขาหรือเธอว่ามีเวลาในการนำเสนอนานแค,ไหน 

8. ให้มีการทดสอบง่าย ๆ ก่อนการสอนเรื่องราวในพระคัมภีร ์ เช่นคำถาม ลูก-ผิด หรือคำถามท่ีมีคำตอบ 
สั้น ๆ อธิบายกับช้ันเรียนว่าท่านด้องการจะคนหาว่าพวกเขามีความรูเก่ียวกับเร่ืองน้ีมากเพียงใด แล้วให้มี 
การทดสอบด้วยข้อสอบเดียวกันภายหลังการสอนเพื่อที่พวกเขาจะสามารถมองเห็นถึงสิ่งที่พวกเขา 
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ได้เรียนรู 

9. เขียนคำหรือช่ือของบุคคลท่ีสำคัญ ๆ จากเร่ืองราวในพระคัมภีร์เป็นรายการบนกระดาน ให้เด็ก ๆ คอย 
ฟิงคำหรือชื่อเหล่านี้ขณะที่พ่านเล่าเรื่อง ช่วยพวกเขาเรียนรูความหมายของคำใหม ่ ๆ เพื่อที่พวกเขา 
จะเข้าใจพระคัมภีร์ดีข้ึนและสนุกกับการอ่านพระคัมภีร์ท่ีบ้าน 

10. ก่อนที่จะสอนบทเรียน ให้เขียนคำถามเก่ียวกับเร่ืองราวบนกระดาน เม่ือเด็ก ๆ ได้ยินคำตอบระหว่างท่ี 
อ่านเรื่องราวให้หยูดและสนทนาถึงสิ่งนั้น 

11. เล่าเร่ือง แลวให้เด็กอาสาสมัครท่ีจะเล่าตอนท่ีช่ืนชอบซาอีก ฟานอาจขอให้สมาชิกช้ันเรียนคนหน่ึงเร่ิม 
เล่าตอนด้นเร่ืองแลวขอให้เด็กคนอ่ืน ๆ เล่าเร่ืองน้ันต่อไปจนจบ 

12. เปิดเทปท่ีบันทึกข้อพระคัมํภีร์ท่ีเลือกไว้แล้วให้เด็ก ๆ ฟิง 
13. เล่นเกมจับคู่ เตรียมบัตรแข็งหรือกระดาษขนาด 3 X 5 นิ้ว สี่ถึงแปดคู่ จากตัวอย่างต่อไปน้ี พ่านจะเขียน 

สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในความฝืนของลีไฮลงในบัตรแข็งชุดหนึ่งและเขียนความหมายของมันลงในบัตรแข็ง 
อีกชุดหนึ่ง คละบัตรแข็งหรือกระดาษแล้วค4าลงบนโต๊ะหรือบนพ้ืน ให้เด็กผลัดกันออกมาเปิดบัตร 
สองใบ อ่านออกเสียงว่าบัตรแข็งแต่ละใบนั้นเขียนไว้ว่าอย่างไร หากบัตรแข็งน้ันเข้าคู่กัน ก็ให้เปิดไว้ 
อย่างน้ัน หากบัตรน้ันไม,เข้าคู่กัน ก็ให้พลิกควาลงไปเหมือนเดิม และให้เด็กคนอ่ืนมาเปิดบ้าง ทำอย่างนี้ 
เร่ือยไปจนกระท่ังบัตรแข็งถูกจับคู่อย่างถูกตองทุกใบ 

ยกตัวอย่างเช่น พ่านอาจทำบัตรจับคู ่ ห้าคู่ที่นำมาจากความฝืนของลีไฮ (1 นีไฟ 8, 11) ทำคู่อื่น ๆ 
อีกสามคู่เพื่อเพิ่มความสนใจสำหรับเด็ก ๆ 

คู่ที่หนึ่ง 
ด้นไม ้ - ความรักของพระผู้เป็นเจ้า 

คู่ที่สอง 
เหล็กเสัน - พระคำของพระผู้เป็นเจ้า 

คู่ที่สาม ผลไม้-ชีวิตนิรันดร์ 

คู่ที่สี่ 

หมอกแห่งความมืด - การล่อลวง 

คู่ที่ห้า 
อาคารใหญ่และกว้าง - ความจองหองของโลก 

คู่ที่หก 
ดวงดาว-ดวงดาว 

คู่ที่เจ็ด ดวงจันทร์-ดวงจันทร์ 
คู่ที่แปด ดวงอาทิตย์-ดวงอาทิตย์ 

14. เล่นเกมถามคำถาม เอาคำถามหลาย ๆ คำถามใส่ไว้ในเหยือกหรือกล่อง ให้สมาชิกช้ันเรียนผลัดกันมา 
หยิบคำถามเหล่าน้ีและตอบ 

การสนทนาในช้ันเรียน การมีส่วนร,วมในการสนทนาและในกิจกรรมการเรียนเอ่ืน ๆ จะช่วยให้เด็ก ๆ เรียนเหลักธรรมพระกิตติคณ 
แนวทางต่อไปน้ีสามารถช่วยให้พ่านถามคำถามท่ีมีความหมายและกระด้นการสนทนาในช้ันเรียน 

1. ถามคำถามและให้ข้อพระคัมภีร์อ้างอิงเพ่ือว่าสมาชิกช้ันเรียนจะสามารถค้นหาคำตอบในพระคัมภีร์ได้ 

2. หลีกเลี่ยงการถามคำถามที่สามารถตอบว่า "ใช่" หรือ "ไม,ใช่" โดยตั้งคำถามที่ด้องใชความคิด 
และการสนทนา คำถามประเภท ทำไม อย่างไร ใคร อะไร เม่ือใด และท่ีไหนมักจะเป็นคำถามท่ีมีประ-
สิทธิภาพมากกว่า ix 



3. ให้สมาชิกช้ันเรียนท่ีไม่ค,อยมีส่วนร่วมได้เข้าร่วมโดยการเรียกช่ือของพวกเขาและถามคำถามท่ีท่ๅนเสึท 
ว่าพวกเขาจะตอบได ้ ให้เวลาพวกเขาตอบคำถาม ช่วยพวกเขาหากพวกเขาตองการ แต่ควรช่วยหลังจาก 
ที่พวกเขามีเวลาที่จะคิดและตอบ 

4. กระด้นให้เด็ก ๆ แบ่งปีนความรู้สึกเก่ียวกับส่ิงท่ีพวกเขากำลังเรียนเจากพระคัมภีร์ ให้คำวิจารณ์ในทๅง 
บวกเก่ียวกับส่ิงท่ีพวกเขาพูด 

5. ชมเชยเด็กด้วยความจริงใจเม่ือพวกเขาตอบคำถาม ช่วยให้พวกเขารู้ว่าความคิด และความรู้สึกของพวก 
เขาเป็นส่ิงสำคัญ ขอให้ไวต่อความรู้สึกของเด็กท่ีลังเลในการมีส่วนร่วม 

การช่วยเดีก ๆ ช่วยเด็ก ๆ ประยูกต์ใชส่ิงท่ีพวกเขาได้เรียนรู้กับชีวิตของพวกเขา นีไฟ แนะใ4าว่าเราควร "เปรียบพระคัมภีร์ท้ัง 
ประยกฅาช'พร ะคัมภีร์ หมดกับตัวเรา เพอมันจะได้เป็นประโยชน์และเป็นการเรียนรู้ของเรา" (1 นีไฟ 19:23) แนวความคิดต่อไปน้ี 

อาจช่วยให้พ่านบรรลุงานน้ี 

1. เม่ือพ่านได้รับการกระตุ'นจากพระวิญญาณ. ให้แสดงประจักษ์พยานถึงความจริงที่พ่านสอน บทเรียน 
ของพ่านจะมีพลังมากข้ึนเม่ือพ่านสอนด้วยความจริงใจ และด้วยความเช่ือม่ัน 

2. กระตุนเด็ก ๆ ให้อ่านพระคัมภีร์ท่ีบ้านด้วยตนเอง และคับครอบครัวของพวกเขา กระด้นเด็ก ๆ ให้นำ 
พระคัมภีร์ของตนเองมาชั้นเรียน หากเด็ก ๆ ไม่มีพระคัมภีร์เป็นของตนเองหรือลืมเอามาให้แจก 
พระคัมภีร์สำรองให้เด็ก ๆ เพ่ือใช้ในช้ันเรียน หากพ่านมีห้องสมุดของวอร์ดหรือสาขาพ่านอาจขอยืม 
พระคัมภีร์จากท่ีน่ัน 

3. ขอให้เด็ก ๆ เล่าเก่ียวกับส่ิงท่ีพวกเขาได้เรียนรู้ถามพวกเขาว่า พวกเขาสามารถนำเอาหลักธรรมพระกิตติ-
คุณที่สอนในบทเรียนไปประยูกต์ใช้กับชีวิตของตัวเองได้อย่างไรบ้าง 

4. ทำตนเป็นนักข่าว และสัมภาษณ์เด็ก ๆ ราวกับว่าพวกเขาเป็นผู้คนท่ีเราอ่านพบในพระคัมภีร์ ขอให้พวก 
เขาบอกรายละเอียดของเรื่องราวจากพระคัมภีร์กับพ่าน และถามพวกเขาว่ารู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับสิ่งที่ 

. เกิดข้ึน 
5. แบ่งช้ันเรียนออกเป็นกลุ่มย่อยสองกลุ่มหรือมากกว่าน้ัน หลังจากเล่าเรื่องราวในพระคัมภีร์แล้ว ให้แต่ 

ละกลุ่มเขียนหลักธรรมที่สำคัญลงในกระดาษ แล้วให้แต่ละกลุ่มผลัดกันสนทนาว่าหลักธรรมเหล่านี้ 
ประยูกต์ใช้กับชีวิตของพวกเขาอย่างไร 

6. ให้เด็กด้นหาพระคัมภีร์ ตลอดท้ังปี พ่านอาจกระด้นให้สมาชิกชั้นเรียนทำเครื่องหมายข้อพระคัมภีร์ต่าง ๆ  
ที่ประยูกต์ใช้กับชีวิตของพวกเขาได้อย่างมีความหมาย ยกตัวอย่างเช่น พวกเขาสามารถทำเคร่ืองหมาย 
1 นีไฟ 2:16, 1 นีไฟ 3:7 หรือ 1 นีไฟ 4:6 ให้คำไขกับพวกเขา เช่น เหตุการณ ์ สถานการณ์ หรือปีญหา 
แล้วท้าทายให้พวกเขาหาข้อพระคัมภีร์ท่ีประยูกต์ใช้ได้กับคำไขน้ัน ให้เด็กท่ีด้นพบข้อพระคัมภีร์เป็นคน 
แรกช่วยเด็กคนที่เหลือในชั้นให้ด้นพบด้วย แล้วให้พวกเขาบอกว่าทำไมพระคัมภีร์ข้อนี้จึงสอดคล้อง 
กับคำไข 

7. เล่าตัวอย่างท่ีเฉพาะเจาะจงเม่ือพ่านได้เห็นเด็กๆเช่ือฟ้งหลักธรรมท่ีกำลังสนทนากันในช้ันเรียน ยกตัว-
อย่าง เช่น หากพ่านกำลังสอนบทเรียนเร่ืองการเป็นคนมีความเมตตา พ่านสามารถชี้ให้เห็นบางตัวอย่าง 
ที่พ่านเห็นเด็ก ๆ มีความเมตตาต่อผู้อื่น 

X 



การช่วยเด็ก ๆ 
ท,องจำพระคัมภีร์ 

การใช'เวลาท่ีเหลือ 
อยางฉลาด 

8. ติดตามผลงานมอบหมาย เม่ือใดก็ตามท่ีท่านให้งานมอบหมายหรือการท้าทาย ให้แน่ใจว่าได้ถามเด็ก ๆ 
เก่ียวกับประสบการณ์ของพวกเขาท่ีได้ทำงานมอบหมายใfนตอนเร่ิมด้นของช้ันเรียนในอาทิตย์ถัดไป 

การท่องจำพระคัมภีร์เป็นวิธีการสอนความจริงของพระกิตติคุณท่ีมีประสิทธิภาพวิธีหน่ึง เด็กส่วนมากจะ 
สนุกกับการท่องจำพระคัมภีร์เม่ือท่านใช้วิธีการท่ีสร้างสรรค์และสนุกสนาน คำแนะนำต่อไปนี้เป็นวิธีที่สนุก 
ในการช่วยเด็ก ๆ ท่องจำ 

1. เขียนตัวอักษรซึ่งเป็นพยัญชนะด้นของแต่ละคำที่จะท่องบนแผนฝังหรือกระดาน ยกตัวอย่างเช่น ท่าน 
อาจทำแผนฝังตัวอักษรของคำต่าง ๆ ในหลักแห่งความเช่ือข้อท่ีหน่ึง ตังต่อไปนี้ 
ร ช น พ ผ ป จ พ บ ด ผ ส ถ น ร ล น พ บ ข พ อ พ 
ย ซ ค ล น พ ว ญ บ ร ส 

ชี้ที่ตัวอักษรขณะที่ท่านอ่านชำคำนั้น ๆ อ่านชำสักสี่ห้าครั้งแล้วให้เด็ก ๆ อ่านชำเมื่อพวกเขาทำได้ ใน 
ไม,ช้าพวกเขาก็ไม,จำเป็นตองดูแผนฝังอีก 

2. แบ่งข้อพระคัมภีร์ออกเป็นวสีส้ัน ๆ อ่านออกเสียงชำในแต่ละวล ีโดยเร่ิมท่ีวลีสุดท้ายและอ่านจากหลังไป 
หนาเพ่ือว่าเด็ก ๆ จะได้อ่านชำส่วนท่ีคุ้นเคยน้อยท่ีสุดก่อน ยกตัวอย่างเช่น ในแอลมา 37:35 เด็กสามารถ 
อ่านซา "เพื่อรักษาบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า,, หลาย ๆ เที่ยว จากนั้นพวกเขาสามารถเพิ่มวลีต่อไป 
"แท้จริงแล้ว จงเรียนรูไนวัยเยาว์ของลูก,, พวกเขาก็จะสามารถอ่านซาท้ังข้อได้ 

3. หากเด็กอ่านหนังสือเก่ง ให้เตรียมสำเนาข้อพระคัมภีร์สำหรับเด็กแต่ละคน ตัดสำเนาแต่ละแผ่นออกเป็น 
คำหรือวส ี หลังจากที่ได้อ่านข้อพระคัมภีร์ร่วมกันสักสี่ห้าครั้งแล้วให้แจกชุดคำพระคัมภีร์ที่ตัดออก 
เป็นช้ิน ๆ กับเด็ก ๆ และให้พวกเขาจัดคำต่า*ๆ ให้เรียงตามลำดับ โดยทำคนเดียวหรือทำเป็นกลุ่มก็ได้ 

4. อ่านซาข้อพระคัมภีร์หลาย ๆ ครั้ง โดยหยุดเพื่อให้เด็กคนหนึ่งพูดคำวลีต่อไป แล้วให้เด็กอีกคนหนึ่ง 
เพ่ิมอีกสองสามคำ ทำไปเรื่อย ๆ จนกระท่ังเด็ก ๆ ทุกคนได้ต่อคำอย่างน้อยหนึ่งครั้ง 

5. แบ่งชั้นเรียนออกเป็นสองกลุ่มให้แต่ละกลุ่มผลัดกันมาอ่านชำคำหรือวลีเรียงเป็นลำดับไปเรื่อยๆ ท่าน 
สามารถให้กลุ่มหน่ึงพูดคำท่ีหน่ึงและให้อีกกลุ่มหน่ึงพูดคำท่ีสอง และทำไปเร่ือย ๆ จนหมดข้อ 

6. เสือกข้อความพระคัมภีร์ที่ท่านตองการให้เด็กท่องจำ เขียนพระคัมภีร์ข้อนั้นบนกระดานหรือบน 
โปสเตอร์อ่านชำข้อความน้ันหลาย ๆ คร้ัง ปิดหรือลบคำต่าง ๆ  ไปทีละคำจนกระท่ังเด็ก ๆ สามารถท่องจำ 
พระคัมภีร์ได้ท้ังข้อ 

หากท่านสอนบทเรียนท่ีเตรียมมาเร็วกว่าเวลาท่ีกำหนดไว์ ท่านอาจต้องการเตรียมกิจกรรมเฉพาะหน้าเพื่อ 
ใช้เวลาท่ีเหลือให้หมด คำแนะนำต่อไปนี้สามารถช่วยท่านให้ใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ให้เด็กบางคนพูดคุยเก่ียวกับเร่ืองราวในพระคัมภีร์ท่ีพวกเขาช่ืนชอบ 
2. ให้เด็ก ๆ ด้นหาพระคัมภีร์โดยการให้คำไขของข้อพระคัมภีร์ที่สำคัญซึ่งพวกเขาได้ทำเครื่องหมายไปแล้ว 

ให้พวกเขาจับคู,กันหรือรวมกลุ่มกันเพ่ือด้นหาข้อพระคัมภีร์ว่าอยู่ท่ีไหน 

3. ช่วยเด็กท่องจำพระคัมภีร์จากบทเรียนหรือหลักแห่งความเชื่อที่อยู่ในบทเรียน 

xi 



4. ให้เด็กแบ่งปีนแนวความคิดเกี่ยวกับวิธีที่พวกเขาใช้หลักธรรมจากบทเรียนที่บ้าน ที่โรงเรียน และกับ 
เพ่ือน ๆ ของพวกเขา 

5. แบ่งช้ันเรียนออกเป็นกลุ่ม และให้เด็กผลัดกันถามคำถามจากบทเรียน 

6. ให้เด็กแต,ละคนวาดรูปท่ีเก่ียวช้องกับบทเรียนหรือให้เขียนขอความท่ียกมาลงในกระดาษเพ่ือนำกลับบ้าน 
และตงแสดงไว้เพ่ือเป็นเคร่ืองเตือนใจถึงชุดประสงค์ของบทเรียน 

7. ชักชวนเด็ก ๆ ให้ทำเครื่องหมายขอพระคัมภีร์อางอิงสำหรับการศึกษาในอาทิตย์ต่อ ๆ ไป ท่านอาจต้อง 
การให้เด็กทำเครื่องหมายขอพระคัมภีร์จากบทเรียนซึ่งเป็นขอที่พวกเขาชอบเป็นพิเศษ หรือท่านอาจ 
แนะนำขอพระคัมภีร์ที่ท่านคิดว่าจะช่วยเตือนให้เด็ก ๆ จดจำชุดประสงค์ของบทเรียนได 

8. ช่วยเด็ก ๆ ท่องจำลำดับของหนังสือต่าง ๆ ในพระคัมภีร์ 

9. ทบทวนหลักธรรมหรือเร่ืองราวพระคัมภีร์จากบทเรียนก่อน 

ดนตรีในชั้นเรียน การเรียนเพระกิตติคุณสามารถไดรับการเสริมสร้างและการทำให้มีพลังโดยผ่านทางดนตรี บ่อนครั้งที่เด็ก 
สามารถจดจำและเรียนร้ได้ดีข้ึนโดยผ่านทางดนตรี 

ท่านไม่จำเป็นต้องเป็นนักดนตรีในการใช้ดนตรีที่เหมาะสม เพื่อช่วยให้เด็กร้สึกถึงพระวิญญาณและเรียนร้ 
พระกิตติคุณ ดนตรีในช้ันเรียนอาจรวมถึงการเล่นเทป หรือเทปเพลงบรรเลงในระหว่างช้ันเรียนหรือตอนเร่ิม 
ต้นบทเรียนเพื่อเน้นหลักธรรม ท่านอาจต้องการร้องหรืออ่านเนื้อร้องของเพลงเพื่อช่วยให้เด็ก ๆ  มีส่วนร่วมใน 
บทเรียนของท่าน 

ช่วงเวลาของการแบ่งปัน เด็กในช้ันเรียนจะไต้รับการขอให้นำเสนอพระกิตติคุณท่ีง่าย ๆ เป็นครั้งคราว ในระหว่างช่วงเวลาของการ 
แบ่งปีนในปฐมวัย การนำเสนอน้ีสามารถนำมาจากบทเรียน ซึ่งจำเป็นต้องมีการแกซอมบ้างเล็กน้อย และจะ 
ช่วยเสริมหลักธรรมที่ท่านไต้สอนไปให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ท่านสามารถใช้คำแนะนำต่อไปนี้สำหรับช่วงเวลา 
ของการแบ่งปีน 

1. แสดงเร่ืองราวในพระคัมภีร์ 

2. ท่องข้อพระคัมภีร์ที่จำไต้แล้วดวยกัน 

3. อ่านทบทวนหลักแห่งความเชื่อและอธิบายความหมาย 

4. เล่นบทบาทสมยุติการประยูกต์ใช้หลักธรรมพระกิตติคุณในยูคป็จชุบัน 

หลักแหงความเช่ือ ท่านควรรวมหลักแห่งความเชื่อไว้ในบทเรียนของท่านดวย และกระตุ้นให้เด็ก ๆ แต่ละคนท่องจำหลักแห่ง 
ความเช่ือให้ไต้ก่อนท่ีจะเล่ือนช้ันจากปฐมวัย ใช้ทุกโอกาสเพ่ือช่วยเด็กท่องจำและเขาใจหลักแห่งความเช่ือ 

การเข้าใจเดีกอายุแปดขวบ เพ่ือช่วยให้เด็กเรียนร้และไต้รับความเช่ือม่ันส่วนตัว ท่านจำเป็นต้องเข้าใจความต้องการและบุคลิกลักษณะ 
สิงสิบเอ็ดขวบ ของพวกเขาแล้ววางแผนกิจกรรมและชั้นเรียนที่เหมาะสม ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบุคลิกลักษณะของเดึก 

ในช่วงอายูน้ีมีอยู่ใน ไม่มีการเรียกใดย่ิงใหญ่กว่าการสอน (33043 425 หน่วย B หัวข้อที่ 5) 
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บุคลิกลักษณะ 

ทางร่างกาย 

มีช่วงของการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและอย่างเชื่องช้า 
อาจเป็นคน^มง่าม 
ชอบเล่นเป็นกลุ่ม 

ทางสติปีญญา 
กระตือรือร'นในการเรียนรู้ 
คิดเกี่ยวกับประสบการณ์ในอดีต 
เร่ิมมีการตัดสินใจโดยมีพ้ืนฐานอยู่บนเหตุผล 
ต้องการที่จะรู้ว่าเหตุใดหรือทำไม 
มักตัดสินเกี่ยวกับผู้คนหรือสถานการณ์ 
ต้องการเป็นคนที่ไต้รับการยกย่องหรือเป็นวีรบุรุษหรือวีรสตรี 
เป็นคนท่ีเช่ือถือไต้มากข้ึน 
ชอบการท่องจำ 

ทางสังคม 

เริ่มเปลี่ยนแปลงจากการไม่ชอบเพศตรงขามมาเป็นความปรารถนาที่จะมีปฎิกิริยาโต้ตอบระหว่าง 
เด็กชายกับเด็กหญิงมากข้ึน 
สนุกท้ังกับการอยู่เป็นกลุ่มและการอยู่คนเดียว 
ปรารถนาความเป็นอิสระ 
พัฒนาอารมณ์ขัน 
มีความสนใจผู้อื่น 

ทางอารมณ์ 

ไม่ชอบการวิพากษ์วิจารณ์ 
อาจมีความประพฤติท่ีไม่เหมาะสมหากพวกเขาไต้รับอิทธิพลจากเพ่ือนท่ีอยู่ในวัยเดียวกัน 
ไว้ใจไต้และพ่ืงพาไต้มากข้ึน 
มีจิตสำนึกเกี่ยวกับความยุติธรรม 
เร่ิมท่ีจะสงสัยเก่ียวกับการมีค่าควรของตัวเอง 
มีความหยิ่งน้อยลงและมีท่าทีในการเรียกร้องให้ผู้อื่นทำตามที่ตัวเองต้องการน้อยลง 

ทางวิญญาณ 
สนุกกับการเรียนรู้และการ'ฝึกใช้หลักธรรมพระกิตติคุณ 
ไต้รับอิทธิพลจากประจักษ์พยานของผู้อ่ืน 
เติบโตข้ึนในความพร้อมท่ีจะเช้าใจหลักธรรมพระกิตติคุณ 
มีความรู้สึกถึงสิ่งถูกและสิ่งผิดอย่างแจ้งชัด 
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คำแนะนำพิเศษสำหรับ 
การช่วยให้เดีกพิการ 
มีส่วนร่วม 

XIV 

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเป็นตัวอย่างแก่เราในเร่ืองการมีความเมตตาสงสารต่อคนพิการ เม่ือคร้ังท่ีพระองค์เสด็จ 
ไปเยือนชาวนีไฟหลังจากการ^นคืนพระชนม ์ พระองค์ตรัสว่า 

"มีคนใดท่ีเจ็บป่วยอยู่ในบรรดาพวกเจาไหม? จงนำเขามาท่ีน่ี มีคนใดที่เป็นง่อยหรือตาบอด หรือขาเสีย หรือ 
พิการ หรือเป็นโรคเรือน หรือท่ีเห่ียวแห้ง หรือท่ีหูหนวก หรือท่ีมีทุกข์ใด ๆ ไหม? จงนำเขามาท่ีน่ี และเราจะ 
รักษาเขา เพราะเรามีความเมตตาสงสารเจ้า,, (3 นีไฟ 17:7) 

ในฐานะท่ีท่านเป็นครูปฐมวัยท่านอยู่ในตำแหน่งท่ีดีเย่ียมในการแสดงความเมตตากรูณา แม้ว่าท่านจะไม่ได้ 
รับการฟิกฝนในการให้ความช่วยเหลือเด็กพิการอย่างผู้เชี่ยวชาญ แต่ในฐานะที่เป็นครูท่านสามารถเข์าใจ 
ธรรมชาติของเด็กเหล่าน้ีได้' ความห่วงใย ความเข้าใจ และความปรารถนาท่ีจะให้สมาชิกในช้ันเรียนแต่ละ 
คนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ นั้น เป็นส่ิงท่ีจำเป็นมากกว่า 

เด็ก ๆ ที่มีความพิการสามารถได้รับการสัมผัสจากพระวิญญาณได ้ ไม่ว่าความเข้าใจของพวกเขาจะอยู่ใน 
ระดับใด แม้ว่าเด็กบางคนอาจจะไม่สามารถเข้าช้ันเรียนปฐมวัยได้ตลอดท้ังช่ัวโมง แต่พวกเขาก็จำเป็นด้อง 
มีโอกาสเข้าร่วมบางแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ เพ่ือสัมผัสกับพระวิญญาณ อาจจำเป็นตองมีใครสักคนท่ี 
มีความรู้สึกไวต่อความด้องการของเด็กอยู่เป็นเพื่อนเด็กคนนั้นในระหว่างชั้นเรียนปฐมวัย ในกรณีท่ีเด็กคน 
นั้นด้องการออกนอกกลุ่มสักพักหนึ่ง 

สมาชิกช้ันเรียนบางคนอาจมีความบกพร่องในการเรียนรู้ เช่น ความบกพร่องทางสติปีญญา มีป็ญหาทาง 
ด้านภาษาหรือการพูด สูญเสียการมองเห็นหรือการได้ยิน มีปีญหาทางพฤติกรรมและปีญหาในความสัมพันธ์ 
กับเด็กคนอื่น ๆ หรือกับผู้ใหญ่ ความเจ็บป่วยทางจิต มีปีญหาในการเคลื่อนไหวร่างกายหรือป็ญหาด้าน 
สุขภาพที่เรื้อรัง บางคนอาจพบว่าภาษาหรือสภาพแวดล'อมทางวัฒนธรรมซ่ึงพวกเขาอาศัยอยู่น้ันเป็นส่ิงท่ี 
ยากและไม่คุ้นเคยโดยไม,คำนึงถึงสภาพแวดล้อมส่วนตัว เด็กทุกคนต่างก็มีความด้องการเหมือนกันคือ 
ตองการความรักและการยอมรับ ด้องการเรียนรู้พระกิตติคุณ การสัมผัสถึงพระวิญญาณ การมีส่วนร่วมอย่าง 
เต็มท่ีและด้องการรับใช้ผู้อ่ืน 

แนวทางเหล่าน้ีสามารถช่วยท่านในการสอนเด็กท่ีพิการ 

มองข้ามความพิการของเด็ก และเรียนรู้ท่ีจะรักเด็ก ทำตัวให้เป็นธรรมชาติ เป็นมิตร และเป็นกันเอง 

เรียนรู้ความเข้มแข็งและปีญหาเฉพาะตัวของเด็ก 

พยายามทุกวิถีทางท่ีจะสอนและเตือนสมาชิกในช้ันเรียนถึงความรับผิดชอบของพวกเขาท่ีจะด้องให้เกียรติ 
สมาชิกในชั้นเรียนทุกคน การช่วยเหลือสมาชิกชั้นเรียนที่พิการสามารถเป็นประสบการณ์ของการ 
เรียนรู้ถึงความเป็นเหมือนพระคริสต์ให้กับช้ันเรียนท้ังช้ันได้ 

ค้นหาวิธีที่ดีที่สุดในการสอนเด็กพิการโดยปรึกษากับคุณพ่อคุณแม่กับสมาชิกในครอบครัวของคนอื่นๆ 
และกับตัวเด็กเองเม่ือเห็นสมควร 

ก่อนที่จะเรียกเด็กพิการให้สวดอ้อนวอนหรือมีส่วนร่วมใด ๆ ก็ตาม ให้ถามเขาเสียก่อนว่าเด็กรู้สึกอย่างไร 
กับการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เนนท่ีความสามารถและพรสวรรค์ของเด็กแต่ละคน และหาวิธีท่ีเด็กแต่ละ 
คนจะสามารถมีส่วนร่วมอย่างสบายใจและประสบความสำเร็จ 

ดัดแปลงเนื้อหาของบทเรียนและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เพ่ือให้เข้ากับความด้องการของเด็กท่ีพิการ 



การจัดการกบปัญหา ในฐานะที่เป็นครู ท่านอาจจะรูว่าเด็กในชั้นเรียนของท่านบางคนต้องทนทุกข์กับการถูกทำร้ายจิตใจหรือ 
การทำร้ายจิตใจ ร่างกาย หากท่านร้สึกกังวลเกี่ยวกับเด็กในชั้นเรียนของท่าน โปรดปรึกษากับอธิการของท่านเมื่อท่าน 
หรอร่างกาย เตรียมและนำเสนอบทเรียนให้สวดอ้อนวอนขอการนำทางและการทรงนำจากพระบิดาบนสวรรค์ช่วยให้ 

เด็กแต่ละคนในช้ันเรียนของท่านร้สึกว่าเขาหรือเธอเป็นลูกท่ีมีค่าย่ิงของพระบิดาบนสวรรค์ และว่าพระบิดา 
บนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ทรงรักเราแต่ละคนและทรงมีพระประสงค์ให้เรามีความสุขและปลอดกัย 
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พระคัมภีร์มอรมอน 
ของประทานจาก 
พระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงเป็นท่ีรัก 
จุดประสงค ์ เพ่ือช่วยให้เด็กรักและเห็นคุณค่าของพระคัมภิร์มอรมอน 

การเตรียม 1. ศกษาบทนำและประจักษ์พยานของศาสดาโจเซฟ สมิธ ซึ่งอยู่ค้านห,นา1ของพระคมภร์มอรมอน (หรอ 
โจเซฟ สมิธ-ประวัติ 1:29-35,42-54, 59-60) ร่วมกับการสวดอ้อนวอน แล้วศกษาบทเรยนและ 
ตัดสินใจว่าพ่านต้องการสอนเรื่องราวในพระคัมภร์ให้กับเด็กอย่างไร ( คู "การเตรยมบทเรยนของท่าน,, 

หน้า vi และ "การสอนจากพระคัมภร์,, หน้า vii ) 
2. การอ่านเพ่ิมเติม ะ บทนำหน้าแรกของพระคัมภร์มอรมอน ประจักษ์พยานของพยานสามคน ประจักษ์-

พยานของพยานแปดคน มอรมอน 6-7 
3. เสือกคำถาม เพ่ือการสนทนาและกิจกรรมเสริมสร้างท่ีจะทำให้เด็กมส่วนร่วมและช่วยให้พวกเขาบรรลุ 

จุดประสงค์ของบทเรยนมากที่สุด 

4. อุปกรณ์ที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภร์มอรมอนสำหรับเด็กแต่ละคน 
ข. พระคัมภร์มอรมอนห่อค้วยกระดาษห่อของขวัญ 
ค. หากทำไค้ ให้เตรยมท่ีค่ันหนังสือสำหรับเด็กแต่ละคน (ดูตัวอย่างท้ายบทเรยน) 
ง. รูปภาพ 4-1 มอรมอนย่อแผ่นจารก (ชุดภาพพระกิตติคุณ 306; 62520) 4-2 โมโรไน ซ่อน 

แผ่นบันทกในเนินเขาคาโมรา (ชุดภาพพระกิตติคุณ 320; 62462) และ 4-3 โจเซฟ สมิธ 
รับแผ่นจารกทองคำ (ชุดภาพพระกิตติคุณ 406; 62012) 

ขอแนะนำ 
ในการดำเนน 
บทเรียน เชิญเด็กคนหน่ึงให'สวดอ้อนวอนเปิด 
กิจกรรมกระต้น แสดงพระคัมภิร์มอรมอนท่ีห่อค้วยกระดาษห่อของขวัญแก่เด็ก 
ความสนใจ . V, 61 y a, 0 • ทำ ๒เราจง เหของขวญ ? 

• หนูร้สิกอย่างไรเม่ือเห็นบางคนรความสุขกับของขวัญท่ีหนูให้? 
อธิบายว่าเพราะพระบิดาบนสวรรค์ทรงมความรักท่ีย่ิงใหญ่ต่อเรา พระองค์จงทรงประทานของขวัญอย่าง 
หน่ึงเพ่ือช่วยให้เราบรรลุถงชวิตนิรันดร์ ของขวัญน้ีเป็นข่าวสารท่ีสำคัญต่อพวกเราแต่ละคน มันสอนเรา 

1 
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เก่ียวกับพระผู้ช่วยให้รอด พระเยซูคริสต์ และสอนว่าเราควรดำรงชวิฅอย่างไรเพ่ือจะสามารถกลับไปอยู่กับ 
พระบิคาบนสวรรค์ เอสรา แทฟท์ เบ็นสัน ประธานค่นท่ีสิบสามของศาสนาจักรฯ กล่าวว่า ะ ''น่ีเป็น 
ของขวัญท่ีมอบให้แก่มนุษย์ซ่ึงมคุณค่าย่ิงกว่าความกัาวหน้าอันน่ามหัศจรรย์ใด ๆ ที่เราเห็นไค้จากวิชาการ 
แพทย์แผนปีจจุบัน มันมคุณค่าต,อมนุษย์ยิ่งเสิยกว่าการพัฒนาทางค้านการบินหรอการเดินทางในอวกาศ" 
(in Conference Report, Oct. 1986, p. 3; or Ensign, Nov. 1986, p. 4) 

• หนูคิดว่าของขวัญท่ีว่าน้ีคออะไร? 
ให้เด็กช่วยแกะห่อของขวัญ เป็นพยานว่าการศกษาพระคัมภิร์มอรมอนเป็นพรต่อชวิตของท่านและช่วย 
ให้ท่านเป็นเหมือนกับพระผู้ช่วยให้รอดมากข้ืนไค้อย่างไร 

เร่ืองราวในพระคัมภิร์ สอนเร่ืองราวการปรากฎออกมาของพระคัมภร์มอรมอนจากประจักษ์พยานของศาสดาโจเซฟ สมิธ (ด ู "การ 
สอนจากพระคัมภร',, หน้า vii เพ่ือจะ!วิธการสอนเร่ืองราวในพระคัมภร์) ใช้บทนำของพระคัมภิร์ 
มอรมอนเพ่ือช่วยให้เด็กเขาใจถงคุณค่าของพระคัมภร์ท่ีรต่อเราในทุกวันน้ี ใช้รูปภาพในเวลาท่ีเหมาะสม 

การสนทนาและ ศกษาคำถามและ6นอพระคัมภร์อ้างอิงดังต่อไปน้ีขณะท่ีท่านเตรยมบทเรยน ใช้คำถามท่ีท่านรู้สิกว่าจะช่วยให้ 
คำถามเพอ ^ ^ เด็กเข้าใจพระคัมภร์และประยุกต์ใช้หลักธรรมในช่วิตของพวกเขาไค้คท่ีสุค การอ่านข้อพระคัมภิร์อ้างอิงกับ 
การประยุกตใช เ ๘ ก ^ <1 น 6 ~ น เ <1 ย น จ ะ 6 1 - ว ย .^ พ ว ก เ ข า ^ บ 6ฐ 'อค ิดทาง!]ญญาจากพระค ัมภร ' 

• พระคัมภร์มอรมอนคืออะไร? ใครเป็นผู้เขยน? (บทนำ ย่อหน้าที่ 1 -2 ศาสดาสมัยโบราณในทวิป 
อเมริกา) 

• ทำไมจงเรยกว่าพระคัมภรมอรมอน ไม่เรยกว่าพระคัมภร์โมโรไน หรอพระคัมภรไจเซฟ สมิธ? 
(บทนำ ย่อหน้าที่ 2 ศาสดามอรมอนเขยนในแผ่นจารกทองคำมากท่ีสุด โดยยกคำพูดและสรุปส่ิงท่ี 
ศาสดาท่านส์น ๆ ไค้เขยนไว') 

• อะไรเป็นเหตุการณ์ท่ีสำคัญท่ีสุดในพระคัมภรมอรมอน? ทำไม? (บทนำ ย่อหน้า 3 การเสด็จมาเยอน 
ชาวนํไฟของพระเยซูคริสต์) 

• โจเซฟ สมิธ พูดเกี่ยวกับพระคัมภร์มอรมอนว่าอย่างไร (บทนำ ย่อหน้า 6) (ด ู กิจกรรมเสริมสร้าง 3) 
หนูคิดว่าการอ่านและการศกษาพระคัมภร์มอรมอนสามารถช่วยหนูไค้อย่างไรบาง? 

• ศาสดาหลาย ๆ คน (นํไฟ มอรมอน โมโรไน โจเซฟ สรธ) ไค้ประสบกับความทุกข์ทรมานและ 
ความยากลำบากอย่างสุดแสนเพ่ือท่ีเราจะไค้มพระคัมภร์มอรมอน หนูจำเป็นต้องทำอะไรสามอย่างเพ่ือท่ี 
จะร้ว่าพระคัมภร์มอรมอนเป็นความจริง? (บทนำ ย่อหน้า 8 อ่านพระคัมภรไตร่ตรองข่าวสารของที่ 
อยู่ในน้ัน ทูลถามพระผู้เป็นเจ้าถงความจริง) 

• เราจะร้อะไรอกหากเราไค้รับประจักษ์พยานเก่ียวกับพระคัมภร์มอรมอน? (บทนำ ย่อหน้า 9 รูว่าพระ-
เยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด โจเซฟ สรธเป็นศาสดา และศาสนาจักรฯ นี้เป็นศาสนาจักรฯ ที่ 
จริง) 

• โจเซฟ สรธ กำลังทำอะไรเมื่อเทพโมโรไนมาปรากฎต่อเขาเป็นครั้งแรก? (ประจักษ์พยานของ 
ศาสดาโจเซฟ สมิธ ย่อหน้า 2-3 โจเซฟ สรธ-ประวัติ 1:29-30) 

• เทพโมโรไนบอกโจเซฟ สรธว่าอย่างไร? (ประจักษ์พยานของศาสดาโจเซฟ สรธ ย่อหน้า 6-9; 
โจเซฟ สรธ-ประวัติ 1:34-35,42) 
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• เกิดอะไรข้ีนกับโจเซฟในวันต่อมาขณะท่ีเขากำลังทำงานกับคุณพ่อของเขา? (ประจักษ์พยานของศาสดา 
โจเซฟ สมิธ ย่อหน้า 15-16; โจเซฟ สมิธ-ประวัติ 1:48-49) 

• เมื่อเทพโมโรไนมาหาโจเซฟ สมิธ ฟานเ1ยกชื่อของเขา หนูเสิกอย่างไรเมื่อรูว่าพระบิดาบน 
สวรรค์ทรง?จักช่ือของหนู? 

• เทพโมโรไนส่ังให้โจเซฟ เล่าเร่ืองภาพท่ีมาปรากฏให้คุณพ่อของเขาหัเง หนูจะบอกกับใคร ถ้าหนู ม 
ประสบการณ์เหมือนโจเซฟ? ทำไม? 

• โจเซฟ ทำอะไรหลังจากที่บอกคุณพ่อของเขาแล้ว? (ประจักษ์พยานของศาสดาโจเซฟ สรธ ย่อหน้า 
17-19; โจเซฟ สรธ-ประวัติ 1:50-52) 

• ทำไมโจเซฟจงต้องรอถงสปี ก,อนท่ีเขาจะสามารถรับแผ่นจารกทองคำ? (ประจักษ์พยานของศาสดา 
โจเซฟ สรธ ย่อหน้า 20; โจเซฟ สรธ-ประวัติ 1:54) 

• โจเซฟ สรธไดรับการเตอนว่าอย่างไร หลังจากท่ีเขาไครับมอบแผ่นจารกทองคำ? 
(ประจักษ์พยานของศาสดาโจเซฟ สรธ ย่อหน้า 22; โจเซฟ สรธ-ประวัติ 1:59) 

กิจกรรม ท่านอาจใช้กิจกรรมต่อไปนี้หนงอย่างหรอมากกว่าในช่วงใดช่วงหนึ่งของบทเรยน หรอใช้เป็นการทบทวน 
เสริมสราง สรูปหรอท้าทาย 

1. เชิญเด็กให้อ่าน บทนำหน้าแรกของพระคัมภีร์มอรมอน แนะนำให้พวกเขาทำเคร่ืองหมายในพระคัมภีร์ 
มอรมอนของตนเองเก่ียวกับจุดประสงค์ของหนังสือเล่มน้ีดังท่ีมเขิยนไว้ไนหน้าน้ีและในบทนำ 

2. ช่วยเด็กท่องจำโมโรไน 10:4 
3. สนทนาและช่วยเด็กให้ท่องจำข้อความต่อไปน้ีท่ีกล่าวโดยศาสดาโจเซฟ สรธ: 

"ข้าพเจ้าบอกกับพี่น้องชายว่า พระคัมภร์มอรมอนเป็นหนังสือท่ีถูกต้องท่ีธุfคในบรรดาหนังสือใด ๆ 
ในโลกน้ี และเป็นศิลาหลักของศาสนาของเรา และมนุษย์จะเข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้ามากข้ืนโดยการยค 
หลักคำสอนท่ีอยู่ในหนังสือเล่มน้ันมากกว่าโดยหนังสือเล่มอนใค" (บทนำ ย่อหน้าที่ 6) 

4. ช่วยเด็กให้เข้าใจและท่องจำหลักแห่งความเชื่อข้อที่แปด 
5. พูดถงเหตุการณ์บางอย่างที่นำไปสู่การปรากฎออกมาของพระคัมภิร์มอรมอน 
6. รองหรออ่านเน้ือรองของเพลง,,หนังสือเร่ืองในพระคัมภีร์มอรมอน,, {หนังสีอเพลงสำหรับเด็กหน้า 65) 

"เร่ือง1ในพระคัมภีร์มอรมอน,, {หนังสีอเพลงสำหรับเด็ก หน้า 64) "แผ่นจารกทองคำ" {หนังสอเพลง 
สำหรับเด็ก หน้า 51) หรอ "ค้นหาไตร่ตรองและสวด,, {หนัง3dเพลงสำหรับเด็ก หน้า 61) 

สรุป 
ประจักษ์พยาน แสดงประจักษ์พยานของท่านว่าโจเซฟ สรธ เป็นศาสดาท่ีแท้จริงและพระคัมภีร์มอรมอนเป็นความจริง 

(ทางเลอก) หากเป็นไปไต้ ให้แจกท่ีค่ันหนังสือท่ีเขยนประจักษ์พยานของประธานเอสรา แทฟท์ 
เบ็นสันเอาไว้ (ดู ตัวอย่างท้ายบทเรยน) 

บทที่ 11 
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แนะนำ 1 แนะนำให้เด็กศกษาประจักษ์พยานของศาสดาโจเซฟ สมิธท่ีบานเพ่ือเป็นการทบทวนบทเรยนน้ี แสคง 
การอ่านทบ,าน ให้พวกเขาเห็นว่าพวกเขาสามารถหาเร่ืองราวน้ีไค้จากหน้าแรก ๆ ของพระคมภร์มอรมอน หรอในโจเซฟ 

สมิธ-ประวัติ 1:29-35,42-54,-59-60 
กระตุ้นเด็กแต่ละคนให้นำพระคัมภร์มอรมอนมาช้ันเรยนในวันอาทิตย์หน้า 
เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนปิด 
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พระบิดาบนสวรรค์ 
ทรงมีพระประสงค์ 
ใหท่านเรียนเจาก 

พระคัมภีร์มอรมอน 
อย่างต

,อเนื่องทุก ๆ วัน 
ม'นเปีนของขวัญที่พิเศษ 

ของ 
พระบิดาบนสวรรค์ 

สำหรบท่าน 
โดยการทำตามคำสอน 

ที่อยู่ใน 
หนังสือเส

,มนน 
ท่านจะเรียนเการทำ 
ตามพระประสงค์ของ 

พระบิดาบนสวรรค์ของ 
เรา

,, 

เอสรา แทฟท์เปีนสัน 

'พระบิดาบนสวรรค์ 
ทรงมีพระประสงค์ 
ใหท่านเรียนเจาก 

พระคัมภีร์มอรมอน 
อย่างตอเนื่องทุก ๆ วัน 
มันเปีนของขวัญที่พิเศษ 

ของ 
พระบิดาบนสวรรค์ 

สำหรบท่าน 
โดยการทำตามคำสอน 

ที่อยู่ใน 
หนังสือเล

,มนน 
ท่านจะเรียนเการทำ 

ตามพระประสงค์ของ 
พระบิดาบนสวรรค์ของ 

เรา
,, 

เอสรา แทฟท์เปีนสัน 

'พระบิดาบนสวรรค์ 
ทรงมีพระประสงค์ 
ใหท่านเรียนเจาก 

พระคัมภีร์มอรมอน 
อย่างต่อเนื่องทุก ๆ วัน 
ม้นเปีนของขวัญที่พิเศษ 

ของ 
พระบิดาบนสวรรค์ 

สำหรับท่าน 
โดยการทำตามคำสอน 

ที่อยู่ใน 
หนังสือเส

,มนั๊น 
ท่านจะเรียนเการทำ 
ตามพระประสงค์ของ 

พระบิดาบนสวรรค์ของ 
เรา

,' 

เอสรา แทฟท์เปีนสัน 

'พระบิดาบนสวรรค์ 
ทรงมีพระประสงค์ 
ใหท่านเรียนเจาก 

พระคัมภีร์มอรมอน 
อย่างต่อเนื่องทุก ๆ วัน 
ม'นเปีนของขวัญที่พิเศษ 

ของ 
พระบิดาบนสวรรค์ 

สำหรับท่าน 
โดยการทำตามคำสอน 

ที่อยู่ใน 
หนังสือเล่มนั้น 

ท่านจะเรียนเการทำ 
ตามพระประสงค์ของ 

พระบิดาบนสวรรค์ของ 
เรา

,, 

เอลรา แทฟใๆ เปีนสัน 



จดประสงค์ เพ่ือสร้างความปรารถนาให้เด็กแต่ละคนทำตามศาสดาท่ีมชิจิตอยู่ 

การเตรยม 1. ศกษา 1 นไฟ 1-2 ร่วมกับการสวดอ้อนวอน แลวศกษาบทเรยนและตัดสินใจว่าท่านต้องการสอน 
เร่ืองราวในพระคัมภีร์ให้กับเด็กอย่างไร (ดู "การเตรยมบทเรยนของท่าน" หน้า vi และ "การสอนจาก 
พระคัมภีร์" หน้า vii) 

2. เสือกคำถาม เพ่ือการสนทนาและกิจกรรมเสริมสร้างท่ีจะทำให้เด็กมส่วนร่วมและช่วยให้พวกเขาบรรลุ 
จุดประสงค์ของบทเรยนมากที่สุด 

3. อุปกรณ์ที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภีร์มอรมอนสำหรับเด็กแต่ละคน 
ข. แผนผังหลักแห่งความเช่ือข้อท่ีหก (65006) ให้เอากระดาษท่ีพับไว้ปิดคำว่า ศาสดา เขยนต้านใน 

ของกระดาษที่พับไว้นั้นว่า"ศาสดาเป็นชายที่ไต้รับการเรยกจากพระผู้เป็นเจ้าให้พูดแทนพระองค์ 
เม่ือศาสดาพูดแทนพระผู้เป็นเจ้า มันก็เป็นเหมือนกับว่าพระผู้เป็นเจ้ากำลังตรัส" หากหาแผนผัง่ 
หลักแห่งความเช่ือข้อท่ีหกไม่ไต้ ให้ทำข้ีนเองหรอเขยนบนกระคาน 

ค. รูปภาพ 4-4 ลไฮพยากรณ์ต่อผู้คนในเจรูซาเล็ม (ชุดภาพพระกิตติคุณ 300; 62517) และ รูปภาพ 
4-5 ลไฮออกจากเจรูซาเล็ม (ชุดภาพพระกิตติคุณ 301; 62238) และรูปภาพ ศาสดาท่ีมชิจิตอยู่ 
หรอรูปภาพโจเซฟ สมิธ (ชุดภาพพระกิตติคุณ 401; 62002) 

ขอแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บท!รยน เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนเปิด 
กิจกรรมกระตุ้น แสดงแผนผังหลักแห่งความเช่ือโดยปิดคำว่า ศาสดา เชิญเด็ก ๆ ให้ยกมือข้ืนหากพวกเขารูว่าคำท่ีปิคเอาไว้ 
ความสนใจ คอคำว่าอะไร ขอให้เด็กคนหน่ึงเปิดกระดาษท่ีปิดไว้น้ันออกและเอามาให้ท่าน เชิญเด็กให้อ่านทบทวน 

หลักแห่งความเช่ือข้อท่ีหกต้วยกัน 
แสดงรูปภาพของศาสดาท่ีมชิจิตอยู่หรอรูปภาพศาสดาโจเซฟ สมิธ และถามเด็กว่าผู้น้ีคอใคร 
• ศาสดาคอใคร? 
หลังจากการสนทนา ขอให้เด็กคนหน่ึงอ่านส่ิงท่ีเขยนไว้ในกระดาษท่ีพับไว้ (ค ู "การเตรยม") 
เป็นพยานว่า ศาสดาบอกผู้คนเสมอถงสิ่งที่พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ทรงมพระประสงค์ให้ 
พวกเขาทำ อธิบายว่าเราจะไต้รับพรเม่ือเราทำตามศาสดา 

2 นีไฟ่ทำตามศาสดา 
ผู้เป็นบิดาของท่าน 
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บทที่ 11 

เร่ืองราวในพระคัมภร' สอนเร่ืองราวของศาสดาลไฮและครอบครัวของเขาเดินทางออกจากเจรูซาเล็ม ซึ่งอยู่ใน 1 นิไฟ 1-2 
(คู "การสอนจากพระคัมภร์,' หน้า vii เพ่ือจะรูวิธิการสอนเร่ืองราวในพระคัมภร') ใช้รูปภาพใน 
เวลาท่ีเหมาะสม เน้นว่าเราทุกคนควรพยายามเป็นเหมือนนิไฟ และทำตามศาสดาท่ีมชิวิตอยู่ 

การสนทนาและ ศกษาคำถามและขอพระคัมภร์อ้างอิงดังต่อไปน้ีขณะท่ีท่านเตรยมบทเรยน ใช้คำถามท่ีท่านรูสกว่าจะช่วยให้ 
คำถามเพื่อ เด็กเช้าใจพระคัมภิร์และประยุกต์ใช้หลักธรรมในชวิตของพวกเขาไค้คท่ีสุค การอ่านช้อพระคัมภิร์อ้างอิงกับ 
การประยุกต์ใช้ เ * ก ๆ ใน|น เรูย น จ ะช่ๆยให้พวกเขาไค้รับช้อคิคทาง!]ญญาจากพระคํ'มภร์ 

• ลไฮทำส่ิงใดเพ่ือผู้คนของเขา? (1 นิไฟ 1:5) พระเจ้าทรงแสดงให้ลไฮเห็นอะไรในภาพท่ีมาปรากฏ? 
( 1 นิไฟ 1:6-13) 

• ลไฮทำอะไรหลังจากท่ีเขาไค้เห็นภาพท่ีมาปรากฏ? (1 นิไฟ 1:18) 
• ลไฮพยากรณ์ถงใคร? (1 นิไฟ 1:9,19 อธิบายว่าพระมาไซยาคอพระเยซูคริสต์) ช่วยให้เด็กเช้าใจว่า 

ศาสดาเป็นพยานถงพระเยซูคริสต์เสมอ หนูสามารถไค้รับประจักษ์พยาน£พะเยซูคริสต์อย่างไร? 
เป็นพยานว่าเด็กแต่ละคนสามารถรูว่าพระเยซูทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด โดยการศกษาพระคัมภร์ 
มอรมอนร่วมกับการสวดอ้อนวอนและโดยการเช่ือฟิงพระบัญญัติ 

. ผู้คนทำอะไรเมื่อพวกเขาไค้ยินคำของศาสดาลไฮ? (1 นิไฟ 1:19-20) หนูจะทำอย่างไรหากหนูถูก 
เยาะเยยหรอหัวเราะเยาะเพราะหนูเช่ือในพระเยซูคริสต์และศาสนาจักรของพระองค์? 

• หลังจากที่ผู้คนพยายามฆาลไฮ พระเจ้าทรงบัญชาให้เขาทำอะไร? (1 นิไฟ 2:4) ครอบครัวของลไฮ 
นำเอาอะไรไปบ้างเมื่อพวกเขาออกจากเจรูซาเล็ม? (1 นิไฟ 2:4) 

• สัมภาระคออะไร ? (อาหาร เส้ือผ้า กระโจม เคร่ืองมอ และอ่ืน ๆ ) ครอบครัวของลไฮท้ิงอะไรไว้ 
เบ้ืองหลัง? 

• เลมันและเลมิวเอลเม่ือพวกเขาตองละท้ิงบ้าน ทอง และเงินของพวกเขา? (1 นิไฟ 2:11-13) คำว่า 
คอแข็ง มความหมายว่าอย่างไร? (ด้ือค้าน หย่ิงจองหอง) หากหนูถูกขอรองให้ละท้ิงบ้านและทรัพย์ 
สมบัติของหนู หนูจะรูสกอย่างไร? 

• ทำไมนิไฟจึงไม่กบฏต่อคุณพ่อของเขา? (1 นิไฟ 2:16) อธิบายว่า ร้องทูลพระเจ้า หมายถงการสวด 
อ้อนวอนอย่างจริงใจ และ ทำไทจิตใจ (ของหนู) อ่อนล ฯมายความว่าการฟงและทำตาม การสวด 
อ้อนวอนสามารถทำให้จตใจของหนูอ่อนลงเพื่อช่วย,Hนูทำตา,ศาสดาไค้อย่างไร? 

• นิไฟแสคงความรักต่อเลมันและเลมิวเอลอย่างไรเมื่อทั้งสองคนไม่เชื่อเขา? (1 นิไฟ 2:18) หนูเคย 
สวดอ้อนวอนเพ่ือใครบางคนผู้ท่ีไม่ไค้รักษาพระบัญญัติหริอไม่? 

• พระเจ้าสัญญากับนิไฟว่าอย่างไรจากการท่ีเขามศรัทธา? (1 นิไฟ 2:19-22) ศรัทธามความหมายต่อ 
หนูอย่างไรบ้าง? 

• เกิดอะไรข้ีนกับเมืองเจรูซาเล็มหลังจากท่ีครอบครัวของลีไฮออกมา? (2 นิไฟ 1:4) สิ่งที่ศาสดาพยากรณ์ 
ไว้จะเกิดข้ีนเสมอหรอไม่? (ค.พ. 1:37-38) 

• ครอบครัวของลไฮออกจากเจรูซาเล็มเม่ือใด? (ป ี ค.ศ.ท่ีอยู่ค้านล่างของแต่ละหน้าในพระคัมภร์มอรมอน 
บอกเราว่าส่ิงต่าง ๆ เกิดข้ืนเม่ือใด) คำว่า ก่อนคริสต์ศักราช หมายความว่าอย่างไร? (ก่อนท่ีพระเยซู 
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คริสต์ประสูติ) 
• ใครคอศาสดาในปีจจุบัน? (แสดงรูปภาพของเขา หากหาไค้) เขาขอให้เราทำอะไรบ้าง? ท่านอาจต้อง-

การเล่าใจความสำคัญบางส่วนจากคำพูดการประชุมใหญ่เม่ือเร็ว ๆ นี้ให้เด็กฟิง หนูไต้รับพรอย่างไร 
บ้างเมื่อทำตามศาสดาที่มชวิตอยู่? 

กิจกรรม ท่านอาจใช้กิจกรรมต่อไปนี้หนึ่งอย่างหรอมากกว่าในช่วงใดช่วงหนงของบทเรยน หรอใช้เป็นการทบทวน 
เสริมสร้าง สรุปหรอทำทาย 

1. นำเอาสิ่งของหรอรูปภาพของสิ่งของที่ครอบครัวของลไฮอาจนำไปดวยเมื่อพวกเขาเขาไปในแคนทุร-
กันดาร เช่น กระโจม ผ้าห่ม หม้อ มด ธนูและลูกศร เชอก เมล็ดพืช ฯลฯ กระต้นเด็ก ๆ ให้จนตนา-
การและบอกว่าครอบครัวของลไฮอาจนำส่ิงใดไปกับพวกเขาอกบ้าง 
• ทำไมหนูคิคว่าครอบครัวของลีไฮจำเป็นต้องนำสิ่งเหล่านี้ไปต้วย? หนูคิดว่าหนูจำเป็นต้องนำอะไร 

ไปต้วยหากหนูต้องเดินทางไกลเหมอนนํไฟ? 

• สิ่งใคที่หนูเสิกลำบากใจหากต้องทิ้งมันไว้? 
2. แสคงรูปภาพประธานของศาสนาจักรฯ (ชุคภาพพระกิตติคุณ 506; 62575) และให้เด็กท่องจำช่ือของ 

พวกเขาและลำดับของการเป็นประธานของพวกเขา 
3. แบ่งปีนคำพูดของศาสดาเอสรา แทฟท์ เบ็นลัน ซึ่งเป็นประธานคนที่สิบสามของศาสนาจักรฯ ดัง 

ต่อไปนี้: 
"ข้าพเจ้าอยากจะพูดกับเด็ก ๆ ของศาสนาจักรฯ... 

"ว่าข้าพเจ้ารักพวกท่านมากเหลอเกิน พระบิดาบนสวรรค์ของเราทรงรักพวกท่านมากเหลอเกิน! 

"ทุกวันน้ีข้าพเจ้าปรารถนาท่ีจะสอนท่านถงส่ิงท่ีพระบิดาบนสวรรค์ทรงมพระประสงค์ให้ท่ๅนรู เพ่ือว่า 
ท่านจะสามารถเรยนรูที่จะทำตามพระประสงค์ของพระองค์และมความสขอย่างแท้จริง สิ่งนี้จะช่วยท่าน 
ในเวลาน้ีและตลอดชวิตของท่าน... 
"ข้าพเจ้าคใจมากเหลอเกินท่ีไคยนว่าท่านรักพระคัมภร์มอรมอน ข้าพเจ้าก็รักเช่นเคิยวกันพระบิคาบน 
สวรรค์ทรงมพระประสงค์ให้ท่านเรยนรูจากพระคัมภร์มอรมอนอย่างต่อเน่ืองทุก ๆ วัน นี่คอของขวัญที่ 
พิเศษของพระบิคาบนสวรรค์สำหรับท่าน โคยการทำตามคำสอนท่ีอย่ในหนังสือเล่มน้ันท่านจะเรยนรู 
การทำตามประสงค์ของพระบิคาบนสวรรค์ของเรา,, (in Conference Report, Apr. 1989, p. 102; 
or Ensign, May 1989, pp. 81-82) 

4. ทำสำเนาคำพูดบางส่วนของศาสคาที่มชวิตอย่ที่เลอกมาจากการประชุมใหญ่สามัญ (คู เลยโฮนาฉบับท่ี 
ลงคำพูคจากการประชุมใหญ่สามัญ) ใส่กระคาษท่ีมข้อความน้ันลงในกล่องหรอถุงกระคาษ และเชิญ 
เด็กให้สลับกันมาหยิบข้อความน้ัน หลังจากท่ีเด็กแต่ละคนอ่านข้อความน้ัน ให้เขาหรอเธอเล่าว่าจะทำ 
ตามคำแนะนำของศาสดาได้อย่างไร 

5. สนทนาหลักแห่งความเช่ือข้อท่ีหก และช่วยเด็กท่องจำข้อน้ี 
6. ร้องหรออ่านเนื้อร้องของเพลง "เราขอบพระทํยสำหรับศาสดา" (เพลงสวดบทที่ 10) "รักษาพระ-
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บทท 2 

บัญญ่ติ" (หนังสอเพลงสำหร.บเด็ก หน้าท่ี 74) หเอ "ทำตามศาสดา" (หนังสัอเพลงสำหรับเด็ก 
หน้าท่ี 62) 

สรุป 
ประจักษ์พยาน แสคงประจักษ์พยานว่าเพราะพระบิดาบนสวรรค์ทรงรักเรา พระองค์จงทรงประทานศาสดาท่ีมชวิตให้กับ 

เรา เป็นพยานว่าเด็ก ๆ จะไค้รับพรหากพวกเขาทำตามศาสดาท่ีมชวิตอยู่ 

แนะนำการอ่านท่ีบ้าน 
แนะนำให้เด็ก ๆ อ่าน 1 นไฟ 2 ที่บ้านเพื่อเป็นการทบทวนบทเรยนนี้ 
เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนบิด 
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การได้รับ 
แผ่นจารึกทองเหลือง 

จุดประสงค ์ เพ่ือช่วยให้เด็กเข้าใจว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงช่วยเหลอคนท่ีวางใจในพระองค์ และเช่ือฟิงพระบัญญัติของ 
พระองค์ 

การเตรยม 1. ศกษา 1 นไฟ 3-8 ร่วมกับการสวดอ้อนวอน แล'วศกษาบทเรยนและตัดสินใจว่าท่านตองการสอน 
เร่ืองราวในพระคํมภร์ให้กับเด็กอย่างไร ( ดู "การเตรยมบทเรยนของท่าน,, หน้า vi และ "การสอนจาก 
พระคมภร์" หน้า vii ) 

2. เสือกคำถาม เพ่ือการสนทนาและกิจกรรมเสริมสร้างท่ีจะทำให้เด็กมส่วนร่วมและช่วยให้พวกเขาบรรลุ 
จุคประสงค์ของบทเรยนมากที่สุค 

3. หากทำไค้ ให้เตรยมสำเนาข้อความ,,ข้าพเจ้าจะไปและทำสิ่งที่พระเจ้าทรงบัญชา,, (1 {ทฟ 3:7) 
สำหรับเด็กแต่ละคนโคยมชื่อของเขาหรอเธอติดอยู่ค้วย (ดูตัวอย่างท้ายบทเรยน) 

4. อุปกรณ์ที่จำเป็น: 
ก. พระคํมภรมอรมอนสำหรับเด็กแต่ละคน 

ข. กระดาษท่ีมข่าวสารเป็นรหัส ซึ่งอยู่ส่วนท้ายของบทเรยน (ปีคคำไขรหัสเอาไว้) รหัสน้ีอาจเขิยนไว้ 
บนกระดาษหรอบนกระคานก็ไค้ 

ค. รูปภาพ 4-6 บุตรชายของลไmสนอทรัพย์สมบัติให้กับเลบัน รูปภาพ 4-7 เทพหยุคเลมันและ 
เลมิวเอล และ 4-8 นไฟกลับไปหาลไฮพร้อมค้วยแผ่นจารกทองเหลอง 

ขอแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเรยน เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวคอ้อนวอนเปิด 

กิจกรรมกระตุ้น แสดงข่าวสารลับที่เป็นรหัส (โคยปีคคำไขรหัสไว้) และถามว่ามใครอ่านไค้บาง อธิบายว่าพระบัญญัติ 
ความสนใจ บางข้อของพระบิคาบนสวรรค์อาจดูเหมอนยากท่ีจะทำตาม เหมอนดังเช่นข่าวสารท่ียากต่อการอ่าน โคยไค้ 

รับความช่วยเหลอเราสามารถอ่านข่าวสารไค ้ ในวิธเคยวกัน ค้วยความช่วยเหลอจากพระบิคาบนสวรรค์ 
เราสามารถทำตามพระบัญญัติท้ังหมคไค้ 
• สิ่งที่พระบิคาบนสวรรค์ทรงบัญชาให้เราทำมอะไรบาง? 
• หนูคิคว่าพระบิคาบนสวรรค์ทรงช่วยเหลอเราในการรักษาพระบัญญัติของพระองค์อย่างไร? 
อธิบายว่าพระบิคาบนสวรรค์จะทรงช่วยเหลอเราหากเรามศรัทธาในพระองค์และวางใจในพระองค์ 
อธิบายว่าในบทเรยนน้ีเด็กจะเรยนเวธิท่ีพระบิดาบนสวรรค์ทรงช่วยเหลอบุตรของสิไ0ใหัเช่ือ^งพระบัญญัติ 

3 
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บทที่ 11 

เร่ืองราว'ในพระคัมภร์ 

การสนทนาและ 
คำถามเพื่อ 
การประยุกต์ใช้ 

ซึ่งในตอนแรกคูเหมอนว่าจะเป็นไปไม่ไค้เลยสำหรับพวกเขาทื่จะทำไค้สำเร็จ 

โดยการใช้รูปภาพท่ีแนะนำไว้ ให้สอนเร่ืองราวจาก 1 นิไฟ 3-5 ซึ่งเป็นเรื่องที่นิไฟและพี่ๆ ของเขากลับ 
ไปเจรูซาเล็มเพ่ือไปเอาแผ่นจารกทองเหลอง (ด ู "การสอนจากพระคัมภีร์" หน้า vii เพ่ือ!'วิธการ 
สอนเร่ืองราวในพระคัมภีร์) ช่วยให้เด็กเขาใจว่า เช่นเดยวกับนไฟ พวกเขาสามารถไค้รับความช่วย 
เหลอในการรักษาพระบัญญัติหากพวกเขามศรัทธา 
ศกษาคำถามและขอพระคัมภีร์อ้างอิงดังต่อไปน้ีขณะท่ีท่านเตรยมบทเรยน ใช้คำถามท่ีท่านร้สิกว่าจะช่วยให้ 
เด็กเช้าใจพระคัมภีร์และประยุกต์ใช้หลักธรรมในชวิตของพวกเขาไค้คท่ีสุค การอ่านขอพระคัมภีร์อ้างอิงกับ 
เด็ก ๆ ในชนเรยนจะช่วยให้พวกเขาไค้รับช้อคิคทางใ]ญญาจากพระคัมภีร์ 
• พระบิคาบนสวรรคทรงบัญชาลไฮในความฝืนให้ทำส่ิงใค? (1 นิไฟ 3:2-4) ทำไมครอบครัวของลไฮจง 

จำเป็นค้องมแผ่นจารกทองเหลอง? (1 นํไฟ 3:19-21) แผ่นจารกทองเหลองจะเป็นพรกับลูกหลานของ 
ลไฮอย่างไร? (1 นิไฟ 5:21-22) 

• เลมันและเลมิวเอลทำอะไรเมื่อพวกเขาไค้รับบัญชาให้กลับไปที่เจรูซาเล็มเพื่อไปเอาแผ่นจารกทอง-
เหลอง? (1 นิไฟ 3:5, 28, 31) 

• นํไฟทำอะไรเมื่อเขาไค้รับบัญชาให้ไปเอาแผ่นจารกทองเหลอง? (1 นิไฟ 3:5-7, 15, 21) ทำไมนไฟ 
จงเต็มใจท่ีจะทำส่ิงใคก็ตามท่ีพระเจ้าทรงขอให้เขาทำ? เขารูไค้อย่างไรว่าพระเจ้าจะทรงช่วยเขาในการ 
นำแผ่นจารกกลับมา? 

ใทคถงรหัส และให้โอกาสชนเรยนท่ีจะถอครหัสข่าวสารค้วยกัน สนทนาความหมายของ 1 นไฟ 3:7) 
• ใครช่วยนไฟให้สามารถเอาแผ่นจารกทองเหลองมาไค้? (1 นไฟ 4:6) เราสามารถมค่าควรในการไค้รับ 

ความช่วยเหลอและการนำทางจากพระวิญญาณบริสุทธิอย่างไร? 

• ทำไมบางครงจงเป็นการยากที่จะเชื่อฟิงพระบัญญัติ? ตัวอย่างของนไฟสามารถช่วยเราให้เชื่อหัเง 
พระบัญญัติอย่างไร? (1 นไฟ 7:12) 

• เราสามารถเรยนรูท่ีจะทำตามพระเยซูเช่นเคยวกับนิไฟไค้อย่างไร? 

กิจกรรม 
เสริมสร้าง ท่านอาจใช้กิจกรรมต่อไปนี้หนึ่งอย่างหรอมากกว่าในช่วงใคช่วงหนึ่งของบทเรยน หรอใช้เป็นการทบทวน 

สรุป หรอท้าทาย 
1. ช่วยเด็กท่องจำ 1 นิไฟ 3:7 แนะนำให้พวกเขาทำเคร่ืองหมายพระคัมภีร์ขอน้ีในพระคัมภีร์มอรมอนของ 

พวกเขา 
2. ท่องจำและสนทนาหลักแห่งความเชื่อช้อที่สามกับชั้นเรยน เน้นว่าเราควรเช่ือฬงพระบัญญัติของพระ 

บิคาบนสวรรค์เสมอ และเน้นว่าพระองค์จะทรงประทานพรให้เราเม่ือเราทำเช่นน้ัน 
3. เชิญเด็กหลาย ๆ คนให้เติมประโยคต่อไปน้ีให้สมบูรณ์ "ฉันแสคงศรัทธาในพระบิดาบนสวรรค์และ 

พระเยซูคริสต์เม่ือฉัน " 
4. ร้องหรออ่านเนื้อร้องของเพลง "ความกลาหาญของนิไฟ" ('หนังสัอเพลงสำ'หรับเด็ก หน้า 66) หรอ 

"รักษาพระบัญญัติ" (หนังสือเพลงสำหรับเด็ก หน้า 74) 
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5. แสดงภาพหรอส่ิงของสองสามอย่างดังต่อไปน้ี เพ่ือเสือนmถงส่ิงท่ีพระบิดาบนสวรรค์ทรงขอให้เราทำ 
(หมายเลขของภาพอยู่ในวงเล็บ) สนทนาพระบัญญัติและพรของการทำส่ิงน้ีน 
การสวดอ้อนวอน (62217) 
รับใช้เป็นผู้สอนศาสนา (62611) 
ปฏิบัติต่อทุกคนควยความเมตตาและความเคารพ (62316) 
เข้าพระวิหาร (62559) 
รับส่วนศลระลก (62021) 
จ่ายส่วนสิบ (แสดงซองส่วนสิบ) 
อ่านพระคัมภีร์ (62373) 
คำรงชีวิตตามพระวาจาแห่ง!!ญญา (แสดงรูปภาพอาหารและการออกกำลังกายท่ีเหมาะสม) 
จัดสังสรรค์ในครอบครัว (62521) 

สรูป 
ประจักษ์พยาน แสดงประจักษ์พยานว่าพระบิดาบนสวรรค์จะทรงช่วยเหลอเรา ในการเช่ือหัเงพระบัญญัติของพระองค์ 

ท่านอาจต้องการแบ่งปีนประสบการณ์เมื่อท่านใช้ศรัทธาของพ่านในการรักษาพระบัญญัติ เช่น การรักษา 
วันแซบัธให้สักคสิทธ ิหรอการทำความคต่อผู้ส์น และท่านไครับพรอย่างไร 
หากทำไค ให้ทำสำเนาข่าวสารท่ีว่า "ข้าพเจ้าจะไปและทำส่ิงท่ีพระเจ้าทรงบัญชา,, (1 นไฟ 3:7) เขิยนช่ือ 
ของเด็กลงบนสำเนาน้ันด้วย และท้าทายพวกเขาให้ทำตามสัญญาของพวกเขาด้วย 

แนะนำการอ่าน แนะนำให้เด็กศกษา 1 นไฟ 3:1-8; 4 ที่บ้านเพื่อเป็นการทบทวนบทเรยนนี้ 
^ า น - * .ฯ ๆ * * รเ เชญเดกคนหนง เหสวดออนวอนปีค 

35 8 1 6~ 5~ 4~ 8~ 7~ 4~ 3~ 42 75 

19 113" 16 2 1 0 66 88 16~ 22~ 66 6~ 5~0 3 5 4 8 7 

โ6 50 88 99 29 33 77 7 

(คำไขรหัส :35=ข 8= *7=า 6=พ 5=เ 4=จ 3=ะ 42=ไ 75=ป 19=แ 
11=ล 16=ท 2-า 1=ส 0= ^66= 88=ง 22= * 50=ร 99=บ 33=ญ 29 = 
77=ช 
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ขาพเจาจ ไป 
และทำ 

สิ่งท
,ีพระเจา 

ทรงบัญชา 
1 นืไฟ 3: 7 

ข้าพเจาจ 
และทำ 

สิ่งท
,ีพระเจา 

ทรงบัญชา 
1 นีไฟ 3: 7 

ข้าพเจาจ 
Xf ไป 

และทำ 
สิ่งทีพระเจ้า 
ทรงบัญชา 

1 นีไฟ 3: 7 

ขิาพเจาจ ไป 
และทำ 

สิ่งทื่พระเจ้า 
ทรงบัญชา 

1 นีไฟ 3: 7 

. . 
. 
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ชุดประสงค เพ่ือสรางความปรารถนาของเด็กแต่ละคนท่ีจะเช่ือฟิงพระคำของพระผู้เป็นเจ้า และรค่าควรสำหรับชืวิต 
นิรันดร 

การเตรยม 1. ศกษา 1 นไฟ 8, 11 และ 15:21-36 ร่วมกับการสวดอ้อนวอน แลวศกษาบทเรยนและตัดสินใจว่าท่าน 
ต้องการสอนเรื่องราวในพระกัมภรไห้กับเด็กอย่างไร (ดู "การเตรยมบทเรยนของท่าน,, หห้า vi และ 
"การสอนจากพระคัมภร์" หใtin vii ) 

2. เสือกคำถาม เพ่ือการสนทนาและกิจกรรมเสริมสร้างท่ีจะทำให้เด็กฐส่วนร่วม และช่วยให้พวกเขาบรรลุ 
ชุดประสงค์ของบทเรยนมากที่สุด 

3. หากทำไต้ ให้เตรยมสำเนาภาพประกอบต้นไม้แห่งชวิตสำหรับเด็กแต่ละคน (ดูตัวอย่างทายบทเรยน) 

4. อุปกรณ์ที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภิร่มอรมอนสำหรับเด็กแต่ละคน 
ข. เชือก เชือกป่าน หรอเชือกฟางยาวประมาณห้าเมตร ผ้าปิดตา และบัตรคำสองใบ อันหนึ่งเขยนคำ 

ว่า เกิด และอกอันหน่ึงเขยนคำว่า ชิวิตนิรันดร 
ค. แผนผังสัญลักษณ์ต้นไม้แห่งชวิตและความหมาย โดยปิดความหมายไว้ควยแผ่นกระดาษ 
ง. รูปภาพ 4-9 พระเยซูคริสต์ (ชุดภาพพระกิตติคุณ 240; 62572) รูปภาพ 4-10 การประสูติของ 

พระเยซู (ชุดภาพพระกิตติคุณ 200; 62116) รูปภาพ 4-11 การตรงการเขน (ชุดภาพพระกิตติ-
คุณ 230; 62505) รูปภาพ 4-12 ความฝืนเก่ียวกับต้นไม้แห่งชิวิตของลไฮ (62620) รูปภาพ 
4-13, ต้นไม้แห่งชืวิตและเหล็กเลน และ รูปภาพ 4-14 ลไฮเอ้ือมไปหยิบผลของต้นไม้ 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนเปิด 
ให้เด็กสองคนยนหนาชนเรยน อยู่คนละมุมของห้อง ให้เด็กคนแรกถือแผ่นบัตรท่ีเขยนว่า เกิด และให้เด็ก 
คนท่ีสองถือแผ่นบัตรท่ีมคำว่า ชวิตนิรันดร ปิดตาเด็กคนที่สาม หลังจากหมุนตัวสักสองสามรอบแต้ว ดูว่า 
เขาสามารถเดินจากเด็กคนแรกไปยังเด็กคนที่สองโดยไม่ต้องช่วยเหลอไต้หรอไม่จากนั้น ให้เด็กสอง 
คนแรกจับปลายเชือกถงกันโดยคงให้ตง ให้เด็กท่ีถูกปิดตาพยายามอกคร้ังหน่ึงท่ีจะเดินจากเด็กคนแรกไปยัง 
เด็กคนที่สองโดยในครั้งนี้ให้เขาจับเชือกไว้ สนทนาว่าทำไมคร้ังท่ีสองจงง่ายกว่าคร้ังแรก อธิบายว่า 
ขณะที่เราดำรงชืวิตอยู่บนโลกนี้เรากำลังพยายามกลับไปหาพระบิดาบนสวรรค์ พระองค์ทรงประทาน 
บางส่ิงให้กับเราสำหรับยคและค้นพบทางกลับไปหาพระองค์ 

ข้อแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเรยน 
กิจกรรมกระต้น 
ความสนใจ 
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บทที่ 11 

เร่ืองราวในพระคัมภีร์ 

การสนทนาและ 
คำถามเพื่อ 
การประยุกต์ใช้ 

• พระบิคาบนสวรรค์ทรงประทานอะไรให้กับเราเพ่ือนำทางเรากลับไปยังท่ีประทับของพระองค์? (พระ-
คัมภีร์ ศาสคา พระวิญญาณบริสุทธ) 

แสดงรูปภาพ พระเยซูคริสต และบอกเด็ก,ๆ ว่าบทเรยนนี้จะอธิบายว่าการทำตามคำสอนของพระคริสต์จะ 
ช่วยให้เรากลับไปยังที่ประทับของพระบิดาบนสวรรค์ไค้อย่างไร 
โดยการใช้รูปภาพที่แนะนำไว้และพระคัมภีร์มอรมอน ให้สอนเร่ืองราวความฝืนของลไฮจาก 1 นิไฟ 8 
และการอธิบายความฝืนจาก 1 นิไฟ 11 และ 15:21-36 (ด ู "การสอนจากพระคัมภีร์', หน้า vii เพื่อจะf 
วิธิการสอนเรื่องราวในพระคัมภีร์) อธิบายว่าบ่อยครงท่ีพระคัมภีร์ใช้สัญลักษณ์ ซงส่วนมากมักจะเป็นสง 
ที่เราคุ้นเคยกันค โคยนำมาใช้แทนหลักธรรมหรอคำสอน ยกตัวอย่างเช่น ลูกแกะอาจนำมาใช้แทนความ 
บริสุทธิ ดังนั้นพระเยซูคริสต์ทรงไค้รับการเรยกว่า ลูกแกะของพระผู้เป็นเจ้า อธิบายว่าในบทเรยนน้ีเด็ก ๆ 
จะเรยนแกี่ยวกับสัญลักษณ์ที่ลไฮเห็นในความฝืนและความหมายของมัน 

ศกษาคำถามและข้อพระคัมภีร์อ้างรงดังตํอไปน้ีขณะท่ีท่านเตรยมบทเรยน ใช้คำถามที่ท่านเสิกว่าจะช่วยให้ 
เด็กเข้าใจพระคัมภีร์และประยุกต์ใช้หลักธรรมในชวิตของพวกเขาไค้คท่ีสุด การอ่านข้อพระคัมภีร์อ้างอิงกับ 
เด็ก ๆ ในชนเรยนจะช่วยให้พวกเขาไค้รับข้อคิคทางป็ญญาจากพระคัมภีร์ 
• ทำไมลไฮจึงค้องการให้ครอบครัวของเขารับส่วนผลไม้จากค้นไม้แห่งชวิต? (1 นิไฟ 8:10-12) 

พระบิคาบนสวรรค์ทรงต้องการอะไรจากลูก ๆ ของพระองค์? 
• หนูคิดว่าทำไมบุตรบางคนของลไฮจึงรับประทานผลไม้จากต้นไม้น้ันและบางคนก็ไม่? (1 นิไฟ 8:13-

17) อะไรคอสาเหตุท่ีทำให้เราไม่เช่ือหัเงพระบิดาบนสวรรค์ของเราในบางคร้ัง? 
• สัญลักษณ์ในความฝืนของลไฮมความหมายอย่างไรบ้าง? แสดงแผนผังต้นไม้แห่งชวิตและความหมาย 

ของมัน ปีคความหมายแต่ละอันไว้เมื่อกำลังสนทนา 

สัญลักษณ์ ะ ความหมาย: 
1. ต้นไม้ (1 นิไฟ 8:10) 1. ความรักของพระผู้เป็นเจ้าที่ทรง 

ประทานพระบุตรท่ีถอกำ!นิค 
พระองค์เคยวให้กับโลกนี้ 
( 1 นิไฟ 1 1 : 2 1 - 2 2 ; ยอหน 3 : 1 6 ) 

2. ผลไม้ (1 นิไฟ 8:11) 2. ชวิตนิรันคร์ (1 นิไฟ 15:36; ค.พ. 14:7) 
3. เหล็กเสัน (1 นิไฟ 8:19) 3. พระคำของพระผู้เป็นเจ้า (1 นิไฟ 15:23-24) 
4. หมอกแห่งความมืด (1 นิไฟ 8:23) 4. การล่อลวงของมาร (1 นิไฟ 12:17) 
5. อาคารใหญ่และกว้าง 

(1 นิไฟ 8:26-27) 
5. ความหย่ิงจองหองของโลก (1 นิไฟ 11:36) 

• เมื่อนิไฟขอให้เทพบอกความหมายของต้นไม้ เขาเห็นภาพท่ีมาปรากฏของการประสูติและการปฎิบิติ 
ศาสนกิจของพระผู้ช่วยให้รอด การประสูติและการปฏิบัติศาสนกิจของพระเยซูคริสต์แสดงให้เห็นถง 
ความรักอันย่ิงใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้าท่ีทรงมต่อเราอย่างไร? 
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• ผลไม้แทนส่ิงใค? (ของประทานแห่งชีวิตนิรันดร) นิไฟเห็นภาพพระเยซูคริสต์ และเน่ืองจากความรัก 
ของพระองค์ท่ีทรงมต่อเราพระองค์จะทรงถูกตรงกางเขนเพ่ือบาปของเราเพ่ือว่าเราจะไค้รับชวิตนิรันคเ' 
หากเรากลับใจ อธิบายว่าชวิตนิรันคร์หมายถงการไค้อยู่กับพระป็คาบนสวรรค์เป็นครอบครัวในอาณา-
จักรชั้นสูง เราต้องทำอะไรเพ่ือท่ีจะไค้รับชีวิตนิรันคร์? 

• เหล็กเส้นแทนอะไร? (พระคำของพระผู้เป็นเจ้า) การอ่านพระคัมภิร์มอรมอนทุกวันช่วยให้เราอยู่ 
ในทางท่ีจะกลับไปหาพระบิคาบนสวรรค์ของเราไค้อย่างไร? (1 นิไฟ 15:24) การอ่านพระคมภิร์ 
มอรมอนเป็นพรต่อหนูอย่างไร? 

• หมอกแห่งความมืดแทนอะไร? (การล่อลวงของมาร ซึ่งสามารถทำให้เราสับสนและนำเราให้หลงทาง) 
โดยทางใคท่ีซาตานล่อลวงเราให้ออกจากทางตรงและแคบ? เราสามารถทำส่ิงใดเพ่ือต้านทานการล่อ-
ลวงของซาตาน? ทำไมเราจงมความสุขมากกว่าหากเราอยู่ในทางตรงและแคบ? 

• อาคารใหญ่และกว้างแทนอะไร? (ความหย่ิงจองหองของโลก) มบ้างหรอไม,ท่ีหนูเคยถูกล้อเลยนเพราะ 
หนูกำลังทำส่ิงท่ีถูกต้อง? ใครเป็นผู้ชักนำให้ผู้คนเหล่าน้ันล้อเลยนหนู? 

หากทำไค้ ให้แจกภาพความลน'ของลไฮ1ท่ีติดคำต่าง ๆ ไว้แก่เด็กเพื่อนำกลับบ้าน ให้เด็ก ๆ เสนอแนะ 
ทางเสือกท่ีพวกเขาจะทำในระหว่างสัปดาห์หนาเพ่ือช่วยให้พวกเขายดเหล็กเล้นเอาไว้ (คำตอบอาจรวมถง 
การอ่านพระกัมภิรมอรมอนทุกวิ'น การเช่ือฟิงบิคามารคา การสวคออนวอน การเป็นคนซ่ือสัตย์ การ 
เสือกเพ่ือนท่ีค การเสือกสันทนาการท่ีค และอ่ืน ๆ ) 

กิจกรรม!สริมสร้าง ท่านอาจใช้กิจกรรมต่อไปนี้หนึ่งอย่างหรอมากกว่าในช่วงใคช่วงหนื่งของบทเรยน หรือใช้เป็นการทบทวน 
สรุป หรือท้าทาย 

1. เล่นเกมจับคู่ โคยใช้ขอมูลจากแผนผังสัญลักษณ์ต้นไม้แห่งชีวิตและความหมาย เขยนสัญลักษณ์แต่ละ 
อย่างจากความฝืนของลไฮและความหมายของสัญลักษณ์น้ันลงในบัตรกว้าง 3 นิ้ว ยาว 5 นิ้ว ใช้บัตร 
กว้างยาวเท่ากันอกหกใบท่ีมภาพเหมือนกันสองภาพ เช่น ภาพหนาย้ิม ควงคาว และหัวใจอย่างละ 
สองภาพ คละบัตรให้ผสมกัน และควาหนาลงเป็นส่ีแถววางไว้บนพ้ืนหรือบนโต๊ะ ให้เด็กเปิคทละคน 
และเปิคไต้ทละสองภาพ อ่านสิ่งที่เขยนไว้คง ๆ หากภาพน้ันตรงกันหรือสอคคล้องกัน ก็ให้เปิคทิ้งไว้ 
เกมน้ีจะส้ินสุดเม่ือแผ่นบัตรทุกใบเปิคข้ีนหมดแล้ว 

2. ช่วยเด็ก ๆ ท่องจำ 1 นิไฟ 15:23-24 
3. ร้องหรืออ่านคำร้องของเพลง "พระองค์ทรงส่งพระบุตร" (หนังสอเพลงสำหรับเด็ก หน้า 20) "ฉัน 

ลูกพระผู้เป็นเจ้า" (หนังสัอเพลงลำหรับเด็ก หน้า 2) 

แสดงประจักษ์พยานว่าโดยการเช่ือหัเงพระบัญญัติ เราจะสามารถกลับไปอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์ไต้ 
แนะนำการอ่านท่ีบาน 
แนะนำให้เด็กศกษา 1 นิไฟ 8:5-34 ที่บ้านเพื่อเป็นการทบทวนบทเรยนนี้ 
เชิญให้เด็กคนหน่ึงสวดออนวอนปีค 

สรป 
ประจักษ์พยาน 
แนะนำการ 
อ่านที่บ้าน 
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แ สันไม้ (1 นิไฟ 8:10) 
ความรักของ 
พระผู้เป็นเจ้าที่ทรง 
ประทานพระบุตร 
ที่ถือกำเนิดพระองค์ 
เสียวขอ^พระองค์ให้ 
กับโลกนี้ 

3 ผลไม้ 
(1 ปีไฟ 8:11) 

ชีวิตนิรันดร 
(1 นิไฟ 15:36; 
ค.พ. 14:7) 

3 เหล็กเสัน 
(1 นิไฟ 8:19) 

พระคำของ 
พระฌู้ป็นเจ้า 
(1 นิไฟ 15:23-24) 

Q หมอกแห่งความมืด 
(1 นิไฟ 8:23) 
การล่อลวงของมาร 
(1 นิไฟ 12:17) 

I อาคารใหญ่และกว้าง 
(1 นิไฟ 8:26-27) 

ความหยิ่งจองหอง 
ของโลก 
(1 นิไฟ 11:36) 

_Ll 
[ 2 \ 

3 
4 
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จดประสงค์ เพื่อช่วยให้เด็กเข้าใจว่าเมื่อพวกเขาทำทุกสิ่งที่พวกเขาสามารถฟ้าไค ้ และวางใจในพระปีคาบนสวรรค์ 
พระองค์จะทรงนำทางพวกเขา 

การ!ตรียม 1. ศกษา 1 นไฟ 16 แอลมา 37:38-46 และสุภาษิต 3:5-6 ร่วมกับการสวดอ้อนวอน แล้วศกษา 
บทเรยนและตัดสินใจว่าท่านต้องการสอนเร่ืองราวในพระคัมภิร์ให้กับเด็กอย่างไร (ดู "การเตรยม 
บทเรยนของท่าน" หน้า vi และ "การสอนจากพระคัมภิร์" หน้า vii) 

2. เสือกคำถาม เพ่ือการสนทนาและกิจกรรมเสริมสรางท่ีจะทำให้เด็กมส่วนร่วมและช่วยให้พวกเขาบรรลุ 
จุดประสงค์ของบทเรยนมากที่สุค 

3. ก่อนการสอนบทเรยน ลองทำกิจกรรมกระตุ้นความสนใจเพ่ือท่ีท่านจะรูว่าควรทำอย่างไร 

4. อุปกรณ์ที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภร์มอรมอนสำหรับเด็กแต่ละคน 
ข. พระคํมภรไบเปิลสำหรับเด็กแต่ละคน 
ค. เชือกยาว 50 เซ็นติเมตร สำหรับเด็กแต่ละคน 
ง. รูปภาพ 4-15 เลยโฮนา (ชุดภาพพระกิตติคุณ 302; 62041) และรูปภาพ 4-16 นไฟ กับ 

คันธนูหัก 

เชิญให้เด็กคนหนงสวดอ้อนวอนเปิด 

แจกเชือกยาว 50 เซ็นติเมตรแก,เด็ก ให้พวกเขาถือปลายเชือกค้านหน่ึงไว้ในมือขวาและถือปลายอก 
ค้านหนึ่งไวไนมอซ้าย ขอให้พวกเขาผูกปมโดยไม่ต้องปล่อยเชือก หากท่านมเชือกไม่พอ ให้เด็กคนหน่ึงทำ 
กิจกรรมนี้หน้าห้องเรยน 

• สิ่งนี้ดูเหมอนยากเกินไปหรือไม่มทางทำไค้ใช่ไหม? 
ให้เด็กพยายามผูกเชือกอกครงหนึ่ง แต่คราวนี้ให้พวกเขากอดอกก่อนและค้วยลักษณะที่ยังกอดอกอยู่ 
ให้พวกเขาหยิบปลายเชือกค้านหน่ึงข้ืนมาไวไนมือขวาและอกค้านหน่ึงไว้ในมอซ้าย ขอให้พวกเขาจับเชือก 
เอาไว้ขณะท่ีพวกเขาคลายการกอดอกออก เชือกน้ีนจะกลายเป็นปม เก็บเชือกจากเด็ก ๆ ชี้ให้เห็นว่าเด็ก ๆ 

ข้อแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเรยน 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

5 ลีไฮและครอบครัวของเขา 
ไดรับการนำทางใน 

แดนทุรกันดาร 
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บทท 5 

เร่ืองราวในพระคัมภีร์ 

การสนทนาและ 
คำถามเพื่อ 
การประยุกต์ใช้ 

สามารถผูกเชอกไค้เม่ือท่านแสดงวิธทำแก่เขา บอกเด็กว่าเช่นเสียวกันเราทุกคนก็มการท้าทายในชิวิตของ 
เราซ่ึงอาจมองดูเหมือนว่าเป็นไปไม่ไค้ท่ีจะแก้ไข หากเราทำทุกส่ิงท่ีเราสามารถทำไค้และไว้วางใจในพระ-
บิดาบนสวรรค์ พระองค์ก็จะทรงช่วยเราพบกับคำตอบ 
โดยการใช้รูปภาพในเวลาท่ีเหมาะสม ให้สอนเร่ืองราวของครอบครัวท่ีไค้รับการนำทางโดยเลยโฮนาและ 
การท่ีนิไฟทำคันธนูหัก จาก 1 นิไฟ 16:17-32 (ดู "การสอนจากพระคัมภีร์" หนา vii เพ่ือจะรูวธการสอน 
เร่ืองราว,ในพระคัมภีร์) กระค้นให้เด็ก ๆ ทำส่วนของพวกเขาอย่างสีที่สุดและวางใจในพระผู้ช่วยให้รอด 
ไม่ว่าส่ิงใดจะเกิดข้ืน 

ศกษาคำถามและขอพระคัมภร์อางอิงดังต่อไปน้ีขณะท่ีท่านเตร•ยมบทเรยน ใช้คำถามท่ีท่านเสืกว่าจะช่วยให้ 
เด็กเขาใจพระคัมภร์และประยุกต์ใช้หลักธรรมในชวิตของพวกเขาไค้ดท่ีสุค การอ่านขอพระคัมภีร์อ้างอิงกับ 
เด็ก ๆ ในช้ันเรยนจะช่วยให้พวกเขาไค้รับข้อคิดทาง!]ญญาจากพระคัมภีร์ 
• ลไฮไค้รับพรอย่างไรสำหรับศรัทธาและการเช่ือฟิงของเขาขณะท่ีเขาเดินทางเข้าไปในแคนทุรกันดาร? 

(1 นิไฟ 16:10) 
• บิดาของนิไฟและพวกพี่ชายของเขาทำอะไรเมื่อนํไฟทำคันธนูเหล็กของเขาหัก? (1 นิไฟ 16:17-21) 

ทำไมเราจึงชอบบ่นว่าเมื่อสิ่งต่าง ๆ ดำเนินไปในทางที่เราไม่ต้องการ? 

• แม้ว่านิไฟจะ!สกเหน่ือยและหิว แต่เขาก็ไม่บ่น เขาทำส่ิงใดเพ่ือช่วยแก้!!ญหา? (1 นิไฟ 16:22-32) 
• ทำไมนิไฟจึงขอความช่วยเหลอจากบิดาของเขา? (1 นิไฟ 16:23-24) คุณพ่อคุณแม่ของหนูช่วยหนู 

อย่างไรเม่ือหนูมปีญหา? 
• หนูสามารถเป็นตัวอย่างท่ีดต่อคุณพ่อคุณแม่และพ่ีนองของหนูเหมือนกับท่ีนิไฟเป็นไค้อย่างไร? 
• เลยโฮนา (ลูกกลมทองเหลอง) ทำงานอย่างไร? (1 นิไฟ 16:26-30) 
• พระบิดาบนสวรรค์ทรงประทานส่ิงใดให้เราเพ่ือช้ืทางให้เรากลับไปหาพระองค์? (แอลมา 37:44-45) 

เราสามารถคนพบพระคำของพระคริสต์ไค้ท่ีไหน? (พระคัมภีร์) เราตองทำอะไรท่ีจะสามารถมพระคำ 
ของพระคริสต์นำทางเรา? (แอลมา 37:46) 

• เราต้องทำอะไรหากเราต้องการความช่วยเหสือจากพระบิดาบนสวรรค์? 
• พระบิดาบนสวรรค์จะทรงทำอะไรหากเรามศรัทธาและวางใจในพระองค์? (สุภาษิต 3:5-6) หนู 

สามารถแสดงความไว้วางใจในพระบิดาบนสวรรค์ไค้อย่างไร? หนูคิดว่าทำไมพระบิดาบนสวรรค์ทรง 
ต้องการให้เราวางใจในพระองค์และทำทุกสิ่งที่เราสามารถทำไค้? 

กิจกรรม 
เสริมสร้าง ท่านอาจใช้กิจกรรมต่อไปนี้หนื่งอย่างห!อมากกว่าในช่วงใดช่วงหนึ่งของบทเรยน หรอใช้เป็นการทบทวน 

สรุปหรอท้าทาย 
1. ให้เด็ก ๆ เล่าเร่ืองนิไฟทำคันธนูหัก ให้พวกเขาสนทนากันว่าพวกเขาต้องการเป็นเหมือนสมาชิกคนใด 

ในครอบครัว1ของลไฮ เม่ือพวกเขาต้องเผชิญกับปีญหา 
2. ให้เด็ก ๆ แสดงละครเก่ียวกับเร่ืองราวของการทำคันธนูหัก จากน้ันให้พวกเขาเส่นบทบาทสมมติ 
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ว่าอะไรจะเกิดขื้นหาณลมันและเลมิวเอลวางใจในพระเจัา 
3. ถามเด็ก ๆ ว่า หลักธรรมเบ้ืองต้นของพระกิตติคุณข้อแรกคออะไร เน้นว่าพวกเขาต้องฐศรัทธาใน 

พระเยชุคริสต์ ช่วยพวกเขาฟ่องจำหลักแห่งความเชื่อข้อที่สี่ 
4. ทบทวนเร่ืองราวท่ีปีไฟไปเอาแผ่นจารกทองเหลอง ตามท่ีบันทกไว้ไน 1 ปีไฟ 3-5 เปรยบเทิยบ 

สิ่งที่นไฟฟ้าในเวลานั้นกับสิ่งที่นีไฟทำเมื่อเขาทำคันธนูหัก ช่วยให้เด็กเข้าใจว่า ทงสองเหตุการณ์ ปีไฟ 
ทำทุกสิ่งที่เขาสามารถทำไค และวางใจในพระบิดาบนสวรรค์ว่าพระองค์จะทรงช่วยเหลอเขา 

5. รองหรืออ่านเน้ือรองของเพลง "ศรัทธา" ( หนังสือเพลงสำหรับเด็ก หน้า 50) 

ประจักษ์พยาน 
และการท้าทาย 

แนะนำการอ่าน 

เล่าให้เด็กฟิงถืงช่วงเวลาที่ท่านวางใจในพระปีคาบนสวรรค์ว่าพระองค์ทรงไค้ช่วยให้ท่านฟ้ๅบๅงสิ่งทีย่ากจน 

สำเร็จ แสคงประจักษ์พยานถงความสำคัญของการทำทุกส่ิงท่ีเราสามารถทำไค้และมอบความไว้วางใจของ 
เราต่อพระบิคาบนสวรรค์ ท้าทายเด็กๆให้คิคถงตัวอย่างของนไฟในระหว่างสัปคาห์ที่จะมาถงและพยายามที่ 
จะเป็นเหมือนกับเขามากข้ีนเม่ือม!!ญหา 
แนะนำให้เด็กศกษา 1 ปีไฟ 16:18-32 ที่บานเพื่อเป็นการทบทวนบทเรยนนี้ 
เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนปิด 
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จดประสงค์ เพ่ือช่วยให้เด็กมความปรารถนาท่ีจะเป็นตัวอย่างท่ีค และมอิทธิพลทางวิญญาณต่อครอบครัวของพวกเขา 
โดยการเช่ือฟิงพระบัญญติของพระบิดาบนสวรรค์ 

การเตรียม 1. ศกษา 1 นไฟ 17 ร่วมกับการสวดอ้อนวอน แล้วศกษาบทเรยนและตัดสินใจว่าพ่านต้องการสอนเด็ก 
เก่ียวกับเร่ืองราวในพระคัมภีร์อย่างไร (ด ู "การเตรยมบทเรยนของท่าน,1หนา vi และ "การสอนจาก 
พระคัมภีร์" หน้า vii) 

2. เสือกคำถาม เพ่ือการสนทนาและกิจกรรมเสริมสร้างท่ีจะทำให้เด็กมส่วนร่วมและช่วยให้พวกเขาบรรลุ 
จุดประสงค์ของบทเรยนมากที่สุด 

3. อุปกรณ์ที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภีร์มอรมอนสำหรับเด็กแต่ละคน 
ข. ดินสอและกระดาษสำหรับเด็กแต่ละคน 
ค. รูปภาพ 4-17 นไฟหลอมแร่และทำเคร่ืองมอ และ รูปภาพ 4-18 นไฟปรามพ่ีชายผู้ชอบกบฏ 

(ชุดภาพพระกิตติคุณ 303; 62044) 

ข้อแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเรียน เชิญเด็กคนหนงให้สวดอ้อนวอนเปิด 
กิจกรรมกระตุ้น เชิญสมาชิกชั้นเรยนคนหนึ่งมาทบทวนเรื่องราวจากบทเรยนที่แล้วในเรื่องนไฟทำคันธผูหัก และวิธิ 
ความสนใจ ที่นิไฟหาอาหารมาให้ครอบครัวของเขา (ดู 1 นไฟ 16:17-32) 

แสดงรูปภาพเรอใบ หรอแจกกระดาษกับดินสอให้เด็กแต่ละคนและให้พวกเขาวาดรูปเรอใบอย่างรวดเร็ว 
แล้วถามคำถามดังต่อไปน้ี: 

• หนูคิดว่าหนูจำเป็นต้องมอุปกรณ์อะไรบ้างในการสร้างเรอที่ใหญ่และแข็งแรงพอที่จะบรรทุกหนูและ 
ครอบครัวของหนูข้ามทะเล? 

• หนูต้องการความช่วยเหลอแบบไหน? 
• หนูสามารถเรยนร้การสร้างเรือจากท่ีไหน? 
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พระบิดาบนสวรรค์ 
ทรงบัญชานีไฟ่ 
ให้สร้างเรือ 

บทท่ี 



เร่ืองราวในพระคัมภิร์ 

การสนทนาและ 
คำถามเพื่อ 
การประยุกต์ใช้ 

กจกรรม 
เสริมสราง 

อธิบายกับเด็ก ๆ ว่า พวกเขากำลังจะไค้รับการเรยนรูว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงช่วยเหลอนไฟสร้างแอ 
อย่างไร 
สอนเร่ืองราวจาก 1 ปีไฟ 17 เก่ียวกับการท่ีปีไฟและพ่ี ๆ ของเขาเตรยมสร้างเรอ (ด ู "การสอนจากพระ-
ดมภร์" ห,นา vii เพ่ือจะ!วิธการสอนเร่ืองราวในพระคัมภร') ให้ใช้รูปภาพในเวลาท่ีเหมาะสม (ท่านอาจให้ 
เด็กบอกว่าคนท่ีอย่ในแต่ละภาพน้ันเป็นใครและบอกว่าพวกเขากำลังฟ้าอะไร) 
ศกษาคำถามและข้อพระคัมภร์อ้างอิงดังต่อไปน้ีขณะท่ีท่านเตรยมบทเรยน ใช้คำถามท่ีท่าน!สีกว่าจะช่วยให้ 
เด็กเข้าใจพระคัมภร์และประยุกต์ใช้หลักธรรมในชีวิตของพวกเขาไค้มากท่ีสุด การอ่านข้อพระคัมภิร'อ้างอิง 
กับเด็ก ๆ ในช้ันเรยนจะช่วยให้พวกเขาไค้รับข้อคิดทางป็ญญาจากพระคัมภร์ 
• พระเจ้าทรงสัญญาว่าอย่างไรหากเราเช่ือหัเงพระบัญญิตของพระองค์? (1 ปีไฟ 17:3) หนูและครอบครัว 

ของหนูไค้รับพรเน่ืองจากการเช่ือฟิงอย่างไร? 
• ฟ้าไมพระเจ้าจงทรงบัญชานิไฟให้สร้างเรอ? (1 ปีไฟ 17:8 รไฟตอบรับพระบัญชาน้ีอย่างไร? 

(1 ปีไฟ 17:9) สิ่งใดฟ้าให้ปีไฟมความเชื่อมั่นอันยิ่งใหญ่เช่นนั้น (1 ปีไฟ 17:14-15) 
• หนูคิดว่าทำไมพระเจ้าไม่ทรงประทานเรอให้พวกเขาไปเลย? 
• ทำไมเลมันกับเลมวเอลไม่ตองการช่วยรไฟสร้างเรอ? (1 ปีไฟ 17:17-19, 45-46) การทำงานร่วมกัน 

ทำให้การสร้างเรอง่ายขี้นไค้อย่างไร? 

• หนูจะ!สีกอย่างไรหากพ่ีชายของหนูเยาะเย้ยหนูเพราะหนูกำลังรักษาพระบัญญัติของพระผูเป็นเจ้า? หนู 
เคยช่วยครอบครัวของหนูอย่างไรบ้าง? หนูเคย!สีกอย่างไรเม่ือหนูไค้ช่วยครอบครัวหรอไม่ไค้ช่วย 
ครอบครัวของหนู? 

• พระบิดาบนสวรรคทรงประทานพลังอะไรให้กับปีไฟเม่ือพ่ี ๆ ของเขาพยายามท่ีจะฆ่าเขา? (1 ปีไฟ 
17:48,54) 

• ปีไฟแสคงศรัทธาในพระเยซูคริสต์อย่างไร? (1 ปิไฟ 17:50-51) หนูสามารถเป็นเหมอนกับปีไฟโดย 
แสดงความกล้าหาญและศรัทธาในพระเยซูคริสต์ไค้อย่างไร? 

ท่านอาจใช้กิจกรรมต่อไปนี้หนื่งอย่างหรอมากกว่าในช่วงใดช่วงหนื่งของบทเรยน หรอใช้เป็นการทบทวน 
สรุป หรอทาทาย 

1. แบ่งช้ันเรยนออกเป็นสองกลุ่ม ขอให้พวกเขาฟิงว่าพระเจ้าทรงสัญญาอะไรเม่ือเราเช่ือฟิงโดยให้กลุ่มท่ี 
หน่ึงอ่าน 1 ปีไฟ 17:3 พร้อมกัน และให้อกกลุ่มหน่ึงอ่าน 1 ปีไฟ 3:7 พร้อมกัน ช่วยให้เด็กเข้าใจว่า 
พวกเขาจะไค้รับพรหากพวกเขารักษาพระบัญญัติและขอการนำทางจากพระบิดาบนสวรรค์ 

2. ช่วยเด็กท่องจำ 1 ปีไฟ 17:3 โดยเร่ิมตนท่ี "และหากเป็นไปว่า,, และจบค้วย "พระองค์ทรงบัญชาเขา,, 

พวกเขาอาจท่องจำ 1 ปีไฟ 17:50 ค้วย ในประโยคท่ีว่า "หากพระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาให้ข้าพเจ้าทำทุก 
สิ่ง ข้าพเจ้าย่อมทำไค้" 

3. วางขวดท่ีปิคฝาเกลยวบนโต๊ะ และขอให้เด็กคนหน่ึงพยายามเปีคเหยือกโดยใช้มือเพยงข้างเคิยว (ให้ 
เด็กเอามืออกข้างหน่ึงไว้ข้างหลัง) หลังจากการพยายามสองสามครง ขอให้เด็กอิกคนหน่ึงช่วยโดยใช้มือ 
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ข้างเคียว อธิบายว่างานต่าง ๆ จะทำไค้งำยข้ีนเม่ือเราทำงานด้วยกันสนทนาเก่ียวกับเป้าหมายครอบครัว 
เช่นการจัดสังสรรค์ในครอบครัวเป็นประจำ การสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัว และการศกษาพระคัมภิร์ 
เป็นครอบครัว และถามว่าเด็ก ๆ สามารถช่วยครอบครัวบรรลุเป้าหมายเหล่าน้ีได้อย่างไร 

4. แจกกระดาษและดินสอ และขอให้สมาชิกชั้นเรยนเขยนรายการที่พวกเขาสามารถทำได้ในการช่วย 
ครอบครัวของพวกmเรยนร้พระกิตติคุณและรักษาพระบัญญัติ เช่นกระตุ้นให้มการศกษาพระคัมภีร์ 
ทุกวัน เข้าร่วมในการสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัวอย่างเต็มใจ ช่วยจัดและเข้าร่วมในการสังสรรค์ใน 
ครอบครัว เช่ือฟิงคุณพ่อคุณแม่ ช่วยทำบ้านให้เป็นระเปียบเริยบร้อยและสะอาด สวดอ้อนวอนเพ่ือ 
สมาชิกในครอบครัว แสดงความรักและความเมตตาซ่ึงกันและกัน เล่าถงสิ่งที่ได้เรยนเในชั้นปฐมวัย 
และอื่น ๆ ให้พวกเขาเสือกทำเพยงหน่ึงอย่างท่ีพวกเขาอยากปรับปรุงในระหว่างสัปดาห์ท่ีจะมาถง 

5. เขยนความคลายคลงกันระหว่างการเดินทางของลไฮและครอบครัวของเขากับการเดินทางไปในแคน 
ทุรกันดารของลูกหลานอิสราเอล (ดู 1 นไฟ 17:22-46) ถามเด็กว่าเราสามารถเรยนเอะไรจากประ-
สบการณ์เหล่าน้ี 

6. ร้องหรออ่านเนื้อร้องของเพลง "ความกล้าหาญของนไฟ,, (หนังสอเพลงสำหรับเด็ก หนา 66) "รักษา 
พระบัญญัติ" (หนังสอเพลงสำหรับเด็ก หนา 74) หรอ "เสือกทางถูก,, (หนังสัอเพลงสำหรับเด็ก 
หน้า 82) 

เป็นพยานว่าเด็กแต่ละคนสามารถเป็นตัวอย่างที่คีในครอบครัว ,ของเขาหรอเธอ ชี้ให้เห็นว่าเราและ 
ครอบครัวของเราได้รับพรเม่ือเรารักษาพระบัญญัติ 
แนะนำให้เด็กศกษา 1 นไฟ 17:3-22, 45-55 ที่บ้านเพื่อเป็นการทบทวนบทเรยนนี้ 
เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนปิด 

สรป 
ประจักษ์พยาน 

แนะนำการอ่าน 
ที่บ้าน 
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การข้ามทะเล 

จดประสงค์ เพ่ือช่วยให้เด็กมความปรารถนาท่ีจะมค่าควรต่อการมพระวิญญาณบริสุทธิ,เป็นเพ่ือนอยู่เสมอ 

การเตรยม 1. ศกษา 1 นไฟ 18 ร่วมกับการสวดอ้อนวอน แล ,วศกษาบทเรยนและตัดสินใจว่าท่านส์'องการสอนเสืก 
เก่ียวกับเร่ืองราวในพระคัมภร์อย่างไร (คู "การเตรยมบทเรยนของท่าน" ห น้า vi และ "การสอนจาก 
พระคัมภร์" หน้า vii) 

2. การอ่านเพิ่มเติม ะ หลักธรรมพระกิตติคุฌ บทท่ี 7 
3. เสือกคำถาม เพ่ือการสนทนาและกิจกรรมเสริมสรางท่ีจะทำให้เด็กมส่วนร่วมและช่ๆยให้พๆกเขาบรรลุ 

จุดประสงค์ของบทเรยนมากที่สุด 

4. อุปกรณ์ที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภร์มอรมอนสำหรับเด็กแต่ละคน 
ข. เศษผ้าเพื่อ1ช้1เดตา 
ค. รูปภาพ 4-15 เลยโฮนา (ชุดภาพพระกิตติคุณ 302; 62041) รูปภาพ 4-19 นไฟเทํยบเ!อ และ 

4 -20 ลไฮกับคนของเขาในแผ่นดินแห่งคำสัญญา (ชุดภาพพระกิตติคุณ 304; 62045) 

ข้อแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเรยน 
กิจกรรมกระชุน 
ความสนใจ 

เร่ืองราวในพระคัมภิร์ 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนเปีค 

ใช้เกาอี้หรอสิ่งอื่นเพื่อใชทำเป็นสิ่งกีดขวางทางเดินหน้าห้องเรยน ขออาสาสมัครหน่ึงคน เอาผ้าปิดตาเด็ก 
คนน้ัน หมนเด็กหลาย ๆ รอบ แลวอธิบายกับเด็กที่มผ้าปีคตานั้นว่าเด็กอกคนหนึ่งจะนำ1ขาหรอเธอ 
ผ่านทางที่มสิ่งกีดขวางโดยการกระซิบหรอพูดบอกทางเบา ๆ ทำกิจกรรมนี้ซาอก คราวน้ีขอให้เด็กอกคน 
หน่ึงบอกทิศทางท่ีผิคควยเสียงท่ีดังกว่า เพ่ือว่าเด็กท่ีมผ้าปิดตาจะต้องต้ังใจฟิงเสียงเบา ๆ นั้น 
ให้เด็กท่ีปิคตาบอกความแตกต่างระหว่างประสบการณ'สองอย่างน้ัน 
• พระวิญญาณบริสุทธิคอใคร? พระองค์ทรงช่วยเหลอเราอย่างไร? (ดู หลักธรรมพระกิตติคุณ บทท่ี 7) 

• ประสบการณ์ท่ีไครับการนำทางผ่านส่ิงกีดขวางเหมอนกับการฟิงพระวิญญาณบริสุทธิอย่างไร? 

• อะไรคออิทธิพลท่ีช่ัวราย หรอ "เสียงดัง" ที่อย่รอบตัวเราซึ่งสามารถทำให้เราสับสนหรอพยายามนำเรา 
ไปในทางที่ฝ็ค? 

สอนเร่ืองการข้ามทะเลของครอบครัวลไฮจาก 1 นิไฟ 18 ใช้รูปภาพในเวลาที่เหมาะสม (ดู "การสอนจาก 
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พระคัมภร์" หน้า vii เพ่ือจะร้วิธการสอนเร่ืองราวในพระคัมภร์) 
การสนทนาและ ศกษาคำถามและข้อพระคัมภีร์อ้างอิงดังต่อไปน้ีขณะท่ีท่านเตรยมบทเรยน ใช้คำถามท่ีท่านรูสิกว่าจะช่วยให้ 
คำถามเพอ เด็กเข้าใจพระคัมภีร์และประยุกต์ใช้หลักธรรมในชีวิตของพวกเขาไค้คท่ีสุค การอ่านข้อพระคัมภีร์อ้างอิงกับ 
การประยุกตใช เ ๘ ก ^ 6Jน|นเรูยนจะ4วยให้พวกเขาไค้รับ6บอคิคทางปีญญาจากพระคัมภีร์ 

• นิไฟสามารถสร้างเรอที่บรรทุกครอบครัวของเขาข้ามทะเลอย่างปลอดภัยไค้อย่างไร? (1 นิไฟ 18:1-3) 
• เลมัน เลมิวเอลบรรดาบุตรของอิชมาเอล และภรรยาของพวกเขาทำอะไรท่ีเป็นสาเหตุให้เลยโฮนาหยุด 

ทำงาน? (1 นิไฟ 18:9-12) พระบิดาบนสวรรค์ทรงประทานอะไรให้กับเราท่ีเหมอนกับเลยโฮนา? 
(พระวิญญาณบริสุทธิ) สิ่งใดห้างที่อาจเป็นสาเหตุให้เราหรอครอบครัวของเราสูญเสืยการนำทางจาก 
พระวิญญาณบริสุทธิ? 

• การไม่เช่ือฟิงของเลมันและเลมิวเอลมผลกระทบต่อบิดามารคา และคนอ่ืน ๆ ในครอบครัวอย่างไร? 
(1 นิไฟ 18:12-19) การเช่ือหัเงหรอไม่เช่ือหัเงของเรามผลกระทบต่อคุณพ่อคุณแม่และสมาชิกครอบครัว 
คนอ่ืน ๆ อย่างไร? 

• นิไฟสนองตอบอย่างไรเมื่อเขากำลังถูกพี ่ ๆ ของเขาปฏิบัติต่อเขาอย่างโหดร้าย? (1 นิไฟ 18:16) หนู 
คิดว่าทำไมนิไฟจงสรรเสริญพระเจ้าแทนที่จะพราบ่นขณะที่เขากำลังทุกข์ทรมาน? 

• หนูอยากเป็นเหมอนกับนิไฟมากข้ืนในทางใดบาง? 
• เราไค้รับการคลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิในทางใดห้าง? (เราสัมผัสไค้ถงความร้สิกสงบหรือการ 

ปลอบประโลม ความคิคท่ีคลใจเราให้ทำการเลอกอย่างถูกต้อง เสืยงแห่งการสอนอย่างเงยบ ๆ ความ! 
สิกที่เสือนถงอันตราย และอ่ืน ๆ ) 

• เชิญสมาชิกช้ันเรยนให้แบ่งปีนประสบการณ์เม่ือพวกเขาร้สึกถงอิทธิพลของพระวิญญาณบริสุทธิ เรา 
สามารถทำส่ิงใดเพ่ือเตรยมตัวเราเองให้สามารถร้ถงอิทธิพลของพระวิญญาณบริสุทธิ? 

• นิไฟตัดสินใจอย่างไรเพื่อที่เขาจะมค่าควรต่อการมพระวิญญาณบริสุทธิเป็นเพื่อน? (1 นิไฟ 18:3,10, 
16) หนูไค้ตัดสินใจอย่างไรในแต่ละวันเพ่ือท่ีหนูจะมค่าควรต่อการมพระวิญญาณบริสุทธิเป็นเพ่ือน? 

กิจกรรม 
เสริมสร้าง ท่านอาจใช้กิจกรรมต่อไปนี้หนึ่งอย่างหรอมากกว่าในช่วงใดชวงหนึ่งของบทเรยน หรอใช้เป็นการทบทวน 

สรุป หรอทาทาย 
1. เขยนคำหรือวลลงในกระดาษแผ่นละหน่ึงคำ เช่น การสวดอ้อนวอน การเลอกเพอน คำพูดที่เราใช้ 

รายการโทรทัศน์ รายการวดโอ ดนตริ ภาพยนตร์ การเชื่อหัเงคุฌพ่อคุฌแม่ การรักษาพระบญญต การ 
ปีความเมตตาต'อพี่น้อง การเคารพผู้อื่น การรับใช ้ หรอกิจกรรมท่ีเหมาะสมอ่ืน ๆ ใส่กระดาษเหล่าน้ัน 
ลงในกล่องเล็ก ๆ เม่ือเด็กหยิบกระดาษช้ินหน่ึงขนมา ให้เขาหรือเธออ่านให้กับช้ันเรยพัเงและบอกว่า 
สิ่งที่เขยนในกระดาษนั้น มผลกระทบต่อความสามารถในการมพระวิญญาณบริสุทธิในชิวิตของเรา 
อย่างไร 

2. ทบใาวนหลักแห่งความเช่ือข้อท่ีหน่ึงและข้อท่ีส่ี 
3. สนทนากับเด็ก ๆ ว่าการทำตามคำสอนของพระเยซูช่วยให้เราไค้รับอิทธิพลของพระวิญญาณบริสุทธิใน 

บทท' 6 
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ชิวิตของเราได้อย่างไร ให้เด็กเสือกคำสอนของพระเยซูหน่ึงอย่างท่ีพวกเขาต้องการปฏิบัติตามอย่างเต็ม 
ที่มากขี้นในระหว่างสัปดาห์ที่จะมาถง และเขยนมันบนกระดาษแล้วนำกลับบานเพ่ือเป็นเคร่ืองเสือนใจ 

4. รองหรออ่านเน้ือร้องของเพลง "พระวิญญาณบริสุทธิ', (หนังสือเพลงสำหรับเด็ก หน้า 55) "เสยงเรยบ 
แผ่วเบา,, (หนังสือเพลงล'วคสำหรับเด็ก หน้า 58) 

สรูป 
ประจักษ์พยาน 

แนะนำการอ่าน 
ที่บาน 

ท่านอาจต้องการแบ่งปีนประสบการณ์ที่ท่านรเมื่อท่านได้รับอิทธิพลของพระวิญญาณบริสุทธิ' แสดงประ-
จักษ์พยานของท่านถงความสำคัญของอิทธิพลของพระวิญญาณบริสุทธิในชวิตของท่านและคๆามจํๅเป็นที่ 
ต้องมพระองค์เป็นเพื่อนอยู่เสมอ 
แนะนำใหเด็กศกษา 1 นไฟ 18:5-25 ที่บ้านเพื่อเป็นการทบทวนบทเรยนนี้ 
เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนปิด 
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ศาสดาเจคอบ 
เผชิญหน้ากับเซเร็ม 
อุดประสงค์ เพ่ือให้เด็กได้เสริมสร้างประจักษ์พยานในพระเยซูคริสต์ เพ่ือท่ีพวกเขาจะมพลังในการต้านทานอิทธิพล 

ชั่วร้าย 
การเตรียม 1. ศกษา เจคอบ 7:1-23 ร่วมกับการสวดอ้อนวอน แลัวศกษาบทเรยนและตัดสินใจว่าท่านต้องการสอน 

เร่ืองราวในพระคัมภรกบเด็กอย่างไร (ดู "การเตรยมบทเรยนของพ่าน" หน้า vi และ "การสอนจาก 
พระคัมภร์" หน้า vii) 

2. การอ่านเพ่ิมเติม: 1 นิไฟ 18:7, 2 นิไฟ 2:1-4, 11:2-3, เจคอบ 1:17-19 และดรรชนิพระคมภิร์ 
มอรมอน คำว่า เจคอบ-บุตรของลไฮ 

3. เสือกคำถาม เพ่ือการสนทนาและกิจกรรมเสริมสร้างท่ีจะทำให้เด็กมส่วนร่วมและช่วยให้พวกเขาบรรลุ 
จุดประสงค์ของบทเรยนมากที่สุด 

4. อุปกรณ์ที่จำเป็น: 
ก. พระคํมภิร์มอรมอนสำหรับเด็กแต่ละคน 
ข. ด้ายที่คงขาดไค้ง่ายยาวประมาณ 60 เซ็นติเมตรหนงเสัน และเชอกท่ีเหนิยวยาว 60 เซ็นติเมตร 

อิกหนึ่งเส้น 
ค. กระดาษและดินสอสำหรับเด็กแต่ละคน 
ง. รูปภาพ 4-9 พระเยซูคริสต์ (ชุดภาพพระกิตติคุณ 240; 62572) 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนเปิด 
ให้ด้ายยาว 60 เซ็นติเมตรกับเด็กคนหน่ึง บอกเขาหรอเธอให้คงด้ายเสันน้ันให้ขาด แล'วให้เด็กคนน้ัน 
พยายามดงเชอกท่ีเหนิยวให้ขาด ให้เด็กสองสามคนพยายามคงเชือกให้ขาด อธิบายว่าในตอนเร่ิมต้น ประ-
จักษ์พยานของเราก็เหมือนกับด้ายเพยงเสันเคยว แต่มันสามารถแข็งแกร่งข้ืนจนกระท่ังมันกลายเป็นเชือก 
ที่ไม่อาจคงให้ขาดได้ เราทุกคนสามารถพัฒนาประจักษ์พยานของเราให้เข้มแข็งท่ีจะช่วยเราได้เม่ือคน 
อื่นพยายามท้าทายเราและท้าทายความเชึ่อของเราหรอพยายามล่อลวงเรา บอกเด็ก ๆ ว่าบทเรยนนี้เป็นเรื่อง 
เก่ียวกับเจคอบ ผู้ซึ่งมประจักษ์พยานที่ไม่อาจทำลายได้ 
เล่าเรื่องเจคอบและเซเร็มจากเจคอบ 7:1-23 ใช้รูปภาพในเวลาท่ีเหมาะสม (ด ู "การสอนจากพระคมภร'" 
หน้า vii เพ่ือจะร้วิธการสอนเร่ืองราวในพระคัมภรี') 

ข้อแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเรียน 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

เร่ืองราว,ในพระคมภร์ 
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การสนทนาและ 
คำถามเพื่อ 
การประยกตใช้ 

ศกษาคำถามและข้อพระคัมภร์อ้างอิงดังต่อไปน้ีขณะท่ีท่านเตรยมบทเรยน ใช้คำถามท่ีท่าน!สืกว่าจะช่วยให้ 
เด็กเข้าใจพระสัมภิร์และประยูกต่'ใช้หลักธรรมในชวิตของพวกเขาไค'มากท่ีสุค การอ่านข้อพระคัมภร์อ้างอิง 
กับเด็ก ๆ ในช้ันเรยนจะช่วยให้พวกเขาไค้รับข้อคิดทางปีญญาจากพระคัมภร' 
• เจคอบคอใคร? (ห้องชายคนหน่ึงของนไฟ) (เจคอบและเซเร็มมชวิตอยู่ก่อนการประสูติของพระเยซู_ 

คริสต์เป็นเวลาประมาณก่ีปี? (ค ู เชิงอรรถใน เจคอบ 7) 

• เจคอบรูเร่ืองราวเก่ียวกับพระเยซูคริสต์ผู้ยังไม่ประสูติไค้อย่างไร? (เจคอบ 7:5, 10-12) 
• เซเร็มทำอะไรในการชักชวนผู้คนให้เช่ือว่าพระเยซูคริสต์จะไม่เสด็จมา? (เจคอบ 7:2-4) การยกยอ 

หมายถงอะไร? (การให้คำสรรเสริญที่ไม่จริงใจและมากเกินไป ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของความไม่ 
ซื่อสัตย์) 

• ใครมอิทธิพลต่อเซเร็ม ? (เจคอบ 7:4,18) ซาตานพยายามมอิทธิพลต่อเราอย่างไร? 
• เซเร็มกล่าวเท็จอะไรห้าง? (เจคอบ 7:7, 9-10, 19) 

• ทำไมเจคอบจงสามารถต้านทานอิทธิพลชั่วรายของเซเร็มไค้? (เจคอบ 7:5,8,10-12) แม้ว่าเราอาจจะ 
ไม่เห็นเทพหรอไคยนสุรเสืยงของพระผู้เป็นเจ้า เราสามารถทำส่ิงใดเพ่ือท่ีจะเป็นคนเข้มแข็งเม่ือผู้คน 
ล่อลวงเราให้ทำสิ่งที่ผิด? เล่าประสบการณ์ของท่านหรอเช้ือเชิญเด็กคนหน่ึงให้เล่าประสบการณ์ท่ีเขา 
หรอเธอต้านทานอิทธิพลช่ัวรายของใครบางคน 

• ทำไมเจคอบจงไม่ต้องการแสดงเครื่องหมายให้กับเซเร็ม? (เจคอบ 7:13-14) ทำไมการแสวงหา 
เคร่ืองหมายจงไม่ใช่ทางท่ีคในการไค้รับประจักษ์พยานของพระคริสต์? (ค.พ. 63:7-12) อธิบายว่า 
เครื่องหมายอาจปรากฏหลังจากที่เราแสดงศรัทธาและการเชื่อฟิง แต่เราไม่ควรแสวงหาเคร่ืองหมาย 
ทบทวนบทเรียนท่ีแล้วเก่ียวกับการขาดศรัทธาของเลมันและเลมิวเอลท้ัง ๆ ที่พวกเขาไค้เห็นเครื่อง-
หมายแล้ว (การทบทวนของครู ะ 1 นไฟ 3:29-31; 16:39; 17:45; 18:20) 

• คำสารภาพของเซเร็มและความตายของเขามผลกระทบต่อผู้คนอย่างไร? (เจคอบ 7:21-23) 

• ทำไมเราจงจำเป็นต้องมประจักษ์พยานที่เข้มแข็งในพระเยซูคริสต์? เราสามารถไค้รับและเสริมสราง 
ประจักษ์พยานในพระผู้ช่วยให้รอคให้เข้มแข็งย่ิงข้ืนไค้อย่างไร? (ค ู กิจกรรมเสริมสร้าง 2) เรา 
สามารถแสคงประจักษ์พยานให้ผู้อ่ืนตงไค้อย่างไรห้าง? ทำไมประจักษ\เยานของเราจงเติบโตขื้นเมื่อ 
เราแสดงประจักษ์พยานต่อผู้อ่ืน? 

กิจกรรม 
เสริมสร้าง ท่านอาจใช้กิจกรรมต่อไปนี้หนึ่งอย่างหรอมากกว่าในช่วงใคช่วงVIนึ่งของบทเรียน หรอใช้เป็นการทบทวน 

สรุป หรอห้าทาย 

1. เขิยนสถานการณ์ที่คนบางคนพยายามชักจูงให้เด็กทำในสิ่งที่ฝ็คโคยอ้างอิงถงพระบัญญัติที่กล่าวไว้ใน 
พระคัมภรบนกระดาษแผ่นหน่ึง ยกตัวอย่างเช่น เพ่ือนของหนูเข้าไปในร้านขายของกับหนูและพยายาม 
ชวนให้หนูขโมยขนม (อพยพ 20:15 หรอ โมไซยา 13:22) บางคนชวนให้หนูลองชิมเคร่ืองค่ืมท่ีม 
แอลกอฮอล์ (ค.พ. 89:7) หรอหนูถูกล่อลวงให้อยู่ห้าน ไม่ต้องไปโบสถ์ (ค.พ. 59:9) ให้เด็กต้นหา 
และอ่านพระคมภร'แต่ละ'ข้อ สนทนาว่าการร้คำสอนในพระคัมภิร์ช่วยทำให้ประจักษ์พยานในพระเยซู-

28 



คริสต์ของเราเข้มแข็งข้ืนและช่วยเราต้านทานอิทธิพลช่ัวร้ายไค้อย่างไร 
ท่านอาจต้องการให้เด็กทำละครใบ้จากสถานการณ์เหล่านี้ และให้เด็กคนอ่ืน ๆ เคาว่าเด็กคนน้ันกำลัง 
แสดงอะไร 

2. แบ่งชั้นเรยนออกเป็นสองกลุ่ม มอบหมายกลุ่มหน่ึงให้อ่าน แอลมา 5:46 และให้อิกกลุ่มหน่ึงอ่าน 
แอลมา 37:35 ให้เด็กคนหาวิธท่ีพวกเขาสามารถทำให้ประจักษ์พยานในพระเยซูคริสต์ของพวกเขา 
เข้มแข็งจาก,ข้อพระคัมภร์เหล่าน้ี สรุปคำตอบของพวกเขาบนกระคาน 

3. ร้องหรออ่านเนื้อร้องของเพลง "ฉันจะกลาหาญ" (หนังสือเพลงลำ}1รับเด็ก หน้า 81) หรอ "กล้าทำส่ิง 
ถูก" (หนังสือเพลงลำหรับเด็ก หน้า 79) 

ปร; รจักษ์พยาน 

แนะนำ 
การอ่านท่ีบ้าน 

บอกเด็กว่ามันสำคัญอย่างไรในการที่จะไต้รับและเสริมสร้างประจักษ์พยานในพระเยซูคริสต์ให้เข้มแข็ง 
เพ่ือท่ีเราจะสามารถต้านทานอิทธิพลช่ัวร้ายท่ีอยู่รอบตัวเราไต้ แสดงประจักษ์พยานของท่านเก่ียวกับความ 
เป็นของสวรรค์ของพระผู้ช่วยให้รอด ทาทายให้เด็กเลอกวิธิหน่ึงท่ีจะทำให้ประจักษ์พยานของพวกเขา 
เข้มแข็งข้ืนและเขยนใส่กระดาษเพ่ือเป็นเคร่ืองเสือนใจท่ีบ้านและเสือนให้ทำตามในระหว่างสัปดาห์ 
แนะนำให้เด็กศกษา เจคอบ 7:1-23 ที่บ้านเพื่อเป็นการทบทวนบทเรยนนี้ 
เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนปีค 
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การสวดอ้อนวอนของอีนัส 

จุดประสงค ์ เพ่ือกระตุ้นให้เด็กแสวงหาพรท่ีมาโดยการสวคอ้อนวอนอย่างจริงใจถงพระบิดาบนสวรรค์ 

การเตรียม 1- ศกษาหนังสืออนัสร่วมกับการสวดอ้อนวอน แลวศกษาบทเรยนและตัดสินใจว่าท่านต้องการสอนเด็ก 
เก่ียวกับเร่ืองราวในพระคัมภิร์อย่างไร (คู "การเตรยมบทเรยนของท่าน,, หห้า vi และ "การสลนจาก 
พระคัมภร์,, หห้า vii) 

2. การอ่านเพ่ิมเติม: หลักธรรมพระกิตติคุฌ บทท่ี 8 
3. เสือกคำถาม เพ่ือการสนทนาและกิจกรรมเสริมสรางท่ีจะทำให้เด็กมส่วนร่วมและช่วยให้พวกเขาบรรลุ 

จุดประสงค์ของบทเรยนมากที่สุด 
4. อุปกรณ์ที่จำเป็น ะ พระคัมภิร์มอรมอนสำหรับเด็กแต่ละคน 

ขอแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเรียน 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

เร่ืองราวในพระคัมภร์ 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนเปิด 
เล่าคำปริศนาต่อไปน้ี และขอให้เด็กยกมอข้ืนเม่ือพวกเขารูคำตอบ 
ฉันไม่ไคเป็น คน สถานท่ี หรอวัตถุ 
ฉันสามารถเป็นไคทั้งเสียงเงยบ ๆ ที่ไม่มิใครไค้ยิน และเสียงคังท่ีทุกคนในห้องสามารถไค้ยิน 
หนูนำฉันไปใช้เม่ือหนูอยู่คนเคยวหรออยู่เป็นกลุ่ม 
หนูนำฉันไปใช้ไนเวลาใดก็ไค ที่ไหนก็ไค้ ในสภาพแวดสัอมแบบใดก็ไค้ 
หนูนำฉันไปใช้เพ่ือแสดงความกตัญณู ขอการนำทาง การปลอบประโลม การให้อกัย การปกป้องตุ้มครอง 
การช่วยเหลอ การมสุขภาพท่ีคิ หเอ เพ่ือขอพรอ่ืน ๆ ที่หนูจำเป็นต้องมทั้งเพื่อตัวเองและเพื่อคนอื่น ๆ 

หนูใช้ฉันเพ่ือพูดคุยกับพระบิดาบนสวรรค์ 
ฉันคอใคร? 
เขยนคำตอบของเด็กบนกระคาน เม่ือพวกเขาเว่าคำตอบท่ีถูกต้องคอการสวดอ้อนวอน ให้ถามว่าพวกเขามิ 
คำถามเกี่ยวกับการสวดอ้อนวอนหรอไม่ สรุปคำถามของพวกเขาบนกระคาน และขอให้เด็ก ๆ ฟิงคำตอบ 
ขณะท่ีท่านเล่าเร่ืองของอนัส ให้กลับมาพูดถงคำถามเหล่าน้ีและสนทนากันในตอนห้ายของเร่ืองน้ี 

สอนเร่ืองราวจากหนังสืออีนัส อธิบายว่าอินัสเป็นบุตรของเจคอบท่ีหนูไค้เรยนไปแลวในบทท่ี 8 (ค ู "การ 
สอนจากพระคํมภร'" หห้า vii เพ่ือจะรูวิธการสอนเร่ืองราว,ในพระคัมภร์) 
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การสนทนาและ ศกษาคำถามและข้อพระคัมภิร์อ้างอิงดังต่อไปน้ีขณะท่ีพ่านเตรยมบทเรยน ใช้คำถามท่ีท่านรูสืกว่าจะช่วยให้ 
คำถามเพื่อ เด็กเข้าใจพระคัมภร์และประยุกต์ใช้หลักธรรมในชวิตของพวกเขาไค้คท่ีสุค การอ่านข้อพระคัมภีร์อ้างอิงกับ 
การประยุกต์ใช้ เด็ก ๆ ในช้ันเรยนจะช่วยให้พวกเขาไค้รับข้อคิดทางใ]ญญาจากพระคัมภีร์ 

• ทำไมอินัสจงไปสวดอ้อนวอน? (อินส 1:1-4) ใครสอนเขาเก่ียวกับพระเยซูคริสต์? คุณพ่อคุณแม่ของ 
หนูช่วยหนูเรยนรูเก่ียวกับพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์อย่างไรบาง? 

• "คำสวดอ้อนวอนอย่างมพลังและค้วยการวิงวอน,, หมายความว่าอย่างไร? หนูคิดว่าการสวดอ้อนวอน 
แบบน้ีแตกต่างจากการสวดอ้อนวอนแบบอ่ืนอย่างไร? พระบิดาบนสวรรค์ทรงตอบคำสวดอ้อนวอนของ 
อินัสอย่างไร? (อินส 1:5) 

• อินัสรูไค้อย่างไรว่าบาปของเขาไค้รับการอภัยแล้ว? (อิน'ส 1:5-6) 
• ทำไมพระบิดาบนสวรรค์ตรัสว่าบาปของอินัสไค้รับการอภัยแล้ว? (อินส 1:8) อธิบายว่าเพราะพระเยซู-

คริสต์ทรงทนทุกข์เพ่ือบาปของเรา เราจึงไค้รับการอภัยหากเรากลับใจ 
• อินัสสวดอ้อนวอนเพื่อใครหลังจากที่เขาไค้รับการอภัยบาปแล้ว? (อิน'ส 1:9) พระเจ้าทรงตอบอิน'ส 

เก่ียวกับชาวนไฟว่าอย่างไร? (อิน'ส 1:10) 
• หนูคิดว่าทำไมอิใ4'สจึงสวดอ้อนวอนเพ่ือชาวเลมันในเม่ือพวกเขาเป็นศัตรูของชาวนไฟ? (อิน'ส 1:11) 

หนูอาจขอพรใดจากพระบิดาบนสวรรค์ให้กับใครสักคนท่ีใจรายกับหนู? อิน'สปรารถนาที่จะให้ชาวเลมัน 
ไค้รับส่ิงใด? (อิน'ส 1:13) 

• อินัสสวดอ้อนวอนเพื่อให้บันทึกของผู้คนของเขาปลอดภัย ทำไมบันทึกเหส่านี้จึงสำคัญมาก? พระเจ้า 
ทรงสัญญากับอินัสว่าอย่างไร? (อินส 1:15-18) การขอค้วยศรัทธาหมายความว่าอย่างไร? 

• อินัสไค้รับสัญญาว่าอย่างไร? (อิน'ส 1:8,12,15) เราสามารถไค้รับสัญญาแบบเคยวกันน้ีนไค้อย่างไร? 
• คำสอนและความพยายามในการรับใชของชาวนไฟมผลกระทบต่อชาวเลมันอย่างไร? (อิน'ส 1:20) 
• หนูเรยนรูอะไรบางเก่ียวกับการสวดอ้อนวอนจากเร่ืองราวของอินัส? 
• เม่ือหนูสวดอ้อนวอน หนูพูดคุยกับพระบิดาบนสวรรค์อย่างไร? เราสามารถทำให้การสวดอ้อนวอนของ 

เราจริงใจมากย่ิงข้ีนไค้อย่างไร? 

• อินัสไค้ยินพระสุรเสืยงของพระเจ้าในความคิดของเขาซึ่งเป็นการตอบคำสวดอ้อนวอนของเขามวิธีอื่นใด 
อิกที่เราอาจไค้รับคำตอบจากการสวดอ้อนวอนของเรา? (ความรูสืกสงบ ความรูสิกว่าบางส่ิงไม่ลูกต้อง 
การปล่อบโยน ความคิดท่ีเข้ามาส่สมองของเรา ข้อพระคัมภีร์ที่นำความเข้าใจในสถานการณ์บางอย่าง 
มาส่เรา คำแนะนำจากผู้นำของศาสนาจักรฯ คุณพ่อคุณแม่และคนอื่นๆ ที่ประทานให้โดยพระผู้เป็นเจ้า 
ความฝืนหรอภาพท่ีมาปรากฎ) เชิญสมาชิกช้ันเรยนให้แบ่ง!เนประสบการณ์ท่ีพวกเขาเคยมในการไค้รับ 
คำตอบจากการสวดอ้อนวอน 

• ทำไมพระบิดาบนสวรรค์จึงอาจตอบว่า "ไม่,, ต่อคำสวดอ้อนวอนของเรา? เราจะบอกไค้อย่างไรว่า 
คำตอบของพระบิดาบนสวรรค์คือ "ไม่,, ? 

• ทำไมเราจึงต้องใช้เวลาในการฟงหลังจากที่เราสวดอ้อนวอนแล้วดังที่อินัสไค้ทำ? 
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• อีนัสเรียน!อะไรเกี่ยวกับชีวิตหลังความตาย(อีนัส 1:27) ท่านอาจต้องการอ่านพระคัมภีร์ข้อนี ้ หรือให้ 
ชั้นเรียนอ่านพรอมกัน 

ตรวจดูรายการบนกระดานเพื่อให้แน่ใจว่าไดตอบคำถามของเด็ก ๆครบทุกคำถามแล้ว 

กิจกรรม 
เสรมสร'ไง ท่านอาจใช้กิจกรรมต่อไปนี้หนึ่งอย่างหรือมากกว่าในช่วงใดช่วงหนึ่งของบทเรียน หรือใช้เป็นการทบทวน 

สรุป หรือทาทาย 

1. แจกกระดาษและดินสอให้เด็กแต่ละคน และให้พวกเขาเขียนคำถามว่า เราสามารถสวดอ้อนวอนเมื่อใด 
เราสามารถสวดอ้อนวอนที่ใดบ้าง และ เราสามารถสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับอะไรบ้าง ให้เว้นช่องว่าง 
ระหว่างคำถามเพื่อเขียนคำตอบ ให้พวกเขาเขียนคำตอบลงไปขณะที่ท่านสนทนาถึงคำถาม 

2. ทบทวนวิธีการสวดอ้อนวอน: 

ก. เริ่มโดยการกล่าวถึงพระบิดาบนสวรรค์ของเรา 
ข. ทูลพระองค์ถึงสิ่งที่หนูกตัญญ 
ค. ขอในสิ่งที่หนูปรารถนา 
ง. จบด้วยการพูดว่า "ในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน" 

3. ทบทวนเก่ียวกับภาษาท่ีใช้ในการสวดอ้อนวอน ช่วยให้เด็กเข้าใจว่าเรากำลังแสดงความเคารพเมื่อเราใข้ 
คำว่า พระองค์ ของพระองค ์ พวกขาพระองค ์ แทนท่ีจะพูดว่า ท่าน ของท่าน พวกเรา (ดู ดัลลิน เอช. 
โอคส ์ในข่าวสารสิทธิชน ฉบับเดือน สิงหาคม 1993 หรือ Ensign, May 1993, pp. 15-18) 

4. ทำสำเนาคำพูดต่อไปนี้ของเอ็ณดอร์บอยด ์ เค. แพคเกอร์ (in Conference Report, Oct. 1979, p. 30; or 
Ensign, Nov. 1979, p. 21) บนกระดาน โดยเว้นช่องว่างไว้ให้เติมคำ บอกนักเรียนว่า พวกเขาจะเรียนรู 
วิธีที่จะได้รับคำตอบบางอย่างขณะที่พวกเขาเติมคำในช่องว่างในคำพูดของเอ็ลเดอร์บอยค์เค.แพคเกอร์ 

"^บางอย่างมาจากการอ่าน i l l l บางอย่างมาจากการฟิง i s i และบางครั้งในบางเรื่องที่มีความสำคัญ 
คำตอบจะมาโดยตรงและด้วย _[ฉ1 _(ง! การกระตุ้นเตือนจะ _1ค! และไมผดพลาด" 

ใช้คำต่อไปนี้เติมลงในช่องว่าง 
ก. พระคัมภีร์ 
ข. คำตอบ 
ค. ชัดเจน 
ง. อันทรงพลัง 
จ. ผู้พูด 
ฉ. การดลใจ 

5. อธิบายว่าการสวดอ้อนวอนของอีนัสเกี่ยวกับการรักษาบันทึก (อีนัส 1:14-16) ได้รับคำตอบโดย 
พระคัมภีร์มอรมอนได้ปรากฎสู่สายตาของผู้คนในเวลาหลายร้อยปีต่อมา เหมือนดังที่พระเจ้าทรงสัญญา 
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กับอินัส ผู้คนในทุกวันนี้สามารถไค้รับประจักษ์พยานในพระเยซูคริสต์โดยการอานพระคัมภร์มอรมอน 
ท่านอาจเชิญอคตผู้สอนศาสนามาชั้นเรยนเพื่อแบ่งปีนประสบการณ์ของการไค้รับประจักษ์พยานส่วนตัว 
ในพระเยซูคริสต์โดยการสวดอ้อนวอนและการอ่านพระคัมภีร์มอรมอน หรอฟานอาจให้คุณพ่อคุณแม่ 
หรอสมาชิกวอร์ดคนอ่ืน ๆ มาเล่าว่าการสวดอ้อนวอนช่วยเขาหรอเธอให้ไค้รับประจักษ์พยานในพระ-
คัมภีร์มอรมอนอย่างไร 

6. ทบทวนภาพท่ีมาปรากฏคร้ังแรกต่อโจเซฟ สรธ เม่ือเขาถวายการสวดอ้อนวอนแหงศรัทธาอย่างจริงใจ 
(โจเซฟ สมิธ-ประวัติ 1:14-16) ท่านอาจต้องการใช้รูปภาพ ภาพท่ีมาปรากฎคร้ังแรก (ชุดภาพ 
พระกิตติคุณ 403;62470) 

7. ทบทวนหลักแห่งความเช่ือช้อท่ีเจ็ดและข้อท่ีเก้า กระตุ้นให้เด็ก ๆ เสือกข้อใดข้อหน่ึงเพ่ือท่องจำในช้ัน-
เรยนหรอท่ีบ้านในระหว่างสัปดาห์ท่ีจะมาถง 

8. ร้องหรออ่านเนื้อรองของเพลง "สวดอ้อนวอนของเด็ก ๆ,, (หนังสือ,เพลงสำหรันเด็ก หน้า 4) 

ประจักษ์พยาน 

แนะนำ 
การอ่านท่ีบ้าน 

แสดงประจักษ์พยานของท่านเกี่ยวกับพลังของการสวดอ้อนวอนในชิวิตของท่าน ท่านอาจต้องการ 
เล่าประสบการณ์ท่ีเสริมสร้างศรัทธาและประจักษ์พยานในการสวดอ้อนวอนของท่าน เชิญเด็ก ๆ ให้เล่า 
เล่าประสบการณ์ท่ีพวกเขาเคยมเก่ียวกับการสวดอ้อนวอน 
แนะนำให้เด็กศกษา อิน'ส 1:1-8,21-27 ที่บ้านเพื่อเป็นการทบทวนบทเรยนนี้ 
เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนปิด 
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กษัตริย์เบ็นจารน 
สอนผู้คนของพระองค์ 

จุดประสงค เพ่ือช่วยให้เด็กผูกมัดตนเองในการรักษาพันธสัญญาบัพติศมาและทำตามพระเยซูคริสต์ 

การ!ดรยม 1 . ศกษาพระคัมภร'ต่อไปน้ีร่วมกับการสวดอ้อนวอน 2 นไฟ 31:5-12 และ โมไซยา 2:1-22; 3:2-19; 
4:11-16; 5:5-8,13-16 แล้วศกษาบทเรยนและตัดสินใจว่าท่านต้องการสอนเด็กเก่ียวกับเร่ืองราว 
ในพระคัมภร์อยางไร (คู "การเตรยมบทเรยนของท่าน,, หน้า vi และ "การสอนจากพระคัมภร'" หน้า 
vii) 

2. เสือกคำถาม เพ่ือการสนทนาและกิจกรรมท่ีจะทำให้เด็กมส่วนร่วม และช่วยให้พวกเขาบรรลุจุดประสงค์ 
ของบทเรยนมากท่ีสุด 

3. อุปกรณ์ที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภิร์มอรมอนสำหรับเด็กแต่ละคน 
ข. รูปภาพ 4-21 กษัตริย์เบ็นจามินปราศรัยกับผู้คนของพระองค์ (ชุดภาพพระกิตติคุณ 307; 62298) 

ขอแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บฑเรืยน เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนเปิด 
กิจกรรมกระตุ้น เขยนนามสกุลของเด็ก ๆ ในช้ันเรยนของท่านบนกระคาน ขอให้เด็กอธิบายว่าทำไมเราจงต้องมนามสกุล 
ความสนใจ * ว ย 

• การใช้นามสกุลมความหมายอย่างไรต่อหนู? 

อธิบายว่าเม่ือเราเกิดในครอบครัว เราไครับเอานามสกุลของครอบครัวไว้กับตัวเรา นามสกุลน้ีเป็นตัวแทน 
ของส่ิงต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น มรคกตกทอคของเรา ความเช่ือของเรา วิธที่เราทำสิ่งต่าง ๆ และอ่ืน ๆ 
เมื่อเรารับบัพติศมา เราได้กลายมาเป็นสมาชิกของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชนยุคสุดท้าย 
เรารับพระนามของพระเยซูคริสต์ไว้กับตัวเรา เม่ือเรารับพระนามของพระเยซูคริสต์ เราก็กำลังประกาศ 
ความเช่ือของเราในพระองค์และบอกถงความต้ังใจของเราท่ีจะทำตามคำสอนของพระองค์อธิบายว่ากษัตริย์ 
เบ็นจารนเป็นศาสดาคนหน่ึง ที่สอนเกี่ยวกับความสำคัญของการรับพระนามของพระเยซูคริสต์ไว้กับตัวเรา 

เร่ืองราวในพระคัมภร์ สอนเด็กเก่ียวกับเร่ืองกษัตริย์เบ็นจารนสอนผู้คนของพระองค์ จากโมไซยา 2:1-22,3:2-19; 4:11-16; 
5:5-8,13-16 ใช้รูปภาพประกอบในเวลาท่ีเหมาะสม (คู "การสอนจากพระคัมภร'" หน้า vii เพ่ือจะรูวิธิการ 
สอนเร่ืองราวในพระคัมภร์) 
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บทท' 10 

การสนทนาและ ศกษาคำถามและข้อพระคัมภีร์อ้างอิงดังต่อไปน้ีขณะท่ีท่านเตรยมบทเรยน ใช้คำถามท่ีทุ่านรูสีกว่าจะช่วยให้ 
คำถามเพื่อ เด็กเข้าใจพระคัมภีร์และประยุกต์ใช้หลักธรรมในชวิตของพวกเขาไคมากท่ีสุค การอ่านข้อพระคัมภีร์อ้างอิง 
การประยุกต์ใช้ j j r v ๆ ใจ๗วยให ้พวกเขาได^ข ้อค ิดทางป ีญญาจากพระค ัมภร ์ 

• ทำไมกษัตริย์ฌ็นจารนจงเรยกผู้คนของพระองค์มารวมกัน? (โมไซยา 1:10) ผู้คนชาวเซราเฮ็มลาตอบ-
สนองต่อการเรยกให้มารวมกันท่ีพระวิหารเพ่ือฟิงศาสดาและกษัตริย์ของพวกเขาอย่างไร? (โมไซยา 
2:1-6) เราไคยนหรอไครับคำของศาสดาท่ีมชวิตอย่ไค้อย่างไร? (การประชุมใหญ่สามัญ นิตยสารของ 
ศาสนาจักรฯ การประชุมของศาสนาจักรฯ และอ่ืน ๆ ) เราสามารถเตรยมตัวเองในการฟิงคำของผู้นำ 
ของเราไค้อย่างไร? (โมไซยา 2:9) 

• กษัตริย์เบ็นจามินรับใช้ผู้คนของพระองค์อย่างไร? (โมไซยา 2:12-15) กษัตริย์เบ็นจารนตรัส'ว่า 
เราสามารถรับใช้พระบิคาบนสวรรค์ไคอย่างไร? (โมไซยา 2:16-19) หนูคิดว่าการรับใช้ผู้อ่ืนเป็นการ 
แสดงความกตัญญและความรักต่อพระบิคาบนสวรรค์ไค้อย่างไร? 

• เราไค้รับสัญญาอะไรหากเราทำตามพระบัญญ่ตของพระบิคาบนสวรรค์? (โมไซยา 2:22) 
• กษัตริย์เบ็นจารนสอนผู้คนเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ว่าอย่างไร? (โมไซยา 3:5-7,9-10) การรับใช้อัน 

ยิ่งใหญ่ที่พระคริสต์ทรงกระทำเพื่อพวกเราแต่ละคนคออะไร? (โมไซยา 3:11-13) อธิบายว่าพระเยซู-
คริสต์ทรงทนทุกข์และส้ินพระชนม์เพ่ือท่ีเราจะสามารถกลับใฉฉากบาปของ^ารับบัพติ™'1 ฟืนคืนรวิต 
และอาศัยอยู่กับพระบิคาบนสวรรค์ชั่วนิรันดร์ เราเรยกการเสียสละของพระองค์ที่ทรงกระทำเพื่อ 
พวกเราว่า การชดใช้ 

• ทำไมจงเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะรับพระนามของพระองค์ไว้กับตัวเรา? (โมไซยา 3:17) พระเยซูคริสต์ทรง 
ขอให้เราทำอะไรเพ่ือท่ีจะรับพระนามของพระองค์ไว้กับตัวเรา? (2 นิไฟ 31:5-12; โมไซยา 2:22 
รับบัพติศมาและรักษาพระบัญญัติ โมไซยา 3:19 ยอมตนต่อพระประสงค์ของพระผู้ช่วยให้รอด) 

• กษัตริย์เบ็นจารนตรัสบอกผู้คนของพระองค์ว่าพวกเขาควรเช่ือฟิงพระบัญญัติใค? (โมไซยา 3:21; 
4:11-15; 5:5 ท่านอาจใช้แผ่นคำในกิจกรรมเสริมสร้าง 1 เป็นส่วนหน่ึงในการสนทนาของท่าน) 
กษัตริย์เบ็นจารนตรัสว่าจะเกิคอะไรข้ืนหากเรารักษาพระบัญญัติ? (โมไซยา 2:41) 

• ผู้คนตอบสนองต่อคำสอนของกษัตริย์เบ็นจารนอย่างไร? (โมไซยา 5:2) เราสามารถทำส่ิงใคเพ่ือไค้รับ 
ประสบการณ์แห่งการเปล่ียนแปลงอันย่ิงใหญ่? (โมไซยา 3:19) 

• ผู้คนของกษัตริย์เบ็นจารนทำพันธสัญญาว่าจะทำอะไร? (โมไซยา 5:5-9) 

กิจกรรม 
เสริมสร้าง ท่านอาจใช้กิจกรรมต่อไปนี้หนึ่งอย่างหรอมากกว่าในช่วงใคช่วงหนึ่งของบทเรยน หรอใช้เป็นการทบทวน 

สรุป หรอท้าทาย 
1. ทำและแสคงแผ่นคำต่อไปนี้ วาครูปหอสูงท่ีกษัตริย์เบ็นจารนใช้ในการสอนผู้คนของพระองค์ ติค 

แผ่นคำบนภาพวาดขณะที่ท่านสนทนาถงวิธที่เราสามารถรับเอาพระนามของพระเยซูคริสค์ไว้กับติ'วเรา 

ให้เด็กคิดถงวิธท่ีพวกเขาสามารถเช่ือฟิงพระบัญญัติท่ีเขยนในแผ่นคำ 
มศรัทธาในพระเยซูคริสต์ (โมไซยา 3:21) 
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กลับใจ (โมไซยา 3:21) 
ทำและรักษาพันธสัญญาบัพติศมา (โมไซยา 5:5) 
สวดอ้อนวอนเป็นประจำ (โมไซยา 4:11) 
มเมตตาต่อผู้อ่ืน (โมไซยา 4:13) 
ไม่ต่อสู้หรอทะเลาะกับผู้อ่ืน (โมไซยา 4:14) 
รับใช้ผู้อื่น (โมไซยา 4:15) 
ช่วยเหสือคนยากจน (โมไซยา 4:16) 
ด็ารงชวิตตามพระกิตติคุณ (โมไซยา 4:15) 

2. ใช้เส้ือผาสำหรับแสดงละคร หรออุปกรณ์การแสดงง่าย ๆ เพ่ือแสดงละครตอนท่ีกษัตริย์เบ็นจารนพูด 
กับผู้คนของพระองค ์ เด็ก ๆ สามารถจัดเก้าอ้ีของพวกเขาให้เป็นวงกลมในลักษณะของการต้ังกระโจม 
โดยหันหน้าไปท่ีหน้าช้ันเรยน เด็ก่ ๆ อาจน่ังบนพ้ืนใน "กระโจมสมมติ,,น้ัน คนท่ีแสดงเป็นกษัตริย์ 
เบ็นจารนอาจพูดกับเด็กคนอ่ืน ๆ โคยยนบนเก้าอ้ีหน้าช้ันเรยน ให้เด็กคนน้ีอ่านคำปราศรัยของกษัตริย์ 
เบ็นจารนจาก โมไซยา 2:9 

3. เล่าเก่ียวกับการประชุมใหญ่สามัญของศาสนาจักรฯ คร้ังล่าสุด,ให้เด็กหัเง หากเป็นไปไค ให้นำรายงาน 
การประชุมใหญ่หรอนิตยสารเลยโฮนา มาแสคงให้พวกเขาดู เปรยบเทียบการประชุมใหญ่กับการ 
ประชุมท่ีกษัตริย์เบ็นจารนตรัสกับผู้คนของพระองค์ อธิบายถงวธท่ีศาสนาจักรฯ ช่วยให้สมาชิกทุกคนไค้ 
รับข่าวสารจากประธานของศาสนาจักรฯ และจากเจ้าหน้าท่ีช้ันผู้ใหญ่คนอ่ืน ๆ โคยทางวิทยุ โทรทัศน์ 
การถ่ายทอคผ่านคาวเทียมและโคยทางนิตยสาร สิ่งติพิมพ์ต่าง ๆ สนทนาถงหัวข้อการประชุมใหญ่คร้ัง 
ล่าสุคลักสองสามหัวข้อ กระตุ้นเด็ก ๆ ให้อ่านหรอหัเงข่าวสารจากการประชุมใหญ่คร้ังต่อไปและทำ 
ตามคำแนะนำของศาสดาและผู้นำของเรา 

4. ช่วยเด็ก ๆ ให้เข้าใจและท่องจำวลสุคท้ายของ โมไซยา 2:17 "เม่ือท่านอยู่ในการรับใช้เพ่ือนมนุษย์ของ 
ท่าน ท่านก็อยู่ในการรับใช้พระผู้เป็นเจ้าของท่านนั่นเอง" 

5. สนทนาว่า หลักแห่งความเช่ือข้อท่ีสิบสามเก่ียวข้องกับคำปราศรัยของกษัตริย์เบ็นจารนอย่างไร ช่วย 
เด็ก ๆ ท่องจำหลักแห่งความเชื่อข้อที่สิบสาม 

6. ร้องหรออ่านเนื้อรองของเพลง "จงรักกันและกัน,, (เพลงสวด บทท่ี 155 หรอ tfนังสืIๆเพลงสำหรับ 
เด็ก หน้า 72) 

ปร ะจักษพยาน แสดงประจักษพยานถงการชดใช้ของพระเยซคริสต์ว่าการชดใช้เป็นพรต่อชวิตของเราอย่างไร เน้นถงความ 
สำคัญของการรักษาพระบัญญัติขณะที่เรารับเอาพระนามของพระเยซูคริสต์ไวกับตัๆเรา 

แนะนำ แนะนำให้เด็กศกษา โมไซยา 2:1-18 ที่บ้านเพื่อเป็นการทบทวนบทเรยนนี้ 
การอ่านทีบ้าน A เชิญเด็กคนหนงให้สวดอ้อนวอนปิด 
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อบิน'ไไดและ 
กษัตริย์โนอา 
จดประสงค ์ เพ่ือกระตุ้นให้เด็กรความกสัาหาญในการสินเป็นพยานเก่ียวกับพระเยซูคริสต์ 

การเตรียม 1. ศกษาพระคัมภร์ต่อไปน้ีร่วมกับการสวดอ้อนวอน โมไซยา 11-13; 15:1,6-8; 16:14-15; 17; และ 
19:4-20 แสัวศกษาบทเรยนและตัดสินใจว่าท่านต้องการสอนเด็กเกี่ยวกับเรื่องราวในพระคัมภิร์ 
อย่างไร (ดู ''การเตรยมบทเรยนของท่าน,, หนา vi และ "การสอนจากพระคัมภิร'" หน้า vii) 

2. การอ่านเพ่ิมเติม : โมไซยา 14-16 
3. เสือกคำถาม เพ่ือการสนทนาและกิจกรรมเสริมสรางท่ีจะฟ้าให้เด็กมส่วนร่วมและช่วยให้พวกเขาบรรลุ 

จุดประสงค์ของบทเรยนมากที่สุด 

4. อุปกรณ์ที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภิรมอรมอนสำหรับเด็กแต่ละคน 
ข. ให้ใส่ส่ิงของต่อไปน้ีลงในถุง เพ่ือใช้ในกิจกรรมกระตุ้นความสนใจสำรอง 

หนวดท่ีทำด้วยกระดาษ (คูตัวอย่างท้ายบทเรยน) 
หลอดไฟ 
แบบจำลองพระบัญญัติสิบประการทำด้วยกระดาษ (ดูตัวอย่างท้ายบทเรยน) 
ภาพพระเยซูคริสต์ 
เชอก 
ไมขดไฟ 

ค. รูปภาพ 4-22 อบินาไคและกษัตริย์โนอา (ชุดภาพพระกิตติคุณ 308;62042) 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนเปิด 
แจกกระดาษท่ีเขยนจุคเกาจุดแก่เด็กแต่ละคน หรอเขิยนไว้บนกระคาน บอกให้เด็ก ๆ เช่ือมจุดเหล่าน้ีทุกจุด 
โดยการลากเส้นตรงส่ีเสันและไม่ยกปากกาหลังจากท่ีพวกเขาได้ลองพยายามหลายวิธ บอกวิธท่ีถูกต้องกับ 
เด็กคนหน่ึงโดยไม่บอกเด็กคนอ่ืน ๆ ให้เด็กคนน้ีนแสดงวิธท่ีถูกต้องกับเด็กคนอ่ืน ๆ บอกไปเร่ือย ๆ จน 
กระท่ังเด็กทุกคนสามารถเช่ือมจุดเหล่าน้ันได้ อธิบายว่าเม่ือเราเรยนเบางส่ิงบางอย่าง เราก็สามารถช่วยคน 
อื่นได้เมื่อเราสอนสิ่งที่เราเนั้นกับพวกเขา เม่ือเราเรยนรูเก่ียวกับพระบิดาบนสวรรค์ เราสามารถช่วยคนอ่ืน 
โดยการบอกพวกเขาเก่ียวกับพระองค์ 

ข้อแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเรืยน 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 
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กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจสำรอง 

เร่ืองราว,ในพระคมภร์ 

การสนทนาและ 
คำถามเพื่อ 
การประยุกต์ใช้ 

ให้เด็กผลัดกันมาหยิบสิ่งของจากถุง ขอให้เด็กแต่ละคนบอกอะไรสองสามอยางเกี่ยวกับสิ่งของที่พวก 
เขาหยิบได อธิบายว่าเม่ือเด็กเรยนรูเก่ียวกับศาสดาผู้ชอบธรรมและกล้าหาญซ่ึงมช่ือว่า อบินาไค พวกเขาก็ 
จะเข้าใจว่าส่ิงของเหล่าน้ีเก่ียวข้องกับชวิตของเขาอย่างไร 
แสดงรูปภาพอบินาไคยืนต่อหน้ากษัตริย์โนอา และสอนเร่ืองราวของอบินาไคจาก โมไซยา 11-13; 15:1; 
6-8; 16:14-15 และ 19:4-20 (ดู "การสอนจากพระคัมภร์,, หน้า vii เพ่ือจะรูวิธการสอนเร่ืองราวจาก 
พระคัมภร) เน้นว่า อบินาไคเป็นพยานของพระเยซูคริสต์ท่ีกล้าหาญมากคนหน่ึง แม้ว่ามันอาจหมายถง 
การสูญเสย1ชวิต1ของเขาก็ตาม หากพ่านใช้กิจกรรมกระตุ้นความสนใจ (ทางเลอก) ให้อธิบายว่าส่ิงของ 
แต่ละอย่างเก่ียวข้องกับชวิตของอบินาไคอย่างไร 
หนวด ะ 
หลอดไฟ : 
พระบัญญัติสิบประการ! 
ภาพพระเยซูคริสต์ : 

เชอก : 
ไม้ขดไฟ : 

ศกษาคำถามและข้อพระคัมภร'อ้างอิงดังต่อไปน้ีขณะท่ีพ่านเตรยมบทเรยน ใช้คำถามท่ีพ่านรู้สีกว่าจะช่วยให้ 
เด็กเข้าใจพระคัมภิร์และประยุกต์ใช้หลักธรรมในชวิตของพวกเขาไค้คท่ีสุค การอ่านข้อพระคัมภร์อ้างอิงกับ 
เด็ก ๆ ในช้ันเรยนจะช่วยให้พวกเขาไค้รับข้อคิดทางป็ญญาจากพระคัมภิร' 
• พระเจ้าทรงบัญชาให้อบินาไคพูดอะไรเป็นส่ิงแรกกับกษัตริย์โนอาและผู้คนของเขา? (โมไซยา 11:20-

21) 
• กษัตริย์โนอาและผู้คนของเขาคำรงชวิตแบบไหน? (โมไซยา 11:1-7,14-15,19) 
• กษัตริย์โนอาและผู้คนของเขาตอบสนองต่อคำพูดของอบินาไคอย่างไร? (โมไซยา 11:26-29) หนูคิด 
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เร่ิมุ 
ที่นี่ 

อบินาไคกลับเข้าไปในเมองโดยการปลอมตัว (โมไซยา 12:1) 
หน้าของอบินาไคส่องสว่างค้วยรัศม (โมไซยา 13:5) 
อบินาไคสอนพระบัญญัติสิบประการ (โมไซยา 13:11-24) 
อบินาไคเป็นพยานถงพระเยซูคริสต์อย่างกล้าหาญ (โมไซยา 

15;16; 17:8) 
อบินาใดถูกจับมัด (โมไซยา 17:13) 
อบินาไดถูกฆาโคยการเผาไฟ (โมไชยา 17:20) 



บทที่ 11 

ว่าทำไมผู้คนจงโกรธคนที่เรยกร้องให้พวกเขากลับใจ? 
• อปินาไคเป็นพยานอย่างกลาหาญเก่ียวกับพระบัญญัติต่อกษัตริย์โนอาและพระท่ีช่ัวร้ายของเขาอย่างไร? 

(โมไซยา 12:33-36; 13:11-24) ทำไมจงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราที่จะเชื่อฟิงพระบัญญัติของพระบิคา 
บนสวรรค์? 

• ทำไมผู้คนของกษัตริย์โนอาจงกลัวที่จะแตะต้องอบินาไค? (โมไซยา 13:3-5) 
• อบินาไคเป็นพยานถงพระเยซูคริสต์ว่าอย่างไร? (โมไซยา 15:1, 6-8; 16:14-15) 
• อบินาไดแสดงความกลาหาญของเขาอย่างไร? (โมไซยา 17:7-10) ทำไมบางครั้งจงยากที่จะรนหยัด 

เพ่ือความถูกต้อง? เราสามารถยนหยัคเพ่ือความถูกต้องไต้อย่างไร? 
• ทำไมอบินาไคจงถูกเผาไฟจนถงแก่ความตาย? (โมไซยา 17:20) หนูคิดว่าทำไมพระเจ้าจงทรงยอม 

ให้ส่ิงน้ีเกิคข้ืน? (แอลมา 60:13) 

• สิ่งใดสำคัญต่อกษัตริย์โนอา? (โมไซยา 11:14; 19:7-8) สิ่งใดสำคัญต่ออบินาไค? (โมไซยา 13:4; 
17:7-10) สิ่งใคควรมความสำคัญต่อเรา? 

• ก่อนที่อบินาไคจะตาย ประจักษ์พยานของเขามผลต่อใคร? (โมไซยา 17:1-4) 
• คำพยากรณของอบินาไคใน โมไซยา 12:3 กลายเป็นความจริงอย่างไร ? (โมไซยา 19:19-20) 
• หนูสามารถคิคถงใครคนหนึ่งในปีจจุบันที่มความกล้าหาญในการยนเป็นพยานของพระเยซูคริสต์ 

บ้างไหม? 

กิจกรรม 
เสริมสราง ทานอาจใช้กิจกรรมต่อไปน้ีหน่ึงอย่างหรอมากกว่าในช่วงใคช่วงหน่ึงของบทเรยน หรอใช้เป็นการทบทวน 

สรุป หรอทาทาย 

1 ให้เด็ก ๆ แสคงเป็นบุคคลที่อยู่ในเรื่องราวของอบินาไคกับกษัตริย์โนอา และให้มนักข่าวคนหน่ึง 
สัมภาษณ์เขาทำรายการคำถามให้นักข่าวเพื่อสัมภาษณ์บุคคลที่อยู่ในเรื่องนน เช่น: 

นักข่าวถามโนอา: พระองค์ทรงจ่ายเงินไปเท่าไหร่ในการสร้างอาคารท่ีหรูหราเช่นน้ี? 
นักข่าวถามพระ: ทำไมคุณจงเอาอบินาไคไปขังคุก? 
นักข่าวถามแอลมา: ท่านคิคอย่างไรเกี่ยวกับคำสอนของอบินาไค? 
นักข่าวถามอบินาไค: ทำไมคนเหล่านี้จงต้องการฆ่าท่าน? ทำไมท่านจงไม่ปฏิเสธสิ่งที่ท่านกล่าว 

กับผู้คน? 
2. โรยพริกไทยใส่ในชามท่ีมน้ีา วางชามไว้ในท่ีท่ีเด็กทุกคนสามารถเห็นไต้ บอกพวกเขาว่าพริกไทยแทน 

คนท่ีเสือกว่าจะเป็นคนกล้าหาญ ขอให้พวกเขาคูว่าจะเกิคอะไรข้ืนเม่ือใส่ความช่ัวร้ายลงไปบนคนกล้า-
หาญ หยดน้ีายาล้างจาน (ซ่ึงแทนความช่ัวร้าย) ลงตรงกลางชาม พริกไทยจะเคล่ือนตัวออกไปทันทิ 
เม่ือแอลมาเช่ือในประจักษ์พยานของอบินาได เขาเสือกท่ีจะเป็นคนกล้าหาญในการเช่ือฟิงศาสดาและ 
หันหนีจากทางอันชั่วร้ายของกษัตริย์โนอา ถามเด็ก ๆ ว่าสิ่งใดที่พวกเขาควรหันหนีจากมันเพื่อว่าพวก 
เขาจะสามารถเป็นคนกล้าหาญ 
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3. สนทนาพระษัญญติสิบประการในโมไซยา 12:34-36, 13:12-24 

4. เปรยบเทยบคุณลักษณะแห่งความกล้าหาญของกษัตริย์เบ็นจารนกับคุณลักษณะของกษัตริย์โนอา 
กษัตริย์เป็นจามน : โมไซยา 2:10-14, 4:9-10 
กษัตริย์โนอา ะ โมไซยา 11:2,6-7,27; 19:8 

5. สนทนาความคล้ายคลงกันระหว่างสิ่งที่อปีนาไคถูกกระทำโดยกษัตริย์ชั่วรายกับสิ่งที่พระเยซูค|สคํ'ทรง ถูกกระทำ 
พระคริสต์ : โมไซยา 15:5, ม,ทธิ'ว 26:66, ลูกา 24:20 
อบินาไค : โมไซยา 13:1; 17:7,10,13 

6. รองหรออ่านเน้ือรองของเพลง "ฉันจะกล้าหาญ,, (หนังสอเพลงสำหรับเด็ก หน'า 81) "กล้าทำส่ิงถูก,, 

(หนังสัอเพลงสำหรับเด็ก หน้า 79) 

ประจักษ'พยาน 

แนะนำ 
การอ่านท่ีบ้าน 

เป็นพยานว่าแม้เราจะเป็นคนชอบธรรมก็ไม่ได้ทำให้เราพ้นจากความเจ็บปวดและการทคลอง หากเราฐ 
ความกล้าหาญในประจักษ์พยานของพระเยซูคริสต์ พระบิคาบนสวรรค์จะทรงอวยพรเราด้วยสันติในชวิต 
นี้และด้วยทุกสิ่งที่พระองค์ทรงมในชวิตที่จะมาถง 

แนะนำให้เด็กศกษา โมไซยา 11:1-2, 20-21, 26-29; 12:1-9; และ 17 ที่บ้านเพื่อเป็นการ 
ทบทวนบทเรยนน้ี 
เชิญเด็กคนหนงให้สวดออนวอนปิด 
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แอลมาให้บัพติศมา 
ที่นามอรมอน 

จุดประสงค เพ่ือสอนให้เด็กรูถงความหมายของพันธสัญญาบัพติศมาและความสำคัญของการรักษาพันธสัญญาน้ัน 

การเตรยม 1. สืกษา โมไชยา 17:2-4; 18 ร่วมกับการสวดอ้อนวอน แลวศกษาบทเรยนและตัดสินใจว่าท่านต้องการ 
สอนเร่ืองราวในพระคัมภร์ให้กับเด็กอย่างไร (ดู "การเตรยมบทเรยนของท่าน" หน้า vi และ "การสอน 
จากพระคัมภร์" หน้า vii) 

2. เสือกคำถาม เพื่อการสนทนาและกิจกรรมเสริมสรางที่จะทำให้เด็กมส่วนร่วมและช่วยให้พวกเขาบรรลุ 
จุดประสงค์ของบทเรยนมากที่สุค 

3. อุปกรณ์ที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภร์มอรมอนสำหรับเด็กแต่ละคน 
ข. ทางเสือก : แม่กุญแจและลูกกุญแจเพ่ือใช้ในกิจกรรมกระตุ้นความสนใจ (อาจใช้ กุญแจสายยู 

สมุดบันทกประจำวันท่ีปิดกุญแจไต้ กล่องเก็บเครื่องเพชร หรอกระเป้าเจมส์บอนค์) 
ค. กุญแจกระดาษซึ่งเขียนคำว่า "พันธสัญญา" (ดูตัวอย่างทายบทเรยน) 
ง. เอกสารแจก "พันธสัญญาบัพติศมาของฉัน" สำหรับเด็กแต,ละคน (ดูตัวอย่างทายบทเรยน) 
จ. รูปภาพ 4-23 แอลมาให้บัพติศมาในนามอรมอน (ชุดภาพพระกิตติคุณ 309; 62332) 

ขอแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเรึยน 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

เร่ืองราวในพระคัมภร' 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนเปีค 
เอากุญแจให้เด็กดู ถามเด็กว่ากุญแจใช้ทำอะไร ท่านอาจให้เด็กคนหนึ่งใช้กุญแจนั้นไขแม่กุญแจ ถอกุญแจ 
กระดาษไว้โดยไม่ให้เด็กเห็นคำว่า พันธสัญญา จากน้ันฉกมนออกเป็นสองท่อนเท่า ๆ กัน อธิบายว่า 
กุญแจจะใช้การไม่ไต้หากหนูมเพยงครื่งเคยว พลิกกุญแจกระดาษที่ขาดนั้นขื้นเพื่อให้มองเห็นคำว่า 
พันธสัญญาถามเด็กว่าพวกเขาเหรอไม่ว่าคำนี้หมายความว่าอย่างไร อธิบายว่าในพระกิตติคุณ พันธสัญญา 
คอขอตกลงหรอสัญญาอันศักคีสทธิระหว่างพระบิดาบนสวรรค์กับลูกของพระองค์ เม่ือเรารักษาพันธสัญญา 
กับพระบิดาบนสวรรค์ พระองค์จะทรงทำส่วนของพระองค์เสมอ แต่หากเราไม่รักษาพันธสัญญา พันธ-
สัญญานั้นก็ไม่มความหมายอะไร การรักษาพันธสัญญาบัพติศมาเป็นกุญแจท่ีนำไปสู่พรและชวิตนิรันดร' 
อธิบายว่าชวิตนิรันดรคอ การเป็นเหมอนกับพระบิดาบนสวรรค์และการมชวิตอยู่กับพระองค์ตลอดกาล 
อธิบายว่าเมื่อเด็ก ๆ เรยนรูเก่ียวกับแอลมาและผู้'คน'ของเขา เด็ก ๆ ก็จะระลกถงพันธสัญญาบัพติศมาของ 
พวกเขาและรูว่าจะสามารถรักษาพันธสัญญาน้ันไค้อย่างไร 

สอนเด็ก ๆ เก่ียวกับเร่ืองราวการให้บัพติศมาของแอลมาท่ีน้ัามอรมอน จาก โมไซยา 17:2-4;18 (ดู "การ 
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สอนจากพระคัมภีร์" หน้า vii เพ่ือจะรูวธการสอนเร่ืองราวในพระคัมภีร์) เน้นเก่ียวกับพันธสัญญาท่ีเราทำ 
ในวันบัพติศมาและความสำคัญของการรักษาพันธสัญญาน้ัน ใช้รูปภาพในเวลาท่ีเหมาะสม 

การสนทนาและ ศกษาคำถามและข้อพระคัมภีร์อ้างอิงต่อไปน้ีขณะท่ีท่านเตรยมบทเรยน ใช้คำถามท่ีท่านเสกว่าจะช่วยให้ 
คำถามเพื่อ เด็กเข้าใจพระคัมภีร์และประยุกต์ใช้หลักธรรมในชิวิตของพวกเขาไค้คท่ีสุค การอ่านข้อพระคัมภีร์อ้างอิงกับ 
การประชุกต'ใช้ ก ๆ ไนช้ันเรยนจะช่วยให้พวกเขาไค้รับข้อคิดทาง!เญญาจากพระคัมภีร์ 

• แอลมาทำอะไรในการเตรยมตัวเพ่ือรับบัพติศมา? (โมไซยา 17:2-4; 18:1) หนูเตรยมตัวเพ่ือรับบัพ-
ติศมาอย่างไร? 

• อะไรท่ีทำให้สถานท่ีท่ีมช่ือว่า มอรมอน เป็นจุดหลบซ่อนท่ีดสำหรับแอลมาในการสอนผู้คน? (โมไซยา 
18:4-5) ทำไมพวกเขาจงจำเป็นตองหลบซ่อน? 

• ผู้คนของแอลมารูสีกอย่างไรเมื่อพวกเขารูว่าพวกเขาสามารถรับบัพติศมา? (โมไซยา 18:11) หนูรูสิก 
อย่างไรเม่ือหนูรับบัพติศมา? หนูจำอะไรไค้บ้างเก่ียวกับวันบัพติศมา? 

• พวกเราแต่ละคนทำสัญญาอะไรในวันรับบัพติศมา? พระบิดาบนสวรรค์ทรงสัญญาอะไรกับเรา? 
(โมไซยา 18:8-10) แสดงเอกสารแจก "พันธสัญญาบัพติศมาของฉัน" และสนทนาถงสัญญาแต่ละข้อ 
อธิบายว่าไม่มใครในพวกเราท่ีคพร้อม แต่เราต้องทำให้คท่ีสุคในการรักษาพันธสัญญาบัพติศมาของเรา 

• เราสามารถแสดงให้เห็นว่าเราไค้รับพระนามของพระเยซูคริสต์ไว้กับตัวเรา และเรายนเป็นพยานของ 
พระองค์ไค้อย่างไร? 

• การแบกรับภาระของผู้อ่ืนและเป็นทุกข์กับคนท่ีเป็นทุกข์หมายความว่าอย่างไร? พระเยซูคริสต์ทรงรับใช้ 
พวกเราและคนอ่ืน ๆ ในทางใดบ้าง ขณะท่ีพระองค์ทรงพระชนม์อยู่ในโลกน้ี? เราสามารถทำตาม 
ตัวอย่างของพระเยซูคริสต์และรับใช้ผู้อื่นไค้อย่างไรบ้าง? 

• แอลมาให้บัญญัติข้อใดกับผู้คนของเขาเพื่อช่วยให้พวกเขารักษาพันธสัญญาบัพติศมา? (โมไซยา 
18:21-23, 27-29) เราสามารถดำรงชวิตเหมอนกับผู้คนของแอลมามากขนไค้อย่างไร? 

• เราสามารถต่อพันธสัญญาบัพติศมาของเราทุกวันอาทิตย์โดยผ่านพิธการใด? ท่านอาจต้องการอธิบายว่า 
การต่อหมายถงการทำให้มันมผลเร่ิมต้นอกคร้ัง ทบทวนคำสวดศลระลกกับเด็ก ๆ และช่วยให้พวกเขา 
ค้นพบพันธสัญญาที่บรรจุอยู่ในนั้น (ดู โมโรไน 4:3; 5:2) ให้สำเนาเอกสารแจกกับเด็กแต่ละคนและ 
ทบทวนพันธสัญญาบัพติศมา 

ทิจกรรม ท่านอาจใช้กิจกรรมต่อไปนี้หนึ่งอย่างหรอมากกว่าในช่วงใดช่วงหนึ่งของบทเรยน หรอใช้เป็นการทบทวน 
เสริมสร้าง สโป หริอห้าทาย 

1. ขอให้เด็กคนหน่ึงถอหนังสือท่ีหนักพอสมควรไว้ในมอและให้เหยิยดแขนให้ตรงขณะท่ีท่านพูดคุยกับ 
ชั้นเรยนเกี่ยวกับพันธสัญญาบัพติศมา ถามเด็กคนท่ีถอหนังสือน้ันว่าเขาหรือเธอร้สิกเม่ือยไหม ให้เด็ก 
อกคนหน่ึงช่วยถอหนังสือ อธิบายว่าสัญญาข้อหน่ึงท่ีเราทำในวันบัพติศมาคอท่ีจะ "แบกภาระของกัน 
และกัน เพ่ือมันจะไค้เบา" สนทนาถงภาระบางอย่างท่ีเด็ก ๆ ในวัยเคยวกันกับพวกเขาอาจร้สืก เช่น 
การถูกหัวเราะเยาะการเจ็บป่วย การมปีญหากับสมาชิกในครอบครัว ความต้องการเป็นส่วนหน่ึงของ 

บทที่ 11 
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กลุ่ม หรอการมความยุ่งยากท่ีโรงเรยน ถามเด็ก ๆ ว่าพวกเขาสามารถช่วยทำให้ภาระของกันและกัน 
เบาลงไค้อย่างไร 

2. ก่อนเริ่มชั้นเรยน ขอให้คุณพ่อคุณแม่ของเด็กเล่าให้ท่านหัเงเกี่ยวกับเวลาที่ลูกของพวกเขารับใช้คนอื่น 
เล่าประสบการณ์น้ีกันช้ันเรยน และชมเชยเด็กคนน้ันสำหรับการรับใช้ของเขา ชี้ให้เห็นว่าการกระทำ 
แห่งการรับใช้นี้ไค้ทำให้ภาระของคนที่เขารับใช้เบาลง 

3. อธิบายกับเด็ก ๆ ว่าพันธสัญญาที่เราทำเมื่อเราไค้รับบัพติศมานั้นส่วนหนึ่งคอ การเต็มใจรับพระนาม 
ของพระเยซูคริสต์ไว้กับตัวเราและมาเป็นชาวคริสต์ หรอผู้ติดตามพระคริสต์ท่ีแทํ'จริง เราต้องดำรงชวิต 
อย่างมค่าควรต่อการไต้รับพระนามของพระองค์ ขอให้เด็กคิดว่าพวกเขากำลังถวายเกิยรติแค่พระนาม 
ของพระเยซูคริสต์คแค,ไหนขณะท่ีท่านเล่าเร่ืองต่อไปน้ีซ่ึงเป็นเร่ืองของประธานจอเ'จ อัลเบิร์ต สมิธ 
ประธานคนท่ีแปดของศาสนาจักรฯ 
"ส่ีห้าปีมาแล้ว ข้าพเจ้าล้มป่วยอย่างรุนแรง...ข้าพเจ้ารูสิกอ่อนแอมากจนข้าพเจ้าเกอบขยับตัวไม่ไต้เลย... 
"วันหน่ึง...ข้าพเจ้าสูญเสืยความรูสืกถึงส่ิงท่ีอยู่รอบตัวข้าพเจ้า และข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าไค้เข้าไปลู่โลก 
แห่งวิญญาณ... 

"ข้าพเจ้าเร่ิมเดินสำรวจ...และหลังจากท่ีข้าพเจ้าเดินไปสักครู่หน่ึง...ผ่านป่าแห่งหน่ึง ข้าพเจ้าเห็นชายคน 
หน่ึงเดินมาท่ีข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเห็นว่าเขาเป็นคนร่างใหญ่มาก และข้าพเจ้ารบเดินไปหาเขา เพราะข้าพเจ้า 
จำไค้ว่าเขาคอคุณป่ของข้าพเจ้า...ข้าพเจ้าจำไค้ว่าข้าพเจ้ารูสืกคใจมากเพยงใคที่ไค้เห็นท่าน ข้าพเจ้าไค้ 
รับการตงชื่อตามชื่อของท่านและสิ่งนี้ทำให้ข้าพเจ้าภูมิใจเสมอมา 
"เม่ือคุณป่เดินเข้ามาใกล้ ๆ ข้าพเจ้า ท่านหยุด...ท่านมองคูข้าพเจ้าอย่างเอาจริงเอาจังและพูดว่า: 
" ปีอยากจะร้ว่าเธอไค้ทำอะไรกับชื่อของป่ไปบาง, 

"ทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้าพเจ้าเคยทำในอคตไค้ลอยมาอยู่ต่อหน้าข้าพเจ้าราวกับภาพบนจอภาพยนตร์...ชวิต 
ทงหมดของข้าพเจ้าผ่านมาให้เห็นต่อหน้าข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายิ้มและมองสบตาคุณป่ของข้าพเจ้า แ ล ้ ว 
พูดว่า ะ 
" 'ผมไม่เคยทำใหชื่อของคุณป่เสียหายจนทำให้คุณป่ต้องรู้สืกอับอายเลยครับ, 

"ท่านเดินมาที่ข้าพเจ้าและกอดข้าพเจ้าไว้ และขณะท่ีท่านทำเช่นน้ัน ข้าพเจ้าร้สีกตัวอกครั้งหนึ่ง และ 
มองไปยังส่ิงท่ีอยู่รอบ ๆ ตัวของข้าพเจ้า หมอนของข้าพเจ้าเปียกชุ่มราวกับมใครเอานี้ามาเทไว้-มัน 
เปียกค้วยนาตาแห่งความกตัญญที่ ข้าพเจ้าสามารถตอบคำถามนั้นไค้โดยไม่ต้องอับอาย" ("Your 
Good Name," Improvement Era, Mar. 1947, p. 139) 
อธิบายกับเด็ก ๆ ว่าเมื่อพวกเขาเต็มใจรักษาพระบัญญัติและให้การรับใช้ผู้อื่น พวกเขาก็กำลังถวาย 
เกยรติแค่พระนามของพระเยซูคริสต์ 

4. ร้องหรออ่านเนื้อร้องของเพลง "บัพติศมา" (หนังสอเพลงสำหรับเด็ก หน้า 56) 

สรุป 

ประจักษ์พยาน แสดงประจักษ์พยานว่าเมื่อเรารักษาพันธสัญญาบัพติศมาของเรา เราก็เรยนร้ที่จะรับใช้ผู้อื่นคิขื้นและ 
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เป็นเหมอนกับพระเยซูคริสต์มากข้ีน 
แนะนำ แนะนำเด็กให้ศกษา โมไชยา 18:1-11, 30-35 ที่บ้านเพื่อเป็นการทบทวนบทเรยนนี้ 
การอ่านท่ีบ้าน ^ ๘ 4 o 3/ 3/ จ เชญเดกคนหนง เหสวดออนวอนปิด 

หมายเหตุ: หากท่านตัดสินใจท่ีจะใช้กิจกรรมเสริมสราง 1 ใ,นบทเรยนต่อไป ให้มอบหมายล่วงหนา 
อย่างน้อยท่ีสุดหน่ึงสัปดาห์ 
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พัน
ธุส

ญญ
า 



พันธสัญญาบพติศมาของฉัน 
(ทุกครั้งที่ฉันรับส่วนศลระลึก ฉันได้ต่อพันธสัญญา) 

ในวันบัพติศมา ฉันทำพันธสัญญากับพระเจ้าว่าจะ: 
1. เข้ามาสู่คอกของพระผู้เป็นเจ้า (เป็นสมาชิกของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์) 
2. ได้รับการเรยกว่าเป็นบุตรและธิดาของพระองค์ (รับพระนามของพระคริสต์ไว้กับตัวฉัน) 
3. แบกภาระของผู ้อ ื ่น เพื่อที่มันจะได้เบา เป็นทุกข์กับคนที่เป็นทุกข์ และปลอบโยนคนที่ 

ด้องการการปลอบโยน (ช่วยเหลือผู ้อื ่น) 
4. ยืนเป็นพยานของพระผู้เป็นเจ้าในทุกเวลา ในทุกสิ่ง และในทุกแห่ง (เป็นพยานถึง 

พระคริสต์และเป็นตัวอย่างที่ดีตลอดเวลา) 

5. รับใช้พระผู้เป็นเจ้าและรักษาพระบัญญัติของพระองค์ 

เมื่อฉันรักษาพันธสัญญาบัพติศมาของฉัน พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะ: 
1. ประทานอภัยบาปของฉัน 
2. ทรงเทพระวิญญาณของพระองค์ลงมาบนฉันอย่างล้นเหลือ (ประทานพระวิญญาณบริสุทธ 

เพื่อเป็นเพื่อนกับฉัน) 

3. ทรงไถ่ฉันเพื่อที่ฉันจะได้อยู่ในบรรดาผู้คนของการฟืนคืนชีวิตครั้งแรก และมีชีวิตนิรันดร์ 
(ทรงอนุญาตให้ฉันเข้าในอาณาจักรชั้นสูงเพื ่อที ่จะอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์และ 
พระเยซูคริสต์) 



ผู้คนของ 
กษัตริย์ลิมไฮและ 
ผู้คนของแอลมา 

จดประสงค์ เพ่ือสอนเด็กว่าความถ,อมใจและศรัทธาในพระเยซูคริสต์ สามารถให้ความเข้มแข็งกับเราในการเผชิญกับ 
ภัยพิบัติ 

การเตรึยม 1. ศกษาพระคัมภร์ต่อไปน้ีร่วมกับการสวดอ้อนวอน โมไซยา 21:1-16; 22; 23:1-6,29-39; และ 24 
และทบทวน โมไซยา 12:2, 4-5 แล้วศกษาบทเรยนและตัดสินใจว่าท่านต้องการสอนเร่ืองราวใน 
พระคัมภร์ให้กับเด็กอย่างไร (คู "การเตรยมบทเรยนของท่าน,, หนา vi และ "การสอนจากพระคัมภร์,, 

หน้า vii) 

2. การอ่านเพ่ิมเติม: โมไซยา 20-25 (เพ่ือจะร้เร่ืองราวท้ังหมด) 
3. เสือกคำถาม เพ่ือการสนทนาและกิจกรรมเสริมสร้างท่ีจะทำให้เด็กมส่วนร่วมและช่วยให้พวกเขาบรรลุ 

จุดประสงค์ของบทเรยนมากที่สุด 

4. หากท่านวางแผนท่ีจะใช้กิจกรรมเสริมสร้าง 1 ท่านจำเป็นต้องมอบหมายล่วงหน้าอย่างน้อยที่สุคหนึ่ง 
สัปดาห์ 

5. อุปกรณ์ที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภร์มอรมอนสำหรับเด็กแต่ละคน 
ข. รูปภาพ 4-24 ชาวนไฟอยู่ภายใต้การควบคุมของทหารยามชาวเลมัน และ 4-25 ผู้คนของสิมไฮ 

หลบหน 

ข้อแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บท!รึยน 
กิจกรรมกระต้น 
ความสนใจ 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนเปิด 
เขยนคำและความหมายต่อไปน้ีบนกระคานหรอบนกระดาษโปสเตอร์ อธิบายว่าเด็ก ๆ กำลังจะเรยนร้คำ 
ที่สำคัญบางคำจากเรื่องราวในพระคัมภร์ ขอให้เด็ก ๆ อาสาสมัครท่ีจะพูดคำคำหน่ึง และเสือกความหมาย 
ของมัน 
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บทที่ 17 

ภัยพิบัติ 
ก. ความหนักหน่วงหรอความเศร้าโศกซ่ึงยากท่ีจะอดทน 

ความเป็นทาส ข. เต็มใจที่จะเรยนเ ปราศจากความหย่ิงจองหอง 
ความถ่อมใจ ค. ความโชคร้าย การทนทุกข์ หรือความยากลำบาก 

การข่มเหง ง. ขาดเสรภาพ การตกอยู่ในพันธนาการ 

ศรัทธา จ. การรังควาน การก่อกวน หรือการโจมติ 
ภาระ ฉ. การเช่ือโดยปราศจากการมองเห็น 

เร่ืองราวในพระคัมภิร์ 

การสนทนาและ 
คำถามเพื่อ 
การประยุกต์ใช้ 

คำตอบ ภัยพิบัติ ะ ค. ความเป็นทาส ะ ง. ความถ่อมใจ ะ ข. 
การข่มเหง ะ จ. ศรัทธา ะ ฉ. ภาระ ะ ก. 

ทบทวนคำพยากรณ์ของอบินาไคเก่ียวกับชาวนไฟจากโมไซยา 12:2,4-5 คำพยากรณ์เหล่านี้กลายเป็น 
ความจริงตามตัวอักษรแม้ว่าชาวนไฟจะแยกออกเป็นสองกลุ่มก็ตาม สอนเร่ืองราวเก่ียวกับผู้คนของกษัตริย์ 
ลิมไฮและผู้คนของแอลมาจากโมไซยา 21:1-16; 22; 23:1-6, 29-39 และ 24 ใช้รูปภาพในเวลาท่ี 
เหมาะสม (ด ู "การสอนจากพระคัมภีร'" หน้า vii เพ่ือจะร้วิธการสอนเร่ืองราวในพระคัมภีร์) 
ศกษาคำถามและข้อพระคัมภีร์อ้างอิงดังต่อไปน้ีขณะท่ีท่านเต1ยมบทเรยน ใช้คำถามท่ีท่านร้สิกว่าจะช่วยให้ 
เด็กเข้าใจพระคัมภีร์และประยุกต์ใช้หลักธรรมในชีวิตของพวกเขาไค้คท่ีสุค การอ่านข้อพระคัมภีร์อ้างอิงกับ 
เด็ก ๆ ในชนเรยนจะช่วยให้พวกเขาไค้รับข้อคิดทางป็ญญาจากพระคัมภีร์ 
ผู้คนของกษัตริย์ลิมไฮ 
• ชาวเลมันข่มเหงผู้คนของกษัตริย์ลิมไ![ในทางใดบ้าง? (โมไซยา 21:3) ทำไมสิ่งนี้จงเกิดขื้น? (โมไซยา 

21:4; 12:2, 4-5) 
• การแพ้ในสงครามกับชาวเลมันสามคร้ังมผลกระทบอะไรต่อผู้คนของกษัตริย์ลิมไฮ? (โมไซยา 21:13-

14) ความถ่อมใจหมายความว่าอย่างไร? หนูคิดว่าทำไมชาวนไฟจงถ่อมใจลงในท่ีสุด? 
• ทำไมพระบิดาบนสวรรค์จงทรงช้าที่จะไค้ยนเสิยงร้องของผู้คนของลิมไฮ? (โมไซยา 21:15) ในท่ีสุค 

พระองค์ทรงตอบการร้องขอความช่วยเหลออย่างไร? (โมไซยา 21:15-16) ผู้คนของลิมไฮเรยนรูอะไร 
จากความเป็นทาส? ความทุกข์ยากในชีวิตของเราช่วยให้เรามความถ่อมใจ เช่ือหัเง และสวดอ้อนวอน 
มากข้ีนอย่างไร? 

• หลังจากท่ีกษัตริย์ลิมไฮและผู้คนของพระองค์ไค้ทำพันธสัญญา หรอสัญญากับพระผู้เป็นเจ้าแล้ว พวก 
เขาตองการทำสิ่งใดเพื่อเป็นการแสดงว่าพวกเขาให้เกยรติพันธสัญญาที่มกับพ^ะองค์? (โมไซยา 
21:35) เราสามารถแสดงให้พระบิดาบนสวรรค์เห็นว่าเราให้เกยรติพันธสัญญาบัพติศมาไค้อย่างไร? 

ผู้คนของแอลมา 
• มเหตุผลใดบ้างท่ีศรัทธาและความอดทนของผู้คนของแอลมาไค้รับการทดสอบ? (โมไซยา 23:21) เม่ือ 

ถูกทดสอบศรัทธาและความอดทน พระเจ้าทรงสัญญากับพวกเขาและกับพวกเราว่าอย่างไร หากเรา 
วางใจในพระองค์? (โมไซยา 23:22) หนูไค้รับพรจากการวางใจในพระเจ้าอย่างไรบ้าง? 
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• ทำไมแอลมาจงกล่าวว่าผู้คนของเขาไม่ควรตกใจกลัว? (โมไซยา 23:27) ผู้คนของแอลมาตอบสนอง 
ต่อคำแนะนำของเขาอย่างไร? (โมไซยา 23:28) พระเจาทรงช่วยพวกเขาอย่างไร? (โมไซยา 23:29) 
พระเข้าทรงช่วยให้mเมความกลาหาญอย่างไร? 

• หนูสามารถทำอะไรบางเพ่ือให้มความเข้มแข็งมากข้ืนเม่ือเผชิญกับภัยพิบติ? พระบิดาบนสวรรค์ทรง 
ประทานพรหนูหรอครอบครัวของหนูจากการเผชิญกับภัยพิใJติอย่างไร? 

• แอลมาและผู้คนของเขากราบใาลพระบิดาบนสวรรค์ถงสิ่งที่พวกเขาตองการว่าอย่างไรเมื่ออฏวลอน 
ผู้ปกครองชั่วร้ายไม่ยอมให้พวกเขาสวดสัอนวอนออกเสียง? (โมไซยา 24:12) พระบิดาบนสวรรค์ทรง 
ตอบคำสวดอ้อนวอนของพวกเขาและรักษาสัญญาของพระองค์ท่ีฐต,อพวกเขาอย่างไร? (โมไซยา 24: 
13-16) พระบิดาบนสวรรค์ทรงรักษาสัญญาท่ีมต่อหนูอย่างไร? 

• แอลมาและผู้คนของเขาระลกอย่เสมอว่าควรทำสิ่งใดหลังจากที่พวกเขาไต้รับการปลดปล่อยจาก 
ชาวเลมัน ? (โมไซยา 24:21-22) ทำไมจงเป็นสิ่งสำคัญที่จะแสดงความกตัญญ ู แฟ้วาจะอยู่ในภัย-
พิบัติ? เราสามารถแสดงความกตัญญูต่อพระบิดาบนสวรรค์สำหรับพรของเราไต้อย่างไร? 

• ผู้คนไต้รับพรทางวิญญาณจากการประสบกับภัยพิบัตอย่างไร? 
• การมศรัทธาในพระเยซูคริสต์และความถ่อมใจสามารถช่วยทำให้หนูเข้มแข็งระหว่างช่วงเวลาแห่งภัย-

พิบัติไต้อย่างไร? 

กิจกรรม 
เสริมสร้าง ท่านอาจใชกิจกรรมต่อไปนี้หนึ่งอย่างหรอมากกว่าในช่วงใดช่วงหนงของบทเรยน หรือใช้เป็นการทบทวน 

สรุป หรอท้าทาย 

1. เชิญผู้ใหญ่สองคนมาช้ันเรยน โดยให้ท้ังสองคนแต่งตัวเป็นกษัตริย์ลิมไฮ และแอลมา กษัตริย์สิมไฮ 
อาจเล่าเร่ืองของผู้คนของเขาจาก โมไซยา 21 และ 22 แอลมาอาจเล่าเร่ืองผู้คนของเขาจาก โมไซยา 
23 และ 24 ให้เด็กถามคำถามเก่ียวกับเหตุการณ์ในเน้ือเร่ือง การสนทนาและคำถามเพ่ือการประยูกต์ 
ใช้อาจนำมาใช้ระหว่างการเล่าเร่ืองราว หรือในตอนสรุปของการเล่าเร่ืองราวน้ัน 

2. แบ่งช้ันเรยนออกเป็นสองทิมหรือส่ีทิม ขื้นอย่กับจำนวนนักเรยน ให้แต่ละทิมผลัดกันมาเล่นละครใบั 
จากเร่ืองราวบางตอนท่ีพวกเขาชอบขณะท่ีทิมอ่ืน ๆ เคาว่าพวกเขากำลังเล่นละครใบ้ตอนไหนของเร่ือง 

3. ท่องจำหลักแห่งความเชื่อข้อที่สี่ 
4. ร้องหรืออ่านเนื้อร้องของเพลง "ศรัทธา,, (หนังสอเพลงลำหร:นพก หน้า 50) 
5. ชักชวนให้เด็ก ๆ อ่านข้อพระคัมภร์ต่อไปนี้ในใจและทำเครื่องหมายข้อที่มความสำคัญต่อพวกเขา: 

โมไซยา 23:7, 15, 21-22 
โมไซยา 24:12-16, 21-22 
โมไซยา 25:10,15-16,22-24 
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บทท่ี 17 

ประจักษ์พยาน แสดงความกตัญญและแสดงประจักษ์พยานถึงพรท่ีพ่านไค้รับจากพระเจ้าในระหว่างช่วงเวลาแห่งภัยพิบัติ 
แนะนำ 1 แนะนำให้เด็กศึกษา โมไซยา 21:6-16 และ 24:10-15 ที่บ้านเพื่อเป็นการทบทวนบทเรยนนี้ 
การอานท่ีบ้าน , เชญเดกคนหนง เหสวดออนวอนปีด 
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แอลมาผู้บุตรและ 
บุตรของโมไซยากลับใจ 

จดประสงค์ เพ่ือสอนเด็กว่าการกลับใจเป็นส่ิงท่ีจำเป็นต่อความสุขในโลกน้ีและต่อชวิตนิรันคร์ 

การ!ดรยม 1. ศกษา โมไซยา 27; 28:1-9 และแอลมา 36:11-24 ร่วมกับการสวดอ้อนวอน แล้วศกษาบทเรยนและ 
ตัดสินใจว่าท่านต้องการสอนเรื่องราวในพระคัมภีร์ให้กับเด็กอย่างไร (ด ู "การเตรยมบทเรยนของท่าน,, 

หนา vi และ "การสอนจากพระคัมภีร์,, หน้า vii) 
2. เสือกคำถาม เพ่ือการสนทนาและกิจกรรมเสริมสร้างท่ีจะทำให้เด็กมส่วนร่วมและช่วยให้พวกเขาบรรลุ 

จุดประสงค์ของบทเรยนมากที่สุด 

3. อุปกรณ์ที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภีร์มอรมอนสำหรับเด็กแต่ละคน 

ข. กระเป้าหรอถุงและส่ิงของหนัก ๆ ห้าอย่าง เช่น หนังสือ กอนหิน อิฐ ติดป้ายบนสิ่งของด้วยคำที่ม 
ความหมายในทางบาป เช่น การโกหก การหัวเราะเยาะผู้อ่ืน การสูบบุหร่ี และอ่ืน ๆ 

ค. รูปภาพ 4-26 เทพองค์หน่ึงปรากฏต่อแอลมาและบุตรของโมไซยา 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนเปิด 

นำถุงที่ใส่สิ่งของหนัก ๆ มาช้ันเรยน (ท่านอาจร้จักบาปบางอย่างท่ีเด็ก ๆ ในวัยน้ีถูกล่อลวง ให้ใช้คำท่ี 
แสดงความหมายของบาปน้ันติดบนส่ิงของ) ให้เด็ก ๆ ผลัดกันมาถอถุงท่ีหนัก แล้วให้เด็กคนหน่ึงเอาส่ิง 
ของออกทละช้ิน 
เม่ือเอา "บาป,, ทุกอย่างออกแล้ว "ภาระ,, หรอของหนักของเด็ก ก็จะเบาลง (ท่านอาจต้องการเก็บส่ิงของ 
เอาไว้แสดงในระหว่างบทเรยนเพื่อท่านจะสามารถอ้างอิงถงมันอก) เปรยบเทยบน้ําหนักของถุงหนัก 
กับถุงเบา พระเยซูทรงบอกเราว่าหากเรามาหาพระองค์โดยทางศรัทธา การกลับใจ และบัพติศมา ภาระ 
ของเราจะถูกทำให้เบาลง การกลับใจคอความเสียใจจากการกระทำบาป การไม่กลับไปทำมันอก และความ 
พยายามท่ีจะดำรงชิวิตเหมอนกับพระผู้ช่วยให้รอดมากข้ึน ในบทเรยนน้ีเด็ก ๆ จะเห็นวิธท่ีแอลมาผู้บุตร 
และบุตรชายของโมไซยาค'นพบภาระของบาปและความสุขที่เกิดขึ้นหลังจากภาระนั้นถูกยกออกไปโดย 
ทางศรัทธาในพระเยซูคริสต์และการกลับใจ 

สอนเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ ่ ที่เกิดขึ้นกับชวิตของแอลมาผู้บุตรและบุตรของโมไซยา 
ตามท่ีบันทกใน โมไซยา 27 และ 28:1-9 โดยการใช้รูปภาพในเวลาท่ีเหมาะสม (ด ู "การสอนจากพระ 

ข้อแนะนำ 
ในการดำฒิน 
บทเรยน 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

เร่ืองราวในพระคัมภีร์ 
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บท ที1่4 

คัมภิร์ท หนา vii เพ่ือจะ!วิธีการสอนเร่ืองราวในพระคัมภร์) ช่วยให้เดก ๆ เข้าใจว่าบทเรยนน้ีเป็นเร่ือง 
เก่ียวกับแอลมาผู้บุตร (คุณพ่อของเขาคอ แอลมาผู้พ่อ ซงเป็นคนท่ีกลับใจเพราะคำสอนของอบินาไค) 
สนทนาถงกระบวนการของการกลับใจที่แอลมาผู้บุตรประสบ ซึ่งเป็นกระบวนการเคยวกันที่เราต้อง 
ประสบเม่ือเรากลับใจ (ด ู แอลมา 36:16-21): 

1. เว่ามันเป็นบาป 
2. สารภาพบาปและสวดอ้อนวอนขอการอกัย 
3. ทำสิ่งที่เป็นการชดใช้ให้มากที่สุคเท่าที่เราจะทำได้ 
4. ละท้ิงบาป 
5. ทำตามพระบัญญ่ติและดำรงชวิตเหมือนกับพระผู'ช่วยให้รอดมากขื้น 

การสนทนาและ สืกษาคำถามและข้อพระคัมภิร์อ้างอิงต่อไปนี้ขณะที่ท่านเตรยมบทเรยน ใช้คำถามท่ีท่านรูสีกว่าจะช่วยให้ 
คำถามเพื่อ เด็กเข้าใจพระคัมภร์และประยูกต์ใช้หลักธรรมในชวิตของพวกเขาได้คท่ีสุด การอ่านข้อพระคัมภร์อ้างอิงกับ 
การประยุกตใช เ ๘ ก ^ ชั้นเรูย14จะช่วยให้พวกเขาได้รับข้อคิดทางปีญญาจากพระคัมภิร์ 

• พวกท่ีไม่เช่ือทำอะไรต่อสมาชิกของศาสนาจักร? การถูกข่มเหงหมายความว่าอย่างไร? หนูคิดว่าทำไม 
ผู้คนเหล่านี้จงข่มเหงสมาชิกของศาสนาจักร? (โมไซยา 27:1,8-10) ในทุกวันน้ีสมาชิกของศาสนา-
จักรฯ ถูกข่มเหงในทางใดบ้าง? 

• ใครสวดอ้อนวอนเพ่ือแอลมาผู้บุตรและบุตรของโมไซยา? พวกเขาสวดอ้อนวอนเพ่ืออะไร? (โมไซยา 
27:14) หนูคิดว่าคุณพ่อคุณแม่ของหนูสวดอ้อนวอนเพ่ือหนูเก่ียวกับส่ิงใด? 

• เราต้องสวดอ้อนวอนอย่างไรเพ่ือท่ีจะได้รับคำตอบ? (โมไซยา 27:14) เช้ือเชิญสมาชิกในช้ันเรยนให้ 
แบ่งปีนประสบการณ์เม่ือพวกเขาได้รับคำตอบจากการสวดอ้อนวอน ท่านอาจต้องการเล่าประสบการณ์ 
เช่นน้ันด้วย 

• แอลมาและเพ่ือนส่ีคนของเขาได้รับประสบการณ์เก่ียวกับพลังของพระบิดาบนสวรรค์อย่างไร? 
(โมไซยา 27:11,15,18) 

• เกิดอะไรข้ืนกับแอลมาจากการได้รับประสบการณ์ทางวิญญาณน้ี? (โมไซยา 27:19) สิ่งนี้เป็นพร 
อันยิ่งใหญ่ในชิวิตของแอลมาอย่างไร? 

• แอลมาผู้พ่อทำสิ่งใดเมื่อเขาได้ยินว่าเกิดอะไรขี้นกับลูกชายของเขา? (โมไซยา 27:20-23) ทำไมคุณ 
พ่อคุณแม่ของเราต้องการให้เราทำตามพระบัญญํตของพระบิดาบนสวรรค์? 

• หลังจากท่ีเทพพูดกับแอลมาแล้ว เขารูสิกอย่างไร? (แอลมา 36:11-17) ทำไมจงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับ 
เราที่จะเสกเสียใจต่อบาปของเรา? 

• การที่แอลมารูถงการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ได้ช่วยให้เขากลับใจอย่างไร? (แอลมา 36:17-18) 
แอลมาทำส่ิงใดเม่ือเขาระลกถงพระผู้ช่วยให้รอด? (แอลมา 36:18) ทำไมจงเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะ 
สารภาพบาปของเราและสวดอ้อนวอนเพ่ือขอการอภัยเม่ือเรากลับใจ? 

« แอลมาพยายามท่ีจะชดใช้ความผิคท่ีเขาได้ทำไปอย่างไร? (แอลมา 36:24) ในส่วนของการกลับใจ 
ทำไมจงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อชดใช้ความผิดที่เราได้ทำไป? 
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• เมื่อแอลมาผู้บุตรและบุตรของโมไซยาไค้กลับใจและออกจากวิถิแห่งบาปของพวกเขาแล้ว พวกเขา 
ตองการทำอะไรเพ่ือช่วยคนอ่ึน? (โมไซยา 27:32,35; 28:1) เราสามารถเป็นตัวอย่างท่ีคต่อบรรดา 
ครอบครัวและเพ่ือน ๆ ของเราอย่างไร? 

กิจกรรม 
เฮ'ริมสร้าง ท่านอาจใช้กิจกรรมต่อไปนี้หนึ่งอย่างหรอมากกว่าในช่วงใดช่วงหนึ่งของบทเรยน หรอใช้เป็นการทบทวน 

สรุป หรอท้าทาย 
1. ใช้รูปภาพเด็กทารก หรอเชิญคนท่ีมลูกอ่อนให้นำลูกของเขามาท่ีช้ันเรยน เปรยบเทยบความบริสุทธิของ 

เด็กทารกกับความบริสุทธิของคนท่ีกลับใจ 

2. เชิญผู้ที่เพื่งเปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่มาเล่าถงวิธิที่การกลับใจและบัพติศมามผลต่อความสุขในชิวิตของ 
เขาหรอเธอ 

3. ใช้ขวดใส่น้ีาใสเป็นส่ิงแทนคนท่ีสะอาดจากบาป หยดสีผสมอาหารลงในน้ัาลักสองสามหยด และช้ีให้ 
เห็นว่าสีน้ันกระจายไปท่ัวขวดไค้อย่างไร เปรยบเทยบส่ิงน้ีกับบาป แล้วเติมน้ัายาฟอกสีลงไป และ 
เปรยบเทยบสิ่งนี้กับการกลับใจว่ามันทำให้เราสะอาดจากบาปไค้อย่างไร (ท่านอาจค้องการทคลอง 
ทำคูก่อนเพื่อจะรูว่าควรใส่สีผสมอาหารและนั้ายาฟอกสีในปริมาณเท่าใด) 

4. ร้องหรออ่านเนื้อรองของเพลง "พระบิดาโปรดช่วยฉัน,, ( หนังสือเพลงสำหรับเด็ก หน้า 73) 

แสดงประจักษ์พยานว่าโดยผ่านการกลับใจและการชดใช้ของพระเยซูคริสต์เท่าน้ันท่ีภาระแห่งบาปของเรา 
จะถูกทำให้เบาลง เราจะสามารถไค้รับการอภัยบาปและรับความสุขอันสมบูรณ์ไค้ 
แนะนำให้เด็ก ๆ ศกษา โมไซยา 27:10-24 ที่บ้านเพื่อเป็นการทบทวนบทเรยนนี้ 
เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดออนวอนปิด 

สรูป 

ประจักษ์พยาน 

แนะนำ การอ่านท่ีบ้าน 
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ภารกิจ1ของแอลมาและอมิวเล็ค 
ต่อชาวเมืองแอมันไนฮา 
จุดประสงค ์ เพ่ือสอนเด็กถงความสำคัญของการทำตามพระบัญญัติของพระบิดาบนสวรรค์อย่างซ่ือสัตย์ 

การเตรยม 1. ศกษา แอลมา 8:8-9:34 และ 11:21-12:19 ร่วมกับการสวดอ้อนวอน แล้วสืกษาบทเรยนและตัดสินใจ 
ว่าท่านต้องการสอนเรื่องราวในพระคัมภร์ให้กับเด็กอย่างไร (ค ู "การเตรยมบทเรยนของท่าน,, หน้า vi 
และ ''การสอนจากพระคัมภร์,, หน้า vii) 

2. การอ่านเพิ่มเติม : แอลมา 10 
3. เสือกคำถาม เพ่ือการสนทนาและกิจกรรมเสริมสร้างท่ีจะทำให้เด็กมส่วนร่วมและช่วยใหพวกเขาบรรลุ 

จุดประสงค์ของบทเรยนมากที่สุด 

4. อุปกรณ์ที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภร์มอรมอนสำหรับเด็กแต่ละคน 
ข. รูปภาพ 4-27 แอลมาสอนผูคนของเมืองแอมันไนฮา 

ข้อแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเรึยน เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนเปีค 
กิจกรรมกระต้น วาดตามตัวอย่างต่อไปน้ีบนกระดาน: 
ความสนใจ 

ให้เด็กคนหน่ึงเอาชอล์ควางท่ีจุคแล้วลากเล้นตามคำบอกต่อไปน้ี: 
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เร่ืองราว,ในพระคัมภิร์ 

การสนทนาและ 
คำถามเพื่อ 
การประยุกต์ใช้ 

1. ไปทางขวาสามช่อง 
2. ลงสองช่อง 
3. ไปทางซายหน่ึงช่อง 
4. ขี้นหนึ่งช่อง 
5. ไปทางซ้ายสองช่อง 
• ถ้า (ชื่อเด็กคนที่ลากเสัน) ไม่ไค้ทำตามคำส่ังของครู เสันน้ีจะไปส้ินสุคท่ีคาวหรอไม,? 
ขอบคุณเด็กคนน้ันสำหรับการทำตามคำส่ังทุกอย่าง บอกเด็ก ๆ ว่าในบทเรยนนี้พวกเขาจะเรยนรู้เกี่ยวกับ 
ผู้สอนศาสนาสองฅนที่ทำตามทุกสิ่งที่พวกเขาไค้รับการขอให้ทำ 
สอนเร่ืองราวของแอลมาและอมิวเล็คและภารกิจของพวกเขาต่อผู้คนในเมืองแอมันไนฮา จาก แอลมา 
8:8-9:34 และ 11:21-12:19 (ด ู "การสอนจากพระคัมภิร์" หน้า vii เพ่ือจะรูวธการสอนเร่ืองราวในพระ-
คัมภิร์) ใช้รูปภาพในเวลาท่ีเหมาะสม 

ศกษาคำถามและข้อพระคัมภิร์อ้างอิงต่อไปน้ีขณะท่ีท่านเตรยมบทเรยน ใช้คำถามท่ีท่านรูสิกว่าจะช่วยให้ 
เด็กเข้าใจพระคัมภิร์และประยุกต์ใช้หลักธรรมในชิวิตของพวกเขาไค้คท่ีสุค การอ่านข้อพระคัมภิร'อ้างอิงกับ 
เด็ก ๆ ในช้ันเรยนจะช่วยให้พวกเขาไค้รับข้อคิดทางปีญญาจากพระคัมภิร์ 
• ทำไมผู้คนในเมืองแอมันไนฮาจึงไม่หัเงแอลมา? (แอลมา 8:9) แอลมาพยายามทำอะไรเพ่ือทำให้จิตใจ 

ของผู้คนอ่อนลง? (แอลมา 8:10) 
• หนูคิดว่าหนูจะทำอะไรหากหนูประสบกับเหตุการณ์เช่นเคยวกับแอลมาเมื่อเขาเข้าไปในเมืองแอมัน 

ไนฮา? (แอลมา 8:13-14) ทำไมเทพจึงบอกให้แอลมาชื่นชม? (แอลมา 8:15) หนูเสืกอย่างไร 
เม่ือหนูทำตามพระบัญญัติของพระบิคาบนสวรรค์? 

• แอลมาไครับข่าวสารจากเทพเป็นคร้ังแรกเม่ือใด? (ช้ีให้เห็นดูอรรถของคำว่าปลคปล่อย ในแอลมา 
8:15 และจากน้ันให้เด็กคนหน่ึงอ่าน โมไซยา 27:11-16 ให้เด็กอ่านพระคัมภิร์ข้อน้ี) ทบทวนส่ัน ๆ ว่า 
แอลมาไค้กลับใจและกลายเป็นผู้รับใช้ท่ีเช่ือหัเงของพระบิคาบนสวรรค์ไค้อย่างไร (ดู บทท่ี 1 4 ) 

• เราสามารถเริยนรู้อะไรจากวิธท่ีแอลมาตอบสนองคำส่ังของเทพ? (แอลมา 8:18) 

• ทำไมอมิวเล็คจึงเต็มใจที่จะช่วยแอลมา? (แอลมา 8:20) แอลมาและอมิวเล็คไค้รับคำส่ังให้ทำส่ิงใด? 
(แอลมา 8:29) 

• พระบิคาบนสวรรค์ทรงช่วยแอลมาและอมิวเล็คเผชิญหน้ากับผู้คนช่ัวรายของเมืองแอมันไนฮาอย่างไร? 
(แอลมา 8:30-32) เราสามารถทำส่ิงใคท่ีจะมค่าควรต่อการไค้รับความช่วยเหลือจากพระบิดาบน 
สวรรค์ในสถานการณ์ท่ียากลำบาก? 

• แอลมาพยากรณ์ว่าอะไรจะเกิดขื้นกับผู้คนในเมืองแอมันไนฮาหากพวกเขาไม่กลับใจและเชื่อฟิงพระ-
บัญญัติ? (แอลมา 9:18) 

• แอลมาและอมิวเล็คพยากรณ์เก่ียวกับพระเยซูคริสต์ว่าอย่างไร? (แอลมา 9:26-28) 
• การอคอาหารหมายความว่าอย่างไร? ทำไมแอลมาจึงอคอาหารเพื่อผู้คนในเมืองแอมันไนฮา? (แอลมา 

10:7) การอดอาหารสามารถเป็นพรต่อหนูไค้อย่างไร? 
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6. ลงหน่ึงช่อง 
7. ไปทางขวาหน่ึงช่อง 
8. ลงหน่ึงช่อง 
9. ไปทางขวาสองช่อง 



บทที่ Id 

• ซิเอสรอมพยายามที่จะล่อลวงอรวเล็คอย่างไร? (แอลมา 11:22) อรวเล็คตอบสนองต่อการล่อ-
ลวงน้ันอย่างไร? (แอลมา 11:23-25) มใครเคยพยายามหลอกหรอล่อลวงห^ให้ทำส่ิงท่ีฝ็คหรอไม่? 
หยูสามารถต้านทานการล่อลวงเช่นน้ันไค้อย่างไร? 

• ซิเอสรอมไครับพรโดยการเชื่อfkเอลมาและอรวเล็คอย่างไร? อะไรทำให้ซิเอสรอมกลับใจ? (แอลมา 
12:7-8) การแบ่งปีนประจักษ์พยานของหใ,เสามารถช่วยให้ผูอ่ืนไค้รับประจักษ์พยานอย่างไร? แอลมา 
สอนซิเอสรอมเก่ียวกับวิธิท่ีพระผูเป็นเจัาจะทรงพิพากษาเราว่าอย่างไร? (แอลมา 12:12-15) 

กิฉกรรม 
เสริมสราง ท่านอาจใเกิจกรรมต่อไปนี้หนึ่งอย่างหรอมากกว่าในช่วงใดช่วงหนึ่งของบทเรยน หรอใช้เป็นการทบทวน 

สรุฟ หรอห้าทาย 
1. เชิญอคตผูสอนศาสนามาชั้นเรยนเพื่อเล่าว่าการเชื่อฟิงกฎของผู้สอนศาสนาและคำสอนของพระเยซูม 

ความสำคัญอย่างไร อธิบายว่าทุก ๆ เช้าผู้สอนศาสนาจะทำให้ตัวเองเขมแข็งข้ืนโดยการศกษาพระ-
คัมภีร์ และโดยการสวดล้อนวอนก่อนท่ีจะออกไปสอนพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ สอนเดก ๆ ว่า 
การเช่ือฟิงพระบัญญัติจะช่วยให้พวกเขาไค้รับศรัทธา ความกล้าหาญ และการปกป้องให้พนภัยจาก 
ซาตาน 

2. นำเครื่องแต่งกายมาสองสามชุดเพื่อให้เด็กคนหนึ่งแต่งเป็นแอลมา ให้เด็กส่ีห้าคนแสดงบทบาทสมมุติ 
จากเร่ืองราว การปฏิบัติศาสนกิจของแอลมาในเมืองแอมันไนฮา ให้บัตรท่ีเขยนคำพูดต่อไปน้ีกับเด็กท่ี 
แต่งตัวเป็นแอลมา "•บาพเจ้าคอแอลมา ช้าพเจ้ามาที่นี่เพื่อสอนพวกท่านเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอด พระ 
เยซูคริสต์ และสอนวิธทจะ ะบัญญัติของพระองค์ ให้ช้าพเจ้าเช้าไปไค้ไหม?,, และให้บัตรท 
เขิยนคำพูดต่อไปน้ีกับเด็กคนอ่ืน ๆ : 

เราไม่ไค้เป็นสมาชิกของศาสนาจักรฯ แล้ว แอลมา เราไม่เช่ือในส่ิงท่ีท่านพูดเลย 
ท่านเช้ามาไม่ไค ้ แอลมา จงออกไปจากบานและเมืองของเรา 
เช้ามาซิ ช้าพเจ้าอยากจะฟิงข่าวสารของท่าน 
ไม่ไค้! เราจำไค้ว่าท่านเคยกบฎ แอลมา เราจะไม่ฟิงคนหนาช่ือใจคดอย่างท่านหรอก 

สนทนาว่าผู้สอนศาสนาจำตองมความกล้าหาญ เสริมว่าศรัทธาในพระเยซูคริสต์และการเช่ือหัเงพระบัญ-
ญัติของพระองค์ทำให้เรามความกล้าหาญไค้อย่างไร 

3. ขอให้เด็กคนหนึ่งแสดงบทบาทสมมุติเป็นอรวเล็ค ให้เด็กอกคนหน่ึงแสดงบทบาทเป็นซิเอสรอมและ 
แกล้งทำเป็นว่าเขามเงินหกออนไทในมือของเขา ให้บัตรท่ีเขยนคำพูดต่อไปน้ีกับเด็กคนน้ัน "ดูเถิด นี่ 
คอเงินหกออนไท และท้ังหมดน้ีช้าพเจ้าจะให้ท่าน หากท่านจะปฏิเสธการดำรงอย่ของพระผู้สูงสุด" 
หยูคการแสดงบทบาทสมมุติและถามเด็กว่าพวกเขาคิดว่าอรวเล็คจะพูดอะไรกับคนติดสินบนผู้น้ี เนนถึง 
ความกล้าหาญของอรวเล็คในการทำส่ิงท่ีถูกต้อง สนทนาเก่ียวกับการท่ีพระบิดาบนสวรรค์และพระ-
เยซูคริสต์ทรงต้องการให้เรามความกล้าหาญท่ีจะเช่ือฟิง 

4. ถามเด็ก ๆ ว่าพระบัญญัติขอใคที่พวกเขากำลังเชื่อตงหรอจะเชื่อฟิงในวันนี ้ เช่นการสวดออนวอน การ 
มาโบสถ์ การร้องเพลง การแสดงประจักษ์พยาน การรับส่วนศลระลก การระลกถึงพระเยซูคริสต์ 
ระหว่างพิธศลระลก การรับใช้ค้วยความเมตตา และการจ่ายส่วนสิบ กระตุ้นเด็ก ๆ ให้ระมัดระวังคำพูด 
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การกระทำ และความคิดของพวกเขาในสัปดาห์ท่ีจะมาถงและให้มความกลาหาญในการเช่ือฟิงพระ-
บัญญัติของพระบิดาบนสวรรค์ 

5. เองหรออ่านเน้ือร้องของเพลง '•กล้าทำส่ิงถูก" (หนังสือเพลงสำหร:นเด็ก หนา 79) บนหยัดความถูก 
ต้อง,, (หนังสือเพลงสำหรับเด็ก หนา 80) หรอ "เสือกทางถูก,, (หนังสือเพลงสำหรับเด็ก หน้า 82) 

สรุป 
ประจักษ์พยาน แสคงประจักษพยานว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงต้องการให้เราเช่ือฟิงพระบัญญัติของพระองค์เพ่ือเราจะมคำ 

ควรต่อการไต้รับพระวิญญาณบริสุทธิ ซงจะทรงอยู่กับเราและทรงช่วยเหลอเราให้กลับไปหาพระองค์ 
แนะนำ 1 แนะนำให้เด็กศกษา แอลมา 8:14-20 ที่บ้านเพื่อเป็นการทบทวนบทเรยนนี้ 
การอ่านท่ีบ้าน 4 3, เชญเดกคนทนง เหสวดออนวอนปิด 
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แอลมาและ 
อมิวเล็คในคุก 
อุดประสงค์ เพื่อช่วยให้เด็กพัฒนาศรัทธาในพระเยซูคริสต์เพื่อที่พวกเขาจะยนหยัดเพื่อความถูกต้อง 

การเตรึยม 1. ศกษา แอลมา 14:1-16:10 ร่วมกับการสวดอ้อนวอน แล้วศกษาบทเรยนและตัดสินใจว่าท่านต้องการ 
สอนเรื่องราวในพระคัมภิร์ให้กับเด็กอย่างไร (ดู ''การเตรยมบทเรยนของท่าน,, หนา vi และ ''การสอน 
จากพระคัมภิร์,, หนา vii) 

2. การอ่านเพิ่มเติม: แอลมา 60:13 
3. เสือกคำถาม เพื่อการสนทนาและกิจกรรมเสริมสร้างที่จะทำให้เด็กมส่วนร่วมและช่วยให้พวกเขาบรรลุ 

จุดประสงค์ของบทเรยนมากที่สุด 
4. อุปกรณทจำเป็น : 

ก. พระคัมภิร์มอรมอนสำหรับเด็กแต่ละคน 
ข. ร่มหนึ่งคัน 
ค. รูปภาพ 4-28 แอลมาและอมิวเล็คในเมืองแอมันไนฮา และ 4-29 แอลมาและอมิวเล็คเดินออก 

จากคุกที่พังลงมา 

ขอแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเรียน 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

เร่ืองราว1ในพระคัมภิร์ 

การสนทนาและ 
คำถามเพื่อ 
การประยุกต์ใช้ 

เชิญเด็กคนหนึ่งให้สวดอ้อนวอนเปิด 
เอาร่มให้เด็กดู (หรอแสร้งทำเป็นถือร่มก็ไต้) และให้ดูพระคัมภร่มอรมอน ถามุว่าสองสิ่งนี้เหมือนกัน 
อย่างไรบ้าง ชวย,ให้เด็ก ๆ เข้าใจว่าร่มจะไม่กันฝนให้เราหากเราไม่กางมัน และยืนอยู่ใต้มัน เช่นเคิยวกัน 
พระคัมภร์มอรมอนก็ไม่สามารถเพิ่มศรัทธาของเราในพระเยซูคริสต์ หากเราไม่เปิดเพื่อศกษาร่วมกับ 
การสวดอ้อนวอน และดำรงชวิตตามคำสอนที่อยู่ในนั้น 
ขอให้เด็กเปิดพระคัมภร์มอรมอนและเรยนร้ว่าผู้สอนศาสนาสองคน มศรัทธาเพยงพอที่จะทำให้กำแพงคุก 
พังลงมาไต้อย่างไร 
สอนเรื่องแอลมาและอมิวเล็คในคุก จากแอลมา 14:1-16:10 (ดู "การสอนจากพระคัมภิร์" หน้า vii เพ่ือ 
จะเวิธการสอนเรื่องราวในพระคัมภิร์) ใช้รูปภาพในเวลาที่เหมาะสม 
ศกษาคำถามและข้อพระคัมภร์อ้างรงต่อไปนี้ขณะที่ท่านเตรยมบทเรยน ใช้คำถามที่ท่านร้สืกว่าจะช่วยให้ 
เด็กเข้าใจพระคัมภร์และประยุกต์ใช้หลักธรรมในชิวิตของพวกเขาไต้ดิที่สุค การอ่านข้อพระคัมภิร่'อ้างอิงกับ 
เด็ก ๆ ในชั้นเรยนจะช่วยให้พวกเขาไต้รับข้อคิดทางปีญญาจากพระคัมภร์ 

&9 

บทท่ี 



• ทบทวนเร่ืองราวของซิเอสรอมจากบทเรยนท่ีแล้วอย่างย่อ ๆ ซิเอสรอมรูสีกอย่างไร เม่ือเขาตระหนักว่า 
เขาไค้ทำให้ผู้คนมความมดคับของจิตใจ? (แอลมา 14:6) 

• ซิเอสรอมแสดงให้เห็นว่าเขาเสืยใจเพราะบาปของเขาอย่างไร? (แอลมา 14:7) ผู้คนปฏิบัติต่อเขา 
อย่างไร? ทำไมบางครั้งผู้คนจงข,มเหงคนที่เชื่อในพระบิดาบนสวรรค์? 

• ผู้คนในเมองแอมันไนฮาทำอะไรซิเอสรอมและคนที่เชื่อแอลมาและอมิวเล็ค? (แอลมา 14:7,9) หนูจะ 
เสีกอย่างไรหากสิ่งนี้เกิดขึ้นกับหนู? 

• ขณะท่ีแอลมาและอมิวเล็คมองดูผู้หญิงและเด็ก ๆ ที่ไรเคยงสารวมทั้งพระคัมภร'ถูกเผาไฟค้วยความโศก 
เศราเสียใจ พระวิญญาณบริสุทธิทรงบอกแอลมาว่าอย่างไร? (แอลมา 14:11) ทำไมพระบิดาบน-
สวรรค์ไม่ทรงอนุญาตให้แอลมาช่วยชวิตผู้คนจากการถูกเผาไฟ? 

• เกิดอะไรข้ินกับคนท่ีชอบธรรมหากพวกเขาตายเพ่ือปกป้องความจริง? (แอลมา 60:13) ช่วยให้เด็ก ๆ 
เข้าใจว่าบางครั้งคนชอบธรรมค้องตายเพื่อปกป้องความจริง 

• หนูคิดว่าทำไมแอลมาและอมิวเล็คจงสามารถอดทนต่อการข่มเหงท่ีโหดรายไค้? หนูสามารถทำส่ิงใด 
เพ่ือจะไค้รับศรัทธาในพระเยซูคริสต์เหมอนดังแอลมาและอมิวเล็ค? การยืนหยัดเพ่ือความจริงค้องใช้ 
ความกล้าหาญอย่างไร? 

• ขณะที่แอลมาและอรวเล็คอยู่ในคุก พวกเขาไค้รับพลังท่ีจะทำส่ิงใด? (แอลมา 14:25-29) ใครเป็นผู้ 
มอบพลังน้ีแก,พวกเขา? หนูคิดว่าทำไมผู้คนในเมองแอมันไนฮาจงว่ิงหนแอลมาและอมิวเล็ค? (แอลมา 
14:29) 

• ทำไมซิเอสรอมจงเป็นไข้ตัวรอน? (แอลมา 15:3) อะไรท่ีทำให้ซิเอสรอมสามารถไค้รับการรักษา 
ให้หายท้ังทางวิญญาณและทางร่างกาย? (แอลมา 15:6-8) หนูรูสีกอย่างไรเม่ือหนูไค้ทำบางส่ิงท่ีผิด? 
หนูรูสืกอย่างไรเม่ือหนูไค้กลับใจ? (จงระมัดระวังท่ีจะไม,สนทนาถงเร่ืองท่ีจะทำให้เดกเสกอับอาย) 

• ซิเอสรอมทำอะไร หลังจากท่ีเขาไค้รับการรักษาและไค้รับบัพติศมา? (แอลมา 15:12) ตอนน้ีหนูกำลัง 
ทำสิ่งใดในการแบ่งปีนพระกิตติคุณกับผู้อื่น? หนูจะเตรยมตัวเพ่ือไปรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลา 
อย่างไร? เกิดอะไรข้ึนกับอมิวเล็คเม่ือเขาเป็นผู้สอนศาสนา? (แอลมา 15:16) ปีจจุบันผู้สอนศาสนา 
เสียสละส่ิงใดบัางในการรับใช้? 

• แอลมาพยากรณ์ว่าอะไรจะเกิดข้ึนกับผู้คนในเมองแอมันไนฮาหากพวกเขาปฏิเสธท่ีจะกลับใจ? (แอลมๅ 
9:18) คำพยากรณ์นี้เป็นผลสำเร็จอย่างไร? (แอลมา 15:15, 16:2-3, 9-10) 

• หนูไค้เรยนรูสิ่งใดจากเรื่องราวของแอลมาและอมิวเล็คที่จะช่วยให้หนูมศรัทธาในพระเยซูคริสต์และ 
ยืนหยัดเพื่อความจริง? 

กิจกรรม 
เสริมสร้าง ท่านอาจใช้กิจกรรมต่อไปนี้หนึ่งอย่างหรอมากกว่าในช่วงใดช่วงหนึ่งของบทเรยน หรอใช้เป็นการทบทวน 

สรุป หรอท้าทาย 
1. ทำสำเนาแผนผัง ยืนหยัดเพื่อความถูกค้อง ซึ่งอยู่ท้ายบทเรยน และแจกให้เด็กแต่ละคน ให้เด็กลากเล้น 

เชื่อมโยงคำที่อยู่ทางค้านซ้ายกับคำที่อยู่ทางค้านขวาเพื่อทำให้เกิดข้อความที่ค้องใช้ควๅมกล้า'Hาญไน 
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การกระทำ ขอให้เด็กยืนขื้นเมื่อพวกเขาทำเสร็จ เมื่อทุกคนยืนขื้น ขอให้พวกเขานั่งลงและเสือก 
สิ่งที่พวกเขาเต็มใจที่จะยืนหยัคเพื่อสิ่งนั้น ให้โอกาสเด็กแต่ละคนมายืนที ่หน้าห้องเรียนและพูด 
ถงเปืาหมายของพวกเขาขณะที่กางร่มและยืนใต้ร่ม ยกตัวอย่างเช่น "ฉันจะยืนหยัด,ในการ,ไม่คคโกง,, 

(หากเด็ก ๆ จะเสือกเป็าหมายเคยวกันก็ไม่เป็นไร) อธิบายว่าร่มนั้นเป็นสิ่งแทนคำสอนของพระเยซู-
คริสต์ ซงจะปกป้องเราจากการล่อลวงของซาตานหากเราปฏิบัติตาม 

ยืนหยัดเพื่อความถูกตอง 
เสือก V คำสวดอ้อนวอน 
พูด > ร \ A ทรัพย์สินของโบสถ์ 
ไม่ยอม / มความเมตตา 

รักษา^ คดโกง 
เคารพ ^ \ ความจริง 
จง / / / ^ ^ การสาบาน 

หลกเล่ีย Y \ สิ่งถูก 
กล่าว / ^ พระบัญญัติ 
ติดตาม-— — พระคัมภิร์ 
ศกษา — พระเยซู 

2. เขียนรายการของสิ ่งที ่เด็กสามารถทำไต้เพื ่อเสริมสร้างศรัทธาในพระเยซูคริสต์บนกระด า นโตยไ^ดีก 

มส่วนร่วม ขอให้เด็กแต่ละคนเสือกสิ่งหนึ่งจากรายการเพื่อจะทำในระหว่างสัปคาห้ที่จะม^ง ไห้ เ ด็ ก ๆ 
ปิดตาแล้วจินตนาการว่าพวกเขาบรรลุเป้าหมายของตนเอง เชิญเด็ก ๆ มาเล่าให้ท่านฟิงในสัปดาห์หน้า 
ว่าพวกเขาประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหน 

3. อ่านหลักแห่งความเชื่อข้อที่สี ่ และขอให้เด็กบ่งชี้ว่าซเอสรอมไต้ดำเนินตามขั้นตอนที่มเขิยนไวนั้น 
อย่างไร 

4. ร้องหรออ่านเนื้อร้องของเพลง "ยืนหยัดความถูกต้อง,, {หนังสอเพลงสำทรับเด็ก หน้า 80) ให้เด็กยืน 
ขื้นเมื่อพวกเขาร้องถงท่อนธุโคทายที่ว่า "ยืนหยัดความถูกต้อง,, 

ประจักษ์พยาน 

แนะนำ 
การอ่านที่บาน 

เป็นพยานว่าเมื่อเราเชื่อฟิงพระบัญญัติเหมอนที่แอลมาและอมิวเล็คทำ ศรัทธาของเราในพระเยชุคริสต์จะ 
เพิ่มขื้นและเราจะมความกล้าหาญที่จะยืนหยัดเพื่อความถูกต้อง 
แนะนำให้เด็ก ๆ ศกษาแอลมา 14:23-29 และ 15:1-13 ที่บานเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนนี้ 
เชิญเด็กคนหนึ่งให้สวดอ้อนวอนปิด 

บทท่ี 17 
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แอมัน ผู้รับใช้ที่ยิ่งใหญ่ 
จดประสงค  ์ เพ่ือกระตุ้นให้เด็กแต่ละคนแบ่งปีนพระกิตติคุณ โดยการเป็นตัวอย่างท่ีคและโดยการแสดงประจักษ์-

พยานถงพระเยซูคริสต์ 

การเตรียม 1. ศกษา แอลมา 17-19 ร่วมกับการสวดอ้อนวอน แล้วศกษาบทเรยนและตัดสินใจว่าท่านต้องการสอน 
เร่ืองราวในพระคัมภิร์ให้กับเด็กอย่างไร (ด ู "การเตรยมบทเรยนของท่าน" หน้า vi และ "การสอนจาก 
พระคมภร'" หน้า vii) 

2. เสือกคำถาม เพ่ือการสนทนาและกิจกรรมเสริมสร้างท่ีจะทำให้เด็กมส่วนร่วมและช่วยให้พวกเขาบรรลุ 
จดประสงค์ของบทเรยนมากท่ีสุด 

3. อุปกรณ์ที่จำเป็น ะ 
ก. พระคํมภร์มอรมอนสำหรับเด็กแต่ละคน 
ข. รูปภาพ 4-30 แอมันป้องกัน^งสัตว์ของกษัตริย์ลาโมไน (ชุดภาพพระกิตติคุณ 310;62535) 

ข้อแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเรียน 
กิจกรรมกระต้น 
ความสนใจ 

เชิญเด็กคนหนงให้สวดอ้อนวอนเปีด 
ให้เด็กคนหนงเล่นบทบาทสมมุติเป็นผู้สนใจ ให้เด็กอกสองคนแสดงเป็นผู้สอนศาสนา (ท่านอาจทำป้ายช่ือ 
ควยกระดาษสืดำ หากท่านต้องการ) ให้คู่ผู้สอนศาสนาตอบคำถามของผู้สนใจหน่ึงหรอสองคำถามท่ีม 
ลักษณะคล้ายกับคำถามดังต่อไปนี้: 

คุณ!ไต้อย่างไรว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงพระชนม์? 
พระบิดาบนสวรรค์ของคุณมลักษณะเป็นอย่างไร? 
พระเยซูคริสต์เป็นใคร? 
พระเยซูคริสต์ทรงทำอะไรเพ่ือเรา? 
พระวิญญาณบริสุทธคอใคร? 
พระวิญญาณบริสุทธช่วยเราไต้อย่างไร? 

ถามเด็ก ๆ ว่าพวกเขารูสืกอย่างไรเมื่อพวกเขาบอกคนอื่นเกี่ยวกับพระบิคาบนสวรรค์ พระเยซูคริสต์ และ 
พระวิญญาณบริสุทธ ช่วยให้เด็กตระหนักว่าพวกเขาไต้แสดงประจักษ์พยานของพวกเขาเมื่อพวกเขา 
อธิบายส่ิงท่ีพวกเขาร้เก่ียวกับพระบิคาบนสวรรค์ พระเยซูคริสต์ และพระวิญญาณบริสุทธ 
อาจใชกิจกรรมเสริมสร้าง 1 เป็นกิจกรรมกระต้นความสนใจสำรอง 

อธิบายว่าบทเริยนน้ีเป็นเร่ืองเก่ียวกับผู้สอนศาสนาท่ีย่ิง,ใหญ่คนหน่ึง,ช่ึงมประจักษ์,พยานท่ีเข้มแข็ง 
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เร่ืองราว'ในพระคัมภิร์ 

การสนทนาและ 
คำถามเพื่อ 
การประยุกต์ใช้ 

สอนเร่ืองแอมันและกษัตริย์ลาโมไนจาก แอลมา 17-19 โดยใช้รูปภาพในเวลาท่ีเหมาะสม อธิบายว่า 
แอมันแสดงประจักษ์พยานต่อกษัตริย์ลาโมไน เก่ียวกับความรูของเขาในพระบิดาบนสวรรค์ (ดู "การสอน 
จากพระคัมภิร์" หน้า vii เพ่ือจะรูวธการสอนเร่ืองราวในพระคัมภิร') 

ศกษาคำถามและขอพระคัมภิร์คัางอิงต่อไปน้ีขณะท่ีท่านเตรยมบทเรยน ใช้คำถามที่ท่านเสกว่าจะช่วยให้ 
เด็กเขาใจพระคัมภิร'และประยุกต์ใช้หลักธรรมในชวตของพวกเขาไคดท่ีสด การอ่านขอพระคัมภิร'อางอิงกับ 
เด็ก ๆ ในช้ันเรยนจะช่วยให้พวกเขาไค'รับช้อคิดทางปีญญาจากพระคัมภิร' 
• การเป็น "เคร่ืองมออย่างหน่ึงในพระหัตถ์ของพระผูเป็นเจ้า,, หมายความว่าอย่างไร? (แอลมา 17:9) 

หลังจากท่ีบุตรของโมไซยากลับใจ พวกเขาได้เตรยมตัวอย่างไรเพ่ือเป็นผู้สอนศาสนา? (แอลมา 17:2-
3) ตอนน้ีหนูกำลังทำอะไรในการแบ่งปีนพระกิตติคุณกับผู้อ่ืน? หนูสามารถทำอะไรเพ่ือเตรยมตัวใน 
การเป็นผู้สอนศาสนาท่ีซ่ือสัตย์? 

• ทำไมบุตรของโมไซยาจงต้องการไปสอนศาสนาให้กับชาวเลมัน? (แอลมา 17:16) ทำไมจงเป็นสิ่ง 
สำคัญที่ลูก ๆ ของพระบิดาบนสวรรค์ทุกคนจะไดยนและเช้าใจพระกิตติคุณของพระเยชุคริสต์? 

• แอมันหวังอะไรเม่ือเขาต่อสักับชาวเลมันช่ัวร,ายท่ีมาขโมยฝูงสัตว์? (แอลมา 17:29) 
• พระเจ้าทรงสัญญากับโมไซยาเกี่ยวกับบุตรของท่านว่าอย่างไร? (แอลมา 17:35) พระเจ้าทรงรักษา 

สัญญาของพระองค์อย่างไรในเวลานั้น? (แอลมา 19:22-23) 

• ตัวอย่างของแอมันมผลอย่างไรต่อกษัตริย์ลาโมไน? (แอลมา 18:9-11) ใครเป็นตัวอย่างท่ีคสำหรับ 
หนู? หนูสามารถเป็นตัวอย่างท่ีคให้กับใครได้บ้าง? 

. ปร ะจักษพยานของแอมันและพระวิญญาณของพระเจ้ามผลต่อกษัตริย์ลาโมไนอย่างไร? (แอลมา 18: 
40-43) ประจักษ์พยานของผู้อ่ืนช่วยหนูได้อย่างไรบ้าง? หนูสามารถแสดงประจักษ์พยานต่อผู้อ่ืนใน 
วิธใดบ้าง? 

• ราชนและเอบิชคนใช้ของพระนางแสดงศรัทธาท่ีย่ิงใหญ่ของพวกเขาอย่างไ^? (แอลมา 19:8-12,17) 
• กษัตริย์ลาโมไนและราชินเป็นพยานถงอะไร? (แอลมา 19:12-13, 29-30) หนูคิดว่ากษัตริย์ลาโมไน 

รูสิกอย่างไรหลังจากที่พระองค์เห็นพระเยซูคริสต์? (แอลมา 19:12-13) 

• ทำไมจงเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะช่วยให้ผู้อื่นเรยนรูเกี่ยวกับพระเยซูคริสณ์หมอนดังที่แอมันและกษัฅ|ย์ 
ลาโมไนได้ทำ? 

กิจกรรม 
เสริมสร้าง ท่านอาจใช้กิจกรรมต่อไปนี้หนึ่งอย่างหรอมากกว่าในช่วงใคช่วงหนึ่งของบทเริยน หรอใช้เป็นการทบทวน 

สรุป หรอทาทาย 
1. แสดงเคร่ืองมอหรออปกรณ์ท่ีคนก่อสร้าง หมอ คนสวน ช่างทาสิ และช่างอื่น ๆ ใช้ในการทำงาน ขอ 

ให้เด็กบอกว่าพวกเขาร้จักเคร่ืองมอเหส่าน้ีบ้างห!อไม่ ใครเป็นคนใช้มัน มันใช้ทำอะไร 
สนทนาถงความสำคัญของเครื่องมอ อธิบายว่าเด็กแต่ละคนสามารถเป็นเหมอนเคร่ืองมอในพระห้ตค์ 
ของพระผู้เป็นเจ้าได้อย่างไร? 
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2. แจกกระดาษและดินสอกับเด็ก ๆ และให้พวกเขาเขยนประจักษ์พยาน หรอความร้สิกเก่ียวกับศาสนา 
จักรฯและพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต ์ พวกเขาสามารถเขยนความคิดหรอความร้สีกท่ีทำให้พวกเขา 
ร้สืกใกล้ชิดกับพระปีคาบนสวรรค์ ให้พวกเขาคิคถงใครคนหน่ึงท่ีพวกเขาสามารถแบ่งปีนประจักษ์พยาน 
ได* 

3. ให้เด็กแต่ละคนทำบัตรต่อไปน้ีเพ่ือนำกลับบ้านะ 
ฉันสามารถเป็นผู้สอนศาสนาเคี้ยวนี้โคย (ให้พวกเขาเติมในช่องว่าง) 

4. รองหรออ่านเน้ือร้องของเพลง "ฉันจะกล้าหาญ" (หนังสือเพลงสำหรับเด็ก หน้า 81) "ฉันอยากเป็น 
ผู้สอนศาสนาเคี้ยวนี้" (หนังสือเพลงสำหรับเด็ก หน้า 84) หรอ "เร่ืองในพระคัมภร์มอรมอน" 
(หนังสือเพลงสำหรับเด็ก หน้า 64) 

ประจักษ์พยาน 

แนะนำ 
การอ่านท่ีบ้าน 

เป็นพยานว่าพระเจ้าทรงประทานพรให้เราเมื่อเราแสคงประจักษ์พยานถงพระองค์และพระกิตติคุณของ 
พระองค์ เราสามารถแบ่งปีนพระกิตติคุณกับผู้อ่ืนไดโคยการเป็นตัวอย่าง1ของเราเม่ือเราดำรงชวิตตามพระ 
กิตติคุณของพระเยซูคริสต์ 
แนะนำให้เด็กศกษา แอลมา 17:19-25, 18:8-40 ที่บ้านเพื่อเป็นการทบทวนบทเรยนนี้ 
เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวคอ้อนวอนปิด 
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บิดาของกษัตริย์ลาโมไน 
เปล่ียนใจเล่ือมใส 

จุดประสงค เพื่อช่วยให้เด็กแต่ละคนเข้าใจว่าโคยทางแผนแห่งการไถ่ เราสามารถไค้รับการอภัยบาบ่ของเรา 

การเตรยม 1. สืกษา แอลมา 20:1-22:26 และ 23:1,4-5 ร่วมกับการสวคอ้อนวอน แล้วศกษาบทเรยนและติดสินใจ 
ว่าท่านต้องการสอนเรื่องราวในพระคัมภิร์ให้กับเด็กอย่างไร (ดู "การเตรยมบทเรยนของท่าน,, หนา vi 
และ "การสอนจากพระคัมภร์" หนา vii) 

2. เสือกคำถาม เพื่อการสนทนาและกิจกรรมเสริมสร้างที่จะทำให้เด็กมส่วนร่วมและช่วยให้พวกเขาบรรลุ 
จ.คประสงค์ของบทเรยนมากท่ีสุด 

3. เตรยมบัตรคำแปดแผ่นดงต่อไปน้ี (หรอท่านเขยนคำเหล่าน้ีบนกระคาน)ะ 
การสร้าง 
แอคมและอฟ-การตก 
บาป 
ความตายทางร่างกาย 
พระเยซูคริสต์-การชคใช้ 
การฟืนคนชิวิต 
การกลับใจ 
แผนแห่งการไถ, 

4. อุปกรณ์ที่จำเป็น : 
ก. พระคัมภร์มอรมอนสำหรับเด็กแต่ละคน 
ข. รูปภาพ 4-9 พระเยซูคริสต์ (ชุดภาพพระกิตติคุณ 240; 62572) รูปภาพ 4-31 แอมันและลาโม-

ไนพบกับป็คาของลาโมไน และ รูปภาพ 4-32 แอรันอ่านพระคัมภรไห้กับบิดาของลาโมไนตง 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวคอ้อนวอนเปิด 
ขอให้เด็ก ๆ นกดูว่าพวกเขารูสีกอย่างไรเม่ือพวกเขาลนร้าย เชิญเด็กคนหน่ึงหรอสองคนเล่าให้หัเงว่าพวก 
เขารูสิกอย่างไร แล้วขอให้พวกเขานกดูว่าพวกเขาร้สีกผ่อนคลายอย่างไรเม่ือต่ืนข้ืนและพบว่ามันเป็นเพยง 
ความลนเท่าน้ัน 

อธิบายว่าการไม่เช่ือหัเงพระบัญญัติของพระบิดาบนสวรรค์เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ ความเจ็บปวด ความ 
โศกเศร้า ผู้ที่รูสีกเจ็บปวดเพราะการไม่เชื่อฟิงอาจปรารถนาว่าพวกเขาสามารถ "ต่ืนข้ืนมา" และพบว่าบาป 

ข้อแนะนำ 
ในการดาเนิน 
บท!รยน 
กิจกรรมกระตุน 
ความสนใจ 

18 
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ของเขาไม่รอกต่อไปแล'ว การอภัยบาปไม่ง่ายเช่นน้ัน แต่พระบิดาบนสวรรค์ก็ทรงจัคเตริยมทางไว้เพ่ือ 
การอภัยบาปของเรา 
แสดงบัตรคำส่ีบัตรต่อไปน้ี ะ "การสร้าง,, "แอดัมและอฟ-การตก,, "บาป" และ "ความตายทางร่างกาย,, 

อธิบายอย่างย่อ ๆ (ใช้เวลาประมาณสองนาที) ว่าก่อนที่โลกนี้ถูกสร้างขี้น เราทุกคนมชวิตอย่โดยเป็น 
ลูกทางวิญญาณของพระบิดาบนสวรรค์ของเรา พระเยซูคริสต์ทรงสร้างโลกน้ีและทุกส่ิงท่ีอยู่ในน้ัน กายใต้ 
การนำของพระบิดาบนสวรรค์ แอคัมและอฟไต้รับการวางไว้ไนสวนอเดน ซึ่งที่นั่นพวกเขาเสือกที่จะรับ 
ส่วนผลไม้ที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงห้ามไม่ให้พวกเขากิน การไม่เชื่อหัเงของแอคัมและอีฟในการรับ 
ส่วนผลไม้นั้นเรียกว่า การตก อธิบายว่าเราร้สีกกตัญญต่อแอคัมและอฟจากการท่ีพวกเขาทำให้เราไต้เกิด 
ในโลกน้ี การตกเป็นส่ิงจำเป็น แต่รผลท่ีร้ายแรงตามมาสองประการท่ีเราทุกคนต้องไต้รับะ 

เราทุกคนทำบาป โดยการเสือกส่ิงท่ีผิคระหว่างความดิกับความช่ัว 
เราทุกคนต้องทนทุกข์กับความตายทางร่างกาย 

อธิบายว่าก่อนท่ีโลกน้ีจะถูกสร้างข้ืน พระบิคาบนสวรรค์ทรงมแผนไว้แลวท่ีจะไถ่ หรอช่วยให้เรารอคหาก 
เรากลับใจ (แอลมา 12:22-25) อธิบายว่าในบทเรียนน้ีเด็ก ๆ จะเรียนรูเก่ียวกับกษัตริย์ลาโมไนผู้ท่ี 
ตระหนักว่าเขาไต้ทำบาปร้ายแรงและว่าเขาไต้รับการอภัยบาปอย่างไร 

เร่ืองราวในพระคมภร' สอนเร่ืองราวการกลับใจของบิคาของกษัตริย์ลาโมไนซ่ึงบันทีกใน แอลมา 20:1-22:26 ในการสนทนา ขอ 
ให้พูดเก่ียวกับส่ิงท่ีบิคาของกษัตริย์ลาโมไนไต้เรียนร้เก่ียวกับแผนแห่งการไถ่ (ดู "การสอนจากพระคัมภิร์" 
หน้า vii เพ่ือจะเวิธการสอนเร่ืองราวพระคํมภรี') ใช้รูปภาพในเวลาท่ีเหมาะสม 

การสนทนาและ ศกษาคำถามและขอพระคัมภิร์อางอิงต่อไปน้ีขณะท่ีท่านเตรียมบทเรียน ใช้คำถามท่ีท่านรูสกว่าจะช่วยให้ 
คำถามเพื่อ เด็กเขาใจพระคํ'มภร์และประยุกต์ใช้หลักธรรมในชวิตของพวกเขาไต้คท่ีสุค การอ่านขอพระคัมภรี'อ้างอิงกับ 
การประยุกต์ใช้ ก ๆ ใน!น เริ ย น จ ะช่ๆยใน้พ วกเขา 1ไต้รับช้อคิคทางปีญญาจากพระคัมภิร์ 

• ทำไมกษัตริย์ลาโมไนจงเคนทางไปแผ่นดินมิคโคไนกับแอมัน? (แอลมา 20:1-5) อธิบายว่าแอรัน 
เป็นพ่ีน้องของแอมัน เขาท่ังสองมาสอนศาสนาต้วยกันและถูกจำคุก 

• เราflต้อย่างไรว่าบิคาของลาโมไนยังไม่พร้อมที่จะรับพระกิตติคุณเมื่อเขาพบกับแอมันเป็นครั้งแ^ 
(แอลมา 20:10, 13-14) 

• อะไรช่วยทำให้จิตใจของบิคาของลาโมไนอ่อนลงจนกระทั่งต่อมาเขายอมรับข่าวสารของพระกิตติคุณ? 

(แอลมา 20:26-27) หนูร้๓อย่างไรเก่ียวกับผู้คนท่ีแสคงความรักต่อหนู? หนูแสคงความรักต่อผู้อ่ืน 
อย่างไร? 

• แอรันร้ไต้อย่างไรว่าเขาต้องไปพบกับบิคาของลาโมไน? (แอลมา 22:1) 
• อะไรเป็นสาเหตุให้บิคาของลาโมไนเสิกยุ่งยากใจ? (แอลมา 22:4-6) 
• หนูคิคว่าทำไมบิดาของกษัตริย์ลาโมไนจึงสนใจในพระกิตติคุณเม่ือแอมันกล่าวว่า "หากท่านจะกลับใจ 

ท่านจะรอด และหากท่านจะไม่กลับใจท่านจะถูกทอดท้ิงในวันสุดท้าย"? (แอลมา 22:6) 
. แอรันใช้ส่ิงใดสอนบิดาของกษัตริย์ลาโมไน? (แอลมา 22:12) การอ่านพระคํมภร์สามารถช่วยเราไต้ 

อย่างไร? 

67 



• สิ่งแรกที่แอรันสอนบิดาของกษัตริย์ลาโมไนคออะไร? (แอลมา 22:7-8) ทำไมจงเป็นสิ่งสำคัญที่จะเชื่อ 
ในพระบิดาบนสวรรค์? 

• แอรันสอนบิดาของลาโมไนเก่ียวกับการสรางว่าอย่างไร? (แอลมา 22:10) 
• เราถูกสร้างข้ืนตามพระฉายาของใคร? (แอลมา 22:12) ทำไมจงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับหนูที่จะร้ว่าหนูถูก 

สร้างข้ืนตามพระฉายาของพระบิดาบนสวรรค์? 
• แอรันสอนบิดาของลาโมไนเก่ียวกับการตกและการชดใช้ว่าอย่างไรบ้าง? (แอลมา 22:12-14) 
ช่วยให้เด็ก ๆ เขาใจว่าโดยการทนทุกข์เพื่อบาปของพวกเรา การสละพระชนม์ชีพของพระองค์เพ่ือ 
พวกเรา และการฟินคนพระชนม์ พระเยซูคริสต์ทรงเอาชนะผลท่ีเกิดจากการตกไค้ เอาบัตรคำท่ีเขิยน 
ว่า "พระเยซูคริสต์-การชดใช้,, ติดไวเหนอบัตรคำที่เขยนว่า "แอคัมและอฟ-การตก,, 

พวกเราจะฟืนคนชีวิต เน่ืองจากการฟืนสืนพระชนม์ของพระเยซู เอาแผ่นบัตรที่มคำว่า "ฟืนคนชีวิต" ติดไว 
เหนือบัตรคำท่ีเขยนว่า "ความตายทางร่างกาย,, 

พระเยซูทรงทนทุกข์เพ่ือบาปของเรา จงทำให้เกิดความเป็นไปไค้สำหรับเราท่ีจะกลับใจและไค้รับการอกัย 
เอาบัตรคำท่ีเขยนว่า ''การกลับใจ" ติดไว้เหนือบัตรคำที่เขยนว่า "บาป,, 

เอาบัตรคำท่ีเขยนว่า "แผนแห่งการไถ่" ติดไว้เหนือแผ่นบัตรคำอื่น ๆ และอธิบายว่าน่ีเป็นแผนของพระ 
บิดาบนสวรรค์ที่จะช่วยให้เราเป็นเหมอนกับพระองค์มากขี้น 
• หลังจากท่ีแอรันอธิบายแผนแห่งการไถ่แล้ว บิดาของลาโมไนติ'องการทำอะไร? (แอลมา 22:15) 
• แอรันบอกให้บิดาของลาโมไนทำส่ิงใด? (แอลมา 22:16) เราตองทำอะไรเพ่ือท่ีจะไค้รับการอภัย 

บาปและมคำควรท่ีจะไค้รับชีวิตนิรันดร? 
• บิดาของลาโมไนทำสิ่งใคที่แสดงให้เห็นว่าเขาต้องการกลับใจ? (แอลมา 22:17-18) เกิดอะไรข้ีนอัน 

เน่ืองมาจากการกลับใจของกษัตริย์? (แอลมา 22:22-23, 25-26; 23:1,4-5) 

กิจกรรม 
เสริมสร้าง ท่านอาจใช้กิจกรรมต่อไปนี้หนื่งอย่างหรอมากกว่าในช่วงใคช่วง'Hนื่งของบทเรูยน หรอใช้เป็นการทบทวน 

สรุป หรอทาทาย 

1. ชักชวนให้'เด็กทำเครื่องหมายขอความในพระคัมภร์ที่พวกเขาไค้อ่านและร้สืกว่ามความสำคัญเป็นพเิศษ 

เช่นข้อความดังต่อไปน้ี: 
"หากพ่านจะกลับใจท่านจะรอด และหากท่านจะไม่กลับใจท่านจะถูกทอดท้ิงในวันสุดท้าย" (แอลมา 
22:6) 

"ข้าพระองค์จะท้ิงบาปของข้าพระองค์ท้ังหมดเพ่ือร้จักพระองค์, (แอลมา 22:18) 

2. ทบทวนหลักแห่งความเช่ือข้อท่ีสองและข้อท่ีสาม และช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจและท่องจำข้อน้ี 
3. วาดรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสบนกระคานหรอกระดาษ และวาดเสันแบ่งให้ไค้ส่ีเหล่ียมจัตุรัสเก้าช่องเท่า ๆ กัน 

เขยนเลขลงในช่องเก้าช่องนี้ตามตัวอย่าง: 

68 



บทที่ 17 

แบ่งชั้นเรยนออกเป็นสองกลุ่ม ให้เคร่ืองหมาย X และ o กับแต่ละทีม ขอให้คนหน่ึงจากทีมแรก 
มาเสือกเลขหน่ึงถงเก้า แลัวอ่านคำถามข้างล่างท่ีตรงกับเลขท่ีเขาเสือก สมาชิกทุกคนสามารถตอบคำถาม 
ได้ หากสมาชิกของทีมตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง พวกเขาก็สามารถเติมเคร่ืองหมายประจำทีมลงไปในช่อง 
ที่เขาเสือก หากพวกเขาตอบไม่ถูก ก็ปล่อยให้ช่องนั้นว่างไว้เหมอนเดิม ให้สองทีมผลัดกันมาตอบคำถาม 
เกมน้ีจะส้ินสุดเม่ือทีมใดทีมหน่ึงสามารถทำเคร่ืองหมายสามอันติดกันตามแนวนอน แนวเฉยง หรอแนวตง 

1) เราเรยกแผนอันย่ิงใหญ่ของพระบิดาบนสวรรค์เพ่ือเราว่าอย่างไร? (แผนแห่งความรอด แผนแห่ง 
การไถ่ หรอแผนแห่งความสุข) 

2) การไถ่ หมายความว่าอย่างไร? (ช่วยเราให้หลุดจากพันธนาการของบาป) 
3) ใครสรางโลกน้ี (พระเยซูคริสต์ ภายใต้การนำของพระบิดาบนสวรรค์) 
4) ใครเป็นคนแรกบนแผ่นดินโลก? (แอคัมและอฟ) 
5) เกิดอะไรข้ีนจากการท่ีแอดัมและอฟกินผลไม้ต้องห้าม? (พวกเขาถูกขับออกจากสวนอเคน พวกเขา 

สามารถมลูกไต้ พวกเขากลายเป็นคนท่ีมร่างกายมตะ และพวกเขาสามารถเสือกระหว่างส่ิงท่ี 
ถูกและสิ่งที่ผิค [ดู โมเสส 5:11] ) 

6) แอรันสอนกษัตริย์จากพระคัมภิร์หรอจากแผ่นทองเหลอง พระคัมภร์ส่ีเล่มท่ีเราใชในการสอนพระ-
กิตติคุณ หรอแผนแห่งการไถ่ ไต้แก,อะไรบ้าง? (พระคัมภรไบเบิล พระคัมภร์มอรมอน คำสอน 
และพันธสัญญา และไข่มุกอันลาค่า) 

7) สิ่งแรกที่แอรันสอนบิคาของกษัตริย์ลาโมไนสืออะไร? (รพระผู้เป็นเจ้าจริง) 
8) พระเยซูทรงทำให้เรามโอกาสกลับไปอยู่กับพระองค์อกไต้อย่างไร? (พระองค์ทรงทนทุกข์และส้ิน 

พระชนม์เพ่ือบาปของเรา) 
9) เราต้องทำอะไรเพ่ือว่าเราจะสามารถกลับไปอยู่กับพระบิคาบนสวรรค์ไต้อก? (กลับใจจากบาปของ 

เรา รักษาพันธสัญญาของเรา ทำสิ่งที่ค) 
หากต้องการจะเล่นเกมอก ให้ต้ังคำถามข้ืนเองจากเน้ือหาของบทเรยน 

4. รัองหรืออ่านเนื้อรัองของเพลง "ครอบครัวสามารถอยู่ต้วยกันช่ัวนรันคร์,, ( หนังสอเพลงสำหรับเด็ก 
หน้า 100) ''พระองค์ทรงส่งพระบุตร,, (หนังสัอเพลงสำหรับเด็ก หน้า 20) หรือ "ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า,, 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

69 



( หนังสือเพลงสำหรับเด็ก หน้า 2) 

สรป 
ปร; รจักษ',พยาน 

แนะนำ 
การอ,านท่ีบ้าน 

แส'คงประจักษ์,พยานว่าพระนิคาบนสวรรค์'ทรงรักเราแล-ทรงจัดเตรยมแผนแห่งการ,ไถ่1ไว'เพ่ือเราจะสามารถ 
กลับใจจากบาปและเป็นเหมอนกับพระองค์ไค้ 
แนะนำให้เ.ด็กศกษา แอลมา 22:1-16 ที่บ้านเพื่อเป็นการทบทวนบทเรยนนี้ 
เชิญเด็กคนหนงให้สวดอ้อนวอนปิด 
หมายเหตุ: หากท่านเสือกกิจกรรมเสริมสร้าง 1 ในบทเรยนหน้า ท่านจำเป็นค้องทำการมอบหมายอย่างน้อย 
ที่สุคหนึ่งหรอสองสัปดาห์ล่วงหน้า 
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ชาวแอนไท-นีไฟ-ลีไฮ 

จุดประสงค ์ เพ่ือทำให้เด็กแตํละคนมความปรารถนามากข้ืนในการรักษาพันธสัญญาอันศักดิสทธ 

การ!ฅรึยม 1. ศกษา แอลมา 23-24; 26:23-33; และ 27 ร่วมกับการสวดอ้อนวอน แล้วศกษาบทเรียนและตัดสิน 
ใจว่าท่านต้องการสอนเร่ืองราวในพระคัมภิร์ให้กับเด็กอย่างไร (ค ู "การเตรียมบทเรียนของท่าน,, หน้า 
vi และ "การสอนจากพระศัมภร์,, หน้า vii) 

2. การอ่านเพ่ืมเติม: แอลมา 25:1-26:22 
3. เสือกคำถาม เพ่ือการสนทนาและกิจกรรมเสรมส?างท่ีจะทำให้เด็กมส่วนร่วมและช่วยให้พวกเขาบรรลุ 

ชุเคประสงค์ของบทเรียนมากที่สด 

4. ลุปกรณ์ที่จำเป็น: 
ก. พระสัมภิร์มอรมอนสำหรับเด็กแต่ละคน 
ข. เตรียม กะทะ เกลอ หรอทราย ให้มากพอท่ีจะโรยบางๆ ให้เต็มกะทะ ปากกาเขิยนไวท์บอร์ด หรือ 

สีเทํยน และต้อนหิน เพ่ือใชในกิจกรรมกระต้นความสนใจสำรอง 
ค. รูปภาพ 4-33 ''ชาวแอนไท-นิไฟ-สิไฮตงอาวธของพวกเขา" (ชุดภาพพระกิตติคุณ 311;62565) 

ขอแนะนา 
ในการดำ!นิน 
บท!รยน 
กิจกรรมกระต้น 
ความสนใจ 

กิจกรรมกระต้น 
ความสนใจสำรอง 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนเปิด 
แสดงรูปภาพชาวแอนไท-นิไฟ-สิไฮฝืงอาวธของพวกเขา ถามเด็กว่าพวกเขาจะ?เงอาวธของพวกเขา 
หรือไมล้าพวกเขาfว่าพวกเขากำลังอยู่ในอันตรายจากการรกราน ผู้คนชาวแอนไท-นิไฟ-สีไฮรูว่าศัตรูของ 
พวกเขากำลังวางแผนฆ่าพวกเขา แต่พวกเขาก็ทำพันธสัญญาอันเคร่งครัดกับพระบิดาบนสวรรค์ว่าพวกเขา 
จะไม่ต่อล ้ อธิบายว่าพันธสัญญาพระกิตติคุณเป็นข้อตกลงหรือสัญญาที่มข้อผูกมัดระหว่างพระบิดาบน 
สวรรค์กับลูก ๆ ของพระองค์ ขณะที่ท่านเล่าเรื่องราวของชาวแอนไท-นิไฟ-ลไฮ ขอให้เด็ก ๆ ฟิงเพื่อ 
ต้นหาว่าทำไมพวกเขาจงทำพันธสัญญานี้และพวกเขารักษาพัน5สัญญาของพวกเขาไต้อย่างไร 
โรยเกลอหรือทรายลงบนกะทะ เขยนคำว่า สัญญา ลงบนเกลอหรือทรายต้วยน้ีวมอของท่าน ถามคำถาม 
ต่อไปนี้กับเด็ก ๆ ะ 
• หVjเคยทำขอตกลงหรือสัญญากับใครบางคนที่ไม่รักษาสัญญาหรือไม่? (ให้เด็กบอกว่าพวกเขาfสืก 

อย่างไรเม่ือคนอ่ืนไม่รักษาสญญาขณะท่ีท่านเป่าเกลอหรือทรายเบา ๆ เพื่อลบคำที่เขิยนไ*บนนั้น) 

• เราเรียกสัญญาท่ีทำกับพระบิดาบนสวรรค์ว่าอะไร? (พันธสัญญา) 
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• เราทำสัญญากับพระบิดาบนสวรรค์เม่ือใด? (เมื่อเรารับบัพติศมา) 
เตือนเด็ก ๆ ว่าเราไม,ควรทำเล,น ๆ กับสัญญา ฌ้นถงความสำคัญของการรักษาสัญญาที่ทำกับผู้อื่น เขิ ยน 
คำว่า พันธสัญญา ด้วยปากกาไวท์บอร์ด หรอสืเทิยนบนหิน อธิบายว่าพันธสัญญาพระกิตติคุณคอสัญญา 
ระหว่างพระบิดาบนสวรรค์กับลูก ๆ ของพระองค์ เป่าหินเพ่ือเป็นการสาธิตใหเหนว่าคำท่ีเขิยนอยู่บน"นน 
ไม่สามารถลบไปได้ง่าย ๆ เมื่อเราทำพันธสัญญาเราควรระลกไว้เสมอถงความคักคสิทธินละเราควรตั้งใจ 

อย่างแน่วแน่ท่ีจะรักษาพันธสัญญาน้ัน 
เร่ืองราวในพระคัมภร์ สอนเรื่องราวเกี่ยวกับการที่ชาว แอนไท-นไฟ-ลไฮให้เกิยรติพันธสัญญาของพวกเขา จากแอลมา 23-

24; 26:23-33; และ 27 (ดู "การสอนจากพระคัมภร์,, หน้า . vii เพ่ือจะรูวธิการสอนเร่ืองราวในพระ 
คัมภิร,,) ใช้รูปภาพในเวลาท่ีเหมาะสม 

การสนทนาและ ศกษาคำถามและข้อพระคัมภิร์อ้างอิงต่อไปน้ีขณะท่ีท่านเตรยมบทเรยน ใช้คำถามท่ีท่านรูสิกว่าจะช่วยให 
คำถามเพื่อ ^ เด็กเข้าใจพระคัมภร์และประยูกต์ใช้หลักธรรมในชวิตของพวกเขาได้ดท่ีสุด การอ่านข้อพระคัมภิร์อ้างอิงกับ 
การประยุกต์ใช้ เ ส ื ก ๆ ใ น เ น เ 1 ย น จ ะ ช ่ ว ย ใ น ้ พ ว ก เ ข า ไ ^ ท า ง ป ี ญ ญ ๅ ช า ก พ ร ะ ส ั ม 

« บุตรสี่คนของโมไซยาชื่อว่าอะไรบ้าง? (โมไซยา 23:1) 
• ทำไมบุตรของโมไซยาต้องการสอนพระกิตติคุณให้กับชาวเลมัน? (โมไซยา 28:3) ทำไมชาวนไฟ 

ในเมองเซราเฮ็มลาจงหัวเราะเม่ือบุตรของโมไซยาบอกพวกเขาถงแผนของตน? (แอลมา 26:23-25) 

• ชาวเลมันเปล่ียนใจเล่ือมใสในพระเยซูคริสต์ได้อย่างไร? (แอลมา 23:5-6) มผู้เปล่ียนใจเล่ือมใสเหล่าน้ี 
กี่คนที่ยังคงมศรัทธาอันเข้มแข็งในพระเยซูคริสต์? เราสามารถทำอะไรเพื่อรักษาศรัทธาของเราใน 
พระเยซูคริสต์? 

• ทำไมผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสชาวเลมันจงเปลี่ยนชื่อของพวกเขา? (แอลมา 23:16-17) ต่อมา เม่ือผู้เปล่ียน 
ใจเหล่าน้ันอพยพไปท่ีเมองเจอร์ซอน พวกเขาเป็นท่ีรูจักในช่ือใด? (แอลมา 27:26) ชื่อใคที่หนูทำ 
พันธสัญญาว่าจะรับไว้กับตัวหนูเอง? (โมไซยา 5:7-8) 

• ทำไมชาวแอนไท-นไฟ-ลไฮจงตัดสินใจอย่างแน่วแน่ว่าจะไม่ต่อสักับศัตรูของพวกเขาอิก? (แอลมา 
24:10-13,16) 

• ชาว แอนไท-นไฟ-ลไฮ ทำพันธสัญญาอะไรกับพระเจ้าเมื่อพวกเขาฝืงอาวุธของพวกเขา? (แอลมา 
2 4 : 1 7 - 1 8 ) ชาว แอนไท-นไฟ-ลไฮผูกมัดตนในการรักษาพันธสัญญานี้อย่างไร? (แอลมา 2 4 : 1 9 - 2 2 ) 
พระบัญญัติใดบ้างท่ีเราทำพันธสัญญาว่าจะเช่ือฟิง? (พระวาจาแห่งปีญญา กฎส่วนสิบ การรักษาวัน 
แซบัธให้ศักดิสิทธ และการรักษาความคิดและการกระทำให้สะอาด) 

• เกิดอะไรขี้นกับทหารชาวเลมันเมื่อพวกเขาเห็นว่าผู้คนของพระผู้เป็นเจ้าไม่ต่อสัแต,กลับนอนลงให้ฆ่า? 
(แอลมา 24:24-27) ตัวอย่างของเราช่วยให้ผู้อื่นต้องการเข้าร่วมกับศาสนาจักรฯได้อย่างไร? ตัวอย่าง 
ในการรักษาพันธสัญญาของเราช่วยให้ผู้อ่ืนต้องการรักษาพันธสัญญาได้อย่างไร? 

• ชาว แอนไท-นไฟ-ลไฮแสดงทัศนคติต่อศัตรูของพวกเขาอย่างไรเมื่อพวกเขาฝืงอาวุธของพวกเขา? 
(แอลมา 26:32-33) หนูคิดว่าทำไมผู้คนซ่ึงเปล่ียนใจเล่ือมใสอย่างแท้จริงในพระกิตติคุณของพระเยซู 
คริสต์จงมความรักและความห่วงใยต่อทุก ๆ คน รวมถงศัตรูของพวกเขาด้วย? 
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• ทำไมชาว แอนไท-นิไฟ-ลไฮจงไม่กลัวตาย? (แอลมา 27:28) 
• ทำไมกษัตริย์ของเมองแอนไท-นิไฟ-ลไฮจงกล่าวว่าพระองค์และผู้คนของพระองค์จะยอมเป็นทาสของ 

ชาวนิไฟ? (แอลมา 27:4-8) 

• เราสามารถทำส่ิงใดเพ่ือให้เป็นเหมือนกับชาว แอนไท-นิไฟ-ลไฮในการให้เกิยรติพันธสัญญา? 

กิจกรรม 
เสริมสราง ท่านอาจใช้กิจกรรมต่อไปนี้หนึ่งอย่างหรอมากกว่าในช่วงใดช่วงหนึ่งของบทเรยน หรอใช้เป็นการทบทวน 

สรุป หรอ ท้าทาย 
1. ให้ผู้ใหญ่คนหน่ึงแสคงบทบาทสมมติเป็นกษัตริย์ชาวเลมันขณะท่ีเขาเล่าถงเหตุผลว่าทำไมผู้คนของเขาจง 

ไม่จับคาบต่อสัพ่ีน้องของพวกเขา ทบทวนพันธสัญญาท่ีเขาทำขณะท่ีเขาฝืงคาบของเขา (ดู แอลมา 
24:6-13, 16-18) 

2. ทบทวนหลักแห่งความเช่ือข้อท่ีสิบสาม ถามเด็ก ๆ ว่าผู้คนของแอมันดำรงชวิตตามหลักธรรมเหล่านิ 
หรอไม่ ถามพวกเขาว่าการดำรงชวิตตามหลักธรรมเหล่าน้ีจะช่วยให้เรารักษาพันธลัญญาไคํ'อย่างไร 

3. ร้องหรออ่านเนื้อร้องของเพลง "ฉันร้สีกถงความรักของพระผู้ช่วย" (หนังสือเพลงสำหรับเด็ก หนา40) 
หรือ "จงรักกันและกัน" (หนังสือเพลงสำหรับเด็ก หน้า 72) 

ประจักษ'พยาน เป็นพยานว่าในฐานะท่ีเราเป็นสมาชิกของศาสนาจักรของพระคริสต์ เราไค้ทำพันธสัญญาอันศักดิสทธ เรา 
ต้องให้เกิยรติพันธสัญญาของเราหากเราต้องการที่จะไค้รับพรตามที่สัญญาไว้ 

แ น ะ น ำ แนะนำให้เด็กศกษา แอลมา 24:6-27 ที่บ้านเพื่อเป็นการทบทวนบทเรยนนี้ 
การอ่านท่ีบ้าน 4 8,. y 9/ เชญเดกคนหนง เหสวดออนวอนบด 
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จุดประสงค ์ เพ่ือช่วยให้เด็กเข้าใจว่าโดยการทำตามพระเยซูคริสต์ พวกเขาจะหลกเล่ียงการถูกล่อลวงของซาตานไค' 

การเตรยม 1. สืกษๅ แ อ ล บ า 30 และโมโรไน 7:15-17 ร่วมกับการสวดอ้อนวอน แล้วศกษาบทเรยนและตัดสินใจ 
ว่าพ่านต้องการสอนเรื่องราวในพระคัมภีร์ให้กับเด็กอย่างไร (ดู "การเตรยมบทเรยนของท่าน', หนา vi 
และ "การสอนจากพระคัมภีร์,, หนา vii) 

2. เสือกคำถาม เพื่อการสนทนาและกิจกรรมเสริมสร้างที่จะทำให้เด็กมส่วนร่วมและช่วยให้พวกเขาบรรลุ 
จุดประสงค์ของบทเรยนมากที่สด 

3. อุปกรณ์ที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภีร์มอรมอนสำหรับเด็กแต,ละคน 
ข. แผ่นกระดาษซ่ึงเขิยนคำในทางบวก และเทปใส 
ค. รูปภาพ 4-9 พระเยซูคริสต์ (ชุดภาพพระกิตติคุณ 240;62572) รูปภาพ 4-34 แอลมาเป็นพยาน 

ต่อโคริฮอร์ว่ามพระผูเป็นเจ้า และรูปภาพ 4-35 โคริฮอร์เขยนว่าเขารูว่ามพระผู้เป็นเจ้า) 

ขอแนะนำ 
ในการด็าเนิน 
บท!รยน 
กิจกรรมกระตน 
ความสนใจ 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวคอ้อนวอนเปีค 
ก่อนเริ่มชั้นเรยน ให้เขยนคำในทางบวก (เช่น คำแรกของคำค,ูคานล่างนี้) บนกระดาษแล้วติดคำน้ันใต้ 
เล้าอของเด็กแต่ละคนต้วยเทปใส (หรอท่านอาจแจกให้พวกเขาเม่ือพวกเขาเดินเข้ามาในห้องเริยน) ขอให้ 
เด็ก ๆ ล้นหาคำใต้เล้าอี้ของพวกเขา ให้เด็กแต่ละคนคิดถงคำท่ีมความหมายตรงกันข้ามกับคำท่ีอย่บน 
กระดาษของเขาหรอเธอ ให้เด็กแต่ละคนบอกคำตรงข้ามท่ีเขาหรอเธอคิดเอาไว้ ขณะท่ีเด็กคนอ่ืน ๆ ในช้ัน 
เรยนจะพยายามเคาว่าคำในทางบวกที่เขยนอยู่บนกระดาษนั้นคอคำว่าอะไร 

ตัวอย่างคำะ 
สว่าง/มค 
ชวิต/ความตาย 
ความค/ความเลว 
ความรัก/ความเกลยค 
ความสำเร็จ/ความล้มเหลว 
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บทท่ี โคริฮอร์ ผู้ต่อต้านพระคริสต์ 

ถูก/ผิค 
จริง/เท็จ 
สันติภาพ/สงคราม 
พูคความจริง/พูดโกหก 
ความบริสุทธ/มมลทิน 

สะอาด/สกปรก 
ความสุข/ความทุกข์ 
สุขภาพค/ความเจ็บป่วย 
ความกรุณา/ความโหดรัาย 
ความปีติยินค/ความเศร้าโศก 

เม่ือทุกคนไต้ทำหมดแล้ว อธิบายว่าคำทุกคำในกิจกรรมน้ีมคำตรงกันข้าม เช่นเคยวกัน ซาตานก็มคำสอน 
ปลอมหรอคำสอนที่ตรงกันข้ามกับคำสอนทุกอย่างของพระเยซูคริสต ์ การทำตามพระบิคาบนสวรรค์นำ 



บทท่ี 26 

ความสูขมาสู่เรา การทำตามซาตานนำความทุกข์มาสู่เรา ให้เด็ก ๆ บอกความแตกต่างว่าผู้คนรู้สิกอย่างไร 
เมื่อพวกเขาพูดโกหกและรู้๓อย่างไรเมื่อพวกเขาพูดความจริง 

สอนเด็ก ๆ ว่ายิ่งเราเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งหนึ่งมากเท่าใด เราก็ย่ิงสามารถบอกความแตกต่างระหว่างส่ิงน้ันกับ 
สิ่งตรงข้ามไค้มากขื้นเท่านั้น ยิ่งเราเรียนรู้เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์และทำตามพระองค์มากขื้นเท่าใด เราก็จะ 
ยิ่งสามารถต้านทานการล่อลวงและการหลอกล่อของซานตานไค้มากขื้นเท่านั้น 
อธิบายว่าเด็ก ๆ จะเรยนรูเก่ียวกับส่ิงตรงกันข้ามกับพระเยซูคริสต์-น่ันสือผู้ต่อต้านพระคริสต์ ใครก็ตาม 
หรอส่ิงใคก็ตามท่ีต่อต้านพระเยซูคริสต์อย่างแข็งขัน (ไม่ว่าจะโดยเปิดเผยหรอทำอย่างลับ ๆ) คอ ผู้ต่อต้าน 
พระคริสต์ 

เร่ืองราวในพระคัมภร' สอนเร่ืองราวของโคริฮอร์จากแอลมา 30 (ดู "การสอนจากพระคัมภร'" หน้า vii เพ่ือจะรู้วิธการสอน 
เร่ืองราวในพระคัมภิร์) ท่านอาจให้เด็กคนหนึ่งสวมบทบาทโดยการอ่านคำพูดของแอลมา และให้เด็กอกคน 
หน่ึงสวมบทบาทโดยการอ่านคำพูดของโคริฮอร์ ตามท่ีบันทกไวไนแอลมา 30:37-45 ใข้รูปภาพ'ใน 
เวลาท่ีเหมาะสม 

การสนทนาและ ศกษาคำถามและข้อพระคํ'มภร์อ้างอิงต่อไปน้ีขณะท่ีท่านเตรยมบทเรียน ใชคำถามท่ีท่านรู้สีกว่าจะช่วยให้ 
คำถามเพอ เด็กเข้าใจพระคัมภร์และประยูกต์ใชหลักธรรมในชวิตของพวกเขาไค้คท่ีสูค การอ่านข้อพระคัมภิร์อ้างอิงกับ 
การประยูกตใช เ ๘ ก ๆ ในชั ้ น เรู ย น จ ะช่ ว ยใบ้ พ ว ก เ ขๅไต้fบขั0คิดทางปีญญาจากพระคํ 'มภร์ 

• ทำไมโคริฮอร์จงกล่าวว่าผู้คนโง่เขลา? (แอลมา 30:12-16) เราจะเค้วยตัวเองไค้อย่างไรว่าพระเยซู 
คริสต์ทรงพระชนม์ (โดยการไค้รับประจักษ์พยานเก่ียวกับพระเยซูคริสต์) เราจะไค้รับประจักษ์พยาน 
อย่างไร? (โดยการศกษาพระคัมภร์ การสวดอ้อนวอน การฟ้งคำพูดของศาสดา และอ่ืน ๆ) 

• โคริฮอร์พูคถงความจำเป็นท่ีต้องมการชดใชของพระเยซูคริสต์ว่าอย่างไร? (แอลมา 30:17) ทำไมเราจง 
ไม่สามารถเอาชนะบาปค้วยตัวของเราเอง? พระเยซูคริสต์ทรงทำให้เกิดความเป็นไปไค้สำหรับเราท่ีจะ 
เอาชนะบาปไค้อย่างไร? 

• จากประจักษ์พยานของแอลมาถงพระคริสต์ อะไรท่ีทำให้หนูรู้สีกประทับใจ? (แอลมา 30:39-41) อ้า 
หนูเป็นแอลมาหนูจะบอกโคริฮอร์เก่ียวกับพระเยซูคริสต์อย่างไร? 

• เม่ือโคริฮอร'ขอเคร่ืองหมายจากแอลมาเพ่ือทำให้เขาเช่ือว่ามพระผู้เป็นเจ้า แอลมาไค้ไห้ตัวอย่างอะไรแก, 

เขาบ้าง? (แอลมา 30:44) มส่ิงใดบ้างท่ีอยู่รอบ ๆ ตัวหนูซึ่งช่วยให้หนูรู้ว่าพระบิดาบนสวรรค์รจริง? 
หนูเคยรประสบการณ์ใดบ้างท่ีช่วยให้หนูเว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงพระชนม์? 

• โคริฮอร์ไค้รับเคร่ืองหมายอะไร? (แอลมา 30:48-50) โคริฮอร์เขยนเก่ียวกับพระผู้เป็นเจ้าและซาตาน 
ว่าอย่างไรหลังจากที่เขากลายเป็นใบ้? (แอลมา 30:52-53) 

• ซาตานค้ําชุนคนท่ีรับใชเขาอย่างไร? (แอลมา 30:60) พระบิดาบนสวรรค์ทรงประทานรางวัลกับคนท่ี 
รับไชพระองค์อย่างไร? (โมไซยา 2:41) เชิญสมาชิกชนเรียนให้แบ่งปีนประสบการณ์เม่ือพวกเขาไค้ 
รับพรจากการรักษาพระบัณญต 

• หนูรู้จักอิทธิพลท่ีตรงกันข้ามกับคำสอนของพระเยซูคริสต์บ้างหรอไม่? สิ่งใดที่หนูหลิกเลี่ยงเพราะหนู 
รู้ว่าการทำสิ่งนั้นไม่เป็นเหมอนพระคริสต์? สิ่งใคที่กระ$นหรอชัก3งหนูให้เชื่อในพระคริสต์? 
(โมโรไน 7:15-17) 
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• หนูไครับการปกป้องจากการถูกซาตานหลอกไค้อย่างไร? (โคยการรักษาพระบัญญัติ การฟิงพระวิญ-
ญาณบริสุทธิ การศกษาพระคัมภิร์ และการทำตามศาสดาท่ีมชจิตอยู่) 

กิจกรรม 
เสริมสร้าง ท่านอาจใช้กิจกรรมต่อไปนี้หนึ่งอย่างหรอมากกว่าในช่วงไคช่วงหนึ่งของบทเรยน หรอใช้เป็นการทบทวน 

สรุป หรอ ท้าทาย 

1. แจกสำเนาเอกสารแจก "ส่ิงน้ีชักจูงฉันให้เช่ือในพระเยซูคริสต์หรอไม่?" ซึ่งอยู่ทำยบทเรยน อธิบายว่า 
คำว่า ชักจูง หมายถงการชักชวนให้คนเช่ือหรอทำบางส่ิง บอกพวกเขาว่าส่ิงน้ีเป็นแนวทางท่ีศาสคา 
โมโรไนให้ไว้เพ่ือใช้ไนการตัดสินระหว่างความคกับความช่ัว (ดู โมโรไน 7:15-17) ให้แน่ใจว่า 
เด็ก ๆ เข้าใจว่าส่ิงใคก็ตามท่ีชักจูงพวกเขาให้ทำความดและเช่ือในพระคริสต์ สิ่งนั้นก็เป็นความคี หาก 
ไม่ สิ่งนั้นก็เป็นความชั่ว เด็ก ๆ อาจต้องการนำเอากระคาษของพวกเขากลับบานเพ่ือเป็นเคร่ืองเตอนใจ 

2. ช่วยเด็กท่องจำหลักแห่งความเชื่อข้อที่สิบสามและสนทนาว่าข้อนี้เป็นแนวทางในการเสือกสิ่งที่ถูกต้อง 
ไค้อย่างไร 

3. แสดงรูปภาพของส่ิงท่ีอยู่ในธรรมชาติ ซึ่งเป็นพยานว่าพระบิคาบนสวรรค์ทรงพระชนม์ ท่านอาจค้นหา 
รูปภาพดังต่อไปนี้ในห้องสมุดอาคารประชุม:การสร้าง-สิ่ฒิชิจิต (62483) โลก (62196) เด็กกำลังมอง 
ดูดอกไมไนฤดูใบไม้ผลิ (62270) ครอบครัวกับเด็กทารก (62307) และอื่น ๆ เชิญเด็กให้แสดงความ 
เสิกเมื่อเขามองดูภาพเหล่านี้และให้อธิบายว่ารูปภาพเหล่านี้เป็นพยานถงพระผู้เป็นเจ้าอย่างไร 

4. อ่านและสนทนาข้อความของประธาน เอสรา แทฟ'ท์ เป็นสัน ประธานคนท่ีสิบสามของศาสนาจักรฯ 
ดังต่อไปนี้ เน้นถงจิธิท่ีพระคัมภร์มอรมอนเป็นเคร่ืองมออันทรงพลังในการหลกเล่ียงการถูกล่อลวง: 

"มพลังใน[พระคมภร์มอรมอน] ซึ่งจะเริ่มซมซาบเข้าสู่ชจิตของท่านทันทํที่ท่านเริ่มศกษาพระคัมภร์เล่ม 
นี้อย่างจริงจัง ท่านจะค้นพบพลังอันยิ่งใหญ่ขื้นในการต้านทานการล่อลวง ท่านจะค้นพบพลังในการ 
หลกเล่ียง การถูกล่อลวง ท่านจะค้นพบพลังที่จะดำรงอยู่ในทางตรงและแคบไค้" (A Witness and a 
Warning,1 pp. 21-22) 

5. ร้องหรออ่านเนื้อร'องของเพลง "เสยงเรยบแผ่วเบา,, ( หนังสือเพลงสำหรับเด็ก หน้า 58) หรอ "พระบิดา 
บนสวรรค์รักฉัน', (หนังสือเพลงสำหรับเด็ก หน้า 16) 

แสดงประจักษ์พยานว่าเราจะไม่ถูกล่อลวงหากเรารักษาพระบัญญัติ ทำตามการกระค้นเตอนของพระวิญ-
ญาณบริสุทธิ ศกษาพระคมภร' และทำตามศาสดาท่ีมชิจิตอยู่ 
แนะนำให้เด็กศกษา แอลมา 30:12-18, 37-56, 60 ที่บ้านเพื่อเป็นการทบทวนบทเรยนนี้ 
เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดออนวอนปีค 

สรูป 

ประจักษ์พยาน 

แนะนำ 
การอ่านท่ีบ้าน 
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สิ่งนี้ชักจูงฉันให้เชื่อในพระเยซูคริสต์หรือไม่? 
ดู โมโรไน 7:15-17 

สิ่งนี้ชักจูงฉันให้เชื่อในพระเยซูคริสต์หรือไม่? 
ดู โมโรไน 7:15-17 

สิ่งนี้ชักจูงฉันให้เชื่อในพระเยซูคริสต์หรือไม่? 
ดู โมโรไน 7:15-17 

สิ่งนี้ชักจูงฉันใหเชื่อในพระเยซูคริสต์หรือไม่? 
ดู โมโรไน 7:15-17 

สิ่งนี้ชักจูงฉันใหเชื่อในพระเยซูคริสต์หรือไม่? 
ดู โมโรไน 7:15-17 
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ชาวโซรัมกับแรมีอัมทัม 
ชุดประสงค์ เพ่ือสอนเด็กให้นมัสการพระบิคาบนสวรรค์ค้วยความถ,อมใจและจริงใจ 

การเตรึยม 1. ศกษา แอลมา 31; 34:1-30, 38-41; และ 35:1-9 ร่วมกับการสวดอ้อนวอน แล้วสืกษาบทเรยนและ 
ตัดสินใจว่าฟานต้องการสอนเรื่องราวในพระคัมภร์ให้กับเด็กอย่างไร (ดู "การเตรยมบทเรยนของท่าน,, 

หนา ฬ และ "การสอนจากพระคัมภิร'" หนา vii) 
2. เสือกคำถาม เพ่ือการสนทนาและกิจกรรมเสริมสร้างท่ีจะทำให้เด็กมส่วนร่วมและช่วยให้พวกเขาบรรลุ 

จุดประสงค์ของบทเรยนมากที่สุด 

3. อุปกรณ์ที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภร์มอรมอนสำหรับเด็กแต่ละคน 
ข. ภาชนะท่ีใชในการรับประทานอาหารสองชุด 
ค. รูปภาพ 4-36 ชาวโซรัมกับแรมอัมทํม 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนเปิด 
ให้ทำอาหารเย็นท่ีไม่มตัวตนข้ีนมา โดยจัดให้มจานสองใบ แอ้วน้ําสองแกว ช้อนล้อมสองชุด แต่ไม่ม 
อาหาร แสร้งทำเป็นรับประทาน และทำเป็นว่าอาหารน้ันอร่อยมาก เชิญเด็กคนหน่ึงให้ร่วมรับประทาน 
อาหารกับท่าน การรับประทานอาหารท่ีไม่มตัวตนจากจานเปล่าอาจเปรยบไต้กับความว่างเปล่าของการนมัส 
การเท็จและไม่จริงใจของชาวเซราเสิมลาท่ีบรรยายไว้!นบทเรยนน้ี การนมัสการท่ีว่างเปล่าเช่นน้ันไม,ไต้ 
เป็นผลสิต่อการบำรุงเลี้ยงทางวิญญาณของเราเลย เช่นเคยวกับการรับประทานอาหารท่ีว่างเปล่าซ่ึงจะไม่ 
มผลไห้ร่างกายแข็งแรง ในบทเรยนน้ีเด็ก ๆ จะเรยน!วธีท่ีเหมาะสมและจริงใจในการนมัสการพระผู้เป็นเจัา 
เล่าเรื่องชาวโซรัมและความเชื่อผิด ๆ ของพวกเขาที่บันท็กไว้!นแอลมา 31 (ด ู "การสอนจากพระคัมภร์,, 

หน้า vii เพ่ือจะ!วิธีการสอนเร่ืองราวในพระคัมภร์) ใช้รูปภาพในเวลาท่ีเหมาะสม 

ศกษาคำถามและขอพระคัมภร์อ้างอิงต่อไปน้ีขณะท่ีท่านเตรยมบทเรยน ใช้คำถามท่ีท่านร้สีกว่าจะช่วยให้ 
เด็กเขาใจพระคัมภร์และประยูกต่'ใช้หลักธรรมในชวิตของพวกเขาไต้สิท่ีสุค การอ่านขอพระคํมภรอ้างอิงกับ 
เด็ก ๆ ในช้ันเรยนจะช่วยให้พวกเขาไต้รับขอคิดทางปีญญาจากพระคัมภิร์ 
• ชาวโซรัมคอใคร? (แอลมา 31:1-3,8) พวกเขาหลงไปจากคำสอนของศาสนาจักรไต้อย่างไร? 

(แอลมา 31:8-11) 
• ชาวโซรัมนมัสการอย่างไร เมื่อใด และท่ีไหน? (แอลมา 31:13-18, 21-23) เราควรนมัสการพระบิดา 

ขัอแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเรียน 
กิจกรรมกระตุน 
ความสนใจ 

เร่ืองราวในพระคัมภร่' 

การสนทนาและ 
คำถามเพื่อ 
การประยุกต์ใช้ 
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บนสวรรค์และพระเยซูคริสต์อย่างไร? 

• ชาวโซรัมเช่ือในส่ิงใดบ้างท่ีเป็นความเช่ือท่ีผิด? (แอลมา 31:15-17, 20) ทำไมจงเป็นสิ่งสำคัญที่จะเ 
อย่างแน่นอนวำพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ทรงเป็นใครและรพระลักษณะอย่างไ^? 

• เรา!ไคอย่างไรว่าคำสวดอ้อนวอนของชาวโซรัมไม่จริงใจ? (แอลมา 31:23, 27) เราสามารถทำใบ้คา-
สวคอ้อนวอนของเราจริงใจมาก่ข้ึนได้อย่างไร? 

• ทำไมชาวโซรัมจงคิดว่าพวกเขาดีกว่าผู้อื่น? (แอลมา 31:24-25, 27-28) บางคร้ังเราร้สิกว่าเราดีกว่า 
ผู้อื่นในทางใดบ้าง? ทำไมความหยิ่งจองหองจงเป็นบาปที่ร้ายแรง? 
(มันนำใบ้เราออกห่างจากพระผู้เป็นเจ้า) 

• แอลมาและผู้นำคนอ่ืน ๆ เสิกอย่างไรเม่ือพวกเขาเห็นผู้คนหลงไปจากความจริง? (แอลมา 31:19, 24, 
30-31) เราสามารถช่วยคนท่ีไม่ร้จักความจริงได้อย่างไร? เราสามารถช่วยสมาชิกท่ีไม่เข้มแข็งได้ 
อย่างไร? 

• จิตใจของชาวโซรัมหมกมุ่นอยู่กับอะไร? (แอลมา 31:28) ปีจจบันเด็กบางคนที่อยู่ในวัยเดียวกับหนู 
ชอบหมกมุ่นกับส่ิงของทางโลกอะไรบ้าง? ท่านอาจหมกมุ่นอยู่กับสิ่งนั้นในทุกวันนี้หรือไม่? ทำไมการ 
ยอมใบ้จิตใจของเราหมกมุ่นกับส่ิงของทางโลกจงเป็นส่ิงท่ีผิด? 

• แอลมาสวดอ้อนวอนเพ่ือตัวเองและเพ่ือเพ่ือนของเขาว่าอย่างไร? (แอลมา 31:31-35) การสวด 
อ้อนวอนขอสิ่งที่เฉพาะเจาะจงทำใบ้การสวดอ้อนวอนของเราจริงใ^มากขึ้นอย่างไร? 
การสวดอ้อนวอนช่วยหนูแก!!ญหาอย่างไร? 

• อมิวเล็คเป็นพยานเก่ียวกับพระเยซูคริสต์ว่าอย่างไร? (แอลมา 34:8) ชาวโซรัมได้รับประจักษ์พยาน 
ถงพระเยซูคริสต์อย่างไร? (แอลมา 34:17) 

• เราควรสวดอ้อนวอนอย่างไรและเม่ือใด? เราควรสวดอ้อนวอนเพ่ืออะไร? (แอลมา 34:18-27) เรา 
สามารถนมัสการพระบิดาบนสวรรค์ในทุก ๆ วันของสัปดาห์ได้อย่างไร? 

• เราตองทำอะไรหลังจากท่ีเราสวดอ้อนวอนเพ่ือว่าคำสวดอ้อนวอนของเราจะมประสิทธิภาพ ? (แอลมา 
34:28) 

• ผู้คนชาวแอมัน (ชาวแอนไท-นไฟ-ลไฮ) ปฏิบัติต่อชาวโซรัมท่ีเข้าร่วมกับพวกเขาได้อย่างไร? 
(แอลมา 35:9) เราควรปฏิบัติต่อคนแปลกหนาหรือคนยากจนท่ีอยู่ในบรรดาพวกเราอย่างไร? การทำ 
เช่นน้ีเป็นการแสดงความรักต่อพระบิดาบนสวรรค์อย่างไร? (มัทรว 25:40; โมไซยา 2:17) 

กิจกรรม 
เสริมสราง ท่านอาจใชกิจกรรมต่อไปนี้หนึ่งอย่างหรือมากกว่าในช่วงใดช่วงหนึ่งของบทเรยน หรือใชเป็นการทบทวน 

สรุป หรือ ทาทาย 
1. เขียนข้อพระคัมภร์อ้างอิงต่อไปน้ีบนกระคาน ขอใบ้นักเรยนจับคู่ข้อพระคัมภร์ท่ีพูดถงความเช่ือท่ีผิคของ 

ชาวโซรัม กับข้อพระคัมภิร์ที่พูคถงคำสอนที่ถูกด้องของแอลมากับอมิวเลีค 
แอลมา 31:16 (ชาวโซรัมเช่ือว่าไม่มพระคริสต์) 
แอลมา 31:20-23 (ชาวโซรัมทุกคนสวดอ้อนวอนเหมอนกันในหน่ึงวันและจะไม่นมัสการ 

บทที่ 26 
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พระผู้เป็นเจัาอกเลยตลอดสัปดาห์น้ัน) 
แอลมา 31:24 (จิตใจของชาวโซรัมหมกมนอยู่กับความร่ืารวย) 
แอลมา 34:8 (อมิวเล็คเป็นพยานถงพระคริสต์) 
แอลมา 34:19-27 (อรวเล็คสอนว่าเราควรสวดอ้อนวอนเสมอและ สวดอ้อนวอนเก่ียวกับทุกส่ิง) 
แอลมา 34:28-29 (อมิวเล็คสอนว่าเราควรให้'ทรัพย์สมไ],ติของเรากับคนยากจน) 

2. ถามเด็ก ๆ ว่าพวกเขาจะร้สิกอย่างไรหากพวกเขาถูกหัวเราะเยาะ สนทนาถงวิธท่ีผู้คนแสดงความหย่ิง 
จองหอง เตอนเด็ก ๆ ว่าอาคารใหญ่และกว้างในความลนของลไฮ เป็นส่ิงแทนความหย่ิงจองหองของ 
โลก อธิบายว่าความถ่อมใจเป็นส่ิงตรงกันข้ามกับความหย่ิงจองหอง ให้เด็กแต่ละคนเขยนวิธท่ีพวกเขา 
จะพยายามทำเพ่ือเป็นคนท่ีถ่อมใจมากข้ืนหน่ึงวิธลงบนกระดาษ 

3. ชักชวนเด็ก ๆ ให้อ่านและทำเคร่ืองหมายข้อพระคัมภร์ต่อไปน้ีหรอข้อพระคัมภิร์ท่ีสำคัญอ่ืน ๆ จาก 
บทเรยน (เด็ก ๆ อาจต้องการทองจำข้อพระคัมภิร์เหล,าน้ีท้ังข้อหรอท่องจำเฉพาะส่วนท่ีมความสำคัญต่อ 
พวกเขา) 

แอลมา 31:34-35 
แอลมา 34:8 
แอลมา 34:26-28 
แอลมา 34:38 

4. ร้องหรออ่านเนื้อร้องของเพลง "สวดอ้อนวอนของเด็ก ๆ " (หนังสอIพลงลำ'b1รับเด็ก หน้า 4) "ฉันร้ว่า 
พระบิดาทรงพระชนม์,, (หนังสือเพลงลำหรับเด็ก หน้า 6 ) 

สรุป 

ประจักษ์พยาน แสดงประจักษ์พยานว่าหากเราถ่อมใจและนมัสการพระบิดาบนสวรรค์ควยความจริงใจ พระองค์จะทรง 
อวยพรเรา และเราจะไต้รับคำตอบจากการสวดอ้อนวอนของเรา 

แนะนำการอ่าน แนะนำให้เด็กศกษา แอลมา 31:8-25 และ 34:17-29 ที่บ้านเพื่อเป็นการทบทวนบทเรยนนี้ 
ที่บ้าน ๘ 4 เชญเด็กคนหนงให้สวดอ้อนวอนปิด 
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จุดประสงค์ เพื่อสอนเด็กว่าพระคำของพระผู้เป็นเจ้า จะเตบโตข้ืนในจิตใจของเราจนเกิดประจักษ์พยานในพระเยซู 
คริสต์ เม่ือเราบำรุงเล้ียงด้วยศรัทธา 

การเตริยม 1. ศกษาแอลมา 32-33 ร่วมกับการสวดอ้อนวอน แลวศกษาบทเรยนและตัดสินใจว่าท่านต้องการสอน 
เร่ืองราวในพระคัมภีร์ให้กับเด็กอย่างไร (ด ู "การเตรยมบทเรยนของท่าน" หน้า vi และ "การสอนจาก 
พระคัมภีร์" หน้า vii) 

2. เสือกคำถาม เพ่ือการสนทนาและกิจกรรมเสริมสร้างท่ีจะฟ้าให้เด็กมส่วนร่วมและช่วยใหพวกเขาบรรลุ 
จุดประสงค์ของบทเรยนมากที่สุด 

3. ตรวจดูทัศนูปกรณ์ท่ีท้ายบทเรยนและตัดสินใจว่าท่านต้องการแสคงมันอย่างไรระหว่างบทเรยน ท่าน 
สามารถทำสำเนาตัวอย่างแต่ละอัน เขิยนภาพวาดในกระดาษแข็งหรือเตรยมท่ีจะวาดภาพตามตัวอย่างบน 
กระคาน 

4. อุปกรณ์ที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภีร์มอรมอนสำหรับเด็กแต่ละคน 
ข. เมล็ดพืชสำหรับเด็กแต่ละคน ถ้าหาได้ 
ค. สำเนาของทัศนูปกรณ์ซึ่งอยู่ท้ายบทเรยน (เมล็ดพืช เมล็ดท่ีเร่ิมงอก ต้นอ่อน ต้นไม้ พระอาทิตย์ 

ดิน และโ]ย) 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนเปิด 
แจกเมล็ดพืชให้เด็กแต่ละคน แสดงภาพเมล็ดพืช หรอวาดภาพเมล็ดพืชบนกระคาน 
• เมล็คพืชจะกลายเป็นอะไรได้? (ต้นไม้ ต้นหญ้า ขื้นอยู่กับชนิดของเมล็ดพืช) 
• จะต้องมอะไรเกิดข้ีนก่อนท่ีเมล็ดพืชจะเจริญเติบโต? (แสดงภาพเมล็ดพืชท่ีกำลังงอกหรอวาดภาพน้ีบน 

กระคาน) 
• ต้นไม้มลักษณะเป็นอย่างไรเมื่อมันยังอ่อน? (แสคงภาพต้นอ่อนของต้นไม้หรอวาคภาพน้ีบนกระคาน) 

ต้นไม้มลักษณะอย่างไรเมื่อมันโต ? (แสดงภาพต้นไม้หรอวาคภาพน้ีบนกระคาน) 
• เมล็ดพืชจำเป็นต้องได้รับสภาพการบำรุงเลี้ยงอย่างไรบ้างเพื่อที่มันจะเจริญเติบโตจนเป็นต้นไม้ใหญ่? 

(อธิบายว่า สภาพการบำรุงเล้ียงหมายถงส่ิงท่ีช่วยให้ต้นไม้เจริญเติบโตหรอช่วยให้มันมชวิตและแข็ง-

ขอแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บท!ริยน 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 
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แอลมาสอนเก่ียวกับศรัทธา บทท่ี 



เร่ืองราวในพระคัมภีร์ 

การสนทนาและ 
คำถามเพื่อ 
การประยุกต์ใช้ 

แรงค เช่น นํ้า ปัย แสงแดด และดิน เอาภาพวาดของพระอาทิตย์ ฝน ดิน และ!]ยติคใกสักับ 
ภาพเมล็ดพืช) 
อธิบายกับเด็ก ๆ ว่าในบทเรียนนี้ พวกเขาจะไต้เรยนเว่าพวกเขาจะสามารถไส์เรับประจักษ์พยานท่ีเช้มแข็ง 
ไต้อย่างไร พ่านอาจใช้บัตรคำจากกิจกรรมเสริมสร้าง 1 ขณะท่ีพ่านสนทนาหลักธรรมแต่ละข้อในบทเรียน 
สอนเร่ืองราว เก่ียวกับการสอนของแอลมาต่อชาวโซรัม จากแอลมา 32-33 (ดู "ทารสอนจากพระคัมภีร์" 
หน้า vii เพ่ือจะเวิธการสอนเร่ืองราวในพระคัมภีร์) เน้นว่าเหมอนกับท่ีเมล็ดคซงไต้รับการดูแลอย่าง 
เหมาะสมและมิสภาพการบำรุงเล้ียงท่ีดิจะกลายมาเป็นต้นไมท่ีใหผลในท่ีสุค เช่นเดยวกัน พระคำของ 
พระผู้เป็นเจ้า หากไต้รับการปลูกในจิตใจของเรา และไต้รับการดูแลอย่างค ก็จะพัฒนาขื้นจนเป็นประ 
จักษ์พยานที่เขมแข็ง 

ศกษาคำถามและข้อพระคัมภีร์ต้างอิงต่อไปน้ีขณะท่ีพ่านเตรยมบทเรยน ใช้คำถามท่ีพ่านร้สิกว่าจะช่วยให้ 
เด็กเข้าใจพระคัมภีร์และประยุกต์ใช้หลักธรรมในชวิตของพวกเขาไต้คท่ีสุค การอ่านข้อพระคัมภีร์อ้างอิงกับ 
เด็ก ๆ ในช้ันเรยนจะช่วยให้พวกเขาไต้รับข้อคิดทางป็ญญาจากพระคัมภีร์ 
อธิบายว่าในบทเรียนท่ีแลัวเด็ก ๆ ไต้เรียนร้เก่ียวกับชาวโซรัมท่ีรารวยและหย่ิงจองหอง 
• ทำไมชาวโซรัมที่ยากจนจิงถ,อมใจ? (แอลมา 32:2-3) ความทุกข์ยากอะไรบ้างท่ีอาจทำให้ผู้คนถ,อมใจ 

เพยงพอท่ีจะรับฟิงพระกิตติคุณ? 
• "ยากจนในใจ,, หมายความว่าอย่างไร? (ถ่อมใจ รับการสอนไต้ กลับใจอย่างแทจริง และไม่มความหย่ิง 

จองหอง) 
• การเป็นคนยากจนเป็นพรต่อผู้คนเหล่าน้ีอย่างไร? (แอลมา 32:12-13) อธิบายว่าคนเราก็สามารถเป็น 

คนถ่อมใจไต้แมว่าพวกเขาจะไม่ต้องทนทุกข์กับความยากลำบากหรอความยากจนแต,บางครั้งผู้คนที่มิ 
ความรารวยมักจะกลายเป็นคนที่หยิ่งจองหอง ทำไมจิงจำเป็นสำหรับเราที่จะถ่อมใจเมื่อเราไต้รับการ 
สอนพระกิตติคุณ? 

• ศรัทธาคออะไร? (แอลมา 32:21) ทำไมเราจิงต้องมศรัทธาเพื่อพัฒนาประจักษ์พยานในพระกิตติคุณ? 
(แอลมา 32:26) อธิบายว่าการท่ีจะไต้รับประจักษ์พยานน้ันต้องใช้เวลา การรักษาพระบัญญตสามารถ 
ช่วยให้เราไต้รับประจักษ์พยานว่าพระบัญญิตเหล่านั้นเป็นความจริง 

• แอลมาบอกให้เราทำอะไรเพ่ือพัฒนาศรัทธา? (แอลมา 32:27) เราสามารถทำอะไรเพ่ือเพ่ิมความ 
ปรารถนาของเราท่ีจะเช่ือ? 

• การเช่ือฟิงพระบัญญตเป็น "การทคลอง" พระคำของพระผู้เป็นเจ้าอย่างไร? (อธิบายว่า การทคลอง 
คอ การลองทำบางอย่างท่ีหนูไม่แน่ใจ เม่ือเราทดลองหรอรักษาพระบัญญต เช่น พระวาจาแฟงปีญญา 
เราจะไต้รับพรสำหรับการเช่ือฟิงและประจักษ์พยานของเราก็จะเข้มแข็งข้ีน) การเช่ือฟิงพระบัญญ้ตทำ-
ให้ศรัทธาของหนูเพ่ิมข้ีนไต้อย่างไร? 

• เราสามารถปลูกพระคำของพระผู้เป็นเจ้าในใจของเราเพ่ือท่ีประจักษ์พยานของเราจะเติบโตไต้อย่างไร? 
(โคยการศกษาพระคัมภีร์เป็นประจำ โดยการฟิงในช้ันเรียนปฐมวัย การประชุมสืลระลก และการ-
สงสรรค์ในครอบครัว การสวดอ้อนวอน และการประยุกต์ใช้หลักธรรมพระกิตติคุณในชวิตของเรา) 
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บทที่ 26 

• เราจะ!ไค้!)ย่างไรว่าเมล็ดค หรอประจักษ์พยานในพระกิตติคุณ กำลังเริ่มเจริญเติบโตอยู่ภายในเรา? 
(แอลมา 32:28,34) เชิญสมาชิกช้ันเรียนให้มาแสดงประจักษ์พยานของพวกเขาและอธิบายว่าพวกเขา 
ไค้รับประจักษ์พยานน้ันอย่างไร กระตุ้นเด็ก ๆ ให้พยายามแสวงหาประจักษ์พยานและทำให้มันเข้มแข็ง 
ยนยันว่าหากพวกเขามศรัทธาพวกเขาจะสามารถไค้รับประจักษ์พยานท่ีแข็งแกร่งในพระกิตติคุณ 

• การบำรุงเล้ียงเมล็ดหมายความว่าอย่างไร? (อธิบายว่า บำรุงเลี้ยง หมายถง การให้อาหารหรอการดูแล 
เอาใจใส่) แอลมาบอกเราว่าเราต้องมคุณสมบัติใดจงจะสามารถบำรุงเล้ียงประจักษ์พยานในพระกิตติคุณ 
ของเราไค้? (แอลมา 32:41-42) หนูคิดว่าทำไมความอดทนและความพากเพิยรจงจำเป็นในการพัฒนา 
ศรัทธาและประจักษ์พยาน? 

• การศกษาพระคัมภีร์ทำให้ศรัทธาและประจักษ์พยานของเราเข้มแข็งข้ีนไค้อย่างไร? (แอลมา 33:14) 

• คำสอนที่สำคัญอันใคที่ควรเป็นส่วนหนึ่งของประจักษ์พยานของเรา? (แอลมา 33:22) 
• ประจักษ์พยานท่ีแข็งแกร่งเปรียบเหมอนกับต้นไมัอย่างไร? (แอลมา 33:23) การมประจักษ์พยานจะ 

ช่วยหนูให้ไค้รับชิวิตนิรันคร์อย่างไร? พ่านอาจต้องการเล่าว่าประจักษ์พยานของท่านไค้ทำให้!เญหาของ 
ท่านง่ายขี้นและนำความปีติยินคมาส่ท่านไค้อย่างไร 

กิจกรรม 4 

เสริมสร้าง ท่านอาจใชกิจกรรมต่อไปนหนึ่งอย่างหรือมากกว่าในช่วงใดช่วงหนึ่งของบทเรียน หรือใช้เป็นการทบทวน 
สรุป หรือ ท้าทาย 
1. ทำบัตรคำต่อไปนี้: 

พระคำของพระผู้เป็นเจัา 
ประจักษ์พยานในพระเยซูคริสต์ 
สวดอ้อนวอน 
ศกษาพระคัมภีร์ 
เช่ือหัเงพระบัญญัติ 
รับใช้ 

ขณะท่ีท่านสอนเร่ืองราวในพระคัมภีร์ให้กับเด็ก อธิบายว่าในแอลมา 32 ไค้เปรียบเทิยบพระคำของ 
พระผู้เป็นเจ้ากับเมล็ดพืช ติด คำว่า "พระคำของพระผู้เป็นเจ้า,, บนภาพวาดเมล็ดพืช (อธิบายว่าในพระ 
คัมภีร์ พระคำของพระผู้เป็นเจ้าคอพระกิตติคุณ หรือคำสอนของพระเยซูคริสต์) เหมือนกับท่ีเมล็ดพืช 
เติบโตเป็นต้นไม้ หากเราเรียนรู้และเช่ือฟิงพระคำของพระผู้เป็นเจ้า เราจะไค้รับประจักษ์พยานท่ีเข้ม-
แข็งในพระกิตติคุณ 
ติดคำว่า "ประจักษ์พยานในพระเยซูคริสต์,, บนภาพต้นไม้ เหมือนกับท่ีเมล็ดพืชต้องการการดูแลและ 
สภาพการบำรุงเล้ียงในการเติบโตเป็นต้นไม้ ประจักษ์พยานในพระกิตติคุณของเราก็ต้องการศรัทธาและ 
การดูแลในการเจริญเติบโตเช่นกัน ถามเด็ก ๆ ว่าพวกเขาสามารถทำสิ่งใดไค้บ้างที่จะทำให้ประจักษ์-
พยานของพวกเขาเข้มแข็งข้ีน ขณะท่ีพวกเขาตอบ ให้ติดบัตรคำของคำว่า "สวดอ้อนวอน,, "ศกษาพระ 
คัมภีร์" "รักษาพระบัญญัติ,, และ "รับใช้,, บนภาพของส่ิงต่าง ๆ ที่บำรุงเลี้ยงต้นไม้ 
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2. ฟ้าตัวต่อจากคำที่สอดคล้องกับบทเรยนค้วยตัวท่านเองโดยการเขยนคำบนกระคาษนลัวตัค00กเป็นชิ้น ๆ 
คำเหล่านั้นอาจรวมถง ความถ่อมใจ ความปรารถนา การบำรุงเลี้ยง การเชื่อพง และอื่น ๆ แบ่งช้ัน 
เรยนออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามจำนวนตัวต่อท่ีท่านม เมื่อกลุ่มต่าง ๆ ต่อคำเสร็จแล้ว ให้เด็กคนหน่ึงจากกลุ่ม 
นั้นมาทบทวนสิ่งที่บทเรยนไต้สอนเกี่ยวกับคำนั้น 

3. เตรยมแผ่นกระดาษซ่ึงเขยนคำท่ีเก่ียวกับหลักธรรมพระกิตติคุณ เช่น การอดอาหาร กฎส่วนสิบ ห!อ 
พระวาจาแห่งปีญญา ติดกระดาษไว้ที่หลังของเด็กแต่ละคนโดยใช้เทปใส โดยไม,ให้เด็กดู ให้เด็ก ๆ 
ถามคำถามเด็กคนอ่ืน ๆ เพื่อจะเคาว่าหลักธรรมที่ติคอยู่ช้างหลังเขาคอ0ะไร หรอให้เด็กทุกคนในช้ันให้ 
คำไขหลังจากที่เด็กตอบอย่างถูกต้องแล้ว ถามเขาหรอเธอถงวิธท่ีใครก็ตามสามารถไต้รับประจักษ์พยาน 
ในหลักธรรมน้ัน วิธในการไต้รับแต่ละกรณควรไต้รับคำตอบว่า โดยการสวดอ้อนวอนและโดยการ 
ดำรงชวิตตามหลักธรรมนั้น 

4. รองหรออ่านเน้ือรองของเพลง "ศรัทธา', (หนังสือเพลงสำหรันเด็ก หน้า 50) 

ประจักษ์พยาน เป็นพยานว่าหากเด็ก ๆ จะเรยนรูพระคำของพระผู้เป็นเจ้าและเช่ือฟิงพระบัญญัติขณะท่ีพวกเขายังอายุน้อย 
พวกเขาจะไต้รับประจักษ์พยานถงความจริงของพระกิตติคุณของพระเยซูครูส^ เล่าความเสกของท่านเกี่ยว 
กับศรัทธาของท่านในพระผู้ช่วยให้รอดและในพระกิตติคุณของพระองค์ 

แนะนำ 1 แนะนำให้เด็กศกษา แอลมา 32:21-22, 26-28, 40-43 และ 33:14-23 ที่บานเพื่อเป็นการทบทวน 
การอ,านท่ีบาน บทเรยนน้ี 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนปิด 
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ป้ย 



แอลมาแนะนำฮีลามันและซิบลัน ลูกชายของท่าน 
จดประสงค์ เพ่ือสอนเด็กว่าพระคัมภีร์เป็นแหล่งแห่งความสุขในชีวิตน้ี ทั้งยังเป็นแนวทางสำหรับเราในการกลับไปอยู่ 

กับพระบิดาบนสวรรค์และไค้รับชีวิตนิรันคร์ 

การเตรียม 1. ศกษาแอลมา 37-38 ร่วมกับการสวดอ้อนวอน แอ้วสีกษาบทเรยนและตัดสินใจว่าท่านตองการสอน 
เร่ืองราวในพระคัมภีร์ให้กับเด็กอย่างไร (ด ู "การเตรยมบทเรยนของท่าน" หนา ฟ และ ''การสอนจาก 
พระคัมภีร์', หน้า vii) 

2. เสือกคำถาม เพ่ือการสนทนาและกิจกรรมเสริมสเ'างท่ีจะทำให้เด็กมส่วนร่วมและช่วยให้พวกเขาบรรลุ 
จุดประสงค์ของบทเรยนมากที่สุด 

3. เตรยมสำเนาเอกสารแจก ''พระคัมภีร์'' (อยู่ทายบทเรยน) สำหรับเด็กแต่ละคน (ทางเสือก) 

4. เตรยมบัตรคำ ''ชีวิตนิรันดร" 
5. อุปกรณ์ที่จำเป็น: 

ก. พระคัมภีร์มอรมอนสำหรับเด็กแต่ละคน 
ข. รูปภาพเล็ก ๆ ของพระเยซูคริสต์หรอบัตรคำ "พระเยซูคริสต์,, 

ค. รูปภาพ 4-9 พระเยซูคริสต์ (ชุดภาพพระกิตติคุณ 240; 62572) และ 4-15 เสียโฮนา (ชุดภาพ 
พระกิตติคุณ 302; 62041) 

เชิญเด็กคนหนงให้สวดอ้อนวอนเปีค 

ก่อนเริ่มชั้นเรยนให้ซ่อนรูปภาพพระเยซูคริสต์หรอบัตรคำ ''พระเยซูคริสต์" ไ'ทนท่ีใคท่ีหน่ึงของห้องเรยน 
แสดงบัตรคำ "ชีวิตนิรันคร์" อธิบายว่าในฐานะท่ีเราเป็นสมาชิกของศาสนาจักรฯ เราตองการคันหาความสุข 
ในชีวิตน้ี กลับไปอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์ และไค้รับชีวิตนิรันคร์ ซึ่งหมายถงการอยู่เป็นครอบครัวชั่ว 
นิรันคร์ในที่ประทับของพระผู้เป็นเจัา ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่าชีวิตนิรันคร์เป็นของประทานท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุค 
ของพระผู้เป็นเจัาท่ีทรงประทานให้กับลูก ๆ ของพระองค์ พระบิดาบนสวรรค์ทรงตองการให้เราทุกคนรค่า 
ควรท่ีจะอยู่กับพระองค์ตลอดไป บอกเด็ก ๆ ว่ามสิ่งหนึ่งซ่อนอยู่ในห้องนี้ เป็นภาพเล็ก ๆ (หรอบัตรคำ) 
ของคน ๆ หน่ึงผู้ท่ีตองการช่วยให้เราไค้รับชีวิตนิรันคร์ ให้เวลาเด็ก ๆ สามสิบวินาทํเพ่ือคันหารูปภาพ 
(หรอบัตรคำ) เตือนพวกเขาว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงประทานผู้นำทางคนหน่ึง เพ่ือนำเราไปลู่'ชีวิตนิรันคร์ 
ให้คำไขหากจำเป็น 

ข้อแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเรียน 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 
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เร่ืองราว,ในพระคมภีร์ 

การสนทนาและ 
คำถามเพื่อ 
การประยกตใช้ 

หลังจากท่ีเด็ก ๆ พบภาพพระเยซูคริสต์ (หรอบัตรคำ) ที่ซ่อนไว้แล้ว แสดงภาพใหญ่ของพระเยซูคริสต์ 
พร้อมกับยกพระคัมภีร์ของท่านข้ืน อธิบายว่าเราไค้รับพระคัมภีร์เพ่ือเป็นแนวทางในการช่วยให้เราเรยนร้ 
เก่ียวกับพระเยซูคริสต์และเป็นเหมอนดังพระองค์เพ่ือว่าเราจะไค้กลับไปอยู่กับพระบิดาบนสวรรคของเราไค้ 
โดยการใช้รูปภาพตามที่แนะนำไว้ ให้สอนเร่ืองราวของแอลมาท่ีสอน ฮลามันและซิบลันลูกชายของเขา 
ซึ่งพบไค้ใน แอลมา 37-38 เน้นคำสอนของแอลมาเก่ียวกับพระคัมภีร์และวิธท่ีพระคัมภีร์เหล่าน้ี 
สามารถเป็นแนวทางให้กับชิวิตของเรา (ดู "การสอนจากพระคัมภีร์" หน้า ฟi เพ่ือจะร้วิธการสอนเร่ืองราว 
ในพระคัมภีร์) 

ศกษาคำถามและข้อพระคัมภีร์อ้างอิงต่อไปน้ีขณะท่ีท่านเตรยมบทเรยน ใช้คำถามท่ีท่านรูสีกว่าจะช่วยให้ 
เด็กเช้าใจพระคัมภีร์และประยูกต์ใช้หลักธรรมในชวิตของพวกเขาไค้คท่ีธุ[ค การอ่านข้อพระคัมภีร์อ้างอิงกับ 
เด็ก ๆ ในชนเรยนจะช่วยให้พวกเขาไค้รับข้อคิดทาง!]ญญาจากพระคัมภีร์ 
• ทำไมจึงเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับศาสดาในพระคัมภีร์มอรมอนที่จะเก็บรักษาแผ่นจารกทองเหลองเอาไว้? 

(แอลมา 37:4, 8; ดู บทท่ี 3) 
• ทำไมพระผู้เป็นเจาจึงทรงประทานเลยโฮนาให้กับลไฮ? มันทำงานอย่างไร? (1 นไฟ 16:10,28) 

• พระคัมภีร์เหมือนเลยโฮนาอย่างไร? (แอลมา 37:44-45) พระคัมภีร์ช่วยให้เรากลับไปอยู่กับพระบิคา-
บนสวรรค์ไค้อย่างไร? 

• พระคัมภีร์สอนอะไรให้กับชาวเลมันท่ีทำให้พวกเขากลับใจ? (แอลมา 37:9) 
• แอลมาขอใหเลามันบุตรชายของเขาสอนผู้คนเก่ียวกับอะไร? (แอลมา 37:32-34) เราสามารถเอาชนะ 

การล่อลวงไค้อย่างไร? 
• แอลมาหมายความว่าอย่างไรเม่ือเขาไห้คำแนะนำกับฮลามันว่า "จงเรยนร้ป็ญญาในวัยเยาว์"? (แอลมา 

37:35) ทำไมการดำรงชิวิตตามพระกิตติคุณในวัยเยาว์ของเราจึงเป็นสิ่งสำคัญ? 
• แอลมาสอนฮลามันเก่ียวกับการสวดอ้อนวอนว่าอย่างไร? (แอลมา 37:36-37) หนูควรสวดอ้อน-

วอนอย่างไรและเม่ือใด? การ "ถูกยกข้ีนในวันสุดท้าย" หมายความว่าอย่างไร? ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่า 
สิ่งนี้หมายถงการพิพากษาครั้งสุดท้ายเมื่อคนที่เชื่อฟ้งพระบัญญัติทุกคนจะเข้าในที่ประทับของพระบิคา 
บนสวรรค์และอยู่กับพระองค์ตลอดไป 

• ซิบลันลูกชายของแอลมานำความสุขอันยิ่งใหญ่มาสู่ตัวเขาอย่างไร? (แอลมา 38:2-4) การเช่ือฟิงพระ 
บัญญัติของหนูนำความสุขมาให้บิดามารคาของหนูอย่างไร? 

• ความหย่ิงจองหองคออะไร? (แอลมา 38:11 ความไม่ถ่อมใจ หรอรับการสอนไม่ไค้ ผู้คนที่มความหยิ่ง 
จองหองคิดว่าพวกเขามความสำคัญมากกว่าคนอื่น ผู้คนที่มความหยิ่งจองหองทำตามความต้องการ 
ของตัวเองมากกว่าพระประสงค์ของพระบิดาบนสวรรค์) การเรยนร้ท่ีจะยอมรับและแก้ไขความผิดพลาด 
ของเรานำเราให้ใกลัชิดกับพระบิดาบนสวรรค์ไค้อย่างไร? การโอ้อวดหมายความว่าอย่างไร? 

• แอลมาร้ถงสิ่งที่เขาจะสอนลูกของเขาไค้อย่างไร? (แอลมา 38:6-8) เราต้องทำอะไรเพ่ึอให้พระ 
วิญญาณบริสุทธิทรงสอนเราและช่วยเราไค้เหมือนดังที่พระองค์ทรงทำกับแอลมา? พระวิญญาณบริสุทธิ 
ทรงสอนหรอช่วยหนูทำในส่ิงท่ีถูกต้องไค้อย่างไร? 
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• แอลมาเป็นพยานต่อซิบลันเก่ียวกับพระเยซูคริสต์ว่าอย่างไร? (แอลมา 38:9) เราสามารถใช้พระคัมภีร์ 
ช่วยให้เราไค้รับประจักษ์พยานที่คล้ายคลงกันไค้อย่างไร? (อ่านและไตร่ตรองพระคัมภีร์ทุกวัน แสวงหา 
การช่วยเหลอของพระวิญญาณเพ่ือท่ีจะเข้าใจ และเปรยบเหยบพระคัมภีร์กับประสบการณ์และสถาน-
การณ์ของเรา) 

กิจกรรม 
เสริมสร้าง ท่านอาจใช้กิจกรรมต่อไปนี้หนึ่งอย่างหรอมากกว่าในช่วงใดช่วงหนงของบทเรยน หรอใช้เป็นการทบทวน 

สรุป หรอ ทาทาย 
1. อธิบายว่าเหตุผลหนึ่งที่เราค้องมพระคัมภีร์คอพระคัมภีร์จะช่วยให้เราไม่ยอมแพ'ต่ออุปสรรค แจก 

สำเนาสถานการณ์สี่อย่างกับสมาชิกชั้นเรยนแต่ละคน ขอให้เด็กแต่ละคนทำงานเป็นคู่ในการตัดสินใจ 
ว่าพระคัมภีร์ที่เขยนไว้นั้นจะมส่วนช่วยในแต่ละสถานการณ์ไค้อย่างไร สถานการณ์ส่ีอย่างท่ีให้ไว้ข้าง 
ล่างนี้เป็นเพยงตัวอย่าง ท่านอาจใช้สถานการณ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับเด็กในชั้นเรยนของท่านมากกว่า (สา-
มารถใช้พระคัมภีร์มากกว่าหน่ึงข้อมาประยูกต์ใช้กับแต่ละสถานการณ์) 
เม่ือจิมไค้รับบัพติศมา ครอบครัวของเขาโกรธเขามากเม่ืออธิการขอใหจมรับการเรยกเป็นผู้สอนศาสนา 
เต็มเวลา จิมไม่มเงินเพยงพอ 
เชลลมเร่ืองสำคัญท่ีจะตองตัดสินใจ แต่ถงแม้เธอจะไค้คุยกับหลายคนแล้ว เธอก็ยังไม่สามารถตัดสินใจ 
ไค้ว่าจะทำอย่างไรค 
เพ่ือน ๆ ของเฮเธอร์มักจะชวนเธอไปขโมยของในร้านค้ากับพวกเขา เม่ือเธอปฏิเสธ พวกเขาก็หัวเราะ 
เยาะเธอ 

คอนไค้รับงานมอบหมายอย่างหน่ึงจากโรงเรยนซ่ึงยากท่ีจะทำให้เสร็จภายในเวลาท่ีกำหนด 
แอลมา 26:12; 1 นไฟ 3:7, แอลมา 37:37; 1 นิไฟ 17:3 

2. ทำสำเนาคำพูดต่อไปนี้ซึ่งอยู่ในแอลมา บทท่ี 37 บนกระดาษสองแผ่น 
"จงเรยนรู!]ญญาในวัยเยาว์ของลูก แห้จริงแล้ว จงเรยนร้ไนวัยเยาว์ของลูกเพ่ือรักษาบัญญัติของพระ 
ผู้เป็นเจ้า,, (แอลมา 37:35) 
"จงปรกษาพระเจ้าในการกระทำท้ังหมดของลูก และพระองค์จะทรงช้ีทางให้ลูกเพ่ือความค,, (แอลมา 
37:37) 

ตัดพระคัมภีร์ข้อนี้ออกเป็นคำ ๆ ใส่ช้ินคำของพระคัมภีร์ข้อแรกไว้ในกระป้อง และใส่พระคัมภีร์อกข้อ 
หน่ึงไว้ในอกกระป้องหน่ึง และวางไว้หน้าห้องเรยน แบ่งช้ันเรยนออกเป็นสองกลุ่ม แจกกระดาษและ 
ดินสอให้แต่ละกลุ่ม ให้สมาชิกกลุ่มออกมาทละคนเพ่ือมาหยิบคำหน่ึงคำ และนำเอาคำน้ันกลับไปท่ีกลุ่ม 
ของตน ให้คนต่อไปมาทำเหมอนกัน ให้แต่ละกลุ่มผสมคำให้ถูกค้อง หากเด็ก ๆ ตองการความช่วย 
เหลอ ก็ให้ข้อพระคัมภีร์อ้างอิงกับพวกเขา เม่ือท้ังสองกลุ่มต่อคำพระคัมภีร์เสร็จแล้ว พวกเขาอาจเขยน 
มันลงในกระดาษและท่องจำ ในตอนสรุป อาจให้แต่ละกลุ่มท่องพระคัมภีร์ออกเสียงพร้อมกัน 

3. อ่าน 1 นไฟ 16:28 กับชั้นเรยน "และเหตุการณ์ไค้บังเกิดข้ืนคอ ขาพเจ้านไฟ เห็นเข็มช้ีซ่ึงอยู่ในลูก 
กลมว่ามันไค้ทำงานตามศรัทธาและความพากเพยรและความเอาใจใส่ซ่ึงเราไค้ไห้แก่มัน,, สนทนาว่า 
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เลยโฮนาทำงานให้กับลไฮและครอบฺครัวของเขาอย่างไร แบ่งสมาชิกช้ันเรยนออกเป็นสามกลุ่ม และให้ 
คำสามคำ (ศรัทธา ความพากเพร ความเอา ใจใส่) พรอมกับความหมายของมันกับแต่ละกลุ่ม 

ศรัทธา: ความเช่ือในส่ิงท่ีมองไม่เห็นซ่ึงจริง 
ความพากเพยร: ความพยายามอย่างหนักในการทำให้บางส่ิงบางอย่างสำเร็จ 
ความเอาใจใส่: ความต้ังใจ การสังเกต 

ให้แต่ละกลุ่มสนทนาถงความหมายของคำท่ีพวกเขาไค้รับและสนทนาถงวิธิท่ีหลักธรรมน้ันสามารถช่วย 
ให้พวกเขาใช้พระคัมภีร์เป็นแนวทางนำพวกเขากลับไปหาพระบิดาบนสวรรค์ ไห้พวกเขาพยายามคิดถง 
ตัวอย่างเพื่อจะอธิบายให้เข้าใจยิ่งขี้น หลังจากสองสามนาทแล้ว ให้แต่ละกลุ่มเสือกคนหน่ึงมาอธิบายกับ 
ชั้นเรยนว,าหลักธรรมเหล่านั้นสามารถช่วยให้พวกเขาใช้พระคัมภีร์เป็นเสมือนเลยโฮนาไค้อย่างไร 

4. เชิญสมาชิกวอร์คคนหน่ึงมาท่ีช้ันเรยนและแบ่งปีนประสบการณ์เม่ือพระคัมภีร์ไค้ให้การนำทางและคํไ-
ตอบต่อการสวดอ้อนวอนของเขาหรือเธอ 

5. อ่านและสนทนาหลักแห่งความเชื่อข้อที่แปด เน้นถงวิธท่ีพระคัมภีร์จะช่วยเรากลับไปหาพระบิดาบน 
สวรรค์ ท่านอาจต้องการใช้แผนผังหลักแห่งความเชื่อข้อที่แปด (65008) 

6. ร้องหรืออ่านเนื้อรองของเพลง "คนหา ไตร่ตรองและสวด,, (หนังสือเพลงสำหรับเด็ก หน้า 61) 

ประจักษ์พยาน 

แนะนำ 
การอ่านท่ีบ้าน 

แสดงประจักษ์พยานว่าการศกษาพระคัมภีร์เป็นประจำทุกวันสามารถช่วยเราแก'ปีญหา เอาชนะการล่อลวง 
และยังคงอยู่ในทางตรงและแคบเพ่ือท่ีจะกลับไปหาพระบิดาบนสวรรค์และไค้รับชิวิตนิรันคร์ 

แจกสำเนาเอกสารแจกให้กับเด็กแต่ละคน แนะนำให้พวกเขาเอาใส่ไวัในพระคัมภีร์เป็นท่ีค่ันหนังสือ 
แนะนำให้เด็ก ๆ อ่านแอลมา 37:33-47 และ 38:1-12 ที่บ้านเพื่อเป็นการทบทวนบทเรยนนี้ 
เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อ่นวอนปิด 
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พระคัมภีร์ 
แนวทางของไ)นทีพกสับไปอทู่กับพระบิดพนสวรรค์ 

และ ไค์รับชีวิตนิรันดร 
1. 

ฉันจะอ่านแฉะไตร่ตรองหระคมสืร์เป็นประจำทุกวัน 
2. ฉันจะแสวงหาความช่วยเหสิอจากหระวิญญาณเฟ้อจะเข้าใจหระคัมสิร' 
3. 

ฟ้นจะเ!เ!ยบเtiยบหระคัมสิร์กับประสบการณ์และffถานการณ์ของฉันเอง 

พระคัมภีร์ 
แนวทางของฉันที่จะกลับใปอทู่กับพระบิดาบนสวรรค์ 

และไค์รับชีวิตนิรันดร 
1. 

ฉันจะอ่านและไตร่ตรองหระก้มภร์เป็นประจำทุกวัน 
2. ฉันจะแสวงหาความช่วย!หลอจากพระวิญญาณเฟ้อจะเข้าใจพระก้มภร์ 
3. ฉันจะ!ป1ยบ1*!ยบพระก้มภร์ก้บประสบการณ์และสถานการณ์ของฉันเอง 

พระคัมภีร์ 
แนวท างของฉันที่จะทสับ ใปอทู่กับพระบิด พนสวรรค์ 

และไค์รับชีวิตนิรันดร 
1. 

ฉันจะอ่านและไตร่ตรองพระก้มภร์เป็นประจำทุกวัน 
2. ฉันจะแสวงหาความช่วยเหลอจากพระวิญญาณเพี่อจะเข้าใจพระก้มภร่' 
3. 

ฉันจะเปรยบเทยบพระก้มภรกบประสบการณ์และสถานการณ์ของฉันเอง 

พระคัมภีร์ 
แนวท างของฉันที่จะกลบ ใปอทู่กับพระบิด พนพรรค์ 

และ ใดรับชีวิตนิรันดร์ 
1. 

ฉันจะอ่านและไตร่ตรองพระก้มภร์เป็นประจำทุกวัน 
2. ฉันจะแสวงหาความช่วยเหลือจากพระวิญญาณเพี่อจะเข้านพระก้มภร' 
3. 

ฉันจะ!ปรยบเทยบพระก้มภร์กับประสบการณ์และสถานการณ์ของฉันเอง 



แอลมาให้คำแนะนำ 
โคริแอนทอนลูกชายของท่าน 
จุดประสงค์ เพื่อช่วยให้เด็กเข้าใจว่าการเสือกของเราก่อให้เกิดผลที่ตามมาซึ่งรทั้งคและไม่ค 

การเตรียม 1. ศกษาแอลมา 39 ร่วมกับการสวดออนวอน แล้วศกษาบทเรยนและตัดสินใจว่าท่านต้องการสอน 
เร่ืองราวในพระคัมภีร์ให้กับเด็กอย่างไร (ดู "การเตรยมบทเรยนของท่าน', หน้า vi และ '•การสอนจาก 
พระคัมภีร์" หน้า vii) 

2. เสือกคำถาม เพ่ือการสนทนาและกิจกรรมเสริมสร้างท่ีจะทำให้เด็กมส่วนร่วมและช่วยให้พวกเขาบรรลุ 
จดประสงคของบทเรยนมากท่ีสุค 

3. ทำแผนผังรายการสิ่งของต่าง ๆ ที่เขยนไว้ในกิจกรรมกระต้นความสนใจ หรอเขยนไว้บนกระคาน 

4. อุปกรณ์ที่จำเป็น ะ พระคัมภีร์มอรมอนสำหรับเด็กแต่ละคน 

ขอแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเรียน เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนเปีค 
กิจกรรมกระต้น ขอให้เด็กจินตนาการว่าพวกเขากำลังอยู่คนเคยวในแพกลางทะเล พวกเขาพบว่าพวกเขาจำเป็นต้องโยน 
ความสนใจ สัมภาระทิ้งไปเพราะว่าแพกำลังจม พวกเขาต้องโยนทุกส่ิงออกจากเรอ แต่เก็บไว้ไคเพยงสองส่ิงจากรายการ 

สิ่งของต่าง ๆ ต่อไปนี้ ขอให้พวกเขาเสือกสองส่ิงท่ีพวกเขาต้องการเก็บเอาไว้ 

เส้ือชูชิพ 
เคร่ืองมอปฐมพยาบาล 
หิบที่ใส่ทองไว้เต็ม 
คันเบ็ด ลูกรอกสายเบ็ด และเหย่ือตกปลา 
กล่องใส่ขวดนาเปล่าหน่ึงโหล 
วิทยุติดต่อ 
กล่องใส่พลุไฟสัญญาณฉุกเฉิน 
ยาฉิคขับไล่ปลาฉลามกระใ]องใหญ่ 

เขยนการเสือกของเด็ก ๆ บนกระดาน และให้เด็ก ๆ อธิบายเหตุผลของการเสือกน้ัน การเสือกในกิจกรรม 
นี้อยู่ในลักษณะที่กรกึ่ง ชี้ให้เห็นว่าการเสือกครั้งนี้เป็นสิ่งที่ยากเพราะพวกเขาไม่เว่าอะไรจะเกิคขื้นใน 
อนาคต พวกเขาอาจจมน้ัาและต้องการเส้ือชูชพ พวกเขาอาจกระหายน้ัาและต้องการน้ัาค่ืม หิวและจำเป็น 
ต้องมเบ็ดตกปลา เผชิญหน้ากับปลาฉลามและจำต้องรเคร่ืองป้องกัน จำเป็นต้องมวิทยุติดต่อเพื่อขอความ 
ช่วยเหลอ ไค้รับบาดเจ็บและต้องการเคร่ืองมือปฐมพยาบาล ต้องการไฟสัญญาณฉุกเฉินเพื่อจะไค้รับการ 

บทที่ 
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เร่ืองราวในพระคัมภร์ 

การสนทนาและ 
คำถามเพื่อ 
การประยุกต์ใช้ 

ช่วยเหลอในตอนกลางคน หรออาจไค้รับความช่วยเหลอในอกไม่กี่ชั่วโมงขางหน้านี้และต้องการเก็บ 
ทรัพย์สมบติไว้ 
อธิบายว่าในชิวิตของเรา เรามหลายส่ิงหลายอย,างท่ียากต่อการเสือก แต่พระบิดาบนสวรรค์ทรงประทาน 
พระบัญญตให้กับเราเพ่ือช่วยเรา บทเรยนน้ีเป็นเร่ืองเก่ียวกับการเสือก 
สอนเด็ก ๆ เก่ียวกับเร่ืองราวท่ีแอลมาให้คำแนะนำโคริแอนทอนลูกชายของท่าน จากแอลมา 39 (ดู "การ 
สอนจากพระคัมภร' หน้า ฟi เพ่ือจะรู้วิธการสอนเร่ืองราวในพระคัมภร์) หมายเหตุะ อย่าสอนเน้ือหาอัน 
เฉพาะเจาะจงใน แอลมา 39:3-6 ให้สรุปง่าย ๆ ว่ามันอธิบายว่าโคริแอนทอนทำบาปที่รุนแรงมากขณะที่ 
ยังเป็นผู้สอนศาสนาอยู่ในบรรดาชาวโซรัม หากเด็ก ๆ ถามถงลักษณะของบาปท่ีโคริแอนทอนล,วงละเมิด 
จงแนะนำให้พวกเขาสนทนาเร่ืองน้ีกับคุณพ่อคุณแม่ของพวกเขา 

ศกษาคำถามและขอพระคัมภร์อ้างอิงต่อไปน้ีขณะท่ีท่านเตรยมบทเรยน ใช้คำถามท่ีท่านรู้สิกว่าจะช่วยให้ 
เด็กเข้าใจพระคัมภิร์และประยุกต์ใช้หลักธรรมในชวิตของพวกเขาไค้คท่ีสด การอ่านข้อพระคัมภิร์อ้างอิงกับ 
เด็ก ๆ ในช้ันเรยนจะช่วยให้พวกเขาไค้รับข้อคิดทางปีญญาจากพระคัมภิร' 
• พี่ชายของโคริแอนทอนไค้เป็นตัวอย่างให้กับเขาในทางใด? (แอลมา 39:1) หนูมองดูใครเป็นตัวอย่าง 

แห่งความชอบธรรมของหนู? พวกเขาเสือกส่ิงท่ีชอบธรรมอะไรบ้าง? 
• ทำไมแอลมาจงใ;เดว่าเขาไม่มความสุขเนื่องจากโคริแอนทอน? (แอลมา 39:2) มันหมายความว่า 

อย่างไรท่ีโคริแอนทอนไม่เอาใจใส่คำของบิดาของเขา? (โคริแอนทอนไม่เชื่อฟิงแอลมา) ทำไมเราจง 
จำเป็นต้องเชื่อทัเงคุณพ่อคุณแม่ของเรา? การโอ้อวดหมายความว่าอย่างไร (การคุยโวหรอการยกตัวเอง 
เหนือผู้อ่ืน) ทำไมการโอ้อวดจงผิด? 

• ทำไมแอลมาจึงพูดว่าท่านกำลังเสือนโคริแอนทอนถงบาปของเขา? (แอลมา 39:7-9 อธิบายว่า "ห้าม 
ตนจากส่ิงท้ังหมดน้ี,, [ข้อ 9] หมายความว่าหันหนืจากส่ิงช่ัวรายท้ังหมดเหส่าน้ี) ใครรูบาปทุกอย่างของ 
เรา? (แอลมา 39:8) ความรู้สิกผิดนำเราไปสู่การกลับใจไค้อย่างไร? 

• แอลมาบอกกับโคริแอนทอนว่าใครสามารถให้คำแนะนำท่ีสีในการเสือกแก่เขา? (แอลมา 39:10) คุณ 
พ่อคุณแม่และครอบครัวของหนูช่วยให้หนูตัดสินใจอย่างถูกต้องอย่างไร? หนูสามารถไค้รับคำแนะนำท่ี 
ชอบธรรมจากแหล่งใดไค้อิก? 

• การกระทำอันไม่ชอบธรรมของโคริแอนทอนมผลกระทบต่อชาวโซรัมอย่างไร? (แอลมา 39:11) การ 
กระทำของเรามผลกระทบต่อผู้อ่ืนในทางใดบ้าง? 

• หนูต้องทำการเสือกอะไรบ้าง? พระวิญญาณบริสุทธิจะทรงช่วยหนูให้รู้ไค้อย่างไรเม่ือหนูกำลังทำบางส่ิง 
ที่ผิด? พระวิญญาณบริสุทธิจะทรงช่วยหนูให้รู้ไค้อย่างไรว่าหนูไค้ทำการเสือกท่ีค? เชิญเด็ก ๆ ให้ 
แบ่งขนประสบการณ์เม่ือพระวิญญาณบริสุทธิทรงช่วยเขาในการตัดสินใจ 

• แอลมาสอนอะไรแก่โคริแอนทอนเก่ียวกับการกลับใจ? (แอลมา 39:13) หนูคิดว่ามันหมายความว่า 
อย่างไร ในการ "หันไปหาพระเจ้าค้วยสุดความนืกคิค ความสามารถ และกำลังของลูก,,? ทำไมเราจึง 
ควรขอโทษต่อผู้ท่ีเราเคยทำให้เจ็บปวดโดยการเสือกท่ีผิคของเรา? 

• อะไรคอคำแนะนำของแอลมาเก่ียวกับการแสวงหาความรารวย? (แอลมา 39:14) อะไรเกิดข้ีนกับผู้คน 
เม่ือความรารวยไค้กลายมาเป็นส่ิงท่ีสำคัญท่ีสุคในชิวิตของพวกเขา? 
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บท 024 

• แอลมาสอนโคริแอนทอนเก่ียวกับพระภารกิจของพระเยซูคริสต์ว่าอย่างไร? (แอลมา 39:15) โคริ-
แอนทอนไค้รับการคาดหวังให้สอนเก่ียวกับอะไร? (แอลมา 39:16) เราสามารถทำส่ิงใดเพ่ือแบ่ง-
ปีนพระกิตติคุณกับคนที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา? 

ท่านสามารถใช้กิจกรรมเสริมสราง 2 และ 3 เพ่ือช่วยให้เด็ก ๆ ให้เข้าใจผลท่ีตามมาของการเสือกของ 
พวกเขา 

กิจกรรม 
เสริมสร้าง ท่านอาจใช้กิจกรรมต่อไปนี้หนึ่งอย่างหรือมากกว่าในช่วงใดช่วงหนึ่งของบทเรยน หรือใช้เป็นการทบทวน 

สรุป หรือ ท่าทาย 
1. ทบทวนและสนทนาหลักแห่งความเช่ือข้อท่ีสอง และให้เด็ก ๆ ท่องจำข้อนี ้ ชี้ให้เห็นว่าแต่ละคนต้อง 

รับผิดชอบต่อสิ่งที่เขาหรือเธอทำ 
2. สนทนากับเด็ก ๆ ถงการเสือกท่ีพวกเขาสามารถทำในค้านต่อไปน้ีหรือท่ีคล้าย ๆ กันนี ้ ใช้แนวความคิด 

ที่อาจเป็นป็ญหาของเด็ก ๆ ในชนเริยนของท่าน ถามพวกเขาว่าพระเยซูคริสต์ทรงต้องการให้พวกเขา 
เสือกแบบใด ช่วยพวกเขาพิจารณาผลที่ตามมาของการเสือกหลาย ๆ อย่างของพวกเขา 

ภาษาท่ีพวกเขาใช้ 
การรักษาวันแซบัธให้ศักดิสทธ 
เส้ือผ้าท่ีพวกเขาสวมใส่ 
การเช่ือหัเงคุณพ่อคุณแม่ 
คนตรท่ีพวกเขาฟิง 
การขโมย 
ภาพยนตร์ วิคโอ และรายการโทรทัศน์ท่ีพวกเขาดู 
การพูคความจริง 
หนังสือและนิตยสารท่ีพวกเขาอ่าน 

3. ให้เด็ก ๆ เล่นบทบาทสมมติในสถานการณ์ต่อไปน้ีซ่ึงเก่ียวข้องกับการเสือกและผลท่ีตามมา 
เพ่ือนคนหน่ึงพูดโกหกเก่ียวกับบางคน 
เพ่ือนคนหน่ึงต้องการให้หนูดูภาพยนตร์หรือวิดโอท่ีไม่เหมาะสม 
เพ่ือนคนหน่ึงเล่าเร่ืองท่ีไม่เหมาะสมให้หนูหัเง 
เพ่ือนคนหน่ึงต้องการให้หนูโกงข้อสอบท่ีโรงเรยน 
เพ่ือนคนหน่ึงต้องการให้หนูฝ่า!!เนพระวาจาแห่งปีญญา 
บางคนเสนอยาท่ีผิดกฎหมายให้หนูเสพ 

4. สนทนากับเด็ก ๆ ถงผลท่ีตามมาของการตัดสินใจของประธานสเป็นเซอร์ คับเปิลยู. คิมบัลล์คังต่อไปนี้: 
"ข้าพเจ้าไค้ตัดสินใจตั้งแต่ยังเป็นเด็กว่า ข้าพเจ้าจะไม่ยอมฝ่าฟินพระวาจาแห่งป็ญญาอย่างเด็ดขาค... 
ข้าพเจ้า!วาเมื่อพระเจ้าตรัสเช่นนั้น มันจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าสำหรับชายที่ละเวันจากสารที่บ่อน 
ทำลายเหล่านี้และว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการทำคอสิ่งที่จะทำให้พระบิคาบนสวรรค์ทรงพอพระทัย และ 
ดังนั้น ข้าพเจ้าจงตัดสินใจอย่างเด็ดขาคและแน่วแน่ว่าข้าพเจ้าจะไม่แตะต้องสิ่งที่เป็นอันตรายเหล่านั้น 
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โดยที่ไค้ตัดสินใจอย่างเต็มที่และไม่โลเล ทำให้ข้าพเจ้าพบว่ามันไม,ยากเลยที่จะรักษาสัญญาต่อตัๆเอง 
และต่อพระบิดาบนสวรรค์ของข้าพเจ้า,, (in Conference Report, Apr. 1974, p. 127; ox Ensign, 
May 1974, p. 88) 

5. ทำเอกสารแจกเล็ก ๆ สำหรับเด็กแต่ละคนในชั้นเรยนโดยเขยนคำว่า ฉันจะทำการiลอกท'ชอบธรรม 
ควาเอกสารแจกไว้บนโต๊ะ และให้นัณรยนออกมาทํละคนและเสือกอันหน่ึง ขอให้เด็กแต่ละคนตอบคำ 
ถามต่อไปน้ี: 

• หนูจะใช้อะไรเป็นแนวทางในการตัดสินใจท่ีชอบธรรมในสัปดาห์น้ี? 
• อะไรเป็นผลท่ีตามมาของการเสือกท่ีผิด? 
• อะไรเป็นผลท่ีตามมาของการเสือกท่ีชอบธรรม? 
ในตอนสรุปกิจกรรมน้ี ให้เน้นถงความสำคัญของการคิดถงผลท่ีตามมาก่อนท่ีเราจะทำการเสือก 

6. สนทนาหลักแห่งความเช่ือข้อท่ีสิบเอ็ดและสนทนาว่าแต่ละบุคคลมความรับผิดชอบต่อการเสือกของเขา 
หรอเธออย่างไร 
• ทำไมเราจึงไม่ควรพยายามบังคับคนอื่นให้เชื่อในพระกิตติคุณ? 
• ทำไมเราจึงควรคาดหวังว่าผู้อื่นจะปล่อยให้เรานมัสการพระผู้เป็นเจ้าตามที่เราปรารถนา? 
• ช่วยเด็ก ๆ ฟองจำหลักแห่งความเช่ือข้อท่ีสิบเอ็ด 

7. ร,องหรออ่านเน้ือร้องของเพลง "เสือกทางถูก,, (หนังสือเพลงสำหรับเค็เๆ หน้า 62) หรอ "กล้าทำส่ิงถูก,, 

(หนังสือเพลงสำหรับเด็ก หน้า 79) 

สรุป 
ประจักษ์พยาน เป็นพยานว่าการตัดสินใจท่ีจะทำตามพระเยซูคริสต์จะนำไปสู่การเสือกท่ีชอบธรรมและว่าน่ีเป็นทางเคยวท่ี 

จะค้นพบความสุขท่ีแห้จริง 
แนะนำ 1 แนะนำให้เด็ก ๆ ศกษา แอลมา 39:12-19 ที่บ้านเพื่อเป็นการทบทวนบทเรยนนี้ 
การอ่านท่ีบ้าน ^ 4 จ 3, เชญเดกคนหนง เหสวดออนวอนบด 
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จดประสงค์ เพ่ือกระตุ้นให้เด็กแตละคนสวมยทธภัณฑ์ของพระผู้เป็นเจ้าเป็นเคร่ืองป้องกันความช่ัวร้าย 

ทารเตรียม 1. ศกษาแอลมา 43-44 และเอเฟซัส 6:11, 13-18 ร่วมกับการสวดอ้อนวอน แล้วศกษาบทเรยนและ 
ตัดสินใจว่าฟานต้องการสอนเรื่องราวในพระคัมภร์ให้กับเด็กอย่างไร (ด ู "การเตรยมบทเรียนของท่าน" 
หน้า vi และ "การสอนจากพระคัมภร์" หน้า vii) 

2. การอ่านเพ่ืมเติม ะ คำสอนและพันธสัญญา 27:15-18 
3. เสือกคำถาม เพ่ือการสนทนาและกิจกรรมเสริมสร้างท่ีจะทำให้เด็กมส่วนร่วมและช่วยให้พวกเขาบรรลุ 

จุดประสงค์ของบทเรียนมากที่สุค 

4. อุปกรณ์ที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภร์มอรมอนสำหรับเด็กแต่ละคน 
ข. พระคัมภร์ไบเบิล 
ค. ชิ้นอยู่กับว่าท่านต้องการสอนเด็ก ๆ เก่ียวกับยุทธภัณฑ์ของพระผู้เป็นเจ้าอย่างไรโดยทำเป็นบัตรคำ 

ทำภาพตัดเล็ก ๆ ของยุทธภัณฑ์และภาพคน สำหรับเด็กแต่ละคน ทำภาพตัดของยุทธภัณฑ์ที่ใหญ่ 
ขี้นไปอกเพื่อติดไว้กับภาพคนซึ่งเขยนไว้บนกระดาน หรือทำยุทธภัณฑ์จากกระดาษแข็งเพ่ือใส่ให้ 
กับเด็กคนหนึ่ง (ดูตัวอย่างท้ายบทเรียน) 

ง. รูปภาพ 4-37 ทหารของกัปตันโมโรไน^รบกับชาวเลมัน และ 4-38 กองทัพของเซราเฮ็มนาทง 
อาวุธ 

ขอแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเรียน 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

เร่ืองราวในพระคัมภร์ 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนเปิด 
• ในสมัยโบราณเม่ือคนเราไปทำสงครามกันด้วยคาบและหอก พวกเขาป้องกันศรษะ หัวใจ ท้อง แขน 

ขา และเท้าอย่างไร? (ด้วยเกราะ หรือยุทธภัณฑ์) 
อธิบายว่าเราทุกคนกำลังอยู่ในสงคร่ามของการต่อสักับความช่ัวร้าย การล่อลวงและพลังของซาตานเป็น 
สิ่งที่มจริง พระบิดาบนสวรรค์ไม่ทรงต้องการให้เราสัรบกับความช่ัวร้ายโดยไม่มเคร่ืองป้องกัน ให้เด็กคน 
หน่ึงอ่าน เอเฟซัส 6:11,13-18 สนทนาถงยุทธภัณฑ์แต่ละช้ินโดยการใช้บัตรคำหรือภาพตัด เช่ือมโยงยุทธ 
ภัณฑ์แต่ละชิ้นกับความจำเป็นที่เราต้องมเพื่อป้องกันความชั่วร้ายรอบตัวเรา 
สอนเด็ก ๆ ถงเร่ืองของกัปตันโมโรไนปราบเซราเฮ็มนาใน แอลมา 43-44 (ดู "การสอนจากพระคมภร์" 
หน้า vii เพื่อจะร้วิธการสอนเรื่องราวในพระคัมภิร์) เน้นว่ากองทัพของโมโรไนไม่เพยงแต่ใส่ 

25 กัปตันโมโรไน 
ปราบเซราเฮ็มนา 
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การสนทนาและ 
คำถามเพื่อ 
การประยูกต์ใช้ 

ยุทธภัณฑ,์ที่มนุษย,์ทำ1ขี้นเท่านั้นแต่ยังไค้'รับการป้องกันอย่างแข็งแรงจากยุทธภัณฑ์ของพระผู้เป็นเจ้าค้วย จง 
ใช้รูปภาพในเวลาท่ีเหมาะสม 

ศกษาคำถามและข้อพระคํ,มภร์อ้างอิงต่อไปน้ีขณะท่ีท่านเตรยมบทเรยน ใช้คำถามท่ีท่านรู้สืกว่าจะช่วยให้ 
เด็กเข้าใจพระคัมภิร์และประยุกต์ใช้หลักธรรมในชวิตของพวกเขาไค้คท่ีสุค การอ่านข้อพระคัมภิร'อ้างอิงกับ 
เด็ก ๆ ในช้ันเรยนจะช่วยให้พวกเขาไค้รับข้อคิคทาง!]ญญาจากพระคัมภร' 
• ทำไมเซราเฮ็มนา ซึ่งเป็นผู้บัญชาการของชาวเลมัน จึงกำหนดให้ชาวอแมลิไคและชาวโซรัมเป็น 

นายทหารช้ันหัวหนาปกครองชาวเลมัน? (แอลมา 43:6-7) ทำไมชาวเลมันจึงต้องการสู้รบกับชาว 
นไฟ? (แอลมา 43:8,29) 

• ทำไมชาวนิไฟจึงเต็มใจที่จะสู้รบ? (แอลมา 43:45,47) ทำไมจึงคุ้มค่าที่จะสู้รบเพื่อรักษาบ้าน ครอบ-
ครัว เสรภาพ และศาสนาจักรฯ เอาไว้? หนูคิดว่าส่ิงใดบ้างท่ีมค่าเพยงพอต่อการสู้รบเพ่ือรักษาไว้? 

• กัปตันโมโรไนเตรยมกองทัพของท่านเพื่อปะทะกับชาวเลมันที่เจอร์ซอนอย่างไร? (แอลมา 43:18-19) 
ทำไมการเตรยมนี้จึงทำให้ชาวเลมันกลัว? (แอลมา 43:20-21) ในทางใดบ้างท่ีหนูจะสวมใส่ 
ยุทธภัณฑ์ทางวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้าและไค้รับการเตรยมเพื่อยนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง? 

• กัปตันโมโรไนทราบไค้อย่างไรว่าเขาควรส่งกองทัพของเขาไปที่ไหน? (แอลมา 43:23-24) ศาสดา 
ช่วยเราอย่างไรบ้างในทุกวันนี้? 

• แม้ว่ากองทัพชาวนิไฟจะสวมใส่ยุทธภัณฑ์ ทำไมพวกเขาจึงกลัวและต้องการหนิชาวเลมัน? (แอลมา 
43:48) โมโรไนให้แรงคลใจพวกเขาอย่างไร? 

• กองทัพของกัปตันโมโรไนทำอะไรเพ่ือท่ีจะไค้รับความเข้มแข็งและความกล้าหาญในการต่อสู้? (แอลมา 
43:49-50) การสวดอ้อนวอนสามารถช่วยให้หนูสวมใส่ยุทธภัณฑ์ของพระผู้เป็นเจ้าไค้อย่างไร? 
(เอเฟซัส 6:18) 

• หลังจากที่โมไรไนไค้ล้อมชาวเลมันไว้แล้ว เขาทำอะไรท่ีแสดงว่าเขาไม่ไค้เป็นคนกระหายเสือค? 
(แอลมา 43:54; 44:1-2,6) 

• ทำไมพระเจ้าจึงทรงส่งชาวเลมันให้มาอยู่ในเงื้อมมอของกองทัพของโมโรไน? (แอลมา 44:3) สัญญา 
อะไรท่ีพระเจ้าทรงกระทำต่อชาวนิไฟและต่อเราหากเราซ่ือสัตย์? (แอลมา 44:4) เซราเฮ็มนาคิดว่า 
อะไรปกป้องชาวนิไฟ? (แอลมา 44:9) 

• เกิดอะไรข้ีนเม่ือเซราเฮ็มนาไม,ยอมสาบานเพ่ือสันติภาพ? (แอลมา 44:12) เกิดอะไรข้ืนกับชาวเลมัน 
ผู้ที่เข้ามาในพันธสัญญาว่าจะไม่สู้รบอิก? (แอลมา 44:15) ทำไมจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราที่จะรักษา 
สัญญาและพันธสัญญา? 

กิจกรรม 
เสริมสร้าง ท่านอาจใช้กิจกรรมต่อไปนี้หนึ่งอย่างหรอมากกว่าในช่วงใดช่วงหนึ่งของบทเรยน หรือใช้เป็นการทบทวน 

สรุป หรือ ห้าทาย 
1. เล่นเกมจับคู่ (ดู "การสอนจากพระคัมภร'" หน้า vii) เขิยนช่ือของยุทธภัณฑ์หกช้ินต่อไปน้ีบนกระคาษ 

แข็งหกใบ และให้เขิยนถึงความหมายของยุทธภัณฑ์เหล่าน้ีบนกระคาษแข็งอกหกใบ ให้เด็ก ๆ จับถู่ชื่อ 
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บทที่ 17 

ของยุทธภัณฑ์กับความหมายของยุทธภัณฑ์ของพระผู้เป็นเจ้า 
สายคาค(เข็มขัค) - ความจริง (เอเฟซัส 6:14) 
ทับทรวง - ความชอบธรรม (เอเฟซัส 6:14) 
รองเท้า - ความพร่ังพร้อมของพระกิตติคุณแห่งสันติ (เอเฟซัส 6:15) 
โล่ - ศรัทธา (เอเฟซัส 6:16) 
หมวกเหล็ก - ความรอด (เอเฟซัส 6:17) 
คาบ - พระวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้า หรอพระคำของพระผู้เป็นเจ้า (เอเฟซัส 6:17; ค.พ. 6:2) 

2. โคยใช้เอเฟซัส 6:13-18 ช่วยเด็ก ๆ ท่องจำให้ไค้ว่ายุทธภัณฑ์แต่ละอย่างของพระผู้เป็นเจ้าเป็นสัญ-
ลักษณ์แทนอะไรบาง ให้ท่านพูคช่ือของยุทธภัณฑ์หน่ึงอย่างเม่ือท่านโยนลุงถ่ัวหรอลูกบอลให้กับเด็กคน 
นั้น ให้เด็กคนน้ันบอกความหมายของยุทธภัณฑ์น้ัน แล้วให้พูดถึงยุทธภัณฑ์อกช่ือหน่ึงขณะท่ีโยนลูก 
บอลให้กับเด็กอกคนหน่ึง ซึ่งเด็กคนนั้นจะต้องบอกความหมายของมันและเสือกยุทธภัณฑ์อย่างอื่นอิก 
และทำเช่นน้ีไปเร่ือย ๆ 

3. ถามเด็ก ๆ ว่าซาตานใช้อาวุธรูปแบบใดบ้างในทุกวันนี้เพื่อทำให้เราบาคเจ็บหรือฆ่าเราทางวิญญาณ 
พวกเขาอาจกล่าวถึงส่ิงต่าง ๆ เช่น ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ วิดโอ หนังสือ หรอนิตยสาร การ 
ล่อลวงให้ฝ่าแนพระวาจาแห่ง!!ญญา การล่อลวงไม่ให้ไปโบสถ์ และอ่ืน ๆ สนทนาถึงส่ิงท่ีเด็ก ๆ 
กำลังทำเพื่อทำให้ยุทธภัณฑ์ทางวิญญาณของเขาแข็งแกร่ง เช่น การสวดอ้อนวอนส่วนตัวและกับ 
ครอบครัว การศกษาพระคัมภร์ส่วนตัวและกับครอบครัว การสังสรรค์ในครอบครัว การไปโบสถ์ และ 
อื่น ๆ 

4. สนทนาถึงวิธท่ีโมโรไนใช้กลยุทธสู้กับกองทัพชาวเลมัน ดังที่พบในแอลมา 43:31-42 ใช้กระคานเพ่ือ 
แสคงตำแหน่งของกองทัพชาวนีไฟและชาวเลมัน 
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© แอลมา 43:35-36 
© แอลมา 43:41 
0 แอลมา 43:42 
© แ อ ล ม า 43:50-51 
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5. ร้องหรืออ่านเนื้อร้องของเพลง "กล้าทำส่ิงถูก" (หนังสือเพลงสำหรับเด็ก หน้า 79) หรือ 
"เลือกทางถูก" (หนังสือเพลงสำหรับ,เด็ก หน้า 82) 

ปร ะจักษพยาน แสคงบ่ระจักษพยานถึงความสำคัญของการสวมใส่ยุทธภัณฑ์ของพระผู้เป็นเฉ้ๅเพื่อป้องกันiรๅปีๅกคๆๅม 
ชั่วร้าย 

เ ฌ ะ ? _ า J 9, แนะนำให้เด็ก ๆ ศกษา แอลมา 43:41-54 และ 44:1-4 ที่บานเพื่อเป็นการทบทวนบทเรยนนี้ การอ่านทบาน 
เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนปิด 

98 







จดประสงค์ เพ่ือสอนเด็ก ๆ ว่าเสริภาพที่แท้จริงเกิดจากการต้านทานความชั่วร้ายและการรักษาพระบัญญัติของพระบิดา 
บนสวรรค์ 

การเตรยม 1. ศกษาแอลมา 46, 48 และ 49:21-30 รวมกับการสวดอ้อนวอน แล้วศกษาบทเริยนและตัดสินใจว่า 
ท่านต้องการสอนเรื่องราวในพระคัมภิร์ให้กับเด็กอย่างไร (คู ''การเตริยมบทเริยนของท่าน,' หน้า vi 
และ "การสอนจากพระคัมภร์', หน้า vii) 

2. การอ่านเพ่ิมเติม: แอลมา 47, 49:1-20 
3. เสือกคำถาม เพ่ือการสนทนาและกิจกรรมเสริมสร้างท่ีจะทำให้เด็กมส่วนรวมและช่วยให้พวกเขาบรรลุ 

จุดประสงค์ของบทเริยนมากที่สด 

4. อุปกรณ์ที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภิรมอรมอนสำหรับเด็กแต่ละคน 
ข. ผ้าขาวฝืนใหญ่ (หรือท่านอาจใช้กระดาษฝืนใหญ่หรอกระดานใหญ่ ๆ ก็ได) ไม้หรือเสา และ 

เทปใส 
ค. รูปภาพ 4-39 กัปตันโมโรไนยกป้ายแห่งเสริภาพ (ชุดภาพพระกิตติคุณ 312; 62051) 

ขอแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเรยน เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนเปิด 
กิจกรรมกระต้น แสดงภาพกัปตันโมโรไน ขอให้เด็ก ๆ เปิดพระคัมภรของพวกเขาไปท่ี แอลมา 46 อธิบายว่าเด็ก ๆ จะไค 
ความสนใจ เริยนร้เก่ียวกับชายสองคนผ้ซ่ึงเป็นแม่ทัพท้ังคู่-กัปตันโมโรไนและอแมลิไคยา อแมลิไคยาเป็นชาวนืไฟโดย 

กำเนิด แต่เขาไต้ลมพระผู้เป็นเจ้าอย่างส้ินเชิง จากการโกหก การคดโกง และฆาตกรรม เขาจงกลายมาเป็น 
กษัตริย์ของชาวเลมัน อแมลิไคยาต้องการพิชิตนไฟในการทำสงครามเพ่ือว่าเขาจะไต้กลายเป็นกษัตริย์ 
ปกครองท้ังชาวนไฟและชาวเลมัน 
กัปตันโมโรไนเป็นแม่ทัพของกองทัพชาวนิไฟ เขาเป็นชายท่ีเข้มแข็งและมความสามารถท้ังยังเป็นผู้ท่ีม 
ความรักต่อพระเจ้าและผู้คนของเขา เขาไต้สาบานว่าจะปกป้องผู้คนของเขาจากอแมลิไคยาและกองทัพ 
ชาวเลมันของเขา 
ขณะที่อแมสิไคยาและกองทัพของเขาเตริยมมาโจมตชาวนิไฟ กัปตันโมโรไนก็กำลังเตริยมผู้คนของ 
เขาเพื่อป้องกันตัวเอง 
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บทที่ กัปตันโมโรไนและ 
ป้ายแห่งเสรีภาพ 



ชูผ้าขี้น (หรอกระคาษ) และฉกออกเป็นช้ินใหญ่ ๆ หรอวาคภาพของผ้าขาค บนกระดาษ บอกเด็ก ๆ ว่า 
กัปตันโมโรไนได้ฉิกเสี้อของเขาและทำเป็นธงหรอป้ายที่เขาเรยกมันว่าปืายแห่งเสรภาพ เชิญเด็ก ๆ ให้'อำน 
แอลมา 46:12 พรอมกัน เขยนคำพูดต่อไปน้ีบนเศษผ้าหรอเศษกระดาษท่ีฉกออกมา "เพ่ือเป็นท่ี 
ระลกถงพระผู้เป็นเจ้าของเรา ศาสนาของเรา อิสรภาพของเรา สันติภาพของเรา ภริยาของเรา และลูก 
หลานของเรา,, หากท่านใช้ผ้าห!อกระคาษ ให้เด็ก ๆ ติดธงนั้นกับเสา ขอให้เด็กคนหน่ึงติดธงน้ันไว้หนา 
ห้องเรยน 

เร่ืองราว1ในพระคัมภร์ สอนเด็กถงเร่ืองราวจาก แอลมา 46-48 เก่ียวกับกัปตันโมโรไน ผู้ซึ่งเป็นคนของพระผู้เป็นเจ้าผู้มความ 
สามารถท่ีไคเตรยมผู้คนของเขาเพ่ือป้องกันอิสรภาพและสันติภาพของพวกเขา (ดู "การสอนจากพระกัมภร์" 
หน้า vii เพ่ือจะรูวิธการสอนเร่ืองราวในพระคัมภร์) 

การสนทนาและ ศกษาคำถามและข้อพระคัมภร์อางอิงต่อไปน้ีขณะท่ีท่านเตรยมบทเรยน ใชคำถามท่ีท่านรูสีกว่าจะช่วยให้ 
คำถามเพอ ^ เด็กเข้าใจพระคัมภร์และประยุกต์ใช้หลักธรรมในชิวิตของพวกเขาได้คท่ีสุค การอ่านข้อพระคัมภิร์อ้างอิงกับ 
การประยุกตใช เ ๘ ก ๆ < เ น ะ น 1 ร ุ ย น จ ะ ช ่ ว ย 6 1^ พ ว ก เ ข ๅ ^ | ' บ «ftอค ิคทาง!]ญญา จ ๅทพระส ัuf i f 

• อะไรกำลังคุกคามสันติในบรรดาชาวนไฟ? (แอลมา 45:24; 46:1-2) ทำไมผู้คนมากมายจงติดตาม 
อแมสิไคยา? (แอลมา 46:5) 

• กัปตันโมโรไนทำอะไรเมื่อเขาไดยนถงความขัคแย้งนี้? (แอลมา 46:11-12) หลังจากท่ีกัปตันโมโรไน 
ทำป้ายแห่งเสรภาพแล้ว เขาทำอะไรต่อไป? (แอลมา 46:13,16) 

• กัปตันโมโรไนขอให้ชาวนิไฟทำอะไร? (แอลมา 46:19-20) หนูคิดว่าทำไมคำท่ีเขยนบนป้ายแห่ง 
เสรภาพได้ให้แรงคลใจกับชาวนิไฟ? 

• ผู้คนที่ติคตามโมโรไนทำพันธสัญญาอะไร? (แอลมา 46:21-22) หนูคิคว่าการทำพันธสัญญาน้ีได้ช่วย 
ให้ผู้คนปกป้องอิสรภาพ และศาสนาของพวกเขาอย่างไร? เราได้ทำพันธสัญญาอะไรบ้าง? 

• กัปตันโมโรไนต้องการให้ผู้คนของเขาจดจำสิ่งใด? (แอลมา 46:23-24 ชี้ให้เห็นว่าข้อพระคัมภิร' 
เหล่าน้ีอ้างถงโจเซฟและเส้ือคลุมหลายสีของเขาท่ีอย่ในพันฐสัญญาเติม) 

• การเตรยมของชาวนิไฟแตกต่างจากการเตรยมของชาวเลมันอย่างไร? (แอลมา 48:7) นิไฟพยายาม 
ป้องกันเมองของพวกเขาอย่างไร? (แอลมา 49:2, 4) เราสามารถเตรยมตัวเราเองเพ่ือเอาชนะอิทธิพล 
ของซาตานได้อย่างไร? 

• ชาวนิไฟได้รับการสอนเก่ียวกับการทำสงครามว่าอย่างไร? (แอลมา 48:14) พวกเขาเช่ือว่าพระปีคาบน 
สวรรค์จะทรงทำอะไรเพ่ือพวกเขา? (แอลมา 48:15-16) 

• ศาสดามอรมอนผู้ซ่ึงบันทกเร่ืองราวน้ี เสีกอย่างไรเก่ียวกับกัปตันโมโรไน? (แอลมา 48:11-13, 17-
18) หนูอยากเป็นเหมอนกัปตันโมโรไนในทางใคบ้าง? 

• แม้ว่าชาวนิไฟจะไม่ต้องการทำสงคราม แต่ทำไมพวกเขาจงต่อสู้กับชาวเลมัน? (แอลมา 48:23-24) 
• เกิดอะไรข้ืนกับชาวเลมันในการสู้รบครงสุดท้ายท่ีเมองโนอา? (แอลมา 49:21-25) หนูคิดว่าอะไรให้ 

ความกล้าหาญกับชาวนิไฟท่ีจะสู้รบในสงคราม? อะไรให้ความกล้าหาญกับท่านท่ีจะปกป้องความชอบ. 
ธรรมและอิสรภาพ? 

102 



• หลังจากท่ีชาวเลมันหนไปและชาวนไฟไค้รับการปลดปล่อยจากศัตรูของพวกเขา ชาวนิไฟไค้ทำอะไร? 
(แอลมา 49:28) เราสามารถแสดงความกตัญณูสำหรับอิสรภาพท่ีเราไค้ช่ืนชมอย่างไร? 

กิจกรรม 
เสริมสราง ท่านอาจใช้กิจกรรมต่อไปนี้หนึ่งอย่างหรอมากกว่าในช่วงใดชวงหนึ่งของบทเรยน หรอใช้เป็นการทบทวน 

สรุป หรอ ท้าทาย 
1. ให้เด็ก ๆ ดูภาพกัปตันโมโรไน ทบทวนความสำคัญของการสวมใส่ยุทธภัณฑ์ของพระผู้เป็นเจ้าเพ่ือ 

ป้องกันตัวเองจากความชั่วราย บอกเด็กแต่ละคนว่าพวกเขาถูกส่งมายังโลกโดยพระบิดาบนสวรรค์ 
ในเวลาน้ีเพ่ือปกป้องความชอบธรรมและความจริง ขอให้เด็ก ๆ แจกแจงยุทธภัณฑ์ของโมโรไนแต่ละ 
อย่าง (แอลมา 46:13) และบอกว่ามันแทนยุทธภัณฑ์ทางวิญญาณอะไรบาง (ด ู บทท่ี 25 และเอเฟซัส 
6:11,13-18) 

สายคาด : ความจริง สิ่งนี้หมายถึง การ่เส่ิงถูกและส่ิงผิด รักความจริง ปกป้องคุณธรรม และความ 
สะอาคทางศลธรรม 
ทับทรวง : ความชอบธรรม สิ่งนี้หมายถึงการเสือกสิ่งที่ถูกต้องและทำตามพระเยซูคริสต์ 
โล่ : ศรัทธา สิ่งนี้หมายถึงศรัทธาในพระเจ้าพระเยซูคริสต์ 
หมวกเหล็ก : ความรอด สิ่งนี้หมายถงการไค้รับการพิพากษาว่ามค่าควรที่จะอาศัยอยู่กับพระบิดาบน-
สวรรค์ตลอดไป 
คาบ ะ พระวิญญาณ หรือพระวิญญาณบริสุทธิ สิ่งนี้หมายถึงการไค้รับการนำทางโดยพระวิญญาณ-
บริสุทธิและโดยพระคำท่ีไค้รับการคลใจของพระเยซูคริสต์ 

รองเท้า : ความพร่ังพร้อมของพระกิตติคุณแห่งสันติ สิ่งนี้หมายถึงความเข้าใจพระกิตติคุณเพื่อว่าเราจะ 
เดินในทางตรงและแคบ 
แจกสำเนาเอกสารแจกของบทเริยนน้ีกับเด็กแต่ละคน และทำงานกับเด็กในการเติมคำในช่องว่างซ่ึง 
อย่ในกระคาษของพวกเขา ให้เด็กแต่ละคนเซ็นช่ือของเขาหรือเธอข้างล่าง เชิญเด็กสองคนให้ออกมา 
หน้าช้ันเริยนและยกป้ายแห่งเสริภาพซ่ึงไค้ใช้ในระหว่างกิจกรรมกระต้นความสนใจ ให้ทุก ๆ คนอ่าน 
ประโยคสุดท้ายออกเสียง "ข้าพเจ้าพร้อมท่ีจะต้านทานลูกดอกไฟของคนช่ัวร้าย,, และสนทนาว่าประโยค 
นี้หมายความว่าอย่างไร ให้เด็ก ๆ เอากระดาษ "ยุทธภัณฑ์ของพระผู้เป็นเจ้า,, ไปบ้านเพ่ือให้ครอบครัว ดู 

2. แสดงธงประเทศของท่าน อธิบายว่าธงเป็นเคร่ืองเสือนใจท่ียอดเย่ียมทุก ๆ ประเทศมธงท่ีเป็นสัญลักษณ์ 
ต่อผู้คนว่าพวกเขาเป็นใครและประเทศของเขามสิ่งใคเป็นเอกลักษณ ์ ให้กระดาษหรือผ้าและอุปกรณ์ใน 
การระบายสีกับเด็ก ๆ และให้พวกเขาออกแบบธงของตัวเองท่ีจะแสดงบางส่ิงท่ีมความสำคัญต่อพวก 
เขา เช่น พวกเขาเป็นใคร พวกเขาชอบอะไร พวกเขาหวังท่ีจะเป็นอะไร และอะไรเป็นเอกลักษณ์ของ 
พวกเขา ท่านอาจแบ่งปีนสัญลักษณ์บางอย่างที่ใช้แทนสิ่งเหล่านี้ 

3. สนทนาหลักแห่งความเช่ือข้อท่ีสิบสอง และช่วยพวกเขาท่องจำข้อนิ 
4. ร้องหรืออ่านเนื้อร้องของเพลง "รักษาพระบัญญัติ" (หนังสือเพลงลำหรับเด็ก หน้า 74) 

บทที่ 26 
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ประจักษ์พยาน แสดงประจักษ์พยานว่าอิสรภาพเป็นพรท่ีย่ิงใหญ่อย่างหน่ึง เป็นพยานว่าเราได้รับอิสรภาพท่ีแท้จริงเม่ือเรา 
ตานทานความช่ัว!,ายและทำตามพระบัญญ่ตของพระบิดาบนสวรรค์ 

แนะนำ 1 แนะนำใหเด็ก ๆ ศกษา แอลมา 48:11-13, 17-18 ที่บานเพื่อเป็นการทบทวนบทเรยนนี้ 
การอ่านท่ีบาน ^ ๘ 4 6, ร/ 9/ เชญเดกคนหนง เหสวดออนวอนบด 
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ฉันจะสวมใส่ยุทธภัณฑ์ทั้งชุด 
ของพระผู้เป็นเจ้า 

ฉันจะคาดเอวของฉันด้วย   

ฉันจะปกปิดหัวใจของฉันด้วยทับทรวงแห่ง  
ฉันจะสวมรองเท้าด้วย _ 

ฉันจะถือโล่แห่ง  
ฉันจะปกปิดศีรษะของฉันด้วยหมวกเหล็กแห่ง  
ฉันจะถือดาบแห่ง   
ฉันพร้อมแล้วที่จะยืนหยัดต่อสักบลูกดอกไฟของคนชั่วร้าย  

(ด ู เอเฟซัส 6:11-17; คำสอนและพันธสัญญา 27:15-18) 



จุดประสงค เพื่อสอนเด็ก ๆ ว่าการทำตามตัวอย่างและคำสอนของคุณพ่อคุณแม่ผู้ชอบธรรม จะให้พลังกับเราในการ 
ปกป้องความจริงและความถกต้อง 

การเตรยม 1. ศกษา แอลมา 53:10-23 และ 56:1-58:27 ร่วมกับการสวดอ้อนวอน แลัวศกษาบทเรยนและตัดสินใจ 
ว่าท่านต้องการสอนเรื่องราวในพระคัมภรไห้กับเด็กอย่างไร (ค ู "การเตรยมบทเรยนของท่าน,, หนา vi 
และ "การสอนจากพระคัมภร์" หน้า vii) 

2. การอ่านเพ่ิมเติม ะ แอลมา 24 
3. เสือกคำถาม เพื่อการสนทนาและกิจกรรมเสริมสรางที่จะทำให้เด็กมส่วนร่วมและช่วยให้พวกเขาบรรลุ 

จุดประสงค์ของบทเรยนมากที่สุด 

4. อุปกรณ์ที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภรมอรมอนสำหรับเด็กแต่ละคน 
ข. รูปภาพ 4-33 ชาวแอนไท-นไฟ-ลไฮ กำลังฝืงคาบของพวกเขา (ชุดภาพพระกิตติคุณ 311; 

62565) และ 4-40 นักรบหนุ่มสองพันคน (ชุดภาพพระกิตติคุณ 313; 62050) 

ขอแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเรยน 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

เชิญเด็กคนหนงให้สวดอ้อนวอนเปิด 
แสดงรูปภาพชาวแอน1ไท-น1ไฟ-ลไฮ กำลังตงคาบของพวกเขา เตอนเด็ก ๆ ว่าพวกเขาไต้เรยนร้เกี่ยวกับ 
ผู้คนที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้เมื่อหลายสัปดาห์ก่อน (ด ู บทท่ี 19) ถามคำถามต่อไปน้ีกับเด็ก ๆ ะ 
• ชาวแอนไท-นไฟ-ลไฮคอใคร? ทำไมพวกเขาจพัเงคาบ? 

ให้เด็กคนหนึ่งอ่าน แอลมา 24:19 อธิบายว่าชาวแอนไท-นไฟ-ลไฮ ไคสร้างตัวอย่างอันคเลิศสำหรับ 
ลูก ๆ ของพวกเขา 

เชิญเด็กให้เล่าตัวอย่างของหลักธรรมท่ีสำคัญ เช่น ความซ่ือสัตย์ ความเมตตากรุณา การจ่ายส่วนสิบ การ 
รักษาวันแซบัธให้ศักคิสิทธิ และอ่ืน ๆ ซึ่งพวกเขาไต้เรยนรูจากคุณพ่อคุณแม่ของพวกเขา และเล่าว่าการ 
เช่ือฟิงหลักธรรมเหล่าน้ันเป็นพรต่อพวกเขาอย่างไร 
อธิบายว่าพระบิคาบนสวรรค์ทรงประทานคุณพ่อคุณแม่ให้เราเพ่ือท่ีท่านทงสองจะรัก สอน และนำทางเรา 
ตลอดชิวิตของเรา อธิบายว่าในระหว่างบทเรยนน้ีเด็ก ๆ จะเรยนร้'ว่านักรบหนุ่มสองพันคนผู้ซ่ึงเป็นบุตรชาย 
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สองพันคน 



บทท่ี 26 

เร่ืองราว1ในพระคมภร์ 

การสนทนาและ 
คำถามเพื่อ 
การประยุกต์ใช้ 

ของชาวแอนไท-นไฟ-ลไฮ ไค้ใช้คำสอนและตัวอย่างของบิคามารคาที่ชอบธรรมของพวกเขาในการ 
รักษาพันธสัญญาเพื่อปกป้องเสรภาพของพวกเขาอย่างไร 
(หมายเหตุ: หากเด็กคนใดกำลังไค้รับการเล้ียงดูโดยคุณป่คุณย่าคุณตาคุณยาย หรอคนอ่ืน ๆ จงปรับ 
บทเรยนน้ีเพ่ือให้ครอบคลุมถึงอิทธิพลท่ีสำคัญของพวกเขาควย) 
ใช้รูปภาพในเวลาท่ีเหมาะสมเพ่ือสอนเด็ก ๆ ถึงเรื่องราวของเลามันกับนักรบหนุ่มสองพันคนจาก แอลมา 
53,56-58 (คู "การสอนจากพระคัมภร์" หน้า vii เพ่ือจะรูวธิการสอนเร่ืองราวพระคัมภร์) เน้นว่าคน 
หนุ่มเหล่าน้ีไค้ทำตามคำสอนของบิดามารคาของพวกเขาและรักษาชวิตรอคจากสงครามไค้อย่างไร 
ศกษาคำถามและข้อพระคัมภร์อ้างอิงต่อไปน้ีขณะท่ีท่านเตรยมบทเรยน ใช้คำถามท่ีท่านรูสิกว่าจะช่วยให้ 
เด็กเข้าใจพระคัมภร์และประยุกต์ใช้หลักธรรมในชวิตของพวกเขาไค้คท่ีสุค การอ่านข้อพระคัมภร์อ้างอิงกับ 
เด็ก ๆ ในช้ันเรยนจะช่วยให้พวกเขาไค้รับข้อคิคทางปีญญาจากพระคัมภร์ 
• บิคามารคาของนักรบหนุ่มสองพันคนไค้ทำพันธสัญญาอะไรไว้? (แอลมา 53:10-12) ทำไมพวกเขาจง 

คิดเกี่ยวกับการฝ่า'ฝืนพันธสัญญานี้? (แอลมา 53:13) ทำไมเลามันจึงไม่ต้องการให้ชาวแอนไท-นไฟ-
ลไฮ ช่วยในการสู้รบกับชาวเลมัน? (แอลมา 53:14-15) ทำไมการรักษาพันธสัญญาของเราจึงสำคัญ? 

• ทำไมคนหนุ่มสองพันคนจึงตัดสินใจที่จะสู้รบ? (แอลมา 53:16) นักรบหนุ่มเหล่านี้ไค้ทำพันธสัญญาว่า 
จะสู้รบเพ่ือส่ิงใค? (แอลมา 53:17) 

• คนหนุ่มเหล่าน้ีเหมือนกับอะไร? (แอลมา 53:20-21) การ "เอาจริงอย่ตลอคเวลากับอะไรก็ตามท่ี 
[หนู] ไค้รับมอบหมาย" หมายความว่าอย่างไร? ในทางใดบางท่ีหนูสามารถเอาจริงและเดินอย่างชอบ-
ธรรมต่อพระพักตร์พระเจ้า? 

• บิดาช่วยบุตรของพวกเขาโดยไม่ฝ่าฟืนพันธสัญญาที่จะไม่สู้รบอย่างไร? (แอลมา 56:27) คุณพ่อคุณแม่ 
ของหนูไค้ให้การสนับสนุนแก,หนูอย่างไรบาง? 

• ฮลามันบอกโมโรไนเก่ียวกับพลังและความกลาหาญของนักรบหนุ่มเหล่าน้ีว่าอย่างไรบาง? มารคาของ 
พวกเขาสอนอะไรแท่พวกเขา? (แอลมา 56:46-48) ทำไมพวกเขาจึงไม่กลัวความตาย? คุณพ่อคุณแม่ 
ของหนูพยายามท่ีจะเตรยมหนูให้มความกอ้าหาญและมศรัทธาท่ีจะเผชิญกับการห้าทายอย่างไรบาง? 

• สิ่งใคให้พลังและความกลาหาญกับนักรบหนุ่มสองพันคนในการทำสงคราม? (แอลมา 57:26-27; 
58:39-40) 

• นักรบหนุ่มเหล่านี้ทำตามเลามันอย่างไร? (แอลมา 57:21) มันหมายความว่าอย่างไรที่จะทำตามอย่าง 
"เคร่งครัค"? ทำไมจึงสำคัญที่จะทำตามคำแนะนำของผูนำและคุณแม่ของหนูอย่างเคร่งครัค? 

• นักรบหนุ่มสองพันคนทำอะไรเมื่อพวกเขาต้องการพลัง? (แอลมา 58:10) คำสวดอ้อนวอนของพวกเขา 
ไค้รับคำตอบอย่างไร? (แอลมา 58:11) เชิญสมาชิกช้ันเรยนให้เล่าประสบการณ'เม่ือพวกเขาหรอ 
สมาชิกในครอบครัวเคยไค้รับการกระต้นเตอนจากพระวิญญาณบริสทธ 

• ศรัทธาและความกอ้าหาญท่ีย่ิงใหญ่ของชายหนุ่มเหล่าน้ีไค้รับรางวัลตอบแทนอย่างไร? (แอลมา 56:56; 
57:25; 58:39) พลังใดช่วยให้พวกเขาให้รอดจากความตาย? (แอลมา 57:26-27; 58:40) 
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กิจกรรม 
เสริมสราง ท่านอาจใช้กิจกรรมต่อไปนี้หนึ่งอย่างหรอมากกว่าในช่วงใดช่วงหนึ่งของบทเรยน หรอใช้เป็นการทบทวน 

สรุป หรอ ท้าทาย 
1. ทำสำเนาเอกสารแจกซึ่งอยู่ท้ายบทเรยนสำหรับเด็กแต่ละคนเพื่อนำกลับบ้าน 
2. ให้เด็กอาสาสมัครเติมประโยคต่อไปน้ีให้สมบูรณ์: 

ฉันสามารถเป็นเหมอนนักรบหนุ่มโดยฉัน  
ฉันสามารถเป็นเหมอนนักรบหนุ่มโดยการระลกว่าคุณแม่ของฉันสอนฉันให้ 
ฉันชื่นชมในความ ที่สุคเกี่ยวกับนักรบหนุ่ม 

ในเร่ืองของนักรบหนุ่มสองพันคน ส่วนที่ฉันชื่นชอบมากที่สุคคอ 
3. กระตุ้นให้เด็ก ๆ ทำเครื่องหมายข'อที่พวกเขาชื่นชอบในพระคัมภร์ของตัวเองเกี่ยวกับนักรบหนุ่มสอง 

พันคน พวกเขาอาจต้องการเสือกจากตัวอย่างต่อไปน้ี: 
แอลมา 53:20-21 
แอลมา 56:45-48 
แอลมา 57:21, 25-27 
แอลมา 58:10-11 
แอลมา 58:39-40 

4. ช่วยเด็ก ๆ ท่องจำหลักแห่งความเชื่อข้อที่ห้า (ด ู โมไซยา 13:20) 
5. ร้องหรออ่านเนื้อร้องของเพลง "เราจะนำความจริงไปท่ัวหล้า" (หนังสือเพลงสำ}iรับเด็ก หนา 92) 

"กล้าทำส่ิงลูก" (หนังสือเพลงสำหรับเด็ก หน้า 79) หรอ "เร่ืองในพระคัมภิร์มอรมอน" (หนังสือเพลง 
สำหรับเด็ก หน้า 64) ท่อนที่ 6 

ประจักษ์พยาน แบ่งปีนประจักษพยานของท่านเก่ียวกับพรท่ีมาโดยการทำตามคำสอนและตัวอย่างท่ีชอบธรรมของคุณแม่ 
ของเรา 

แนะนำ 1 แนะนำให้เด็ก ๆ ศกษาแอลมา 53:16-21, 56:45-48 และ 57:25-27 ที่บ้านเพื่อเป็นการทบทวนบทเรยน 
การอ่านท่ีบ้าน ฎ 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนปิด 
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นีไฟและลีไฮในคุก 

จุดประสงค ์ เพ่ือกระตุ้นเด็ก ๆ ให้รพระผู้ช่วยให้รอดเป็นรากฐานของชีวิต โดยการเสือกท่ีจะดำรงชีวิตตามคำสอนท)อง 
พระองค์ 

การเตรียม 1. สืกษา สิลามัน 5 ร่วมกับการสวค^อนวอน แสัวสืกษาบทเรียนและตัดสินใจว่าท่านต้องการสอนเรือง_ 
ราวในพระคัมภีร์ให้กับเด็กอย่างไร (คู "การเตรียมบทเรียนของท่าน" หน้า vi และ "การสอนจากพระ-
คัมภีร์" หน้า vii) 

2. เสือกคำถาม เพื่อการสนทนาและกิจกรรมเสริมสร้างที่จะทำให้เด็กมีส่วนร่วมและช่วยใน้พวกเขาบรรลุ 
ชุดประสงค์ของบทเรียนมากที่สุค 

3. อุปกรณ์ที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภีร์มอรมอนสำหรับเด็กแต่ละคน 
ข. หิน ทราย หรอเกลือ และฝากล่องหรือกะทะแบน 
ค. รูปภาพ 4-41 นีไฟและลีไ®ในคุก 

ข้อนนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเรียน 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอัอนวอนเปีค 

อธิบายว่าก่อนท่ีจะสร้างอาคารน้ัน คนงานจะต้องสร้างฐานอันแข็งแกร่งของอาคารเสียก่อนเพ่ือรับน้ัๅหนัก 
ให้เด็ก ๆ เปรียบเทียบความม่ันคงของฐานท่ีเป็นหินกับฐานท่ีเป็นทราย เอาหินท่ีใหญ่ปานกลางกับฝากส่อง 
หรือกะทะท่ีมีทรายหรือเกลือใส่ไว้ในน้ันมาวางบนโต๊ะ เป่าหินแต้วเป่าทรายหรือเกลือ 
ถามเด็ก ๆ ว่าหากพวกเขาสร้างบ้านทำไมพวกเขาจงเสือกใช้หินเป็นฐานมากกว่าที่จะใช้ทราย อธิบายว่า 
พระคัมภีร์ใต้เปรียบพระเยซูคริสต์เป็นเหมือนกับศิลาซึ่งเป็นฐานอันมั่นคงที่เราจะสรัๅงชีวิตบนนั้น 1รๅส^ๅง 
ชีวิตของเราบนฐานหินของพระคริสต์เมื่อเราเลือกที่จะดำรงชีวิตตามคำสอนของพระองค์ 
ร้องเพลง "คนมีปีญญาและคนโง่" (หนังสือ,เพลงสำหรับ,เด็ก หน้า 131) ท่านอาจต้องการขอให้คณะนักร้อง 
ประสานเสียงปฐมวัยมาท่ีช้ันเรียนและช่วยเด็ก ๆ ร้องเพลงนี้ ท่านสามารถเปิดเทปหรือให้สมาชิกชั้นเรียน 
อ่านเนื้อร้องพร้อมกัน 

ในเรื่องนี้นีไฟและ?nฮไต้สร้างชีวิตของพวกเขาไว้บนรากฐานของพระผู้ช่วยใ$รอด ซึ่ง•หมายความว่า 
พวกเขามีประจักษ์พยานที่เข้มแข็งในพระเยซูคริสต์ พวกเขาช่วยชาวเลมันให้ไต้รับประจักบ์พยานใน 
พระองค์ต้วย เราเองกีสามารถสร้างชีวิตของเราบนรากฐานที่มั่นคงเพียงอย่างเคียวไต้เช่นกันนั่นสือ 
บนพระเยซูคริสต์ 
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บทที่ 28 

เร่ืองราวในพระคัมภิร์ 

การสนทนาและ 
คำถามเพื่อ 
การประยุกต์ใช้ 

สอนเด็ก ๆ เก่ียวกับเร่ืองราวของนํไฟและลไฮซ่ึงอยู่ใน เลามัน 5 (คู "การสอนจากพระคัมภิร์" หนำ vii 
เพ่ือจะร้วิธการสอนเร่ืองราว1ในพระคัมภร') เน้นว่าชายท่ีซ่ือสัตย์ท้ังสองคนน้ีไค้ทำให้พระเยซูคริสต์เป็น 
รากฐานในชวิตของพวกเขาอย่างไร 
ศึกษาคำถามและข้อพระคัมภิร์อ้างอิงต่อไปนี้ขณะที่ท่านเตรยมบทเรยน ใช้คำถามท่ีท่านเสกว่าจะช่วยให้ 
เด็กเข้าใจพระคัมภร์และประยุกต์ใช้หลักธรรมในชิวิตของพวกเขาไค้คท่ีสุค การอ่านข้อพระคัมภร'อ้างอิงกับ 
เด็ก ๆ ในช้ันเรยนจะช่วยให้พวกเขาไค้รับข้อคิคทางปีญญาจากพระคัมภิร' 
• เลามันคอใคร? (เลามัน 2:2) ทำไมเลามันจึงตั้งชื่อลูกชายของเขาว่านไฟและลไฮ? (เลามัน 5:6) 
• เรารับช่ือของใครมาไวกับตัวเราเม่ือเราไค้รับบัพติศมา? (2 นํไฟ 31:13) เราสามารถเป็นเหมอนกับ 

พระเยซูคริสต์มากข้ีนไค้อย่างไร? 
• ทำไมนํไฟจึงเลิกการเป็นหัวหน้าผู้พิพากษา? (เลามัน 5:2-4) 
• พระเยซูคริสต์ทรงทำให้เรารอดจากบาปของเราไค้อย่างไร? (เลามัน 5:9-10) เราต้องทำส่ิงใคเพ่ือท่ี 

พระเยซูคริสต์จะทรงสามารถไถ่เราจากบาปของเรา? (เลามัน 5:11) 
• มันหมายความว่าอย่างไร ที่ "จะต้องสร้างรากฐานของลูกบนศิลาของพระผู้ไถ่ของเราผู้คอพระคริสต์ 

พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า"? (เลามัน 5:12) ทำไมพระเยซูคริสต์จึงเป็นรากฐานอันแน่นอนเพยงอย่าง 
เคยวของเรา? หนูสามารถทำให้พระเยซูเป็นรากฐานของชวิตหนูไค้อย่างไร? 

• ปีจจุบัน ซาตาน "ส่งลมอันมพลัง...หอก [และ] ลูกเห็บ" ของเขา มาสู่แต่ละคนและครอบครัวอย่างไร? 
มารมพลังเหนอกว่าคนท่ีสร้างชวิตบนรากฐานของพระคริสต์มากแค,ไหน? (เลามัน 5:12) 

• คำสอนของเลามันมผลกระทบต่อนไฟและลไฮอย่างไร? (เลามัน 5:13-14) คุณพ่อคุณแม่ของหนูสอน 
อะไรท่ีไค้ช่วยหนูในชวิตของหนู? 

• แสคงภาพนไฟและลไฮในคุก นไฟและลไฮไค้รับการปกป้องในคุกอย่างไร? (เลามัน 5:22-23) เรา 
อาจไค้รับความช่วยเหลออย่างไรบ้างหากเรามค่าควร? 

• พระเยซูคริสต์ทรงติดต่อกับชาวเลมันท่ีอยู่ในคุกอย่างไร? (เลามัน 5:29-30) พระสุรเสืยงน้ันเป็นแบบ 
ใด? พระเจ้าตรัสกับชาวเลมันว่าอย่างไร? (เลามัน 5:29,32) 

• อรนาแคบบอกให้ชาวเลมันทำส่ิงใดเพ่ือว่าเมฆแห่งความมืดจะไค้หายไป? (เลามัน 5:41) เกิดอะไร1ขน 
กับชาวเลมันหลังจากความมืดไค้กระจายออกไปแอ้ว? (เลามัน 5:43-47) หนูคิด'ว่าหนูจะร้สิก 
อย่างไรอ้าหากหนูอยู่ท่ีน่ัน? เราร้สืกอย่างไรเม่ือมพระวิญญาณในชวิตของเรา? ให้เด็กเล่าประสบการณ์ 
เม่ือพวกเขาร้สืกถงพระวิญญาณในชวิตของพวกเขา 

• ใครปรากฏต่อชาวเลมัน? (เลามัน 5:48) ชาวเลมันทำอะไรหลังจากเห็นเทพ? (เลามัน 5:50) 

• ผู้ที่เปลี่ยนใจเลื่อมใสเหล่านั้นไค้เปลี่ยนการกระทำของพวกเขาอย่างไร? (เลามัน 5:51-52) เราสามารถ 
ดำรงชวิตในทางใคบ้างที่จะแสดงว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นรากฐานของประจักษ์พยานของเรา? 

กิจกรรม 
เสริมสร้าง ท่านอาจใช้กิจกรรมต่อไปนี้หนึ่งอย่างหรอมากกว่าในช่วงใดช่วงหนงของบทเรยน หรอใช้เป็นการทบทวน 
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สรุป หรอ ท้าทาย 
1. ช่วยเด็ก ๆ ท่องจำคำพูดต่อไปนี้จาก ฮลามัน 5:12 "จงจำไว้ ..จงจำไว้ว่าลูกจะต้องสรางรากฐานของลูก 

บนศิลา1ของพระผู้ไถ่1ของเราผู้สือพระคริสต์ พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า,, ท้าทายเด็ก ๆ ใหท่องจำท้ังข้อ 
ในระหว่างสัปดาห์น้ี 

2. ทบทวนหลักแห่งความเช่ือข้อท่ีส่ี และช่วยเด็ก ๆ ท่องจำ ช่วยให้พวกเขาเข้าใจถงวิธที่หลักธรรมและ 
พิธการแห่งพระกิตติคุณช่วยให้เราสร้างชวิตบนรากฐานของพระเยซูคริสต์ 

3. ร้องหรออ่านเนื้อร้องของเพลง "ทำตามศาสดา" (หนังสือเพลงสำหรับเด็ก หน้า 62) หรอ "รักษา 
พระบัญญัติ" (หนังสอเพลงสำหรับเด็ก หน้า 74) 

สรป 
ประจักษ์พยาน 

แนะนำ 
การอ่านท่ีบ้าน 

แสดงประจักษ์พยานถงพระผู้ช่วยให้รอดและอิทธิพลของพระองค์ในชวิตของท่าน เล่าว่าประจักษ์พยานของ 
ท่านไค้ให้พลังและความเข้มแข็งกับท่านที่จะต้านทานการล่อลวงของซาตานได้อย่างไร ท้าทายเด็ก ๆ ให้ 
สร้างชวิตของพวกเขาบนรากฐานของพระเยซูคริสต์โดยการเสือกที่จะดำรงชวิตตามคำสอนของพระองค์ 
และพยายามตลอดเวลาท่ีจะเป็นเหมอนกับพระองค์มากข้ืน 
แนะนำให้เด็ก ๆ ท่องจำ ฮลามัน 5:12 ที่บ้าน เพ่ือเป็นการทบทวนบทเรยนบทน้ี 
เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนปิด 
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จดประสงค  ์ เพ่ือสอนเด็ก ๆ ว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงส่งศาสดามาเพื่อสอนเราเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอค ซึ่งช่วยให้เรา 
กลับใจ และเสือนเราถงส่ิงท่ีจะมาถง 

การเตรืยม 1. ศกษา เลามัน 6:18-23 และ 7-9 ร่วมกับการสวดอ้อนวอน แอ้วศกษาบทเรยนและตัดสินใจว่าท่าน 
ต้องการสอนเรื่องราวในพระคัมภีร์ให้กับเด็กอยางไร (คู "การเตรยมบทเรยนของท่าน" หน้า vi และ 
"การสอนจากพระคัมภีร์" หน้า vii) 

2. เสือกคำถาม เพ่ือการสนทนาและกิจกรรมเสริมสร้างท่ีจะทำให้เด็กมส่วนร่วมและช่วยให้พวกเขาบรรลุ 
จุดประสงค์ของบทเรยนมากที่สุด 

3. อุปกรณ์ที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภีร์มอรมอนสำหรับเด็กแต่ละคน 
ข. สำเนารอยเท้าซึ่งอยู่ท้ายบทเรยนนี้ เจ็ดสำเนา เขยนคำต่อไปน้ีบนรอยเห้าแต่ละอัน: 

จงทำตามศาสดา ฟาน ร ู ทาง 
ค. สำเนาคำพูดของศาสดาที่มชวิตอยู ่ (จากการประชุมใหญ่ซ่ึงลงในนิตยสารเลยโฮนา) 
ง. รูปภาพศาสดาที่มชวิตอยู่ 

ข้อแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บฑเรยน 
กิจกรรมกระต้น 
ความสนใจ 

เร่ืองราวในพระคัมภิร์ 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนเปิด 
ก่อนเริ่มชั้นเรยน เอารอยเทาท่ีเป็นกระคาษมาติดไว้ท่ีพ้ืน โดยควรตัวหนังสือลง และเรยงอยางไรก็ไค ให้ 
รอยเห้าน้ันมุ่งไปท่ีภาพของศาสคาท่ีมชิวิตอยู่ ขอให้เด็ก ๆ เดินตามรอยเท้าน้ัน แอ้วรวบรวมรอยเท้าน้ันมา 
จัคเรยงให้ถูกต้อง ให้ช้ันเรยนอ่านคำท่ีเขยนไว้ออกเสียง อธิบายว่าหากเราเช่ือหัเงคำเหล่าน้ี เราจะรู1ความ 
จริงและจะไม่ถูกหลอกอธิบายว่าบทเรยนน้ีเป็นเร่ืองเก่ียวกับศาสคานไฟซ่ึงเป็นบุตรของเลามัน นไฟร้ว่าม 
การฆาตกรรมเกิดข้ีนและรูว่าใครคือ ฆาตกรโดยท่ีไม่ไคเห็นเหตุการณ์จริง บอกเด็ก ๆ ว่าเมื่อพวกเขา 
เรยนร้มากข้ืนเก่ียวกับศาสดานไฟ พวกเขาก็สามารถทำให้ความเช่ือม่ันในคำของศาสดาท่ีมชิวิตอยู่เข้มแข็ง 

สอนเด็ก ๆ ถงเร่ืองราวการเสือนและประสบการณ์ของนิไฟจาก เลามัน 7-9 (ดู "การสอนจากพระ-
คัมภร์" หน้า vii เพ่ือจะเวิธีการสอนเร่ืองราวในพระคัมภีร์) เน้นว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงส่งศาสดา 
มาเพ่ือสอนเราเก่ียวกับพระผู้ช่วยให้รอด ช่วยเราให้พบกับความสุข ช่วยเราให้กลับใจ และเสือนเราถงส่ิงท่ี 
จะมาถง 
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การสนทนาและ 
คำถามเพื่อ 
การประยูกต์ใช้ 

ศกษาคำถามและข้อพระคัมภร์อ้างอิงต่อไปน้ีขณะท่ีท่านเตรยมบทเรยน ใช้คำถามท่ีท่านร้สีกว่าจะช่วยให้ 
เด็กเข้าใจพระคัมภร์และประยุกต์ใช้หลักธรรมในชวิตของพวกเขาไค้คท่ีสุค การอ่านข้อพระคัมภร์อ้างอิงกับ 
เด็ก ๆ ในชนเรยนจะช่วยให้พวกเขาไค้รับข้อคิดทางปีญญาจากพระคัมภร์ 
• โจรแกคิแอนทันคอใคร ? (เลามัน 6:18) พรรคน้ีทำการสาบานว่าอย่างไร? ( เ ลามัน 6:21-22) โจร 

แกคิแอนทันไค้กระทำส่ิงช่ัวร้ายอะไรบ้าง? (เลามัน 6:23) 

• นิไฟทำอะไรเนื่องจากความชั่วร้ายของผู้คน? ( เ ลามัน 7:6-7,10) ผู้คนทำอะไรเมื่อพวกเขาเห็น 
นิไฟอยู่บนหอสูง? (เลามัน 7:11-12) 

• นิไฟพูดอะไรกับผู้คน? (เลามัน 7 :13-18) หนูคิดว่าทำไมเขาจงพูดเก่ียวกับการกลับใจ? เราต้องทำ 
อะไรบ้างเพ่ือท่ีจะกลับใจ? 

• นิไฟพูดว่าอะไรจะเกิดขี้นกับผู้คนหากพวกเขาไม่กลับใจ? ( เ ลามัน 7 :19 ,22) นิไฟร้ไค้อย่างไร 
ว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขี้น? (mามัน 7:29) ศาสดาคนอ่ืน ๆ เคยกล่าวว่าอะไรจะเกิดข้ีนกับเราบ้างหากเรา 
ไม่กลับใจ? การฟิงคำของศาสดาท่ีมชวิตอยู่สามารถช่วยเราในชวิตของเราไค้อย่างไร? (ค.พ. 21:4-6) 

• พวกผู้พิพากษาตอบสนองต่อคำสอนของนิไฟอย่างไร? (ฮลามัน 8:1) ผู้คนบางคนปกป้องนิไฟ 
อย่างไร? ทำไมบางครั้งจงต้องใช้ความกล้าหาญที่จะยนหยัดเพื่อความจริง? เราสามารถทำส่ิงใดไค้บ้าง 
เพ่ือสนับสนุนศาสดาท่ีมชวิตอยู่? 

• ศาสดาผู้บริสุทธิทุกคนเป็นพยานถงสิ่งใด? (เลามัน 8:14-16) ศาสดาท่ีมช่วิตอยู่สอนเราเก่ียวกับ 
พระเยซูคริสต์ว่าอย่างไร? (ท่านอาจต้องการแบ่งปีนคำพูดสน ๆ ของศาสดาที่มช่วิตอยู่ที่พูคถงพระเยซู-
คริสต์) 

• นไฟบอกผู้คนเกี่ยวกับหัวหน้าพิพากษาว่าอย่างไร? (เลามัน 8:27-28) นิไฟร้ไค้อย่างไรว่าเกิดอะไร 
ขี้น? 

• ชายห้าคนคิดอย่างไรขณะที่พวกเขาวิ่งไปที่บัลลังก์พิพากษา? (เลามัน 9:2) เราจะร้ไค้อย่างไรว่าใน 
ที่สุคชายห้าคนนี้เชื่อคำพูดทั้งหมดของนิไฟ? (เลามัน 9:4-5,39) เราสามารถทำส่ิงใดไค้บ้างเพ่ือทำให้ 
ประจักษ์พยานในศาสดาที่รชวิตอยู่เข้มแข็ง? 

• ผู้พิพากษาคนอื่น ๆ พยายามท่ีจะชักจูงผู้คนให้เช่ือว่านิไฟเป็นศาสดาปลอมอย่างไร? (เลามัน 9:16) 
นิไฟตอบสนองต่อการกล่าวหานั้นอย่างไร? (เลามัน 9:25-35) 

• การเปิดเผยของนิไฟมผลกระทบต่อคนบางคนอย่างไร? (เลามัน 9:39-41) หนูเคยไค้รับพรจากการทำ 
ตามศาสดาอย่างไรบ้าง? ท่านอาจใช้กิจกรรมเสริมสร้าง 3 เพ่ือช่วยให้เด็กเข้าใจบทบาทของศาสดา 

ท่านอาจใช้กิจกรรมต่อไปนี้หนื่งอย่างหรอมากกว่าในช่วงใดช่วงหนื่งของบทเริยน หรอใช้เป็นการทบทวน 
สรุป หรอ ทาทาย 
1. ให้เด็ก ๆ เล่นบทบาทสมมุติจากเร่ืองราวใน เลามัน 8-9 
2. อ่านและสนทนาข้อความต่อไปนี้ของเอ็ลเดอร์เจมส์ อ. เฟาสท์ะ 
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เสริมสร้าง 



บทที่ 29 

"เราไค้รับสัญญาว่าประธานของศาสนาจักรฯ จะไค้รับการนำทางเพ่ือเราทุกคนในฐานะท่ีท่านเป็น 
ผู้เปิดเผยของศาสนาจักรฯ ความปลอดภัยของเราข้ืนอยู่กับการเอาใจใส่ต่อคำท่ีท่านพูด และทำตาม 
คำแนะนำของท่าน" (in Conference Report, Oct 1989, or Ensign1 Nov. 1989, p. 10; see 
also D&c 21:4-6) 

3. สนทนาถงวิธท่ีศาสดาในยุคสุดท้ายยังคงเปิดเผยความเท่ีไค้รับจากพระบิดาบนสวรรค์ต่อไป ให้ต''วอยาง 
การเปิดเผยในยุคสุดท้ายบางอย่าง เช่น พระวาจาแห่งปีญญา (ด ู ค.พ.89) และสนทนาว่าศาสดาเป็นพร 
ต่อชีวิตของผู้ที่ทำตามพวกเขาอย่างไร อ่านคำพูดของศาสดาที่มีชีวิตอยู่จากคำพูดการประชุมใหญ่ที่ 
ผ่านมา (ดู นิตยสารเลยโฮนา ฉบับท่ีลงคำพูดการประชุมใหญ่) ถามเด็ก ๆ ว่าพวกเขาสามารถไค้รับพร 
โดยการทำตามคำแนะนำของศาสดาไค้อย่างไร 

4. ทบทวนหลักแห่งความเช่ือข้อท่ีเก้าและช่วยเด็ก ๆ ท่องจำ 
5. ร้องหรออ่านเนื้อร้องของเพลง "เสยงเรยบแผ่วเบา" (หนังสือเพลงสำหรับเด็ก หน้า 58) หเอ "ทำตาม 

ศาสดา" (หนังสือเพลงสำหรับเด็ก หน้า 62) 

สรุป 
ประจักษ์พยาน แสดงประจักษ์พยานเก่ียวกับศาสดาท่ีมชีวิตอยู่และความจริงของคำพูคท่ีท่านไค้สอน บอกเด็ก ๆ ถึงวิธที่ 

ท่านไค้รับพรโดยการทำตามคำสอนของศาสดา 
แนะนำเด็ก ๆ ให้ศกษา ฮลามัน 8:25-28, 9 ที่บ้านเพื่อเป็นการทบทวนบทเรยนนิ 
เชิญเด็กคนหนงให่สวดอ้อนวอนปิด 

แนะนำ 
การอ่านท่ีบ้าน 
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นีไฟได'รับพลังอันยิ่งใหญ่ 
จดประสงค  ์ เพ่ือสอนเด็ก ๆ ว่าโดยผ่านพลังและอำนาจของฐานะปุโรหิต พระเยชุคริสต์ทรงนำทางและให้พรผู้ติดตาม 

และศาสนาจักรฯ ของพระองค์ 

การเตรยม 1. ศกษา ฮลามัน 10 ร่วมกับการสวดอ้อนวอน (แล้วศกษาบทเรยนและสัคสินใจว่าท่านต้องการสอน 
เร่ืองราวในพระคัมภร่ไห้กับเด็กอย่างไร (ดู "การเตรยมบทเรยนของท่าน,, หนา vi และ "การสอนจาก 
พระคัมภร์" หน้า ฟi) 

2. การอ่านเพ่ิมเติม ะ เลามัน 11:1-18 
3. เสือกคำถาม เพ่ือการสนทนาและกิจกรรมเสริมสร้างท่ีจะทำให้เด็กมส่วนร่วมและช่วยให้พวกเขาบรรลุ 

จุดประสงค์ของบทเรยนมากที่สุด 
4. อุปกรณ์ที่จำเป็น : พระคัมภิร่มอรมอนสำหรับเด็กแต่ละคน 

ข้อแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเรยน 
กิจกรรมกระต้น 
ความสนใจ 

กิจกรรมสำรอง 
เร่ืองราวในพระคัมภิร์ 

การสนทนาและ 
คำถามเพื่อ 
การประยุกต์ใช้ 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนเปิด 
เร่ิมต้นช้ันเรยนดวยการปิดไฟ ถามเด็ก ๆ ว่าพวกเขาสังเกตเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ผิคปกติหรือไม่ ขอให้ไคร 
คนหน่ึงเปิดไฟ พูดคุยเกี่ยวกับพลังไฟฟ้าที่ให้แสงสว่าง สนทนาถงส่ิงต่าง ๆ ที่บ้านของเด็ก ๆ ซึ่งทำงาน 
โดยอาศัยไฟฟ้า (เตาไฟฟ้า ตู้เย็น พัดลม และอ่ืน ๆ ) อธิบายว่าบทเรยนน้ีเป็นเร่ืองเก่ียวกับพลังในรูป 
แบบท่ีแตกต่างกันอกอย่างหน่ึง ซึ่งเป็นพลังที่แรงกว่าไฟฟ้า นั่นคอพลังของฐานะปุโรหิตของพระผู้เป็นเจา 
สำหรับชั้นเรยนที่ไม่มไฟฟ้า ให้ดูกิจกรรมเสริมสร้าง 1 
สอนเด็ก ๆ เก่ียวกับเร่ืองราวใน!ลามัน 10 ซึ่งเป็นเรื่องที่นไฟไค้รับพลังแห่งการผนกและการปกป้องของ 
ฐานะปุโรหิตท่ีจะทำงานของพระบิดาบนสวรรค์ (ดู "การสอนจากพระคํมภร์" หน้า vii เพ่ือจะร้วิ!)การสอน 
เร่ืองราวในพระคมภิร์) 
ศกษาคำถามและขอพระคัมภร์อ้างอิงต่อไปน้ีขณะท่ีท่านเตรยมบทเรยน ใช้คำถามท่ีท่านร้สีกว่าจะช่วยให้ 
เด็กเขาใจพระคัมภร์และประยุกต์ใช้หลักธรรมในชิวิตของพวกเขาไค้ดท่ีสุค การอ่านขอพระคัมภิร์อ้างอิงกับ 
เด็ก ๆ ในช้ันเรยนจะช่วยให้พวกเขาไค้รับข้อคิดทางปีญญาจากพระคัมภิร์ 
• เม่ือนไฟกลับไปท่ีบ้านของท่าน ท่านไค้ทำสิ่งใด? (เลามัน 10:2-3) การไตร่ตรองหมายความว่าอย่าง-

ไร? (การคิดใคร่ครวญหรือการพิจารณาอย่างลกซ้ืง) เราควรไตร่ตรองหรือคิดใคร่ครวญเก่ียวกับส่ิงใด 
บ้าง? 
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• ทำไมนไฟจงfสิกท้อถอยเมอท่านไค้ทำงานในการประกาศพระกิตติคุณต่อชาวนิไฟ? (เลามัน 10:3) 
• มส่ิงใดเก่ียวกับปีไฟซ่ึงเป็นท่ีพอพระทํยพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์? (เลามัน 10:4) เรา 

สามารถทำให้พระองค์พอพระทํยไค้อย่างไร? 
• พระเยซูคริสต์ทรงสัญญาว่าจะให้พรอะไรกับนิไฟ? (เลามัน 10:5) มันหมายความว่าอย่างไรที่นิไฟจะ 

ไม่สวด&)นวอนขอในส่ิงท่ี "ตรงกันข้ามกับความประสงค์ของ [พระคริสต์],,? เราสามารถเรยนรูท่ีจะทำ 
ตามความประสงค์ของพระคริสต์ไค้อย่างไร? 

• นิไฟไค้รับมอบพสังที่จะทำสิ่งใด? (เลามัน 10:6-10) 
• พสังแห่งการผนิกท่ีนิไฟไค้รับคออะไร? (เลามัน 10:7; ดู ค.พ. 132:7 ที่นิไฟค้วย) พลังแห่ง 

การผนิกของฐานะปุโรหิตน้ีเป็นพรกับพวกเราอย่างไรในทุกวันน้ี? (ครอบครัวของเราสามารถไค้รับการ 
ผนิกในพระวิหารเพ่ือจะอยู่ค้วยกันตลอดไป) มันทำให้หนูเสิกอย่างไรที่รูว่าครอบครัวของหนูสามารถ 
อยู่ดวยกันตลอดไป? (หากมเด็กบางคนเคยไปพระวิหารเพ่ือรับการผนิกแล้ว ท่านอาจขอให้พวกเขาเลา 
ว่าพวกเขารัสิกอย่างไรเมื่อพวกเขาไค้รับการผนิกกับครอบครัว) 

• พระเข้าทรงบัญชานิไฟให้พูดกับผู้คนว่าอย่างไร? (เลามัน 10:11) นิไฟแสดงการเชื่อฟิงอย่างไรเมื่อ 
พระเข้าตรัสกับเขาจบแล้ว? (เลามัน 10:12) พระเข้าตรัสกับเราในวิธใดบ้าง? เราสามารถแสดงการ 
เช่ือทัเงไค้อย่างไร? 

• ทำไมการเปิดเผยของนิไฟเกี่ยวกับการฆาตกรรมหัวหน้าพิพากษาจงไม่เปลี่ยนชิวิตชาวนิไฟ? (เลามัน 
10:13) 

• นิไฟไค้รับการปกป้องอย่างไรขณะที่เขาประกาศพระคำของพระผู้เป็นเข้าต่อคนเหลำนั้น? (เลามัน 10: 
15-17) หนูคิดว่ามันหมายความว่าอย่างไรท่ีว่า "อำนาจของพระผู้เป็นเข้าอยู่กับ,, นิไฟ? ฐานะใJโรหิต 
เป็นพรและปกป้องเราอย่างไรในทุกวันน้ี? 

• คำสอนของนิไฟมผลกระทบต่อผู้คนเหล่านี้อย่างไรบ้าง? (เลามัน 10:18) 
• หนูและครอบครัวของหนูเคยไค้รับพรโดยพลังของฐานะปุโรหิตอย่างไรบ้าง? 

กิจกรรม 
เสริมสร้าง ท่านอาจใช้กิจกรรมต่อไปนี้หนึ่งอย่างห!อมากกว่าในช่วงใดช่วงหนึ่งของบทเรยน หรือใช้เป็นการทบทวน 

สรุฟ หรือ ห้าทาย 
1. บอกเด็ก ๆ ว่า ท่านกำลังคิดถงคำ ๆ หน่ึง ขอให้พวกเขาหัเงคำอธิบายต่อไปน้ีและให้ยกมอเม่ือพวก 

เขารูว่าคำน้ันคอคำว่าอะไร 
มันเป็นอำนาจของพระผู้เป็นเข้า 
โดยผ่านอำนาจน้ีพระเข้าทรงประทานพรให้กับลูก ๆ และศาสนาจักรฯ ของพระองค์ 
ผู้ที่ดำรงอำนาจนี้เป็นตัวแทนของพระเข้าพระเยซูคริสต์ 
ผู้ที่ดำรงอำนาจนี้ไค้รับการแต่งตั้งให้ทำสิ่งที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงมพระประสงค์ให้ทำ 

• อำนาจนี้มชื่อว่าอะไร? (ฐานะปุโรหิต) 
2. แสดงบัตรคำต่อไปน้ี : "มัคนายก" "ผู้สอน" "ปุโรหิต" "เอ็ณคอร์,, "สิบสอง,, "สิบส่ี" "สิบหก,, "สิบแปด,, 
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บทที่ 29 

อ่านคำอธิบายต่อไปนี้ให้เด็ก ๆ ฟิง เชิญเด็ก ๆ ออกมาทละคนเพ่ือค้นหาบัตรคำสองคำท่ีสอดคล้องกับ 
คำอธิบายที่อ่านไป และให้ติดมันไว้บนกระคาน มันจะเป็นการห้าทายยิ่งขื้นสำหรับเด็กที่มอายุมากกว่า 
หากจะอ่านคำอธิบายน้ันโดยไม่เรยงลำดับกัน (คำอธิบายสำหรับหน้าท่ีของฐานะปุโรหิตแห่งแอรัน นำ 
มาจากคำสอนและพันธสัญญา 20:46-59 คำอธิบายตำแหน่งของเอ็ลเดอร์ในฐานะปุโรหิตแห่งเม็ลคิ-
เซเด็ค นำมาจาก คำสอนและพันธสัญญา 20:38-45; 107;11-12) 
ก. ฉันไค้รับการประสาทฐานะปุโรหิตแห่งแอรัน ฉันส่งผ่านศลระลก ฉันอาจรับใช้เป็นผู้ส่งข่าวให้กับ 

ผู้นำฐานะปุโรหิต ฉันเก็บรวบรวมเงินอดอาหาร ฉันช่วยดูแลอาคารและบริเวณของศาสนาจักรฯ 
ฉันดำรงตำแหน่งใด? ฉันอายุเท่าใดเมื่อฉันไค้รับการแต่งตั้ง? (บัตรคำ: "มัคนายก,, "สิบสอง") 

ข. ฉันดำรงฐานะปุโรหิตแห่งแอรัน ฉันมหน้าที่และอำนาจทุกอย่างของมัคนายก และฉันเตรยมขนมปีง 
และน้ัาสำหรับศลระลก ฉันอาจไค้รับมอบหมายให้เป็นผู้สอนประจำบ้าน ฉันดำรงตำแหน่งใด? ฉัน 
อายุเท่าใดเม่ือฉันไค้รับการแต่งต้ัง? (บัตรคำ: "ผู้สอน" "สิบส่ี") 

ค. ฉันดำรงฐานะปุโรหิตแห่งแอรัน ฉันมหน้าที่และอำนาจทุกอย่างของมัคนายกและผู้สอน และฉัน 
สามารถสวดให้พรศลระลกไค้ ฉันมอำนาจที่จะให้บัพติศมา ช่วยในพิธการต่าง ๆ ของผู้ดำรงฐานะ 
ปุโรหิตแห่งแอรัน และรับผิดชอบในการนำการประชุมเม่ือฐานะปุโรหิตแห่งเม็ลคิเซเด็คไม่อยู่ฉัน 
ช่วยสมาชิกของศาสนาจักรฯ ให้ดำรงชิวิตตามพระบัญญัติ ฉันดำรงตำแหน่งใด? ฉันอายุเท่าใดเมื่อ 
ฉันไค้รับการแต่งตั้ง? (บัตรคำ: "ปุโรหิต" "สิบหก") 

ง. ฉันดำรงฐานะปุโรหิตแห่งเม็ลคิเซเด็ค ฉันอาจไค้รับใช้เป็นผู้สอนศาสนา ฉันไค้รับการเรยกให้สอน 
ชี้แจง แนะนำ ให้บัพติศมาและดูแลศาสนาจักรฯ ฉันอาจเป็นผู้ให้ของประทานแห่งพระวิญญาณ-
บริสุทธิ นำการประชุม ให้พรเด็ก ปฏิบัติผู้ป่วย และให้พรสมาชิกในครอบครัว ฉันดำรงตำแหน่ง 
ใด? ฉันอายุเท่าใดเมื่อฉันไค้รับการแต่งตั้ง? (บัตรคำ: "เอ็ลเดอร์" "สิบแปด") 

ขอให้เด็ก ๆ บอกส่ิงหน่ึงท่ีพวกเขาเรยนรูเก่ียวกับหน้าท่ีของตำแหน่งฐานะปุโรหิตท้ังส่ีอย่างน้ี 
3. เล่าเร่ึองต่อไปน้ีเก่ียวกับพลังฐานะปุโรหิต: 

เอ็ลเดอร์ สิวจ์ บ. บราวน์เป็นสมาชิกคนหน่ึงของโควรัมอัครสาวกสิบสอง เม่ือเอ็ณคอร์บราวน์ยัง 
เป็นหนุ่ม ท่านเป็นนายทหารในกองทัพแคนาดาและถูกส่งไปยังประเทศอังกฤษเพื่อต่อล้ในสงครามโลก 
ครงท่ี 1 ในนามกษัตริย์แห่งประเทศอังกฤษ 
เอ็ลเดอร์บราวน์ชอบการเป็นนายทหารของกษัตริย์ เพราะเขามอำนาจท่ีจะทำหลายส่ิงแทนกษัตริย์ 
เช้าวันหนึ่งเอ็ลเดอร์บราวน์ไค้รับโทรศัพท์ทหารคนหนึ่งผู้ซึ่งอยู่ในโรงพยาบาลต้องการให้เอ็ลเดอร์ 
บราวน์ไปหาเขา ทหารหลายคนในโรงพยาบาลไค้ขอให้เอ็ลเดอร์บราวน์ไปเยี่ยมเยึยนพวกเขา 
เพราะพวกเขารูว่าเอ็ลเดอร์บราวน์ซึ่งอยู่ในตำแหน่งนายทหารมอำนาจจากกษัตริย์ที่จะส่งพวกเขากลับ 
บ้านไค ้ เม่ือเอ็ลเดอร์บราวน่ไปถงโรงพยาบาล ท่านคิดถงอำนาจของท่านในฐานะที่เป็นนายทหาร ท่าน 
รูสีกพงพอใจที่ท่านสามารถพูดแทนกษัตริย์และตัดสินใจว่าทหารคนใดควรอยู่หรอกลับบ้าน 
เม่ือเอ็ลเดอร์บราวน์เข้าไปในห้องของทหารคนน้ัน เขาไม่ไค้ขอกลับบ้าน เขากลับพูดว่า "บราเดอร์ 
บราวน์ครับ ท่านจะให้พรกับผมไค้ไหมครับ? ผมคิดว่าผมกำลังจะตาย และผมอยากให้ท่านขอพระ-
ผู้เป็นเจ้าเพื่อว่าผมจะมชิวิตอยู่ต่อไป" 
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เอ็ณคอร์บราวน์รูสีกประหลาดใจ ทหารคนน้ันไม่ไค้ขอให้ท่านมาเพราะว่าท่านเป็นนายทหารและ 
สามารถทำงานของกษัตริย์ไค้ ทหารคนน้ันขอให้ท่านมาเพราะว่าท่านมฐานะปุโรหิตและสามารถทำงาน 
ของพระบิดาบนสวรรค์ไค้ เอ็ลเดอร์บราวน์รูว่าอำนาจของกษัตริย์ไม,สามารถช่วยชวิตของทหารไค้ 
อำนาจของพระบิดาบนสวรรค์เท่านั้นที่จะช่วยชิวิตของพวกเขา ขณะท่ีท่านวางมอบนศรษะและให้พรกับ 
ทหารคนน้ัน ท่านเสิกถ่อมใจมาก 
ขณะท่ีเอ็ณคอร์บราวน์ออกจากโรงพยาบาล ท่านไม่ไค้คิดเกี่ยวกับอำนาจของนายทหาร ท่านคิดถง 
อำนาจฐานะปุโรหิต ท่านรูว่าชายตองมฐานะปุโรหิตในการทำงานของพระบิดาบนสวรรค์บนโลกนี้ 
ท่านรูสืกคใจที่ท่านมฐานะปุโรหิตและสามารถทำงานของพระผู้เป็นเจ้าไค้ (Adapted from Hugh B. 
Brown,Continuing the Quest, pp. 26-27) 

4. ให้ภาพของผู้ดำรงฐานะปุโรหิตกำลังใช้ฐานะปุโรหิตดังต่อไปน้ีหรอคล้าย ๆ กันนี ้ กับเด็ก ๆ (ท่าน 
อาจหาภาพน้ีไค้จากห้องสมุดของอาคารประชุม) เชิญเด็ก ๆ ให้แสดงรูปภาพและอธิบายว่าในภาพน้ัน 
กำลังประกอบพิธการอะไรและตองใช้ผู้ชายที่ดำรงตำแหน่งใดในฐานะปุโรหิต 

เด็กชายไค้รับบัพติศมา (62018) 
เด็กหญิงไค้รับการยนยัน (62020) 
การส่งผ่านศลระลก (62021) 
การแต่งต้ังฐานะปุโรหิต (62341) 
การปฏิบัติต่อผู้ป่วย (62342) 
การให้พรศลระลก (62343) 

5. อ่านและสนทนา โมโรไน 3 ซึ่งอธิบายถงวิธิที่ปุโรหิตและผู้สอนไค้รับการแต่งตั้งโดยเอ็ลเดอร์ 
6. อ่านและสนทนาหลักแห่งความเชื่อช้อที่ห้าและข้อที่หก ช่วยเด็ก ๆ ท่องจำหลักแห่งความเชื่อสองข้อนี้ 
7. รองหรออ่านเน้ือร้องของเพลง "ฐานะปุโรหิตไค้รับการฟืนฟู,, (หนังสือเพลงสำหรับเด็ก หน้า 52) 

ประจักษ์พยาน 

แนะนำ 
การอ่านท่ีบาน 

แสดงประจักษ์พยานเก่ียวกับพรของอำนาจฐานะปุโรหิตในชิวิตของท่าน เชิญเด็ก ๆ ให้เล่าประสบการณ์ 
เม่ือฐานะปุโรหิตไค้เป็นพรต่อชิวิตของพวกเขา 
แนะนำให้เด็ก ๆ ศกษา ฮลามัน 10:1-12 ที่บานเพื่อเป็นการทบทวนบทเรยนนี้ 
เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดออนวอนปิด 
หมายเหตุ: หากท่านตัดสินใจท่ีจะใช้กิจกรรมกระตุ้นความสนใจในสัปดาห์ต่อไป ให้มอบหมายสมาชิกช้ัน 
เรยนสามคนเพ่ือแสดงบทบาทสมมุติไว้ล่วงหน้า 
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จุดประสงค ์ เพ่ือสอนเด็ก ๆ ว่าศาสดาไค้พยากรณ์ถึงพระชนม์ชพและพระภารกิจของพระเยซูคริสต์ 

การเตรืยม 1. ศกษา ฮลามน 13-14, 16, และ 3 นิไฟ 23:9-13 ร่วมกับการสวดอ้อนวอน แล้วศกษาบทเรยนและ 
ตัดสินใจว่าท่านค้องการสอนเรื่องราวในพระคัมภร์ให้กับเด็กอย่างไร (ด ู "การเตรยมบทเรยนของท่าน,, 

หน้า vi และ "การสอนจากพระคัมภร์" หน้า vii) 

2. การอ่านเพ่ิมเติม: ฮลามัน 15 
3. เสือกคำถาม เพื่อการสนทนาและกิจกรรมเสริมสรางที่จะทำให้เด็กมส่วนร่วมและช่วยใน้พวกเขาบ^ลุ 

จุดประสงค์ของบทเรยนมากที่สุด 
4. อุปกรณ์ที่จำเป็น: 

ก. พระคัมภร์มอรมอนสำหรับเด็กแต่ละคน 
ข. บัตรเล็ก ๆ สามใบซ่ึงเขยนใจความสำคัญจากคำพยากรณ์ของนิไฟ อบินาไค และแอลมา (ดูกิจ-

กรรมเสริมสร้าง) 
ค. อุปกรณ์การแสคงง่าย ๆ เช่น ผ้าโพกหัว เชอก หรอป้ายช่ือ สำหรับเด็กเพื่อใช!นการแสคงบทบาท 

สมมุติเป็นนิไฟ อบินาไค และแอลมา 
ง. รูปภาพ 4-42 แซมิวเอลชาวเลมันบนกำแพง (ชุดภาพพระกิตติคุณ 314; 62370) 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนเปิด 
ให้เด็กสามคนจากช้ันเรยนของท่านท่ีอ่านหนงสือไค้ค มาเล่นบทบาทสมมุติเป็นนิไฟ อบินาไคและแอลมา 
พวกเขาอาจใช้ป้ายช่ือหรอสวมใส่เคร่ืองแต่งตัวบางช้ินให้เหมอนศาสดา พวกเขาสามารถแสร้งทำเป็นว่ามา 
จากอคตค้วยเคร่ืองย้อนเวลา (time machine) เพ่ือมาเย่ียมช้ันเรยนและเล่าถึงการพยากรณ์ของพวกเขา 
เก่ียวกับพระชนม์ชิพและพระภารกิจของพระเยซูคริสต์อกคร้ังหน่ึง 
"ข้าพเจ้าไปถึงแผ่นคินแห่งพันธสัญญาเกือบหกร้อยปีก่อนพระคริสต์ประสูติ ข้าพเจ้าบอกผ้คนของข้าพเจ้า 
เกี่ยวกับภาพปรากฏที่ขาพเจาไค้รับซึ่งไค้สอนข้าพเจ้าถึงการประสูติและการสิ้นพระชนมI'Vองพระ 
คริสต์ xข้าพเจ้าด ู และเห็นหญิงพรหมจารน้ันอิก กำลังอุมเด็กคนหนึ่งไว้ในอ้อมแขน และเทพกล่าวกับ 
ข้าพเจ้าว่า จงดูลูกแกะของพระผ้เป็นเจ้า' แล้วข้าพเจ้า ไห็นว่าพระองค์ถูกยกข้ืนบนกางเขนและถูกฆ่า 
เพ่ือบาปของโลก, (1 นิไฟ 11:20-21, 33) ข้าพเจ้าเป็นใคร? " (นิไฟ) 

ข้อแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเรียน 
กิจกรรมกระตุน 
ความสนใจ 
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เร่ืองราวในพระคมภร' 

การสนทนาและ 
คำถามเพื่อ 
การประยุกต์ใช้ 

"ข้าพเจ้ามชวิตอยู่เมื่อประมาณหนึ่งรอยห้าสิบปีก่อนพระเยซูคริสต์ประสูต ิ ผู้คนไม,ชอบข้าพเจ้าและไม่เชื่อ 
ในส่ิงท่ีข้าพเจ้าพูดกับพวกเขา ข้าพเจ้าพยากรณ์ว่าพระเยซูคริสต์จะ ไสด็จลงมาในบรรดาลูกหลานมนุษย์ 
และจะไถ่ผู้คนของพระองค์, โดยการถูก xตริง1ไว้'ท่ีกางเขน และถูกฆ่า, และรับเอา xความเลวร้ายของเขา 
มาไว้กับพระองค์, (โมไซยา 15:1,7,9) ข้าพเจ้าถูกจับมัดและถูกเผาไฟเพราะประจักษ์พยานของข้าพเจ้า 
ข้าพเจ้าเป็นใคร? (อปีนาไค) 

"หลังจากไค้รับภาพปรากฎที่พิเศษเมื่อประมาณหนึ่งร้อยปีก่อนพระเยซูคริสต์ประสูต ิ ข้าพเจ้าร้ว่าข้าพเจ้าจะ 
ไค้รับความรอดก็โดยผ่านทางพระผู้ไถ่ผู้จะเสด็จมาเท่านั้น ข้าพเจ้าเดินทางไปทั่วทุกแห่งเพื่อบอกผู้คน 
ถงสิ่งที่ข้าพเจ้าไค้เมา ว่า vพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า...จะเสด็จออกไป ทรงทนความเจ็บปวดและความ 
ทุกข์ทรมานและการล่อลวงทุกอย่าง...และพระองค์จะทรงรับเอาความตายเพื่อพระองค์จะทรงทำให้สายรัด 
แห่งความตายซึ่งผูกมัคผู้คนของพระองค์หลุด และพระองค์จะทรงรับเอาความทุพพลภาพของพวกเขา, 

(แอลมา 7:10-12) ข้าพเจ้าเป็นใคร?" (แอลมา) 

อธิบายว่าไม่ใช่แต่ศาสดาสามท่านน้ีเท่าน้ันท่ีพยากรณ์ถงพระเยซูคริสต์ ศาสดาท่านอ่ืน ๆ ทุกคนก็พยากรณ์ 
เช่นกัน อ้างถง โมไซยา 13:33 "โมเสสรไค้พยากรณ์แก่พวกเขาเก่ียวกับการเสด็จมาของพระมาไซยา 
และว่าพระผู้เป็นเจ้าจะทรงไถ,ผู้คนของพระองค์หรอ? แทจริงแล้ว และแม้ศาสดาทุกท่านท่ีพยากรณ์ไว้นับ 
แต่โลกเร่ิมมา ท่านไม่พูดถงเรื่องเหล่านี้ไว้ไม่มากก็นัอยหรอ?,, อธิบายว่าในบทเรียนน้ีพวกเขาจะเรียนรู 
เก่ียวกับศาสดาท่ีสำคัญอกท่านหน่ึง นั่นคอ แซมิวเอล ชาวเลมัน ผู้ซึ่งสอนถงการประสูติ การส้ินพระชนม 
และพระภารกิจของพระคริสต์ค้วยพลังและความกล้าหาญ 
สอนเด็ก ๆ ถงเรื่องราวของแซมิวเอลชาวเลมันจาก เลามัน 13-14, 16 (ค ู "การสอนจากพระคัมภร์") 
หน้า vii เพ่ือจะรูวธการสอนเร่ืองราว'ในพระคมภร์) เน้นว่าแซมิวเอลสอนผู้คนเก่ียวกับพระเยซูคริสต์และ 
การชดใช้ของพระองค์อย่างอาจหาญ) 

ศกษาคำถามและข้อพระคัมภิร์อ้างอิงต่อไปน้ีขณะท่ีท่านเตรียมบทเริยน ใช้คำถามท่ีท่านร้สิกว่าจะช่วยให้ 
เด็กเข้าใจพระคัมภร์และประยุกต์ใช้หลักธรรมในชวิตของพๆกเขาไค้คที่สุค การอ่านข้อพระคัมภร์อ้างอิงกับ 
เด็ก ๆ ในช้ันเรียนจะช่วยให้พวกเขาไค้รับข้อคิดทางปีญญาจากพระคัมภร์ 
• แซมิวเอลชาวเลมันไค้ให้บอกข่าวอะไรกับชาวนไฟ? (เลามัน 13:6-7) ข่าวอันน่าชื่นชมที่แซมิวเอล 

ไค้สอน? (เลามัน 14:9,11-13 อธิบายว่า "ข่าวอันน่าช่ืนชม" หมายความว่า "ข่าวค,, หรอพระกิตติคุณ 
ทำไมพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์จงเป็นข่าวคสำหรับเรา? (เราสามารถกลับใจและไค้รับการอภัยจาก 
บาปของเรา) 

• แซมิวเอลพูคว่าจะเกิดอะไรขี้นกับชาวนไฟหากพวกเขาไม่กลับใจ? (เลามัน 13:6, 8-10) ทำไมจง 
สำคัญที่จะมพระวิญญาณอยู่กับเรา? ทำไมจงสำคัญที่จะไม่ผลัดวันแห่งการกลับใจ? (เลามัน 13:38) 

• ชาวนไฟทำตามใครแทนท่ีจะทำตามศาสดา? (เลามัน 13:27-29) "คนโง่และตาบอด" เช่นใคท่ีนำผู้คน 
ให้หลงทางไปในทุกวันน้ี? บางคร้ังคนอ่ืนพยายามชักชวนเราให้ทำส่ิงผิดอย่างไรบ้าง? 

• ทำไมผู้คนจงปฏิเสธคำสอนของแซมิวเอล? (เลามัน 14:10) 
• แสดงภาพแซมิวเอลชาวเลมันบนกำแพง ทำไมแซมิวเอลจงขื้นไปบนกำแพง? (เลามัน 14:11-12) 

แซibเอลพยากรณ์ว่าจะเกิดอะไรขื้นภายในห้าปี และอะไรจะเป็นเคร่ืองหมาย? (เลามัน 14:2-6) 
อะไรจะเป็นเคร่ืองหมายของการส้ินพระชนม์ของพระคริสต์? (เลามัน 14:20-28) ทำไมพระเจ้าจงทรง 
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บทที่ 29 

เปิดเผยเคร่ืองหมายเหล่าน้ีต่อชาวนไฟ? (ฮลามัน 14:12-13, 28) 
• แซมิวเอลสอนเก่ียวกับการชดใช้ว่าอย่างไร? (ฮลามัน 14:15-18) เรามความรับผิดชอบใดเม่ือเราเช้าใจ 

การชดใช้? (ฮลามัน 14:19) เรามความรับผิดชอบใดต่อการกระทำของเรา? (ฮลามัน 14:30-31) 

• ชาวนิไฟท่ีเช่ือแซมิวเอลทำส่ิงใดหลังจากท่ีท่านส่ังสอนเสร็จ? (เลามัน 16:1) คนท่ีไม่เช่ือท่านทำส่ิงใด? 
(เลามัน 16:6) หนูคิดว่าทำไมผู้คนจงเสือกท่ีจะไม่เช่ือฟิงศาสดา? เราสามารถทำส่ิงใดเพ่ือทำให้ประ-
จักษ์พยานของเราในศาสดาเช้มแข็งขื้น? 

กิจกรรม 
เสริมสร้าง ท่านอาจใช้กิจกรรมต่อไปนี้หนึ่งอย่างหรอมากกว่าในช่วงใดช่วงหนึ่งของบทเรยน หรอใช้เป็นการทบทวน 

สรุป หรอ ห้าทาย 
1. ค้นหาคำพูดล่าสุดของศาสดาที่มชวิตอยู่ (จาก นิตยสารเลยโฮนา) อ่านใจความสำคัญจากคำพูด และให้ 

เด็ก ๆ ค้นหาสิ่งที่ศาสดากำลังสอนให้พวกเขาทำใน!]จจุบัน เขยนคำตอบของเด็ก ๆ บนกระคาน ให้ 
เด็กเสือกหลักธรรมช้อหน่ึงท่ีพวกเขาต้องการจะทำตาม และให้พวกเขาเขยนมันบนบัตรแข็ง 

2. เขยนหัวช้อสองหัวช้อบนกระคาน: "เคร่ืองหมายการประสูติของพระคริสต์" และ "เคร่ืองหมายการส้ิน 
พระชนม์ของพระคริสต์" เขยนเคร่ืองหมายการประสูติและการส้ินพระชนม์ของพระคริสต์ท้ังหมดคังท่ี 
กล่าวไว้ในบทเรยนน้ีบนกระดาษแยกแผ่น และคละกันในกล่อง ให้เด็กผลัดกันออกมาหยิบ อ่าน และ 
ติดไว้ใค้หัวช้อใดหัวข้อหนึ่งในหัวข้อทั้งสอง 
เคร่ืองหมายการประสูติของพระคริสต์ (เลามัน 14:2-6) 

ความสว่างมากในสวรรค์ 
จะมวันหน่ึงกับคนหน่ึงและอกวันหน่ึงประหน่ึงว่าเป็นวันเคยวกันและไม่มกลางคน 
คาวควงใหม่ 
เคร่ืองหมายและการแปลกประหลาคหลายอย่างในสวรรค์ 

เคร่ืองหมายการส้ินพระชนม์ของพระคริสต์ (เลามัน 14:20-28) 
พระอาทิตย์ พระจันทร์ และควงคาวจะมดดับ 
ไม่มแสงสว่างเป็นเวลาสามวัน 
ฟ้าผ่า ฟ้ารองเป็นเวลาหลายชั่วโมง 
แผ่นดินไหวและส่ันสะเทือน 
หินแข็งจะแตกออก 
พายุใหญ่ 
ภูเขาพังทลายลง 
หุบเขากลับเป็นภูเขา 
ทางหลวงหลายสายจะขาค 
เมองจะกลับรกร้าง 
หลุมศพเป็นอันมากจะเปิคและส่งคนตายข้ีนมา 
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3. ท่องจำหลักแห่งความเชื่อข้อที่ หก เจ็ด หรอเก้า 
4. ร้องหรออ่านเนื้อร,องของเพลง "เร่ืองในพระคัมภิร์มอรมอน" (หนังสือเพลงสำหรับเด็ก หนา 64) ข้อ 7 

หรอ "ทำตามศาสดา" (หนังสือเพลงสำหรับเด็ก หน้า 62) 

ประจักษ์พยาน 
แนะนำ 
การอ่านท่ีบ้าน 

แสดงประจักษ์พยานถงความจริงของส่ิงท่ีศาสดาบอกเรา ทั้งในอคตและปีจจุบัน 
แนะนำให้เด็ก ๆ ศกษา ฮลามัน 14:1-14; 20-31 ที่บ้านเพื่อเป็นการทบทวนบทเรยนนี้ 
เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนปิด 
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อุดประสงค ์ เพื่อสอนเด็ก ๆ ว่าเมื่อเรามศรัทธา เคร่ืองหมายจะสามารถทำให้ประจักษ์พยานในพระเยซูคริสต์ของเรา 
เข้มแข็ง 

การเตรียม 1. ศกษา 3 นิไฟ 1-2 ร่วมกับการสวดอ้อนวอน แล้วศกษาบทเรยนและตัดสินใจว่าท่านต้องการสอน 
เร่ืองราวในพระคัมภีร์ให้กับเด็กอย่างไร (ด ู "การเตรยมบทเรยนของท่าน" หน้า vi และ "การสอนจาก 
พระคัมภิร์,, หน้า vii) 

2. เสือกคำถาม เพ่ือการสนทนาและกิจกรรมเสริมสร้างท่ีจะทำให้เด็กมส่วนร่วมและช่วยให้พวกเขาบรรลุ 
จุดประสงค์ของบทเรยนมากที่สุด 

3. อุปกรณ์ที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภีร์มอรมอนสำหรับเด็กแต่ละคน 
ข. ทัศนูปกรณ์ซึ่งอยู่ท้ายบทเรยนนี ้ (หรอท่านอาจวาดภาพน้ีง่าย ๆ บนกระคาน) 

ข้อแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเรียน 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

เร่ืองราวในพระคัมภีร์ 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวคอ้อนวอนเปิด 
บอกเด็ก ๆ ว่าท่านกำลังจะให้คำไขเกี่ยวกับเหตุการณ์หนึ่งที่เกิคขื้นเมื่อหลายปีมาแล้ว ขอให้พวกเขายกมอ 
ขี้นเมื่อพวกเขาร้ว่าคำไขนั้นหมายถงเหตุการณ์ใด เชิญเด็ก ๆ ให้ออกมาหน้าช้ันและถอรูปภาพไว้ (ดู 
ทัศนูปกรณ์ซึ่งอยู่ท้ายบทเรยนนี้) รายการต่อไปน้ีคอส่ิงท่ีท่านจะย่ืนให้พวกเขา: 

เทพ 
คนเล้ียงแกะ 
ลา 
คาว 
รางหญ้า 
ทารก 

เม่ือเด็ก ๆ เคาว่าเหตุการณ์น้ันคอการประสูติของพระเยซูคริสต์แล้ว ให้ถอภาพควงคาวเอาไว้ อธิบาย 
ว่าบทเรยนนี้จะสอนเกี่ยวกับสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งอยู่ห่างไกลจากเจรูซาเล็ม ซึ่ง ณ ที่นั่นผู้คนเฝึาดูเครื่อง 
หมายการประสูติของพระผู้ช่วยให้รอคและมองเห็นควงคาว 

สอนเด็ก ๆ เก่ียวกับเร่ืองของผู้คนในเซราเฮ็มลาในเวลาท่ีพระคริสต์ประสูติ ซึ่งอยู่ใน 3 นไฟ 1-2 (ดู 
"การสอนจากพระคัมภีร์,, หน้า vii เพ่ือจะร้วิธการสอนเร่ืองราวในพระคัมภีร์) อธิบายว่านิไฟในเร่ืองน้ีเป็น 

125 

เคร่ืองหมายแห่งการประสูติของ 
พระเยซูคริสต์ในอเมริกา 

บ ท ท ี ่ 



บุตร1ขอฺงนไฟ$ชงเป็นบุตร'สิลามน 

การสนทนาและ สืกษาคำถามและข้อพระคัมภร์ส์'างอิงต่อไปนี้ขณะที่ท่านเตรยมบทเรยน ใช้คำถามท่ีท่านเสกว่าจะช่วยให้ 
คำถามเพอ เด็กเข้าใจพระคมภิร์และประยูกต์ใช้หลักธรรมในชวิตของพวกเขาไสืคท่ีสุค การอ่านข้อพระคัมภิร์ห้างอิงกับ 
การประยูกตใช 1๘ ก 6 1 เ ! น ะ น เ < I ย น จ ะ ^ ว ย ^ พ ว ก 1 ข1ค้ร ับข้ อคิ ค ท า ง1เญญาจากพระกัมภร 

• มบางคนพูดเก่ียวกับการพยากรณ์ของแซมิวเอลชาวเลมันว่าอย่างไร? (3 นิไฟ 1:5-6) ผู้ที่เชึ่อมปฏิ-
กิริยาอย่างไรต่อฝัที่ไม่เชื่อ? (3 นิไฟ 1:7) 

• พวกเขาเฝืามองดูเคร่ืองหมายอะไร? (3 นิไฟ 1:8) ความแน่วแน่ของพวกเขาไห้สอนอะไรเราเก่ียวกับ 
ศรัทธาของพวกเขา? 

• ผู้ที่ไม่เชื่อยู่ว่าจะทำอะไรต,อผู้ที่เชื่อ? (3 นิไฟ 1:9) หนูคิดว่าทำไมบางคนจงโกรธคนท่ีเช่ือในพระผู้-
เป็นแท? 

• นิไฟทำสิ่งใดเมื่อเขาเห็นความชั่ว?ไยของผู้คน? (3 นีไฟ 1:12) อะไรเป็นคำตอบคำสวดออนวอนของ 
นิไฟ ? (3 นิไฟ 1:13-14) ทำไมพระเยซูคริสต์จงตรัสว่าพระองค์จะเสด็จมาในโลกนี้? 

• คำพยากรณ์นี้กลายเป็นจริงอย่างไร? (3 นิไฟ 1:15,19) ทำไมคนที่ไม่เชื่อจงกลัวมากเมื่อพวกเขาเห็น 
เคร่ืองหมายเกิดข้ืนจริงตามคำพยากรณ์? (3 นิไฟ 1:18) หนูจะเสกอย่างไรหากหนูอยู่ท่ีน่ัน? 

• ชาวนิไฟเห็นเคร่ืองหมายใคท่ีเหมอนกับเคร่ืองหมายท่ีเบธเลเฮม? (3 นิไฟ 1:21) 
• ซาตานพยายามท่ีจะทำอะไรเพ่ือทำให้ผู้คนไม่เช่ือในเคร่ืองหมาย ? (3 นิไฟ 1:22) ผู้คนแสดงความ-

เช่ือของพวกเขาในพระเข้าอย่างไร? (3 นิไฟ 1:22-23) 
• เกิดอะไรข้ืนท่ีทำให้ศรัทธาและความชอบธรรมของผู้คนลดนอยลง? (3 นิไฟ 1:29-30) ทำไมจงเป็น 

สิ่งสำคัญที่จะทำตามตัวอย่างและคำสอนอันชอบธรรมของคุณพ่อคุณแม่ของเรา? หนูไครับพรจาก 
การเช่ือฟิงคุณพ่อคุณแม่อย่างไรห้าง? 

• ผู้คนมทัศนคติต่อเครื่องหมายหลายอย่างที่พวกเขาเห็นอย่างไร? (3 นิไฟ 2:1-2) เราสามารถเรียนเ 
อะไรเกี่ยวกับพลังของประจักษ์พยานที่ตั้งอยู่บนการเห็นเครื่องหมาย? เราสามารถทำอะไรไคห้าง 
เพ่ือทำให้ประจักษ์พยานของเราเข้มแข็ง? 

• ผลของความไม่เช่ือของชาวนิไฟคออะไร? (3 นิไฟ 2:3,11) ชาวนิไฟและชาวเลมันท่ีชอบธรรมทำ 
อะไรเพ่ือป้องกันตัวเอง? (3 นิไฟ 2:12) การไค้อยู่ใกห้ชิดกับสมาชิกของศาสนาจักรฯ คนอ่ืน ๆ และ 
การนมัสการพระบิคาบนสวรรค์ช่วยให้เราเข้มแข็งข้ีนไค้อย่างไร? 

• ในท่ีสคเกิดอะไรข้ีนกับผู้คนเพราะความช่ัวรายของเขา? (3 นิไฟ 2:17-19) 
• หนูn^lอย่างไรว่าคำพยากรณ์ถงการเสด็จมาครงท่ีสองของพระเยซูคริสต์จะกลายเป็นจริง? (3 นิไฟ 

1:20) 
• หนูคิดว่าโลกน้ีจะเป็นเช่นไรเม่ือพระเยซูคริสต์เสด็จมาอิกครงหน่ึง? หนูตองการเป็นคนแบบไหนเม่ือ 

พระองค์เสด็จมา? ในขณะน้ีเราสามารถทำอะไรเพ่ือเตรียมตัวสำหรับการเสด็จมาคร้ังท่ีสอง? 
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กิจกรรม 
เสริมสราง พ่านอาจใช้กิจกรรมต่อไปนี้หนึ่งอย่างหรอมากกว่าในช่วงใดช่วงหนึ่งของบทเรยน หรอใช้เป็นการทบทวน 

สรุป หรอ ท้าทาย 
1. ขอให้เด็ก ๆ บอกช่ือของคนท่ีไม่ซ่ือสัตย์ท่ีพวกเขาได้เรยนร้ไนบทเรยนก่อน ๆ ผู้ที่แสวงหาเครื่องหมาย 

และสนทนาถงผลของเคร่ืองหมายท่ีมต่อประจักษ์พยานของพวกเขา ใช้ตัวอย่างต่อไปน้ีหากเด็ก ๆ 
ต้องการความช่วยเหลอ: 

เลมันและเลมิวเอล (1 นํไฟ 3:28-31; 17:45) 
เซเร็ม (เจคอบ 7:13-20) 
คอริฮอร์ (แอลมา 30:43-56) 

2. ขอให้เด็ก ๆ สมมุติตัวเองว่าเป็นผู้สอนประจำบ้านหรอผู้เย่ียมสอน ให้พวกเขาอาสาท่ีจะเล่าว่าพวกเขา 
จะสอนอะไรให้กับคนอ่ืน ๆ เพ่ือให้เขาเหล่าน้ีนมความเข้มแข็งในประจักษ์พยานถงพระเยซูคริสต์ 

3. ช่วยพวกเขาท่องจำ 3 นไฟ 1:20 และสนทนาว่าพระคัมภีร์ข้อน้ีประยุกต์ใช้กับชวิตของเราได้อย่างไร 

4. ช่วยเด็ก ๆ ท่องจำหลักแห่งความเชื่อข้อที่สิบ 
5. รองหรออ่านเน้ีอร้องของเพลง "พระองค์ทรงส่งพระบุตร" (หนังสือเพลงสำหรับเด็ก หน้า 20) "ครา 

พระเสด็จมา" (หนังสือเพลงสำหรับเด็ก หน้า 44) 

แสดงประจักษ์พยานว่าพระบิดาบนสวรรค์จะทรงทำให้คำพยากรณ์ทั้งหมดที่เคยมมากลายเป็นความจริง 
เน้นถงความจำเป็นที่จะต้องดำรงชวิตอย่างชอบธรรม และเตรยมพร้อมเพ่ือพบกับพระผู้ช่วยให้รอดเม่ือ 
พระองค์เสด็จมาอกคร้ังหน่ึง 
แนะนำให้เด็ก ๆ ศกษา 3 นไฟ 1:4-15, 19-22 ที่บ้านเพื่อเป็นการทบทวนบทเรยนนี้ 
เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนปิด 

สรุป 

ประจักษ์พยาน 

แนะนำ 
การอ่านท่ีบ้าน 
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พระผู้ช่วยให้รอด 
ทรงป้รากฎต่อชาวนีไฟ่ 
จดประสงค์ เพื่อเสริมสรางประจํกษ์พยานของเด็กแต่ละคน ว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเรา 

พระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา และว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่ 

การเตร ียม 1. ศกษา 3 นิไฟ 8-11 ร่วมกับการสวดออนวอน แล้วศกษาบทเรยนและตัดสินใจว่าท่านตองการสอน 
เร่ืองราวในพระคัมภีร์ให้กับเด็กอย่างไร (ด ู "การเตรียมบทเรียนของท่าน', หนา vi และ ''การสอนจาก 
พระคัมภีร์" หน้า vii) 

2. การอ่านเพ่ิมเติม ะ 3 นิไฟ 7 
3. เสือกคำถาม เพ่ือการส'นทนาและกิจกรรมเสริมสร้างท่ีจะทำให้เด็ก8ส่วนร่วมและ,ช่วย,ให้,พวกเขาบรรลุ 

จุดประสงค์ของบทเรียนมากที่สุค 
4. อุปกรณ์ที่จำเป็น: 

ก. พระคัมภีรมอรมอนสำหรับเด็กแต่ละคน 
ข. รูปภาพ 4-43 พระคริสต์ทรงปรากฎต่อชาวนิไฟ (ชุดภาพพระกิตติคุณ 315; 62047) 4-44 แผน 

ที่โลก และ 4-45 พระเยซูทรงสอนในซกโลกตะวันตก (ชุดภาพพระกิตติคุณ 316; 62380) 

ขอแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเรียน 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

เร่ืองราวในพระคัมภีร์ 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนเปิด 
ถามเด็ก ๆ ว่ามใครในพวกเขาเคยพบกับพายุรุนแรงและน่ากลัวห้าง เชิญเด็กคนหนึ่งหรอสองคนมา 
แบ่ง!]นประสบการณ์น้ัน หรอท่านอาจเล่าประสบการณ์ท่ีท่านเคยประสบมา อธิบายว่าในเวลาท่ีพระเยซู-
คริสต์ถูกตรงกางเขนในเจรูซาเล็ม มพายุรุนแรงและภัย่พินาศย่ิงใหญ่ในอเมริกา โดยการใช้แผนท่ีประกอบ 
ให้แสดงว่าพระองค์ทรงพระชนม์และส้ินพระชนม์ในสถานท่ีท่ีเริยกว่า อิสราเอล ในใ]จจุบัน อธิบายว่า 
บทเรยนน้ีเป็นเร่ืองเก่ียวกับส่ิงท่ีเกิดข้ืนในอเมริกาในเวลาท่ีพระเยซูคริสต์ส้ินพ^ะชนม์ 
โดยการใช้รูปภาพในเวลาท่ีเหมาะสม ให้สอนเด็ก ๆ ถงเร่ืองเคร่ืองหมายของการส้ินพระชนม์ของพระผู้-
ช่วยให้รอดและการเสด็จเยอนชาวนิไฟของพระองค์ จาก 3 นิไฟ 8:5-11:41 (ดู "การสอนจากพระคัมภีร์" 
หน้า vii เพ่ือจะรูวธิการสอนเร่ืองราวในพระคัมภีร์) 

ศกษาคำถามและข้อพระคัมภีร์อ้างอิงต่อไปน้ีขณะท่ีท่านเตริยมบทเริยน ใช้คำถามท่ีท่านร้สีกว่าจะช่วยให้ 
เด็กเข้าใจพระคัมภีร์และประยุกต์ใช้หลักธรรมในชิวิตของพวกเขาไห้คท่ีสุค การอ่านข้อพระคัมภีร์อ้างอิงกับ 
เด็ก ๆ ในช้ันเรียนจะช่วยให้พวกเขาไค้รับข้อคิดทาง!]ญญาจากพระคัมภีร์ 
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การสนทนาและ 
คำถามเพื่อ 
การประยุกต์ใช้ 



• แซมิวเอลชาวเลมันพยากรณ์ต่อชาวนไฟเกี่ยวกับการสิ้นพระชนม์ของพระผู้ช่วยใบ้รอคๆๅคูย่ๅงไร? 

(เลามัน 14:20-27) ทำไมเขาจงพยายามที่จะเตรียมชาวนไฟ? (เลามัน 14:28-29) คำพยากรณ์เหล่า-
นี้กลายเป็นจริงไค้อย่างไร? (3 นึไฟ 8:5-25) 

• พระผู้ช่วยใบ้รอดตรัสว่าอะไรคอเหตุผลท่ีทำใบ้ผู้คนถูกฆ่า? (3 นํไฟ 9:2,12) พระองค์ตรัสอะไรต่อ 
ผู้คนที่รอคชวิต? (3 นํไฟ 9:13-14) การมาหาพระคริสต์หมายความว่าอย่างไร? เราจะไค้รับพร 
อะไรเม่ือเราเป็นเหมอนกับพระผู้ช่วยใบ้รอดมากข้ีน? 

• พระเยซูทรงสอนอะไรกับผู้คุนเก่ียวกับพระภารกิจของพระองค์? (3 นํไฟ 9:15-17) ทำไมจงเป็น 
สิ่งสำคัญสำหรับเราที่จะรู้ว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจัๅ? 

• พระเยซูคริสต์ตรัสว่าอะไรคอเหตุผลท่ีพระองค์เสด็จมาในโลก? (3 นํไฟ 9:21) เราต้องทำอะไร 
เพ่ือว่าเราจะไค้รับการช่วยใบ้รอดจากบาปของเรา? (3 นํไฟ 9:22) ความเข้าใจในการชดใช้ทำใบ้ผู้คน 
รู้สิกอย่างไร? (3 นไฟ 10:10) 

• ผู้คนที่พระวิหารในแผ่นดนอคมมั่งคั่งไดยนสุรเสืยงจากสวรรค์และไม่เข้าใจกี่ครั้ง? (3 นํไฟ 11:3-4) ผู้ 
คนทำอะไรเพ่ือว่าพวกmจะสามารถเข้าใจสรเสียงน้ีน? (3 นํไฟ 11:5-6) "เง่ียหูหัเง" หมายความว่า 
อย่างไร ? (เราต้องตงและพร้อมท่ีจะรับส่ิงท่ีพระปีคาบนสวรรค์ทรงประสงค์ใบ้เราไค้ยน) 

• ผู้คนไค้ยินพระบิดาบนสวรรคตรัสบอกพวกเขาเป็นครั้งที่สามว่าอย่างไร? (3 นํไฟ 11:6-7) เรา 
เรียนรู้อะไรจากคำแนะนำน้ีซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสำคัญ? (เราเรียนรู้ว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรข0งพระ_ 
ผู้เป็นเจ้า พระองค์ท้ังสองทรงเป็นพระบุคคลแยกกัน พระบิดาทรงรักพระบุตร และเราต้องหัเงพระบุตร) 
เราสามารถทำอะไรเพ่ือใบ้การหัเงและการเข้าใจในพระคำของพระเยซูคริสต์สืข้ีน9 

• ผู้คนเห็นอะไรเมื่อพวกเขามองขี้นไปที่สวรรค์? (3 นํไฟ 11:8) เม่ือพระผู้ช่วยใบ้รอดตรัสกับพวกเขา 
ว่าพระองค์คอใครแล้ว หนูคิดว่าทำไมผู้คนจงล้มลงกับพ้ืนดิน? (3 นาฟ 11:10-12) หนูรู้สืก 
อย่างไรหากหนูไค้อยู่ท่ีน่ัน? ทำไมพระคริสต์จงทรงใบ้ผู้คนคลำรอยแผลในพระวรกายของพระองค? 
(3 นํไฟ 11:14-15) 

• ชาวนํไฟร้สืกอย่างไร? พวกเขาแสดงความกตัญญและความรักต่อพระผู้ช่วยใบ้รอคอย่างไร? (3 นํไฟ 
11:16-17) เราสามารถแสดงความรักและความกตัญญต่อพระองค์ในส่ิงท่ีพระองค์ทรงกระทำเพ่ือเรา 
ไค้อย่างไร? 

• พระเยซูคริสต์ทรงมอบอำนาจใบ้นำฟทำพิธการอะไรท่ีสำคัญ? (3 นํไฟ 11:19-21) เราประกอบพิธ 
บัพติศมาอย่างไร? (3 นํไฟ 11:22-27) 

• พระผู้ช่วยใบ้รอดตรัสเก่ียวกับการโต้เถยงและการขัคแย้งว่าอย่างไร? (3 นํไฟ 11:28-30) 
• พระองค์ตรัสว่าเราต้องทำอะไรเพ่ือท่ีจะไค้รับชวิตนํรันคร์ ? (3 นํไฟ 11:33-38) 

• อธิบายว่าขาวท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุคในโลกทุกวันน้ีคอข่าวท่ีว่าพระเยซูคริสต์ทรงพระชนม์ หลายคนรู้แต่เพิยงว่า 
พระองค์ทรงพระชนม์อยู่เม่ือนานมาแล้วและพระองค์ทรงส้ินพระชนม์บนไบ้กางเขน ในฐานะท่ีเราเป็น 
สมาชิกในศาสนาจักรฯ ของพระองค์ ความรู้ใคท่ีทำใบ้เรารู้สิกใกล้ชิดกับพระผู้ช่วยใบ้รอดเป็นพิเศษ ? 
(เรารู้'ว่าพระองค์ทรงทนทุกข์'ทรมานเพื่อบาปของเรา 11 ล-ทรงสละชิวิตของพระองค์เพื่อเรานละรู้ว่า 
พระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่และทรงนำศาสนาจักรฯ ของพระองค์ในทุกวันน้ี) 
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บทท33 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้แสดงความรูสิกของพวกเขาเก่ียวกับพระเยซูคริสต์ 

กิจกรรม 
เสริมสร้าง ท่านอาจใช้กิจกรรมต่อไปนี้หนึ่งอย่างหรอมากกว่าในชวงใดช่วงหนึ่งของบทเรยน หรอใช้เป็นการทบทวน 

สรุป หรอ ห้าทาย 

1. อ่านหรอสนทนาหลักแห่งความเชื่อช้อที่หนึ่ง ข้อที่สอง หรอข้อท่ีส่ี ช่วย'เด็ก ๆ ท่องจำข้อใดข้อหนึ่ง 
ในสามข้อน้ี 

2. สนทนาถงความหมายของการมประจักษ์พยาน สิ่งที่สำคัญที่สุคอย่างหนึ่งที่คนเราสามารถมไดในชีวิตนี้ 
คอประจักษ์พยานท่ีว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุคคลจริง ๆ และทรงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า 
ซึ่งทำให้พระองค์ทรงเป็นของสวรรค์ ประจักษ์พยานคอความร้สืกทางวิญญาณและความเช่ืออันแข็ง 
แกร่งซ่ึงกลายมาเป็นความรู เม่ือท่านเร่ิมท่ีจะได้รับประจักษ์พยาน ท่านจะร้สีกภายในใจว่าพระกิตติคุณ 
เป็นความจริง ความรูสิกน้ีเติบโตและแข็งแกร่งข้ืนเม่ือท่านบำรุงเล้ียงโดยการศกษา การสวดห้อนวอน 
และการเชื่อฟิง ท่านจะเริ่มเสือกอย่างถูกห้องเนื่องจากศรัทธาและความรักของท่านที่มต่อพระบิดาบน 
สวรรค์และพระบุตรของพระองค์ พระเยซูคริสต์ เม่ือเราแสดงประจักษ์พยาน เราก็ได้แสดงความร้สิก 
และคำม่ันสัญญาของเราท่ีมต่อพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ให้ผู้อ่ืนรู เรายังแสดงประจักษ์-
พยานโดยวิธท่ีเราดำรงชีวิต การแต่งกาย และการกระทำของเราด้วย เม่ือเราเสือกส่ิงท่ีถูกห้อง เราก็ 
กำลังแสดงต่อผู้อื่นว่าเรามประจักษ์พยานในพระเยซูคริสต์และพระกิตติคุณของพระองค์ 

3. สนทนาว่าทำไมจึงเป็นส่ิงสำคัญสำหรับเราท่ีจะเริยนรูเก่ียวกับพระเยซูคริสต์อย่างต่อเน่ือง อธิบายว่า 
เรามแนวโน้มท่ีจะเป็นเหมอนกับคนท่ีเรารู'จัก ชื่นชม และเคารพ เราสามารถใกลชิดกับพระเยซูคริสต์ 
และเป็นเหมอนกับพระองค์มากขื้นเมื่อเราเรยนรูเกี่ยวกับพระองค์และพยายามที่จะทำตามตัวอย่างของ 
พระองค์ 

4. ร้องหรออ่านเนื้อร้องของเพลง "พระองค์ทรงส่งพระบุตร,, (หนังสือเพลงสำหรับเด็ก หน้า 20) 

แสดงประจักษ์พยานถงความเป็นจริงและความเป็นของสวรรค์ของพระเยซูคริสต์ 
แนะนำให้เด็ก ๆ ศกษา 3 นํไฟ 11 ที่ห้านเพื่อเป็นการทบทวนบทเรยนนี้ 
เชิญเด็กคนหน่ึง1ให้สวดออนวอนปิด 

สรป 

ประจักษ์พยาน 

แนะนำ 
การอ่านท่ีห้าน 
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ชุดประสงค ์ เพื่อสอนเด็ก ๆ ว่าคำสอนเรื่องผู้เป็นสุขและความจริง ๆ อื่นที่พระเยซูคริสต์ทรงสอนชาวนิไฟสามารถช่วย 
ให้เราเป็นเหมือนพระบิดาบนสวรรค์และพระบุตรของพระองค์มากพื้ 

การเตรียม 1. ศกษา 3 นิไฟ 12 และ 13 ร่วมกับการสวดล้อนวอน แล้วศกษาบทเรยนและตัดสินใจว่าท่านต้องการ 
สอนเร่ืองราวในพระคัมภีร์ให้กับเด็กอย่างไร (ดู "การเตรยมบทเรยนของท่าน" หน้า vi และ "การสอน 
จากพระคัมภีร์" หน้า vii) 

2. เสือกคำถาม เพ่ือการสนทนาและกิจกรรมเสริมส?างท่ีจะทำให้เด็กมส่วนร่วมและช่วยให้พวกเขาบรรลุ 
ชุดประสงค์ของบทเรยนมากที่สุด 

3. อุปกรณ์ที่จำเป็นะ 
ก. พระคัมภีร์มอรมอนสำหรับเด็กแต่ละคน 
ข. รูปภาพ 4-45 พระเยซูทรงสอนในซกโลกตะวันตก (ชุดภาพพระกิตติคุณ 316; 62380) 

ข้อแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเรียน 
กิจกรรมกระต้น 
ความสนใจ 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนเปิด 

ให้เด็ก ๆ จับคู่กัน หากเด็กคนใดไมมคู่ ให้ท่านจับคู่กับเด็กคนน้ัน ขอให้เด็กฟิงคำส่ังทุกข้อแล้วพยายามท่ี 
จะจำคำส่ังน้ันและทำตามคำส่ังน้ันเรยงตามลำดับ 

1. จับมือกับคู่ของท่าน และบอกช่ือเต็มของท่านกับเขาหรอเธอ 
2. ยนข้ืนและบอกคู่ของท่านถงบางส่ิงท่ีท่านช่ืนชอบในตัวเขาหรอเธอ 
3. หมนตัวรอบหน่ึงและบอกคู่ของท่านถงส่ิงหน่ึงท่ีท่านชอบเก่ียวกับตัวเอง 
4. ต้นหาว่าศาสดาในพระคัมภีร์มอรมอนที่คู่ของท่านชื่นชอบคอใคร 
5. นั่งลง และกอดอก 

ขอให้เด็ก ๆ เร่ิมไต้ หากเด็ก ๆ จำคำสั่งทุกข้อไม่ไต ้ ให้ทบทวนคำส่ังและให้พวกเขาพยายามอกคร้ัง 
อธิบายว่าหากมการทบทวนกิจกรรมน้ีหลาย ๆ คร้ัง ทุกคนก็จะสามารถจดจำและทำสิ่งที่ไต้รับการขอให้ 
ทำไต้ เม่ือเราเสือกท่ีจะทำตามคำสอนของพระเยซูคริสต์ตลอดชิวิตของเรา เราจะค่อย ๆ เรยนรูท่ีจะเป็น 
เหมือนกับพระบิดาบนสวรรค์และพระบุตรของพระองค์มากข้ีนเร่ือย ๆ 
อธิบายว่าพระเยซูคริสต์เสด็จเยอนทวปอเมริกาหลังจากท่ีพระองค์ทรงแนคนพระชนม์แล้ว พระองค์ทรง 
เสือกอัครสาวกสิบสองคน และสอนหลักธรรมเคิยวกันกับท่ีเคยสอนในคำเทศนาบนภูเขาในเจรูซาเล็ม (คู 
มัทธิว 5 -7 ) คำสอนเหล่านี ้ ซึ่งเป็นที่รูจักกันว่าเป็นคำสอนในเรื่องผู้เป็นสุขนั้น เป็นคำสอนท่ีสำคัญต่อเราท่ี 
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พระเยซูคริสศ์ทรงสอน 
เร่ืองผู้เป็นสุข,ให้กับชาวนีไฟ 

บทท ี ่ 



บทที่ 29 

เร่ืองราวในพระคัมภีร์ 

การสนทนาและ 
คำถามเพื่อ 
การประยุกต์ใช้ 

จะทำตาม (คำว่า beatitVde แปลว่า ความสุข หรอพร) 
แสดงภาพพระเยซูทรงสอนในซิกโลกตะวันตก และสอนเด็ก ๆ ถงเร่ืองราวท่ีอยู่ใน 3 นีไฟ 12 และ 13 
ซึ่งเป็นเรื่องที่พระเยซูคริสต์ทรงสอนเรื่อง ผู้เป็นสุข (ด ู "การสอนจากพระคัมภีร์,, หน้า vii เพื่อจะ!วิธการ 
สอนเร่ืองราวในพระคมภีร์) เน้นว่าพระผู้ช่วยใหรอคทรงสอนถงวิธิท่ีจะเป็นเหมือนคับพระองค์และพระบิดา 
ของพระองค์ 

ศกษาคำถามและขอพระคัมภีร์ห้างอิงต่อไปน้ีขณะท่ีท่านเตริยมบทเรยน ใช้คำถามท่ีท่าน!สิกว่าจะช่วยให้ 
เด็กเขาใจพระคัมภีร์และประยุกต์ใช้หลักธรรมในชวิตของพวกเขาได้ด็ท่ีสุด การอ่านขอพระคัมภีร์ห้างอิงคับ 
เด็ก ๆ ในชนเริยนจะช่วยให้พวกเขาไห้รับขอคิดทางปีญญาจากพระคัมภีร์ 
• พระเยซูคริสต์ตรัสว่าชาวนไฟควรฟิงและเช่ึอตงใคร? (3 นีไฟ 12:1) ทำไมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะฟิง 

และเช่ือฟิงผู้นำของศาสนาจักรฯ ในทุกวันน้ี? 
• เราไค้รับพรอะไรเม่ือเราบัพติศมา? (3 นํไฟ 12:2) เราห้องทำอะไรหากเราห้องการให้พระวิญญาณ 

บริสุทธิชวยเรา? 
• "ยากจนทางวิญญาณ,, หมายความว่าอย่างไร? (3 นีไฟ 12:3 เป็นคนท่ีรับการสอนไห้ ไม่ยโสหริอใ$ 

อวด) เราสามารถแสดงต่อพระบิดาบนสวรรค์ไห้อย่างไรว่าเราเป็นคนท่ีรับการสอนไต้? ชี้ให้เห็นว่าคำ 
ว่า "(ผู้) ที่มาหาเรา,, ในขอท่ี 3 ไม่ไค้อยู่ในพระคัมภีร์ไบเบิล แต่มันช่วยให้เราเข้าใจเร่ืองของผู้เป็นสุข 
มากขน การเป็นคนท่ี "ยากจนทางวิญญาณ,1 ไม่เพียงพอหากเราไม่ไห้มาหาพระผู้ช่วยให้รอค ประเด็น 
นี้ประยุกต์ใช้ไค้กับข้ออื่น ๆ ใน ผู้เป็นสุข ห้วยเช่นกัน 

พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนว่าเราควรกลับใจและมาหาพระองค์ "ดังเด็กเล็ก ๆ , , (3 นีไฟ 9:22) ชี้ให้เห็นถง 
คุณสมบัติที่ควรเอาเป็นตัวอย่างซึ่งท่านสังเกตเห็นไห้จากเด็กแต่ละคน เน้นถงความสำคัญของความคารวะ 
ในห้องเริยน ความพยายามที่จะเริยน! และการช่วยผู้อื่นให้เริยน! 
อ่าน 3 นีไฟ 12:4 เล่าถงเวลาท่ีท่าน!สิกถงการปลอบโยนจากพระวิญญาณ เชิญเด็กให้แบ่งปีนประสบ-
การณ์ของพวกเขาเมื่อพวกเขาไค้รับการปลอบโยน 
• การเป็นคน อ่อนโยน หมายความว่าอย่างไร? (3 นํไฟ 12:5 สุภาพ เมตตาและ!จักควบคุมตนเอง) เรา 

และคนอ่ืนไค้รับพรอย่างไรเม่ือเราเป็นคนอ่อนโยน? 
• ความหิวและกระหายความชอบธรรม หมายความว่าอย่างไร? (เราควรมความต้องการเป็นคนคีให้ 

มากเท่ากับท่ีเราต้องการอาหารและน้ีา) เราไต้รับสัญญาว่าจะไต้รับอะไรหากเราหิวและกระหายความ 
ชอบธรรม? (3 นีไฟ 12:6) 

• การแสดงความเมตตาหมายความว่าอย่างไร? (3 นีไฟ 12:7 เต็มใจให้อภัยมความกรุณาและมความรัก) 
เม่ือเราแสดงความเมตตา เราไต้รับสัญญาว่าจะไต้รับอะไร? ท่านอาจต้องการเล่าประสบการณ์เมื่อท่าน 
เสือกที่จะให้อภัยคนอื่นและเล่าว่าท่าน!สิกอย่างไรเมื่อท่านไต้ทำเช่นนี้น 

• การมใจบริสุทธิหมายความว่าอย่างไร? (3 นํไฟ 12:8 จริงใจและไม่เสแสร้ง มความคิดและจิตใจท่ี 
สะอาด ชื่นชมในสิ่งที่ค และหันหนีจากความช่ัวร้าย หรอความเลวร้ายท้ังในความคิคและการกระทำ) 
ตัวอย่างของการเสือกทำกิจกรรมที่ด็แทนที่จะเสือกกิจกรรมที่ไม่ด็ไต้แก่0ะไรบ้าง? การเช่ือฟ้งคำสอน 
ของพระกิตติคุณช่วยเราให้มใจท่ีบริสุทธิ^ต้อย่างไร? 
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. ผู้สรางสันติ หมายความว่าอย่างไร? (3 นิไฟ 12:9) หนูสามารถเปล่ียนแปลงสถานการณ์ใดไคบ้างโดย 
การเป็นผู้สร้างสันติ? เม่ือหนูเป็นผู้สร้างสันติหนูจะร้สิกอย่างไร? 

• พระผู้ช่วยใบ้รอดทรงสัญญาต่อผู้ท่ีถูกข่มเหง (เยาะเย้ย เย้าแหย่ ทรมาน) เพราะประจักษ์พยานของเขา 
ในพระองค์ ว่าอย่างไร? (3 นิไฟ 12:10-12) หนูร้จักใครบ้างไหมท่ีอดทนต่อการข่มเหงเพ่ือเห็นแก, 

พระผู้ช่วยใบ้รอด? ฟานอาจต้องการเล่าประสบการณ์เม่ือท่านหรอใครบางคนท่ีท่านร้จักยนหยัคเพ่ือ 
ความถูกต้องแม้ว่าจะโคนวิพากษ์วิจารณ์ 

• การเป็น เกลอของแผ่นคินโลก หมายความว่าอย่างไร? (3 นิไฟ 12:13 ดูกิจกรรมเสริมสร้าง 4) 
ตัวอย่างความคีงามของหนูที่มต่อผู้อื่นเปรยบกับเกลือไต้อย่างไร? 

• เทยนท่ีเอาถังครอบไ'?ไหแสงสว่างไต้มากแค่ไหน? (3 นิไฟ 12:14-16) หนูสามารถใบ้แสงสว่าง 
(หรอตัวอย่าง) ของหนูส่องออกไปไต้โดยทางใดบ้าง? ตัวอย่างของคนอื่นเคยเป็นแสงสว่างในชิวิต 
ของหนูอย่างไรบ้าง? 

• การรักษาพระบัญญัติช่วยใบ้เราเป็นเหมอนกับพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ไต้อย่างไร? 
(3 นิไฟ 12:48) 

• เป็นส่ิงสำคัญมากแค่ไหนสำหรับเราท่ีจะใบ้อภัยผู้อ่ืน? (3 นิไฟ 13:14-15) 
• เราสามารถเรยนร้อะไรเก่ียวกับการอดอาหารจาก 3 นิไฟ 16-18 ? 

• หนูคิดว่า "อย่าสะสมทรัพย์สมบัติไว้เพื่อตัวบนแผ่นดินโลก...แต่จงสะสมทรัพย์ไว้เพื่อตัวในสวรรค์,, 
หมายความว่าอย่างไร? (3 นิไฟ 13:19-20) มทรัพย์สมบัติอะไรบ้างท่ีเราสามารถเอาติดตัวไปไต้หลัง 
จากชิวิตน้ี? มทรัพย์สมบัติอะไรบ้างท่ีเราร้สิกว่ามันสำคัญต่อเราตอนน้ีแต่เราไม่สามารถเอามันไปต้วย 
ไต้? 

• ทำไมพระเยซูคริสต์ทรงประทานบัญญัติใบ้เรา? (3 นิไฟ 12:20) หนู1ไต้เรยนร้อะไรบ้างจาก ผู้เป็นสุข 
และความจริงอ่ืน ๆ ซึ่งจะช่วยหนูในล!เคาห์นี้ที่จะเป็นเหมอนกับพระผู้ช่วยใบ้รอดมากขี้น? 

กิจกรรม 
เสริมสรัาง ท่านอาจใชกิจกรรมต่อไปนี้หนงอย่างหรอมากกว่าในช่วงใคช่วงVIนงของบทเรยน ห!อใช้เป็นการทบทวน 

สรุป หรอ บ้าทาย 
1. เขิยนหัวข้อ ย่อมเป็นสุข และ สัญญา บนกระคาน เขยน 3 ปีไฟ 12:3, 3 ปีไฟ 12:4ใใ}iim ๆ จน 

ถง ข้อ 10 บนกระคาษ แผ่นละข้อ และแจกใบ้กับสมาชิกช้ันเรยน ใบ้เค็ก ๆ อ่านข้อพระคัมภิร์ที่อยู่ 
บนกระดาษของพวกเขาและใบ้บอกกับท่านว่าสัญญาใน ผู้เป็นสุข แต่ละข้อน้ีนคออะไร เขยนคำตอบ 
ใต้หัวข้อท่ีถูกต้อง (เบ้นถงความสำคัญของ "การมาหาพระคริสต์, เม่ือท่านพูดเก่ียวกับ ผู้เป็นสุข แต่ละ 
ข้อ) เม่ือทำเสร็จแลว กระคานควรมรายการเขิยนไว้ดังน้ี: 
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ย์อมเป็นสุข 

คนท่ียากจนทางวิญญาณ 

ที่มาหาพระเยซูคริสต์ 

สัญญา 
จะไต้รับอาณาจักร 
แห่งสวรรค์ 



บทที่ 29 

คนท่ีเป็นทุกข์ 

คนท่ีส่อนโยน 

คนท้ังปวงท่ีหิวและ 
กระหายความชอบธรรม 
คนท่ีมความเมตตา 

คนท่ีมใจบริสุทธิ 

ผู้สร้างสันติ 

คนุท้ังปวงท่ีถูกข่มเหง 
เพ่ือพระผู้ช่วยให้รอด 

จะไค้รับการปลอบโยน 

จะไค้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดก 

จะเปียมค้วย 
พระวิญญาณบริสุทธิ 

จะไค้ความเมตตา 

จะไค้เห็นพระผู้เป็นเจ้า 

จะไค้ช่ือว่าเป็นลุก 
ของพระผู้เป็นเจา 

จะไค้รับอาณาจักรแห่งสวรรค์ 

2. สนทนาและช่วยเด็ก ๆ ท,องจำหลักแห่งความเช่ือข้อท่ีสิบสาม 
3. ถามเด็ก ๆ ว่าพวกเขาจะดำรงชิวิตตาม ผู้เป็นสุข ข้อใคข้อหนึ่งให้คขี้นไค้อย่างไร และเขยนคำแนะ'นำ 

ของพวกเขาบนกระคาน กระตุ้นเด็กแต่ละคนให้เสือกผู้เป็นสุขข้อใคข้อหน่ึงบนกระคานเพ่ือปรับปรุงตัว 
เองในสัปดาห์น้ี ท่านอาจห้องการแจกกระคาษซึ่งเขยนประโยคที่ว่า "สัปดาห์น้ีฉันจะ  
มากข้ีน,, กับเด็ก ๆ ให้พวกเขาเติมช่องว่างและนำกลับห้าน 

4. เอาเกลอมาให้เด็กดู อธิบายว่าเกลอถูกนำมาใช้เป็นเครื่องปรุงรสอาหารและถนอมอาหารหลาย 
ร้อยปีมาแห้ว ดังที่เกสือสามารถถนอมอาหารไค้ ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระบิคาบนสวรรค์ 
และพระผู้ช่วยให้รอดก็จะไห้รับการถนอมเช่นกัน เมื่อเราเชื่อฟิงคำสอนของพระองค์และรักษา 
พันธสัญญาของเรา ดังที่เกลอสามารถปรุงรส เราก็สามารถเพ่ิมความคงามเข้าไปในโลกไค้โดยการดำรง 
ชิวิตอย่างชอบธรรม ขอให้เด็ก ๆ ตอบคำถามต่อไปน้ี: 

• อิทธิพลของโลกที่ไม่บริสุทธ ิ (ไม่สะอาด) อะไรห้างท่ีมอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ระหว่างเรากับ 
พระผู้ช่วยให้รอด? 

• เช่นเด็ยวกับเกสือท่ีสูญเสียความเค็ม (รส) ของมัน เม่ือมันถูกส่ิงท่ีไม่บริสุทธิทำให้รสชาติอ่อนลง 
จะเกิดอะไรข้ีนกับเราเม่ือเรายอมให้ส่ิงท่ีไม่บริสุทธิ (ความคิด อิทธิพล และการกระทำท่ีไม่สะอาด) 
เข้ามาในชวิตของเรา? 

5. หากท่านไม่ไค้สอนบทเริยนน้ีในวันอาทิตย์อดอาหาร ให้เตริยมอาหารเช่น ข้าวโพดคั่วที่รเกลอและไม่ม 
เกสือ (ตรวจสอบกับคุณพ่อคุณแม่ของเด็กว่ามเด็กคนไหนแพหรอไม่) ให้เด็ก ๆ ชิมข้าวโพคทั้งสอง 
ชนิด อธิบายถงความสำคัญของเกลอท่ีมต่ออาหารบางอย่างช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่าเพ่ือท่ีจะไค้รับการ 
พิจารณาว่าเป็นเกลอของแผ่นดินโลก เราห้องพัฒนาคุณสมบัติแบบพระคริสต์และรับใช้ผู้อ่ืน 

6. อ่านพระคัมภิร์ต่อไปนี ้ ให้เด็ก ๆ ยกมอข้ีนทุกคร้ังท่ีไค้ยนคำว่า ทำ 
"น่ีคอกิตติคุณของเรา และเจ้าร้ส่ิงท่ีเจ้าห้อง ทำ ในศาสนาจักรของเรา เพราะงานท่ีเจ้าเห็นเรา ทำ มา 

135 



แล้วส่ิงน้ันเจ้าจง ทำ ด้วย เพราะส่ิงท่ีเจ้าเห็นเรา ทำ มาแล้วแม้ส่ิงน้ันเจ้าจง ทำ 
"ฉะน้ัน หากเจ้า ทำ สิ่งเหส่านี้ เจ้าย่อมเป็นสุข เพราะเจ้าจะถูกยกข้ินในวันสุดท้าย" (3 นิไฟ 27:21-
22 เพ่ิมตัวเอน) 
อธิบายว่าหากเราทำส่ิงท่ีพระผู้ช่วยให้รอดทรงบัญชาให'เราทำ พระองค์จะทรงประทานพรให้เรามันเป็น 
กฎนิรันดร์ท่ีการเช่ือหัเงจะนำพรมาใบ้ ทานอาจต้องการอ่านและสนทนา ค.พ. 130:20-21 

7. แสดงรูปภาพ ประธานสเป็นเซอร์ คับเบิลยู. คิมบัลล์ ประธานคนท่ีสิบสองของศาสนาจักรฯ และบอก 
เด็ก ๆ ว่าคติพจน์ที่พ่านชื่นชอบคอคำว่า "จงทำ" ประธานคิมบัลล์รู้ว่ามันเป็นส่ิงท่ีจำเป็นอย่างย่ิงท่ีไม่ 
เพยงแต่จะรู้คำสอนของพระเยซูเท่าน้ันแต่ต้องทำตามคำสอนน้ันอย่างจริงจังควย เล่าเร่ืองเก่ียวกับ 
ประธานคิมบัลล์คังต่อไปน้ีและร้องเพลง "ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า" 
"ในปี 1957 คณะกรรมการปฐมวัยสามัญ...ขอให้ นาโอม คับเบิลยู. แรนคัลล์ และมิลเครค ท. 
เพ็ตทิต...เขยน [เพลงเก่ียวกับความจำเป็นท่ีเด็ก ๆ ต้องได้รับการสอนพระกิตติคุณ] นาโอม แรนคัลล์ 
รายงานว่า ไนเย็นวันน้ีน ข้าพเจ้าคุกเข่าลงและสวดออนวอนออกเสียง วิงวอนว่าพระบิดาบนสวรรค์จะ 
ทรงทำให้ข้าพเจ้ารู้เน้ีอร้องท่ีถูกต้อง ประมาณ ตสอง ข้าพเจ้าตื่นขื้นและเริ่มคิดเกี่ยวกับเพลงนี้อก เน้ือ 
ร้องเข้ามาสู่ความคิดของข้าพเจ้า...ข้าพเจ้าตื่นขี้นทันทิและเริ่มเขิยนเนื้อร้องขณะที่คำเหล่านั้นเข้ามาสู่ 
ข้าพเจ้า เน้ือร้องสามข้อและการประสานเสียงได้รับการเรยบเรยงในไม่ช้า ข้าพเจ้าตรวจงานด้วยความ 
กตัญญ ดื่มคากับข่าวสารของเนื้อร้องนั้น และกลับไปท่ีเติยงนอนซ่ึงท่ีน่ันข้าพเจ้าคุกเข่าต่อพระบิคาบน 
สวรรค์และกล่าวว่า "ขอบพระทัย, 

"เนอร้องดังเติมของเพลงนิอ่านว่า ^สอนฉันทุกอย่างท่ีต้องรู้ เพ่ือพำนักกับพระอก, สองสามปีหลังจาก 
ที่เพลงนี้ไต้รับการพิมพ์ สเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ ซึ่งในเวลานั้นเป็นสมาชิกของโควรัมอัครสาวก-
สิบสอง ได้เข้าร่วมการประชุม...ท่ีมคณะนักร้องเด็กปฐมวัยร้องเพลงน้ี 1นระหว่างการเดินทางกลับบ้าน 
ท่านพูดคุยกับสมาชิกคณะกรรมการปฐมวัยสามัญ และบอกว่าท่านช่ืนชอบเพลงน้ีนมาก แล้วพูดว่ามอยู่ 
คำหนงในเพลงนั้นที่ทำใบ้ท่านเป็นห่วง ท่านสงสัยว่าซิสเตอร์จะพิจารณาเปลี่ยนบรรทัดที่ร้องว่า "สอน 
ฉันทุกอย่างที่ต้อง / ' เป ็น "สอนฉันทุกอย่างท่ีต้อง ทำ" ได้ไหม แน่นอน ข้าพเจ้ายอมรับคำแนะนำนั้น 
ด้วยความยินค 
'"ข้าพเจ้าสงสัยว่าทำไม ข้าพเจ้าจงไม่ได้คิคถงคำนั้นในตอนที่เพลงนี้ถูกเขยนขี้นครั้งแรก แต่เม่ือเวลา 
ผ่านไปข้าพเจ้าเริ่มมความรู้สีกอย่างแรงกล้าว่านี่เป็นวิธิที่พระเจ้าทรงประสงค์ใบ้เพลงนี้ค่อย ๆ พัฒนา 
ขน เพราะว่ามันจะได้กลายมาเป็นคำสอนสำหรับสมาชิกท่ัวศาสนาจักรฯ และประทับอยู่ในจิตใจของ 
พวกเขาว่าการรู้พระกิตติคุณนั้นไม่เพยงพอ การทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าและการรักษา 
พระบัญญัติต่างหากท่ีช่วยใบ้เราไปถงเป้าหมายนิรันคร์," (in Karen Lynn Davidson, Our Latter-
day Hymns, pp. 303-4) 
ใบ้เด็กแต่ละคนเขยนคำว่า "จงทำเค๋ียวน้ี,, บนกระดาษแล้วนำกลับบ้าน 

8. ร้องหรออ่านเนื้อร้องของเพลง "จงรักกันและกัน,, (หนังสักเพลงสำหรันเด็ก หบ้า 72) "ความกล้าหาญ 
ของนิไฟ" (หนังสัอเพลงสำหรับเด็ก หบ้า 66) หรอ "ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า" (หนังสํอเพลงสำหรับเด็ก 
หบ้า 2) 
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บทที่ 29 

ประจักษ์พยาน เป็นพยานว่าโดยการดำรงชวิตตาม ผู้เป็นสุข และตามพระบัญญัติอ่ืน ๆ เราจะไค้รับพรและจะเป็นเหมอน 
กับพระบิดาบนสวรรค์มากขื้น 

แนะนำ แนะนำให้เด็ก ๆ ศกษา 3 นํไฟ 12:3-24, 39-48 ที่ห้านเพื่อเป็นการทบทวนบทเรยนนี้ 
การอ่านท่ีบาน 3 ๘ 4 ค * V- - -เชญเดกคนหนง เหสวดออนวอนบด 
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จุดประสงค ์ เพ่ือสอนเด็ก ๆ ว่าพระเยซูคริสต์ทรงรักพวกเราแต่ละคนและเพื่อกระตุ้นให้พวกเขาไห้เบประสบกๅรณ๙uvi«j 
ความสุขโดยการมศรัทธาในพระองค์ 

การเฅรยม 1. ศกษา 3 นิไฟ 17 ร่วมกับการสวดออนวอน แล้วศกษาบทเริยนและตัดสินใจว่าท่านห้องการสอน 
เร่ืองราวในพระคัมภร์ให้กับเด็กอย่างไร (ด ู "การเตรยมบทเรยนของท่าน" หห้า vi 1เละ ••การสอนจาก 
พระคมภร์" หน้า vii) 

2. เสือกคำถาม เพื่อการสนทนาและกิจกรรมเสริมสรางที่จะทำให้เด็กมส่วนร่วมและช่วยใใชุ'พๆกเขๅบรรลุ 
จุดประสงค์ของบทเริยนมากที่สุด 

3. อุปกรณ์ที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภร์มอรมอนสำหรับเด็กแต่ละคน 
ข. เกลอ 
ค. รูปภาพ 4 - 4 6 พระเยซูคริสต์ทรงรักษาชาวนิไฟ (ชุดภาพพระกิตติคุณ 317; 6 2 5 4 1 ) 4 - 4 7 

พระเยซูทรงสวดห้อนวอนกับชาวนิไฟ ( 6 2 5 4 2 ) และ 4 - 4 8 พระเยซูทรงให้พรเด็ก ๆ ชาวนิไฟ 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนเปิด 
ให้เด็ก ๆ มาชิมเกสือทละคน และถามพวกเขาว่าพวกเขาจะอธิบายรสของเกลอให้กับคนท่ีไม่เคยชิมมันมา 
ก่อนอย่างไร ท่านอาจจำเป็นต้องเสือนพวกเขาว่าพวกเขาไม่สามารถอธิบายว่ามันมรส "เค็ม" ไห้เพราะ 
คนท่ีไม่เคยชิมเกลอมาก่อนก็จะไม่รูว่าคำว่า เค็ม นั้นหมายถงอะไรอธิบายว่าบางครั้งเป็นสิ่งที่ยากที่จะ 
อธิบายสิ่งที่เราไห้ประสบมาเป็นคำพูดเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจ ชาวนิไฟไห้รับความสุขอันย่ิงใVIญ่เม่ือพระเยซู 
คริสต์ทรงปรากฎต่อพวกเขา ถงขนาคท่ีพวกเขากล่าวว่า "ไม่มล้ินใคจะพูคไต้ ทั้งไมมผู้!ดจะเขยนไว้ไต ้ ทั้ง 
ใจของมนุษย์เข้าใจเร่ืองย่ิงใหญ่และน่าอัศจรรย์เช่นน้ันไม่ไค,, (3 นิไฟ 17:17) บอกเดก ๆ ว่าหากพวกเขา 
จินตนาการถงเหตุการณ์นั้นซึ่งพวกเขาจะไคยนในบทเรยนนี ้ พวกเขาก็อาจจะสามารถรูสีกและเข้าใจห้วย 
วิญญาณของพวกเขาถงความจริงบางประการที่ไม่สามารถบรรยายเป็นคำพคูไต้ 
โดยการใชรูปภาพในเวลาท่ีเหมาะสม ให้สอนเด็ก ๆ ถงเร่ืองราวท่ีพระเยซูคริสต์ทรงรักษาผู้ป่วยและให้พร 
เด็ก จาก 3 นิไฟ 17 (ด ู "การสอนจากพระคัมภิร์" หน้า vii เพ่ือจะเวิธการสอนเร่ืองราวในพระคัมภร์) 
เน้นว่าความรักของพระผู้ช่วยให้รอคท่ีมต่อผู้คน เป็นส่ิงท่ีย่ิงใหญ่มากจนกระท่ังไม่สามารถแสดงออกมาเป็น 
คำพูดไต้ 

ข้อแนะนำ 
ในก!รสำเนิน 
บท!รยน 
กิจกรรมกระต้น 
ความสนใจ 

เร่ืองราวในพระคัมภิร์ 
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พระเยซูคริสต์ทรงรักษา 
ผู้ป่วยและให้พรเด็ก ๆ 

35 



บทที่ 29 

การสนทนาและ ศกษาคำถามและข้อพระคัมภิร์อ้างอิงต่อไปน้ีขณะท่ีท่านเตรยมบทเรยน ใช้คำถามท่ีท่านเสืกว่าจะช่วยให้ 
คำถามเพอ ^ เด็กเข้าใจพระคัมภร์และประยุกต์ใช้หลักธรรมในชวิตของพวกเขาไค้คท่ีสุด การอ่านข้อพระคัมภร์อ้างอิงกับ 
การประยุกต์ใช้ เ ๘ ก ๆ 1 น|นเรูยนจะช่ๆยให้พวกเขาไค้รับข้อคิดทางปีญญาจากพระคัมภร์ 

• พระเยซูคริสต์ตรัสว่าผู้คนควรทำส่ิงใดเพ่ือจะช่วยพวกเขาให้เข้าใจในส่ิงท่ีพระองค์ไค้ทรงสอนพวกเขา? 
(3 นิไฟ 17:3) การไตร่ตรอง หมายความว่าอย่างไร? (คิดถงเร่ืองบางเร่ืองอย่างลกซ้ีง) ทำไมจงเป็น 
สิ่งสำคัญที่จะไตร่ตรอง และสวดอ้อนวอนเก่ียวกับส่ิงท่ีเราไค้รับการสอนโดยผู้นำและครูของศาสนา-
จักรฯ ? 

• พระผู้ช่วยให้รอดตรัสว่าพระองค์จะเสด็จไปท่ีไหนหลังจากท่ีพระองค์เสด็จเย่ียมชาวนิไฟแล้ว? (3 นิไฟ 
17:4) สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าพระเยซูทรงรักลูก ๆ ทุกคนของพระบิดาบนสวรรค์อย่างไร? 

• ผู้คนทำอะไรเมื่อพระผู้ช่วยให้รอดตรัสว่าพระองค์จะทรงจากไป? (3 นิไฟ 17:5) พระองค์ทรงทำส่ิงใด 
ที่แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงรักพวกเขา? (3 นไฟ 17:6-8) 

• พระเยซูคริสต์ตรัสว่าอะไรคอเหตุผลที่ผู้คนไค้รับการรักษาให้หาย? (3 นิไฟ 17:8) เหตุผลหน่ึงท่ี 
สิ่งอัศจรรย์ไม่สามารถเกิดขื้นไค้คออะไร? (ณธอร์ 12:12,18) 

• ชาวนิไฟแสดงความขอบคุณอย่างไรเม่ือพระเยซูคริสต์ทรงรักษาผู้ป่วย? (3 นิไฟ 17:10) เม่ือใคท่ี 
หนูควรขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซู? หนูสามารถแสดงความขอบคุณสำหรับพรท่ีหนู 
ไค้รับอย่างไรบ้าง? 

• หลังจากที่พระเยซูคริสต์ทรงรักษาผู้ป่วยแล้ว พระองค์ทรงบัญชาให้ผู้คนทำอะไร? พระองค์ทรงทำ 
อะไรเม่ือไค้นำเด็ก ๆ มาหาพระองค์? (3 นิไฟ 17:13-15) ทำไมล้อยคำที่พระองค์ทรงสวดอ้อนวอน 
ถงพระบิดาบนสวรรค์จงไม่ไค้ถูกเขิยนไ'!'? (3 นิไฟ 17:16-17) 

• ทำไมพระเยซูจงกันแสง? (3 นิไฟ 17:20-21) พระกิตติคุณนำความสุขมาให้หนูอย่างไรบ้าง? พระองค์ 
ทรงแสดงความรักต่อเด็กอย่างไร? (3 นิไฟ 17:21) หนูจะเสีกอย่างไรหากพระเยซูคริสต์ทรงอมหนู 
ไfiนอ้อมพระพาหุของพระองค ์ ทรงอวยพรหนูและทรงสวดอ้อนวอนต่อพระบิดาบนสวรรค์เพ่ือหนู? 

• เม่ือพระผู้ช่วยให้รอดตรัสกับบิดามารดาว่าให้ดูเด็กเล็ก ๆ ของพวกเขา พวกเขาไค้เห็นอะไร? (3 นิไฟ 
17:23-24) คำว่า ปฏิบต หมายความว่าอย่างไร? (ให้ความช่วยเหลอหรอการรับใช้) เราสามารถทำ 
สิ่งใดไค้บ้างในการรับใช้ผู้อื่น? 

กิจกรรม 
เสริมสร้าง ท่านอาจใช้กิจกรรมต่อไปนี้หนึ่งอย่างห!อมากกว่าในช่วงใดช่วงหนึ่งของบทเรยน หรอใช้เป็นการทบทวน 

สรุป หรือ ท้าทาย 
1. อ่านและสนทนาข้อความต่อไปนี้จากประธาน เอสรา แทฟท์ เบ็นสัน ประธานคนท่ีสิบสามของศาสนา 

จักรฯ : 

"เด็กท่ีรัก ข้าพเจ้าขอสัญญากับหนูว่าเทพจะปฏิบัติต่อท่านเช่นกัน หนูอาจไม่เห็นพวกเขา แต่พวกเขาจะ 
อยู่ท่ีน่ันเพ่ือช่วยหนู และหนูจะเสิกถงการอยู่ของพวกเขา... 
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"เด็กท่ีรัก พระบิดาบนสวรรค์ทรงส่งหนูมายังโลกในเวลาน้ีเพราะว่าหนูเป็นเด็กท่ีกล้าหาญท่ีสุคคนหน่ึง 
ของพระองค์ พระองค์ทรงเว่าจะมความช่ัวร้ายอย่างมากในโลกทุกวันน้ี และพระองค์ทรงรู้ว่าหนูจะ 
ซื่อสัตย์และเชื่อหัเง,, (in Conference Report, Apr. 1989, p. 105; or Ensign, May 1989, p. 83 
หรอใน ข่าวสารสิทธิชน กรกฎาคม 1989) 

2. อ่าน 3 นไฟ 17:20-21 ค้วยกัน ขอให้เด็ก ๆ เสือกคำหรือกลุ่มคำจากพระคัมภร์ข้อน้ีท่ีพวกเขาคิดว่า 
สำคัญ แล้วให้พวกเขาแบ่งปีนความรู้สิกของพวกเขาเก่ียวกับคำท่ีเขาเสือก 

3. ขอให้เด็ก ๆ คิดถงเวลาที่พวกเขามความสุขมากที่สุดในชิวิต ขอให้พวกเขาตอบคำถามต่อไปน้ีซ่ึงเก่ียว 
กับช่วงเวลานั้น: 
• ตอนน้ันหนูทำอะไรจงมความสุข? 
• อะไรท่ีทำให้หนูมความสุข? 
• ทำไมเราจงมความสุขที่สุคเมื่อเราดำรงชวิตตามที่พระเยซูทรงสอน? 
• ทำไมหนูจงมความสุขที่สุคเมื่อไห้อยู่กับเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวบางคน? 
อธิบายว่าโดยธรรมชาติแล้วเราตองการอยู่กับคนท่ีเรารักและคนท่ีรักเรา หากเราทำตามพระบัญญัติ เรา 
ก็จะสามารถอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูและกับครอบครัวของเราตลอดไป นี่จะเป็นความสุขที่ 
ยิ่งใหญ่ที่สุคที่เราสามารถไห้รับ 

4. เน่ืองจากชาวนไฟท่ีมารวมกันท่ีแผ่นดินอุดมม่ังค่ังยังไม่ไห้รับการเตรยมอย่างพอเพยง พระผู้ช่วยให้รอด 
จงไม่สามารถบอกพวกเขาถงทุกส่ิงท่ีพระบิดาบนสวรรค์ทรงห้องการให้พวกเขารู้ พระเยซูทรงขอให้ผู้ 
คนทำอะไร? (ให้เด็ก ๆ เติมคำในช่องว่าง จากขอพระคัมภิร์ 3 นไฟ 17:3) 

หลังจากการประชุมใหญ่ การประชุมศลระลก หรือ การเข้าช้ันปฐมวัย หนูควรทำส่ิงใดเพ่ือช่วยให้หนู 
เข้าใจส่ิงท่ีหนูไห้ฟิงมา? 

5. ร้องหรืออ่านเนื้อร้องของเพลง "คราพระเสด็จมา" (หนังสีอเพลงสำหรับเด็ก หนา 44) 

ประจักษ'พยาน 

แนะนำ 
การอ่านท่ีห้าน 

เป็นพยานว่าพระเยซูคริสต์และพระบิดาบนสวรรค์ทรงรักเด็กทุกคน และว่าหากเรามศรัทธาในพระเยซู-
คริสต์และทำตามพระบัญญัติ เราจะรู้ถงความสุขของการไห้อยู่กับพระองค์ทงสองอีก 

แนะนำให้เด็ก ๆ ศกษา 3 นํไฟ 17 ที่ห้านเพื่อเป็นการทบทวนบทเรยนนี้ 
เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนปิด 
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ฉะน้ัน 
เจา จง ไป ห้าน ของ เจ้า 

และ ไตร่ตรอง ถง 
เร่ือง 

ที่ 

เรา พูด 
และ ทล ถาม พระบิดา ใน นาม ของ 
เรา เพ่ือจะไห้เข้าใจ" (3 นํไฟ 17:3) 



จดประสงค์ เพ่ือกระตุ้นเด็ก ๆ ให้ระลกถงพระเยซูคริสต์อยู่เสมอ เพื่อว่าพวกเขาจะรพระวิญญาณของพระองค์อยู่กับ 
พวกเขา 

การเตรียม 1. ศกษา 3 นิไฟ 18:1-14 ร่วมกับการสวคอ้อนวอน แล้วศกษาบทเรียนและตัดสินใจว่าท่านต้องการสอน 
เร่ืองราวในพระคัมภีร์ให้กับเด็กอย่างไร (ด ู "การเตรียมบทเรียนของท่าน" หน้า vi และ "การสอนจาก 
พระคมภร" หน้า vii) 

2. เสือกคำถาม เพ่ือการสนทนาและกิจกรรมเสริมสรางท่ีจะทำให้เด็กมส่วนร่วมและช่วยให้พวกเขาบรรลุ 
จุดประสงค์ของบทเรียนมากที่สุค 

3. เขยนคำต่อไปน้ีลงในกระดาษ (หรอท่านอาจเขิยนไว'บนกระคาน) 
ความมด 
การพังทลาน 
สุรเสยง 
รอยแผล 
เทพ 

4. อุปกรณ์ที่จำเป็น : 
ก. พระคัมภีร์มอรมอนสำหรับเด็กแต่ละคน 
ข. รูปภาพ 4-43 พระคริสต์ทรงปรากฏต่อชาวนไฟ (ชุดภาพพระกิตติคุณ 315; 62047) 4-46 

พระเยซูทรงรักษาชาวนไฟ (ชุดภาพพระกิตติคุณ 317; 62541) พระเยซูทรงสวดอ้อนวอนกับชาว-
นไฟ (62542) และ 4-49 พระเยซูคริสต์ผู้ทรงฟืนคนพระชนม์ (ชุดภาพพระกิตติคุณ 239; 
62187) 

ขอแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเรียน 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนเปิด 
ถามเด็ก ๆ ว่าพวกเขาจำเหตุการณ์ที่สำคัญอะไรไต้บ้างในชิวิตของพวกเขา ถามพวกเขาว่าอะไรท่ีช่วยใบ้ 
พวกเขาจดจำเหตุการณ์เหลาน้ีนไต้ 
แสดงภาพตามรายการท่ีอยู่ใน ส่วน "การเตรียม" และแสดงคำท่ีท่านเตรียมไว'ทละคำ ถามเด็ก ๆ ว่าภาพ 
แต่ละภาพหรอคำแต่ละคำช่วยให้พวกเขาระลกถงส่ิงใดเก่ียวกับการเสด็จเยอนของพระเยซูคริสต์ อธิบาย 
ว่าบทเรียนนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่พระเยซูทรงช่วยให้เราระลกถงพระองค์อยู่เสมอ 
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36 พระเยซูคริสต์ประทาน 
พิธีศีลระลึกให้กับชาวนีไฟ่ 



เร่ืองราวในพระคัมภิร์ 

การสนทนาและ 
คำถามเพื่อ 
การประยุกต์ใช้ 

สอนเด็ก ๆ ถงเรองราวจาก 3 นไฟ 18:1-14 (ดู "การสอนจากพระคัมภีร์,, หน้า vii เพื่อจะเวธการ 
สอนเร่ืองราวในพระคัมภีร์) 

ศกษาคำถามและขอพระคัมภีร์อ้างอิงต่อไปน้ีขณะท่ีท่านเตรยมบทเรยน ใช้คำถามท่ีท่านร้สืกว่าจะช่วยให้ 
เด็กเขาใจพระคัมภีร์และประยุกต์ใช้หลักธรรมในชวิตของพวกเขาไค้คท่ีสุค การอ่านขอพระคัมภีร์อ้างอิงกับ 
เด็ก ๆ ในช้ันเรยนจะช่วยให้พวกเขาไค้รับข้อคิดทาง!]ญญาจากพระคัมภีร์ 
• พระเยซูคริสต์ทรงขอให้สานุศิษย์ของพระองค์นำอะไรมา? (3 นไฟ 18:1) พระเยซูทรงทำอะไรกับ 

ขนม!]ง? (3 นไฟ 18:3-4) พระองค์ทรงทำอะไรกับน้ีาองุ่น? (3 นไฟ 18:8-9) 

• ชายหนุ่มต้องมอะไรก่อนท่ีเขาจะสามารถเตรยม หรอให้พรหรอส่งผ่านศลระลกให้กับสมาชิกของศาสนา 
จักรฯไค้? (3 นํไฟ 18:5) ใครเตรยม ส่งผ่าน และให้พรศลระลกในวอร์คของเรา? 

• ขนม!]งศลระลกช่วยให้เราระลกสิงอะไร? (3 นไฟ 18:7) นี้าศลระลกช่วยให้เราระลกสีงอะไร? 
( 3 นไฟ 18:11) 

• เราทำพันธสัญญากับใครเม่ือเรารับส่วนศลระลก? (3 นไฟ 18:7) 
• พระเยซูคริสต์ทรงสัญญาว่าชะให้อะไรกับเราหากเราระลกถงพระองค์ตลอดเวลา? (3 นไฟ 18:7) การ 

มพระวิญญาณอยู่กับเราหมายความว่าอย่างไร? (เราจะไค้รับการนำทางและความช่วยเหลือจากพระวิญ-
ญาณบริสุทธิ) เราสามารถทำส่ิงใดในระหว่างสัปดาห์เพ่ือระลกถงพระผู้ช่วยให้รอดอยู่เสมอเพ่ือว่าเราจะ 
มพระวิญญาณของพระองค์อยู่กับเรา? 

• เม่ือสมาชิกของศาสนาจักรฯ รับส่วนศลระลก พวกเขากำลังเป็นพยานต่อพระบิดาบนสวรรค์ว่าอย่างไร? 
(3 นไฟ 18:10) ความเต็มใจท่ีจะรักษาพระบัญญัติของพระองค์หมายความว่าอย่างไร? พระบัญญัติข้อ 
ใดบางท่ีพระบิดาบนสวรรค์ทรงต้องการให้เรารักษาค้วยความเต็มใจ? ท่านอาจขอให้เด็ก ๆ เลือกพระ-
บัญญัติข้อหนึ่งในใจซึ่งพวกเขาอยากจะทำตามอย่างเต็มที่มากขี้น 

• เมื่อเรารับส่วนศลระลกเราระลกถงและต่อพันธสัญญาใด? (3 นํไฟ 18:11) การคิดสิงพันธสัญญาท่ี 
เรา ทำ,ใน'วันบัพติศมาบ่อย ๆ สามารถช่วยให้เราดำรงชิวิตดข้ืนไต้อย่างไร? (โมไชยา 18:10) ท้าทาย 
เด็ก ๆ ให้หัเงคำสวดศลระลกอย่างต้ังใจ และคิคสิงวิธท่ีจะรักษาพันธสัญญาบัพติศมา,ในระหว่างสัปดาห์ 
ที่จะมาสิง 

• เราไค้รับพรอย่างไรเม่ือเรารับส่วนศลระลกอย่างมค่าควร? (3 นไฟ 18:12-14) 

กิจกรรม 
เสริมสร้าง ท่านอาจใช้กิจกรรมต่อไปนี้หนึ่งอย่างหรือมากกว่าในช่วงใดช่วงหนึ่งของบทเรยน หรือใช้เป็นการทบทวน 

สรุป หรือท้าทาย 
1. ให้เด็ก ๆ อ่านคำสวดศลระลกจากโมโรไน 4:3 และ 5:2 ขอให้เด็ก ๆ แนะนำวิธท่ีพวกเขาจะสามารถ 

เตรยมตัวเพ่ือรับส่วนศลระลก ท่านอาจต้องการใช้คำแนะนำต่อไปนี้หากเด็กต้องการความช่วยเหลือ: 
ร้องเพลงสวดศลระลืก 
หัเงคำสวดอ้อนวอนศลระลก 
คิดสิงความรักของพระผู้ช่วยให้รอด การทนทุกข์ การส้ินพระชนม์ การฟืนคนพระชนม์ และ 
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บทที่ 29 

คำสอนของพระองค์ 
คิดถงพันธสัญญาของเราที่รต่อพระปีคาบนสวรรค์ 

2. เล่าประสบการณ์เม่ือท่านร้สิกถงพระวิญญาณ หากมเด็กบางคนท่ีเคยมประสบการณ์กับพระวิญญาณท่ี 
พวกเขาอยากจะแบ่งปีน เชิญพวกเขาให้แบ่งปีน ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่าพระเยซูคริสต์ทรงห้องการให้ 
พวกเขาคนพบและรูสีกถงพระวิญญาณอยู่เสมอในชิวิตของพวกเขา สนทนาข้อความต่อไปน้ีจาก 
ประธานเอสรา แทฟท์ เป็นสัน ประธานคนท่ีสิบสามของศาสนาจักรฯ "เราไห้ยินพระคำของพระเจ้า 
บ่อยที่สุคโดยทางความร้สีก หากเราถ่อมใจและมความร้สิกท่ีไว พระเจ้าจะทรงกระตุ้นเสือนเราผ่านทาง 
ความรูสิกของเราบ่อยท่ีสุด นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมการกระตุ้นเตอนของพระวิญญาณจงพาเราไปสู่ความ 
สุขอันยิ่งใหญ่ และบางครงถงกับนาตาคลอ,, ( Teachings of Ezra Taft Benson, p. 77) 

3. เสือกเพลงสวดหรือเพลงปฐมวัย เพ่ือเปิดคลอขณะท่ีเด็ก ๆ วาดบางส่ิงท่ีจะช่วยพวกเขาระลกถงพระผู้-
ช่วยให้รอดในระหว่างพิธศลระลก อาจเสือกวาดภาพ พระเยซูคริสต์ในสวนเกทเสมน พระเยซูคริสต์กับ 
ชาวนิไฟ พรต่าง ๆ ในชิวิตท่ีเด็ก ๆ ร้สิกกตัญญ เป็นห้น กระตุ้นพวกเขาให้มุ่งความคิดไปท่ีพระผู้-
ช่วยให้รอดในระหว่างพิธศลระลก 

4. ร้องหรืออ่านเนื้อรองของเพลง "ห้วยความคารวะอย่างสงบ" (หนังสือเพลงสำหรับเด็ก หน้า 11) หรือ 
"พระองค์ทรงส่งพระบุตร,, (หนังสือเพลงสำหรับเด็ก หน้า 20) 

สรป 

แนะนำ 
การอ่านท่ีบ้าน 

ประจักษ์พยาน แสดงรูปภาพ พระเยซูคริสต์ผู้ทรงฟืนคนพระชนม์ แสดงประจักษ์พยานว่าเม่ือเราระสิกถงพระเยซูและรักษา 
พระบัญญัติของพระองค์ เราจะมพระวิญญาณบริสุทธิอยู่กับเรา 

แนะนำให้เด็ก ๆ ศกษา 3 นิไฟ 18:1-14 ที่บ้านเพื่อเป็นการทบทวนบทเรยนนี้ 
เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดออนวอนปิด 
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พระเยซูคริสต์ทรงสอน 
ชาวนีไฟ่ให้สวดอ้อนวอน 

จุดประสงค ์ เพ่ือกระตุ้นเด็ก ๆ ให้สวดอ้อนวอนเพ่ือว่าพวกเขาจะไม่เข้าไปสู่การล่อลวง 

การเตรึยม 1. ศกษา 3 นิไฟ 18:15-25; 19; 20:1 ร่วมกับการสวดอ้อนวอน, แล้วศกษาบทเรยนและตัดสินใจว่าท่าน 
ต้องการสอนเรื่องราวในพระคัมภีร์ให้กับเด็กอย่างไร (ดู "การเตรยมบทเรยนของท่าน', หน้า vi และ 
"การสอนจากพระคัมภีร์" หน้า vii) 

2. การอ่านเพ่ิมเติม : แอลมา 13:28-29 ม'ทธิว 26:41, และ คำสอนและพันธสัญญา 31:12,61:39 

3. เสือกคำถาม เพ่ือการสนทนาและกิจกรรมเสริมสรางท่ีจะทำให้เด็กมส่วนร่วมและช่วยให้พวกเขาบรรลุ 
จุดประสงค์ของบทเรยนมากที่สุด 

4. อุปกรณ์ที่จำเป็น : 
ก. พระคัมภีร์มอรมอนสำหรับเด็กแต่ละคน 
ข. รูปภาพ 4-47 พระเยซูคริสต์ทรงสวดอ้อนวอนกับชาวนิไฟ (62542) และ 4-50 การสวดอ้อน-

วอนเป็นครอบครัว (62275) 

ข้อแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเรียน 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนเปิด 
เล่าเร่ืองต่อไปน้ีจากเอ็ลเดอร์เร็กซ์ ด. พิเนการ ์ เก่ียวกับการสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัว: 
"เช้าวันหน่ึงเม่ือหลายปีมาแล้ว ขณะท่ีข้าพเจ้ากำลังขับรถไปกับครอบครัวของข้าพเจ้า [เพ่ือไปเท่ียว] 
ลูกสาวตัวเล็ก ๆ สี่คนของเราเสกตื่นเต้น เม่ือเราสิงทางแยกท่ีจะเข้าสวนสาธารณะท่ีมช่ือเสียงแห่งหน่ึง 
อย่างไรก็ตาม เสียงหัวเราะและการพูดคุยท่ีมความสุขไต้หยูคลงทันทิ เม่ือรถทัศนาจรเล็กท่ีเราเช่ามาเกิด 
เสียงดังและจอดสนิทอยู่ตรงทางออกนี้น รถหลายคันแซงรถของเราไปในช่ัวโมงเร่งด่วนขณะท่ีข้าพเจ้า 
พยายามท่ีจะทำให้รถว่ิงอกครงหน่ึง ในท่ีสุค เม่ือตระหนักว่าเราไม่สามารถทำอะไรไต้มากกว่าน้ีแล้ว เราจง 
ออกจากรถท่ีจอดตายคันน้ีนและล้อมกันเป็นวงอยู่ข้างถนนเพ่ือสวดอ้อนวอน 
"เม่ือเราเงยหน้าข้ีนหลังจากการสวดอ้อนวอน เราเห็นชายผู้มใบหน้าหล่อเหลาและย้ิมแยมคนหน่ึงกับลูกชาย 
ของเขากำลังเคล่ือนรถของเขา...มาหน้ารถของเราแล้วลากรถของเราออกจากถนน ช่วงเวลาที่เหลอตั้งแต่ 
เช้าจนสิงบ่ายชายทั้งสองคนนี้ช่วยเหลอเราทุกอย่าง พวกเขาพาเราพรอมทั้งสัมภาระของเราไปยัง... 
สวนสาธารณะ...พวกเขาช่วยเราติดต่อกับรถลากจูงเพ่ือมาลากรถของเราไป พวกเขาขับรถพาข้าพเจ้าไปยัง 
ตัวแทนรถเช่าเพื่อไปเอารถอกคันหนึ่งมาแทน...พวกเขาซื้อของว่างให้ครอบครัวของข้าพเจ้าและนั่งคอยกับ 
ครอบครัวข้าพเจ้าจนกระท่ังข้าพเจ้ากลับมาในอกหลายช่ัวโมงต่อมา 
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บทท3ิ7 

เร่ืองราวในพระคัมภร' 

การสนทนาและ 
คำถามเพื่อ 
การประยูกต์ใช้ 

"เรารูสีกว่าชายท้ังสองคนน้ี เป็นคำตอบของคำสวดอ้อนวอนของเราจริง ๆ และเราก็บอกพวกเขาเช่นน้ัน 
ขณะท่ีเรากล่าวคำอำลาและพยายามท่ีจะขอบคุณพวกเขา คุณพ่อคนนั้นตอบว่า "ทุก ๆ เช้าผมจะบอกกับ 
พระเจ้าว่าหากมใครสักคนท่ีต้องการความช่วยเหลอวันน้ี ขอโปรดทรงนำผมไปพบกับพวกเขา," (in 
Conference Report, Oct 1991, pp. 54-55; or Ensign, Nov. 1991, p. 39) 

เชิญเด็ก ๆ ให้แบ่งปีนประสบการณ์ท่ีพวกเขามเก่ียวกับการสวดอ้อนวอนเป็นส่วนตัวและเป็นครอบครัว 
โดยการใช้รูปภาพในเวลาท่ีเหมาะสม ให้สอนเด็ก ๆ ถงเร่ืองราวเก่ียวกับการสอนของพระเยซูคริสต์ต่อ 
ฝูงชนชาวนีไฟ จาก 3 นิไฟ 18:15-25 ; 19; 20:1 (ด ู "การสอนจากพระคัมภีร์" หน้า vii เพ่ือจะรูวิธการ 
สอนเร่ืองราวในพระคัมภีร์) 
ศกษาคำถามและขอพระคัมภิร'อ้างอิงต่อไปน้ีขณะท่ีท่านเตรยมบทเรยน ใช้คำถามท่ีท่านรูสีกว่าจะช่วยให้ 
เด็กเข้าใจพระคัมภร์และประยูกต์ใช้หลักธรรมในชวิตของพวกเขาไคคท่ีสุด การอ่านข้อพระคัมภีร์อ้างอิงกับ 
เด็ก ๆ ในชนเรยนจะช่วยให้พวกเขาไห้รับข้อคิดทางปีญญาจากพระคัมภีร์ 
• ทำไมพระเยซูทรงต้องการให้เราสวดอ้อนวอนอยู่เสมอ? (3 นิไฟ 18:15,18) 
• เราสวดอ้อนวอนถงใคร? เราสวดอ้อนวอนในพระนามของใคร? (3 นิไฟ 18:19; 19:6-8) 

• เม่ือเราสวดอ้อนวอนห้วยศรัทธาเพ่ือขอส่ิงท่ีคท่ีสุดสำหรับเรา เราไห้รับสัญญาว่าจะไห้รับอะไร? 
(3 นิไฟ 18:20) ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่าพระบิดาบนสวรรคทรงรูเสมอว่าอะไรเป็นส่ิงท่ีคท่ีสุดสำพับ 
เราบางคร้ังก็เป็นส่ิงท่ีแตกต่างจากความต้องการของเรา 

• ทำไมการสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัวจงสำคัญ? (3 นิไฟ 18:21) ท่านสามารถช่วยครอบครัวของท่าน 
ให้มการสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัวอยางสมาเสมอไต้อย่างไร? 

• พระเยซูคริสต์ตรัสว่าเราควรทำอะไรเพ่ือผู้คนท่ีไม่ไต้เป็นสมาชิกของศาสนาจักรฯ? (3 นิไฟ 18:22-
2 3 ) 

• "จงซูความสว่างของเจ้าข้ีนเพ่ือมันจะส่องโลก,, หมายความว่าอย่างไร? (3 นิไฟ 18:24) เราสามารถ 
ช่วยผู้อื่นให้เข้าใจถงความสำคัญของการสวดอ้อนวอนไห้อย่างไร? 

« สานุศิษย'สิบสองคนของพระเยซูคริสต์สอนอะไรกับชาวนิไฟท่ีมารวมกัน? (3 นิไฟ 19:6) ท่านคุกเข่า 
และสวดอ้อนวอนเม่ือใด? การคุกเข่าแสดงถงความเคารพต่อพระบิดาบนสวรรค์อย่างไร? วิธอื่นใดห้าง 
ที่เราสามารถแสดงความคารวะขณะที่สวดอ้อนวอนในห้านของเราและไนชั้นเรยน? 

• เม่ือเหล่าสานุศิษย์สวดอ้อนวอน พวกเขาปรารถนาอะไรมากท่ีสุด? (3 นิไฟ 19:9) พวกเขาไต้รับของ 
ประทานน้ีอย่างไร? (3 นิไฟ 19:13-14) 

• พระเยซูตรัสว่าอย่างไรเม่ือพระองค์สวดอ้อนวอนถงพระบิดาบนสวรรค์? (3 นิไฟ 19:20,28) หนุคิดว่า 
ทำไมการแสดงความขอบคุณเป็นส่วนที่สำคัญในการสวดห้อนวอน? หนุเสกกตัญญต่อส่ิงใดห้าง? 

• เราสามารถสวดอ้อนวอนโดยไม่หยูดไต้อย่างไร? (3 นิไฟ 20ะ1) ทำไมเราจงควรสวดอ้อนวอนในใจ 
อยู่เสมอ? (3 นิไฟ 18:15,18) การสวดอ้อนวอนสามารถช่วยให้เราหลกเล่ียงการล,อลวงไต้อย่างไร? 
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กิจกรรม 
เสริมสราง ท่านอาจใช้กิจกรรมต,อไปนี้หนึ่งอย่างหรอมากกว่าในช่วงใดช่วงหนงของบทเรูยน หรอใช้เป็นการทบทวน 

สรุป หรอท้าทาย 

1. เขยนข้ออ้างอิงพระคัมภีร์ต่อไปน้ีบนกระดาษ และแจกให้พวกเขาเป็นรายคนหรอรายกลุ่ม^ห้เด็ก ๆ 
อ่านพระคัมภีร์ และค้นหาสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงสอนเกี่ยวกับพรที่มาสู่เราโดยผ่านการสวดอ้อนวอน 

แล,วให้เด็ก ๆ รายงานส่ิงท่ีพวกเขาไค้เรยนร้ต่อช้ันเรยน 
3 นิไฟ 18:15, 18 (เราหลกเล่ียงการล่อลวงไค้) 
3 นิไฟ 18:20 (ความปรารถนาท่ีชอบธรรมของเราจะไค้รับการตอบสนอง) 
3 นิไฟ 18:24 (เราจะเป็นตัวอย่างให้กับผู้อ่ืน) 
3 นิไฟ 19:30 และ 27:30 (พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์จะทรงพอพระทํยเรา) 

2. ค้นหาเรื่องราวจากนิตยสารของศาสนาจักรฯ หรอจากคำพูดการประชุมใหญ่เก่ียวกับการสวดอ้อนวอน 
และเล่าเร่ืองน้ีนให้เด็ก ๆ หัเง 

3. อ่านและสนทนาข้อความต่อไปนี้จาก ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน ประธานคนท่ีสิบสามของศาสนา 
จักรฯ: 
"มแนวโนมอย่างมากสำหรับเราท่ีจะขอพรเพ่ิมเติมในคำสวคอ้อนๆ 0 นและ'1นสำรงวอนของเราต่อพระ-
เจ้า แต่บางคร้ังข้าพเจ้าเสิกว่าเราจำเป็นตองอุทิศคำสวดอ้อนวอนของเรามากข้ีนเพ่ิอแสคงคๆามกตัญญ 
และขอบพระทัยสำหรับพรท่ีเราไค้รับแล'ว,, (God,Family, Country, p. 199) 

เชิญให้เด็ก ๆ กล่าวถงหลาย ๆ สิ่งเท่าที่พวกเขานิกไค้ที่พวกเขารู้สิกกตัญญ โดยใช้เวลาไม,เกินหน่ึง 
นาทิ สรุปคำตอบของพวกเขาบนกระคาน 

4. สนทนาและช่วยเด็ก ๆ ท่องจำบางส่วนของ แอลมา 13:28 "ถ่อมตนต่อพระพักตร์พระเจ้า และเรยกหา 
พระนามอันศกคสทธิ'ของพระองค์และเฝืาดูและสวคอ้อนวอนเสบ0 เพ่ิอท่านจะไม่ถูกล่อลวงจนเกิน 
ขนาดท่ีท่านจะทนไค้ และถูกพระวิญญาณอันศักคสิทธิทรงนำไปตังน้ีน" 

5. สนทนาวิธิการสวดอ้อนวอนข้ันพ้ืนฐาน: 
ก. เอ่ยถงพระบิดาบนสวรรค์... 
ข. ขอบพระทัยพระองค์สำหรับ... 
ค. ขอพระองค์ทรง... 
ง. จบค้วย ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน 
เขยนประโยคต่อไปน้ีบนกระคาน "ข้าพระองค์ขอบพระทัยพระองค์สำหรับ..." เช้ือเชิญเด็ก ๆ ให้บอก 
ว่าพวกเขาขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์สำหรับอะไร และสรุปข้อคิดเห็นของพวกเขาบนกระคาน ทำ 
แบบเคยวกันในประโยคท่ีว่า "ข้าพระองค์ขอพระองค์ทรง...,, 

6. ร้องหรออ่านเนื้อรองของเพลง "สวดเป็นครอบครัว,, (หนังสือเพลงสำหรับเด็ก หน้า 101) 
"รักไค้เอ่ยท่ีน่ี" (หนังสือเพลงสำหรับเด็ก หน้า 102) 
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บทที่ 29 

ประจักษ์พยาน แสดงประจักษ์พยานถงความสำคัญของการสวดอ้อนวอนประจำวัน และว่าหากเราสวดอ้อนวอนคังท่ี 
พระเยซูทรงสอน เราจะไค้รับการปกป็องจากอิทธิพลของซาตาน 

แนะนำ 1 แนะนำให้เด็ก ๆ ศกษา 3 นีไฟ 18:18-25 และแอลมา 13:28-29 ที่ห้านเพื่อเป็นการทบทวนบทเรยนนี้ 
การอ่านท่ีห้าน * 4 , * ? เชญเดกคนหนง เหสวดออนวอนบด 
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สันติในบรรดาชาวนีไฟ 

จุดประสงค ์ เพ่ือกระตุ้นให้เด็กแต่ละคนแสวงหาสันติและความสุข โดยการดำรงชวิตตามพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ 

การเตรยม 1. ศกษา 3 นิไฟ 28:1-16, 23-40 ร่วมกับการสวดออนวอน แห้วศกษาบทเรยนและตัดสินใจว่าท่าน 
ต้องการสอนเรื่องราวในพระคัมภีร์ให้กับเด็กอย่างไร (คู "การเตรยมบทเรยนของท่าน,, หน้า vi และ 
"การสอนจากพระคัมภีร์" หน้า vii) 

2. เสือกคำถาม เพ่ือการสนทนาและกิจกรรมเสริมสร้างท่ีจะทำให้เด็กมส่วนร่วมและช่วยให้พวกเขาบรรลุ 
จุดประสงค์ของบทเรยนมากที่สุด 

3. อุปกรณ์ที่จำเป็น: พระคัมภีร์มอรมอนสำหรับเด็กแต่ละคน 

ข้อแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเรยน 
กจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

เร่ืองราวในพระคัมภีร์ 

การสนทนาและ 
คำถามเพื่อ 
การประยุกต์ใช้ 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดห้อนวอนเปิด 
ขอให้เด็กจินตนาการว่าจะเป็นอย่างไรห้าง ห้าพระผู้ช่วยให้รอดทรงประทับอยู่กับครอบครัวของพวก 
เขาเป็นเวลาหน่ึงสัปดาห์ ถามพวกเขาว่าพวกเขาคิดว่าบานของพวกเขาจะเป็นอย่างไรในตลอดสัปดาห์น้ัน 
ให้เด็กคนหน่ึงอ่าน 4 นิไฟ 1:15-16 อธิบายว่าข้อพระคัมภีร์เหส่าน้ีอธิบายว่าผู้คนในอเมริกาปฏิบัติต่อกัน 
อย่างไรหลังจากการเสด็จเยือนของพระเยซูคริสต์ ช่วยพวกเขาให้สนทนาว่าจะเป็นอย่างไรถาไห้มชวิตอยู่ 
ภายใต้สภาพแวดห้อมเช่นน้ัน 
• ชวิตของเราจะแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่น้ีอย่างไรห้าทุกคนทำตามพระบัญญัติ? (เราไม่จำเป็นต้องมกุญแจ 

เจาหน้าท่ีตำรวจ และอ่ืน ๆ ) ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่ากุญแจท่ีสำคัญท่ีสุคซ่ึงจะนำไปส่ความสุขคอวิธท่ี 
เราปฏิบัติต่อผู้อ่ืน โดยการดำรงชวิตตามพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ เราจะปฏิบัติต่อครอบครัวและ 
เพ่ือนของเราห้วยความเมตตาและมความเห็นแก่ตัวน้อยลง และเราจะห้นพบสันติและความสุขท่ีมากย่ิง 
ขื้น 

สอนเด็ก ๆ ถงเร่ืองราวใน 3 นิไฟ 28:1-16, 23-40 และ 4 นิไฟ ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับเหล่าสานุศิษย์ชาว 
นิไฟและสันติและความสุขที่ชาวนิไฟไต้พบจากการรักษาพระบัญญัติ (คู "การสอนจากพระคัมภีร์, หน้า 
vii เพ่ือจะร้วิธการสอนเร่ืองราวในพระคัมภีร์) 
ศกษาคำถามและข้อพระคัมภีร์ห้างอิงต่อไปน้ีขณะท่ีท่านเตรยมบทเรยน ใช้คำถามท่ีท่านร้สิกว่าจะช่วยให้ 
เด็กเข้าใจพระคัมภีร์และประยุกต์ใช้หลักธรรมในชวิตของพวกเขาไห้ดท่ีสุค การอ่านข้อพระคัมภีร์อ้างอิงกับ 
เด็ก ๆ ในช้ันเรยนจะช่วยให้พวกเขาไต้รับข้อคิดทางป็ญญาจากพระคัมภีร์ 
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บทท38 

• สานุศิษย์ของพระเยซูคริสต์ปรารถนาอะไรจากพระองค์ (3 นิไฟ 28:2, 4-7) ทำไมสานุศิษย์สามคนจง 
ไค้รับอนุญาตให้มชวิตอยู่บนโลกน้ีจนถงการส้ินสุดของแผ่นดินโลก? (3 นิไฟ 28:6,9) มการเปลี่ยน-
แปลงอะไรในร่างกายของพวกเขา ที่จะทำให้เป็นไปไค้สำหรับพวกเขาในการทำเช่นนี้น? (3 นิไฟ 28: 
38-39) 

• สานุศิษย์สามคนไค้รับการคุ้มครองอย่างไรขณะท่ีพวกเขาสอนพระกิตติคุณ? (3 นิไฟ 28:18-22) 
มอรมอนบันทกเก่ียวกับสานุศิษย์สามคนเหล่าน้ีไว'ว่าอย่างไร? (3 นิไฟ 28:24-26 ชี้ให้เห็นว่า 
มอรมอนมชิวิตอยู่ประมาณ 350 ปีหลังจากการเสด็จเยือนของพระเยซูคริสต์) 

• เหล่าสานุศิษย์ทำอะไรหลังจากท่ีพระผู้ช่วยให้รอดจากพวกเขาไป? (3 นิไฟ 28:18) ผู้คนทำอะไร 
เม่ือพวกเขาไค้ยินคำของเหล่าสานุศิษย์? (4 นิไฟ 1:1-2) มีผู้คนกี่คนที่เปลี่ยนใจเลื่อมใส? ชี้ให้เห็นว่า 
ผู้คนไม่ไค้ถูกแบ่งเป็นชาวนิไฟและชาวเลมันอกต่อไปแต่เป็นหนงเคยวกัน 

• คำว่า การขัคแยง และ การโต้เถิยง หมายความว่าอย่างไร? (4 นิไฟ 1:2 การทะเลาะหรอการโค้แยง) 
หนูและครอบครัวของหนูไค้รับพรอย่างไรเม่ือหนูไม่ทำให้เกิดการขัคแย้ง? หนูสามารถเป็นผู้สร้างสันติ 
และช่วยสมาชิกในครอบครัวของหนูให้หลกเล่ียงการขัคแย้งไค้อย่างไร? 

• หมายความว่าอย่างไรที่ผู้คนม "ส่ิงของท้ังหมคร่วมกันในบรรดาพวกเขา,,? (4 นิไฟ 1:3) หนูชอบ 
อะไรในการดำรงชิวิตแบบน้ี? หนูคิดว่าทำไมมันจงอาจเป็นการยาก? 

• สานุศิษย์ของพระเยซูคริสต์ทำส่ิงอัศจรรย์อะไร? (4 นิไฟ 1:5) 
• ผู้คนไค้รับพรอย่างไร? (ดู กิจกรรมเสริมสร้าง 1) 

• ทำไมจงไม่มการขัคแย้งในแผ่นดิน? (4 นิไฟ 1:15) หมายความว่าอย่างไรท่ีจะม "ความรักของพระผู้-
เป็นเจ้า" ในใจของเรา? ในชิวิตท่ีผ่านมาหนูเคยร้สืกว่ามความรักของพระผู้เป็นเจ้าในหัวใจของหนู 
เม่ือใค? เราสามารถแบ่งปีนความรักน้ีให้กับผู้อ่ืนไค้อย่างไร? 

• อะไรเป็นสาเหตุของการเปล่ียนแปลงในสังคมท่ีมความสุขน้ี? (4 นิไฟ 1:23-29) ผู้คนปฏิบัติต่อสานุ-
ศิษย์อย่างไร? (4 นิไฟ 1:30-34) ความจองหองคออะไร? เราสามารถเอาชนะความจองหองในชิวิต 
ของเราไค้อย่างไร? 

• การ "กบฎต่อพระกิตติคุณของพระคริสต์โคยจงใจ" คังที่ผู้คนไค้ทำ หมายความว่าอย่างไร? (4 นิไฟ 
1:38) 

• สามร้อยปีหลังจากการเสด็จเยอนของพระคริสต์ สภาพของผู้คนเป็นอย่างไร? (4 นิไฟ 1:45-46) 

กิจกรรม 
เสริมสร้าง ท่านอาจใช้กิจกรรมต่อไปนี้หนึ่งอย่างหรอมากกว่าในช่วงใคช่วงหนึ่งของบทเรยน หรอใช้เป็นการทบทวน 

สรุป หรือทำทาย 
1. เตรยมบัตรคำท่ีเขยนวลเหล่าน้ีจาก 4 นิไฟ 1:2-3, 5, 15-17 

"ทุกคนไค้ปฏิบัติต่อกันโคยเท่ียงธรรม" 
"เขามส่ิงของท้ังหมดร่วมกันในบรรดาพวกเขา" 
"เขาไค้ทำส่ิงอัศจรรย์นานาประการ,, 
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"ไม่มการขัดแย้งและการโต้เถิยง" 
"ความรักของพระผู้เป็นเจ้า...อยู่ในใจของผู้คน" 
"ไม่มการริษยา" 
"ไม่ม...การวุ่นวาย" 
"ไม่ม...การพูดเท็จ" 
"ไม่มโจร" 
"ไม่ม...ฆาตกร" 
"พวกเขาอยู่เป็นพวกเคยวกัน เป็นลูกของพระคริสต์" 

ใส่บัตรคำลงในกล่อง และให้เด็กแต่ละคนหยิบคนละหน่ึงใบและแสคงให้'เห็น วณิหล่าน้ีซ่ึงนำมาจาก 
4 นิไฟ ไห้อธิบายถงเหตุผลว่าทำไมผู้คนจงดำรงชวิตอย่างสันติและห้วยความสุข 

2. อ่านและสนทนาข้อความต่อไปนี้จากประธานเอสรา แทฟท์ เป็นสัน ประธานคนท่ีสิบสามของศาสนา-
จักรฯ 
"พระเจ้าทรงเตอนเราในคำสอนและพันธสัญญาว่า xระวังความจองหอง เกลอกเจ้าจะกลับเป็นดัง 
ชาวนไฟสมัยก่อน, (ค.พ. 38:39) (in Conference Report, Apr. p.3; หรอ นิตยสาร/fo/7 
ตุลาคม 1989) ประธานเป็นสันสอนเราว่าเราสามารถเอาชนะความจองหองในชวิตของเราไห้ และให้ม 
ความถ่อมใจ ความอ่อนโยน และว่าง่ายโคย-

การรักพระบิดาบนสวรรค์และให้พระองค์มาก่อนในชวิตของเรา 
การไม,กังวลว่าคนอ่ืนจะคิดกับเราอย่างไรแต่คิดว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงคิดกับเราอย่างไร 
การไม่นินทาหรอวิพากษ์วิจารณ์ 
การไม่มิความอิจฉาริษยาหรอการดำรงชวิตเกินกว่ารายไต้ของเรา 
การไม่โต้เถยงหรอทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัวของเรา 
การช่วยให้ผู้อ่ืนรูสิกคต่อตัวเอง 
การยอมรับคำแนะนำจากผู้นำของเรา 
การให้อภัยผู้ท่ีทำให้เราขุ่นเสือง 
การไม่เห็นแก,ตัว 
การรับใช้ผู้อ่ืน 

อาจเขยนข้อความเหล่านี้ลงในบัตรคำและเอาใส่ในถุง แห้วให้เด็ก ๆ หยิบบัตรคำหน่ึงแผ่น และ 
และสนทนาว่าหลักธรรมน้ัน ๆ สามารถช่วยเราให้เอาชนะความจองหองในชวิตของเราไห้อย่างไร 

3. อ่าน สนทนา และช่วยเด็ก ๆ ท,องจำ 4 นิไฟ 1:15-16 บางส่วน หรอทงหมด 

4. ให้เด็กเล่นบทบาทสมมุติจากสถานการณ์การขัคแย้งท่ีเกิดข้ืนจริงในชวิต ให้เด็กเล่นบทบาทสมมุติจาก 
สถานการณ์ในสังคมของนิไฟซ่ึงไม่ม "การขัคแย้ง,1 โคยให้เด็ก ๆ จินตนาการเองว่าสถานการณ์นั้นน่า 
จะเป็นอย่างไร (คำแนะนำ: เด็กสองคนห้องการอยู่เป็นคนแรกในแถวหรอ พี่สาวกับห้องสาวต้องการ 
เล่นของเล่นเคยวกัน เป็นต้น) 

5. อ่านและสนทนาข้อความต่อไปนี้จาก เอ็ลเคอร' มารวิน เจ. แอชตัน: 
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บทที่ 29 

" ^านสามารถบอกไค้อย่างไรว่าคน ๆ หนงไค้เปล่ียนใจเล่ือมใสสู่พระเยซูคริสต์แอ้ว?... ตัวชื้ที่ค 
ที่สุคและชัดแแงที่สุดว่าเรากำลังมความอ้าวหนาทางวิญญาณและกำลังมาสู่พ^ะคริสต์คอ วิธที่เราปฏิบัติ 
ต่อผู้อื่น," (in Conference Report, Apr. 1992 p. 25; หรอ นตยสารข่าวสารสิทธิชน ตุลาคม 
1992) 

6. ช่วยเด็ก ๆ ทํองจำหลักแห่งความเชื่อข้อที่สิบสาม สนทนาว่ามันประยูกต์ใช้กับรูปแบบการดำรงชิวิต 
ของชาวนไฟหลังจากท่ีพระเยซูคริสต์เสด็จเยือนแอ้วอย่างไร และเราสามารถดำรงชวิตตามหลักแห่ง 
ความเช่ือข้อน้ีในปีจจบันอย่างไร 

7. อ่านและสนทนา กำสอนและพันธสัญญา 19:23 
8. เองหรออ่านเนอเองของเพลง "ฉันรูสิกถงความรักของพระผู้ช่วย,, (หนังสือเพลงสำหรับเด็ก หน้า 40) 

หรอ "รักษาพระบัญญิต" (หนังสือเพลงลำหรับเด็ก หน้า 74) 

ประจักษ์พยาน 

แนะนำ 
การอ่านท่ีบ้าน 

แสคงประจักษ์พยานว่าเราสามารถประสบกับความสุขและสันติไค้ หากเราดำรงชิวิตคังท่ีพระผู้ช่วยใบ้รอด 
ทรงสอนใบ้เราทำค้วยความถ่อมใจ 
แนะนำใบ้เด็ก ๆ ศกษา 4 นํไฟ 1:1-18 ที่บ้านเพื่อเป็นการทบทวนบทเรยนนี้ 
เชิญเด็กคนหน่ึงใบ้สวดอ้อนวอนปิด 
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มอรมอนเป็นพยานถึง 
การล,มสลายของชาวนีไฟ 

จุดประสงค ์ เพ่ือเสริมสfางความปรารถนาของเด็ก ๆ ให้จริงจังต่อคำสอนของพระเยซูคริสห้ แมว่าจะมอิทธิพลชั่ว!'าย 
อยู่รอบตัวเรา 

การเตรยม 1. ศกษา มอรมอน 1-6 ร่วมกับการสวดห้อนวอน แห้วศกษาบทเรยนและตัดสินใจว่าท่านห้องการสอน 
เร่ืองราวในพระคัมภรไห้กับเด็กอย่างไร (ด ู "การเตรยมบทเรยนของท่าน,, หห้า vi และ "การสอนจาก 
พระคัมภร์" หนา vii) 

2. เสือกคำถาม เพื่อการสนทนาและกิจกรรมเสริมสร,างที่จะทำให้เด็กมส่วนร่วมและช่ๆยให้พๆทเขาบรรลุ 
จุดประสงค์ของบทเรยนมากที่สุด 

3. อุปกรณ์ที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภร์มอรมอนสำหรับเด็กแต่ละคน 
ข. คำบรรยายเกี่ยวกับมอรมอนหกประการตามที่อธิบายไว้!นกิจกรรมเสริมสรัาง 
ค. รูปภาพ 4-1 มอรมอนย่อแผ่นจารก (ชุดภาพพระกิตติคุณ 306; 62520) และ 4-51 มอรมอน 

กล่าวคำอำลาต่อประชาชาติท่ีคร้ังหน่ึงเคยย่ิงใหญ่ (ชุดภาพพระกิตติคุณ 319; 62043) 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดห้อนวอนเปิด 
เขยนคำว่า มอรมอน บนกระคาน 
• หนูคิดถงอะไรห้างเม่ือหนูไห้ยินคำน้ี? 
หลังจากเด็ก ๆ ไห้สนทนาถงส่ิงท่ีพวกเขาคิดถงแห้ว ให้อธิบายว่าวันน้ีพวกเขาจะไห้เรยนเก่ียวกับศาสคา 
มอรมอน แจกคำบรรยายเกี่ยวกับมอรมอนตอนเป็นเด็กหนุ่มให้กับเด็กหกคนคนละหนึ่งข้อ เพ่ือให้อ่าน 
ในช้ันเรยน: 

ข้าพเจัาเกิดเมื่อ ค.ศ. 321 
เม่ือข้าพเจ้าอายุไห้สิบฃ ศาสดาแอมารอนบอกข้าพเจ้าว่า ข้าพเจ้าจะไห้รับมอบแผ่นจารกของนไฟเมื่อ 
ข้าพเจ้าอายุยี่สิบลี่ปี (มอรมอน 1:2-4) 

ข้าพเจ้าย้ายไปอยู่กับคุณฟอที่เซราเฮ็มลา ซึ่งเป็นเมองใหญ่และมผู้คนมาก ในปีน้ันสงครามไห้เร่ิมตน 
(มอรมอน 1:6-8) 

ขอแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บพรยน 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

บ ท ท ี ่ 
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บทท39 

เร่ืองราว'ใบพระคัมภิร์ 

การสนทนาและ 
คำถามเพื่อ 
การประยุกต์ใช้ 

เม่ือช้าพเจ้าอายุสิบห้าปี พระเยซูคริสต์เสด็จเยือนช้าพเจ้า ข้าพเจ้ารูสิกถงความรักและพระกรุณาธิคุณ 
ของพระองค์ 
เม่ือช้าพเจ้าอายุสิบหกปี ชาวนไฟกำหนดให้ช้าพเจ้าเป็นผู้นำกองทัพของพวกเขา (มอรมอน 2:1-2) 
เพราะความชั่วรายของผู้คใ]ของขาพเจ้า ๚าพเจ้าจำต้องเข้มแข็งในการรักษาพระบัญญ่ตและวางใจ 
ในพระบิดาบนสวรรค์ 

อธิบายกับเด็ก ๆ ว่าเมื่อเราศกษาชวิตของมอรมอน เราจะสามารถเห็นว่ามันเป็นไปได้ท่ีจะดำรงชวิตอย่าง 
ชอบธรรมแม้ว่าจะมอิทธิพลช่ัวรายอยู่รอบตัวเรา 
สอนเร่ืองมอรมอนย่อแผ่นจาริกใหญ่ของนไฟและการล่มสลายของชาวนไฟ จากมอรมอน 1-6 ใช้ 
รูปภาพในเวลาที่เหมาะสม (ดู "การสอนจากพระคัมภิร์,, หน้า vii เพ่ือจะรู,วิธการสอนเร่ืองราวในพระ-
คัมภิร์) 

ศกษาคำถามและข้อพระคัมภิร์อ้างอิงต่อไปน้ีขณะท่ีท่านเตรยมบทเรยน ใช้คำถามท่ีท่านเสีกว่าจะช่วยให้ 
เด็กเข้าใจพระคัมภิร'และประยุกต์ใช้หลักธรรมในชวิตของพวกเขาได้คท่ีสด การอ,านข้อพระคัมภิร์อ้างอิงกับ 
เด็ก ๆ ในช่ันเรยนจะช่วยให้พวกเขาได้รับข้อคิดทางป็ญญาจากพระคัมภิร์ 
• ทำไมมอรมอนได้รับการเสือกให้เป็นผู้รักษาบันทก? และได้รับการเสือกอย่างไร? (มอรมอน 1:2-4) 

หนูคิดว่าหนูจะรูสิกอย่างไรหากหนูได้รับมอบความรับผิดชอบเคยวกันกับมอรมอนในขณะที่อายุยัง 
น้อย? หนูสามารถเตรยมตัวเองสำหรับความรับผิดชอบอันคักดสิทธิเช่นน้ีนได้อย่างไร? 

• เกิดอะไรข้ืนท่ามกลางชาวปีไฟและชาวเลมันในเวลาน้ีน? (มอรมอน 1:13) ชาวนํไฟไม่ได้รับพรทาง 
วิญญาณอะไรเนื่องจากความชั่วร้ายของพวกเขา? (มอรมอน 1:13-14) ทำไมจงเป็นสิ่งสำคัญที่จะดำรง 
ชวิตในลักษณะท่ีทำให้พระวิญญาณบริสุทธิทรงสถิตอยู่กับเรา? 

• ทำไมมอรมอนจงไม่ได้รับอนุญาตให้สอนพระกิตติคุณกับชาวนไฟ ? (มอรมอน 1:16-17) มีสิ่งใคที่ 
ทำให้เราร้สิกว่าเป็นการยากที่จะดำรงชวิตในโลกอันชั่วร้าย? 

• อะไรเป็นสาเหตุให้ชาวนไฟเร่ิมกลับใจ? (มอรมอน 2:10-11 ท่านอาจเสือนเด็ก ๆ ถงคำพยากรณ์ของ 
แซมิ'วเอล,ใน'สิลามัน 13:18) มผลให้ความสุขของมอรมอนเก่ียวกับการกลับใจของผู้คนเปล่ียนไปเป็น 
ความเศร้าโศกอย่างรวดเร็ว? (มอรมอน 2:12-15) เราจะกลับใจอย่างแท้จริงได้อย่างไร? 

• ในระหว่างสงคราม มอรมอนทำอะไรกับแผ่นจาริกของนํไฟ? (มอรมอน 2:16-18) ช่วยให้เด็ก ๆ 
เข้าใจว่าพระคัมภิร์มอรมอนได้รับการต้ังช่ือตามช่ือของมอรมอน เพราะว่าท่านเป็นศาสดาท่ีย่อหรอสรุป 
แผ่นจาริกใหญ่ของนํไฟ แสดงรูปภาพมอรมอนย่อแผ่นจาริกใหญ่ของนไฟ การย่อท่ีกระทำโดยมอรมอน 
นี้ รวมกับส่ิงท่ีโมโรไนบุตรของท่านเขยนเพ่ิมเติมเข้าไป และแผ่นจาริกเล็กของปีไฟเป็นแผ่นทองท่ี 
โจเซฟ สมิธได้รับมอบจากโมโรไนท่ีเนินเขาคาโมรา 

• ทำไมชาวนไฟจงไม่ประสบความสำเร็จในสงครามดังที่พวกเขาเคยได้รับ? (มอรมอน 2:26-27) เรา 
สามารถทำส่ิงใดเพ่ือให้ม "พลังของพระเจ้า" ในชิวิตของเรา? 

• เกิดอะไรข้ืนเม่ือมอรมอนสอนชาวนไฟเก่ียวกับการกลับใจ? (มอรมอน 3:2-3) ทำไมหลาย ๆ คนจง 
ไม่หัเงพระบิดาบนสวรรค์และศาสดาของพระองค์? 

• ในท่ีสุคมอรมอนได้ทำอะไรเน่ืองจากความช่ัวร้ายของผู้คน? (มอรมอน 3:11) เขาทำอะไรท่ีเป็นการ 153 



แสดงว่าเขามความห่วงใยต่อผู้คนของเขาอย่างมาก? (มอรมอน 3:12) ทำไมเราจงควรสวดอ้อนวอน 

เพ่ือผู้คนท่ีไม่ไค้รักษาพระบัญญัติของพระบิดาบนสวรรค์? 
• ศาสดาท่านใคท่ีไค้พยากรณ์รงการล่มสลายของชาวนไฟ? (มอรมอน 1:19, 2:10) ในคำพยากรณ์ท่ี 

กลายเป็นความจริงเหล่าน้ี ผู้คนต้องทนทุกข์กับความยากลำบากอะไรบ้าง เน่ืองจากความช่ัวร้ายของ 
พวกเขา? (มอรมอน 2:8, 20;4:11, 21; 5:16, 18; 6:7-9) หากหนูเห็นความยากลำบากเหล่าน้ีเกิด 
ขี้นกับเพื่อนและเพื่อนบ้านของหน ู หนูอยากจะทำอะไรเพ่ือพวกเขาบ้าง? เราสามารถทำส่ิงใดเพ่ือ 
ช่วยคนอื่นให้รักษาพระบัญญัติของพระบิดาบนสวรรค์? (ด ู กิจกรรมเสริมสร้าง 2) 

• มก่ีคนท่ีถูกฆ่าตายในสงครามน้ี? (มอรมอน 6:10-15 ดู กิจกรรมเสริมสร้าง 3) มอรมอนร้สืกอย่างไร 
เก่ียวกับการล่มสลายของผู้คน? (มอรมอน 6:16-22) 

กิจกรรม 
เสริมสร้าง ท่านอาจใช้กิจกรรมต่อไปนี้หนื่งอย่างหรอมากกว่าในช่วงใดช่วงหนึ่งของบทเรยน หรอใช้เป็นการทบทวน 

สรุป หรอท้าทาย 
1. สนทนาเก่ียวกับจุดประสงค์ของมอรมอนในการเก็บรักษาบันทก (มอรมอน 3:20-22, 5:14-15) 

มอบหมายให้เด็กแต่ละคนอ่านอย่างน้อยหน่ึงขอและค้นหาคำตอบ 

2. ขอให้เด็กแต่ละคนบอกพระบัญญัติสักข้อหนึ่งและบอกว่าจะเกิดความแตกต่างอย่างไรในเซราเฮ็มลา 
หรอในเมองของพวกเขาหากทุกคนดำรงชวิตตามพระบัญญัติข้อน้ีนเพยงข้อเดยว 

3. สนทนาถงจำนวนมหาศาลของผู้คนท่ีถูกฆ่า เปรยบเทยบส่ิงน้ีกับเมองท่ีมคน 230,000 คน ซึ่งทุกคนถูก 
ฆ่าตายหมดนอกจากคนยี่สิบสี่คน 

4. ทบทวนกับเด็ก ๆ เก่ียวกับพรท่ีเราไค้รับเน่ืองจากศรัทธาและความกห้าหาญอันย่ิงใหญ่ของมอรมอนใน 
การเป็นคนจริงจังต่อความรับฝ็คชอบ รวมถงส่ิงต่อไปน้ี: 

เขาเป็นตัวอย่างท่ีแสดงให้เราเห็นถงการมศรัทธาอยู่เสมอแมจะมความช่ัวร้ายอยู่รอบตัว 
เขาบันทกประวัติของผู้คนของเขา 
เขาย่อประวัติของชาวนไฟ 
เขาเขยนจคหมายถงโมโรไน บุตรชายของเขา สิ่งนี้ไห้ให้คำสอนและคำแนะนำที่ชาญฉลาดกับเรา 

• เราสามารถแสดงความกตัญญต่อบันทกอันศักดิสิทธ!ห้อย่างไร? 
5. ร้องหรออ่านเนื้อร้องของเพลง "ฉันร้สีกถงความรักของพระผู้ช่วย,, (หนังสือเพลงสำ)พันเด็ก หน้า 40) 

หรอ "เสือกให้ค,, (เพลงสวด หน้า 122) 

แสดงประจักษ์'พยานเก่ียวกับพระคัมภร์มอรมอน และวิธท่ีมันสามารถช่วยให้เราคงไวัซ่ึงความซ่ึอสัตย์ต่อ 
พระเยซูคริสต์แม้ว่าจะมอิทธิพลช่ัวร้ายอยู่รอบตัวเรา 
แนะนำให้เด็ก ๆ ศกษา มอรมอน 1:1-7, 13-19 ที่บ้านเพื่อเป็นการทบทวนบทเรยนนี้ 
เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนปิด 

สรป 
ประจักษ์'พยาน 

แนะนำ 
การอ่านท่ีบ้าน 
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ชาวเจเร็ดถูกนำมายัง 
แผ่นดินแหงคำสัญญา 
ชุดประสงค ์ เพ่ือกระตุ้นให้'เด็ก ๆ แสวงหาการนำทางจากพระวิญญาณบริสุทธิตลอดชวิตของพวกเขา 

การ!ครึยม 1. ศกษา อีเธอร์ 1:1-4, 33-43; 2; 3; 6:1-13; และ ปฐมก่าล 11:1-9 ร่วมกับการสวดอ้อนวอน แอ้ว 
ศกษาบทเรยนและตัดสินใจว่าท่านต้องการสอนเร่ืองราวในพระคัมภิร์ให้กับเด็กอย่างไร (ดู "การเตรยม 
บทเรยนของท่าน" หน้า vi และ "การสอนจากพระคัมภร์, หน้า vii) 

2. เลอกคำถาม เพ่ือการสนทนาและกิจกรรมเสริมสร้างท่ีจะทำให้เด็กมส่วนร่วมและช่วยให้พวกเขาบรรลุ 
จุดประสงค์ของบทเริยนมากที่สุด 

3. เขิยน "ยืนข้ีน หมุนไปรอบ ๆ และน่ังลงเงยบ ๆ " บนแผ่นกระดาษ แอ้วทำสำเนาคำส่ังน้ีในภาษาต่าง-
ประเทศซ่ึงเขยนไว'ค้างล่างน้ีให้มจำนวนมากพอสำหรับเด็กแต่ละคน 

เยอรมัน : Steh auf, dreh dich urn, und sitz still. 
อิตาเสียน : Alzati, girati, siediti, e stai tranquillo. 
เคนมาร์ก : Rejs dig op, vend dig omkring, saet dig stille ned. 
สวิเคน : Stalla upp. vand dig omkxing, satt dig stilla ned 
ฝรั่งเศส : Leve-toi, tourne-toi, et assieds-toi tranquillement 
ปอร์ตุเกส : Levante-se, vire-se, e sente-se silenciosamente! 
สเปน : Ponte de pie, date una vuelta, y sientate en silencio. 

4. อุปกรณ์ที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภิร์มอรมอนสำหรับเด็กแต่ละคน 
ข. พระคัมภร์ไบเบิล 
ค. รูปภาพ 4-44, แผนท่ีโลก 4-52 น้องชายของเจเร็คเห็นนิ้วพระหัตถ์ของพระเจ้า (ชุคภาพพระ-

กิตติคุณ 318; 62478) 4-53 เรอท้องแบนของชาวเจเร็ค และ 4-9, พระเยซูคริสต์ (ชุดภาพ-
พระกิตติคุณ 240; 62572) 

ข้อแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บท!รึยน 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนเปิด 
แจกกระดาษท่ีเขยนคำส่ังว่า "ยืนข้ีน หมุนไปรอบ ๆ และน่ังลงเงยบ "ๆ ซึ่งเขิยนในภาษาต่างประเทศภาษา 
ใดภาษาหน่ึง ขอให้สมาชิกช้ันเรยนทำตามคำแนะนำท่ีเขยนไวในกระดาษของพวกเขา 
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เร่ืองราว,ในพระคมภร์ 

การส,นทนาแลร 
คำถามเพื่อ 
การประยุกต์ใช้ 

• ทำไมทุกคนจงไม่สามารถทำตามคำแนะนำนั้นได้? 

เล่าเรื่อง หอบาเบล จากปฐมกาล 11:1-9 อย่างย่อ ๆ 
• หนูคิดว่าหนูจะเป็นอย่างไรหากหนูไม่สามารถเข้าใจผู้คนท่ีอย่รอบตัวหนู? อธิบายว่าวันน้ีหนูจะเรยนรู 
เก่ียวกับครอบครัวหน่ึงท่ีมชวิตอยู่ในช่วงเวลาของหอบาเบล 
สอนเร่ืองราวท่ีพระเจ้าทรงนำชาวเจเร็คมายังแผ่นดินแห่งคำสัญญา จาก อเธอร์ 1-3 และ 6:1-13 โดยการ 
ใช้รูปภาพในเวลาท่ีเหมาะสม (ดู "การสอนจากพระคัมภีร์" หน้า vii เพ่ือจะเวิธการสอนเร่ืองราวในพระ-
คัมภีร์) 
ศกษาคำถามและข้อพระคัมภิร'อ้างอิงต่อไปน้ีขณะท่ีท่านเตรยมบทเรยน ใช้คำถามท่ีท่านเสิกว่าจะช่วยให้ 
เด็กเข้าใจพระคัมภร'และประยุกต์ใช้หลักธรรมในชวิตของพวกเขาไห้คท่ีสุค การอ่านข้อพระคัมภีร์ห้างอิงกับ 
เด็ก ๆ ในช้ันเรยนจะช่วยให้พวกเขาไห้รับข้อคิดทางปีญญาจากพระคัมภีร์ 
• ชาวเจเร็คคอใคร (อเธอร์ 1:33) ทำไมพระเจ้าจงไม่ทำให้ภาษาของพวกเขาสับสน? (อเธอร์ 1:34-37) 
• น้องชายของเจเร็คทูลขออะไรจากพระบิดาบนสวรรค์? (อเธอร์ 1:38) 
• ชาวเจเร็คเตรยมการอย่างไรสำหรับการเดินทาง? (อิเธอร์ 1:41; 2:2-3; 6:4) 
• คำว่า เดเซเร็ท หมายความว่าอย่างไร? (อเธอร์ 2:3) 
• พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ทรงนำทางชาวเจเร็คในการเดินทางสู่ทะเลอย่างไร? (อเธอร์ 2: 

4 -6 ) เราได้รับการนำทางจากสวรรค์ในชวิตของเราอย่างไร? (คำตอบต่อการสวดอ้อนวอน โดยผ่าน 
ทางพระวิญญาณบริสุทธิ โดยผ่านศาสดา และผู้นำคนอ่ืน ๆ โดยผ่านทางพระคัมภีร์) 

• ทำไมชาวเจเร็คจึงไห้รับการนำไปสู่แผ่นดินอันประเสริฐ? (อเธอร์ 1:42-43) 
• ทำไมพระเจ้าจึงไม่พอพระทัยน้องชายของเจเร็ค ? (อิเธอร์ 2:14) น้องชายของเจเร็คทำอะไรหลังจาก 

ที่พระเจ้าทรงตสอนเขา? (อเธอร์ 2:15) อธิบายว่า การถูกตสอน หมายถงการได้รับการบอกกล่าวว่า 
ท่านกำลังทำบางสิ่งที่ผิดเพื่อท่านจะรูว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ถูกห้องและควรกระทำ 

• หลังจากเรอห้องแบนใกลจะ.เสร็จอะไรคอปีญหาสองประการท่ีน้องชายของเจเร็คจำเป็นห้องได้รับความ 
ช่วยเหลอ? (อิเธอร์ 2:19) พระเจ้าทรงคาดหวังให้น้องชายของเจเร็คทำอะไรเพ่ือแห้ปีญหาเก่ียวกับ 
แสงสว่างในเรอก่อนท่ีพระองค์จะทรงให้การนำทางกับเขา? (อิเธอร์ 2:23, 25; 3:1) เราสามารถ 
เรยนรูอะไรจากประสบการณ์ท่ีน้องชายของเจเร็ดได้รับเก่ียวกับการแห้ไขป็ญหาของตัวเอง? 

• เน่ืองจาทศรัทธาอันย่ิงใหญ่ของเขาในพระเยซูคริสต์ น้องชายของเจเร็คได้ทำอะไรเพื่อให้มแสงสว่าง 
ในเรอห้องแบน? (อิเธอร์ 3:1, 4 -5) พระเยซูคริสต์ทรงช่วยเหลอเขาอย่างไร? (อิเธอร์ 3:6) เรา 
สามารถแกฝนศรัทธาของเราในพระเยซูคริสต์ได้อย่างไร? 

• น้องชายของเจเร็คมองเห็นอะไรเมื่อหินถูกทำให้มแสงสว่าง?. (อเธอร' 3:6-8) ทำไมน้องชายของเจเร็ค 
จึงสามารถเห็นพระเยซูคริสต์ไห้? (อเธอร์ 3:9-15) น้องชายของเจเร็คเรยนเอะไรเกี่ยวกับพระวรกาย 
ของพระเยซูคริสต์? (อเธอร์ 3:6, 15-17) ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่าน้องชายของเจเร็คเห็นร่างวิญญาณ 
ของพระเยซูคริสต์ ซึ่งมองคูเหมอนกับร่างทางกายภาพที่พระเยซูทรงได้รับเมื่อพระองค์เสด็จมายังโลก 
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• ชาวเจเร็ดเผชิญกับใ]ญหาอะไรเม่ือพวกเขาขามทะเล? พระเจ้าทรงช่วยพวกเขาอยางไร? ชาวเจเร็ด 
ทำอะไร? (อเธอร์ 6:5-9) 

• ชาวเจเร็คทำอะไรทันทท่ีพวกเขาข้ืนตํงของแผ่นดินแห่งคำสัญญา? (อีเธอร์ 6:12-13) หVjfสิกกตัญญ 
ต่อพรอะไรบ้าง? เราสามารถแสดงต่อพระมิคาบนสวรรค์ว่าเราfสิกกตัญญสัาหรับพรของเราไสัอยำงไร? 

กิจกรรม y 4 

เสริมสร้าง ท่านอาจใช้กิจกรรมต่อไปนหนึ่งอย่างหรอมากกว่าในช่วงใดช่วงหนงของบทเรียน หรอใช้เป็นการทบทวน 
สรุป หรือท้าทาย 
1. แสดงอุปกรณ์หรอรูปภาพของอุปกรณ์ต่อไปน้ี เช่น แผนท่ี เข็มทิศ ไฟฉาย และอ่ืน ๆ ให้เด็ก ๆ 

สนทนาว่าอุปกรณ์แต่ละอย่างช่วยเราไคอย่างไร แสดงภาพพระเยซูคริสต์และสนทนาว่าเราไค้รับการนำ 
ทางทางวิญญาณอย่างไรในชิวิตของเรา 

2. ทบทวนและสนทนาหลักแห่งความเช่ือข้อท่ีส่ี แสคงภาพพระเยซูคริสต์ และถามเด็ก ๆ ว่าทำไมพวก-
เขา คิดว่า ศรัทธาในพระเยซูคริสต์จงเป็นหลักธรรมข้อแรกของพระกิตติคุณ สนทนาว่าทำไมเราจงค้อง 
มศรัทธาก่อนท่ีเราจะสามารถกลับใจ รับบัพติศมา และรับของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธ ให้ 
เด็ก ๆ บอกตัวอย่างของการท่ีศรัทธาในพระเยซูคริสต์สามารถปรับปรุงการกระทำและความประพฤติ 
ของเรา เน้นว่าพลังอันย่ิงใหญ่จะเป็นของเราเม่ือเราพัฒนาศรัทธาในพระองค์ 

3. ทำตารางเล่นเกมกากบาท วงกลม (tic-tac-toe) โคยใช้กระคาน หรือโปสเตอร์แบ่งช้ันเรียนออก 
เป็นสองกลุ่ม กลุ่มหน่ึงใช้เคร่ืองหมาย X อีกกลุ่มหนึ่งใช้เครื่องหมาย o หากกลุ่มใคตอบคำถามท่ี 
ท่านถามถูกค้องกลุ่มนี้นก็จะไค้เลอกว่าจะใส่เครื่องหมาย X หรือ o ในช่องไหน เป้าหมายคอจะตองไค้ 
เคร่ืองหมายของตนสามอันในแถวเคยวกัน (จะเป็น แนวต้ัง แนวนอน หรือทะแยงก็ไค้) เม่ือกลุ่มหน่ึง 
ตอบคำถามผิด อีกกลุ่มหนึ่งมโอกาสตอบคำถามเคยวกันนี้น (ให้ดูบทเรียนท่ี 10 สำหรับคำแนะนำ) 
ต่อไปนี้เป็นคำถามทบทวนที่เป็นไปไค้เกี่ยวกับชาวเจเร็ด (ท่านอาจค้องการเพ่ิมคำถามอ่ืน ๆ เข้าไปอีก) 

มหินใส่ไวในเรือท้องแบนแต่ละลำก่ีก้อน? (สอง) 
เจเร็ด น้องชายของเขา ครอบครัวและเพ่ือน ๆ ของพวกเขาเคินทางข้ามมหาสมุทรเป็นเวลานานเท่า 

ใด ? (เกิอบหนึ่งปี) 
หอสูงท่ีคนช่ัวร้ายสร้างมีช่ือว่าหออะไร? (หอบาเบล) 
ทำไมน้องชายของเจเร็คจงเตรียมก้อนหินเล็ก ๆ สิบหกก้อน? (เพ่ือทำเป็นแหล่งของแสงสว่าง 
สำหรับการเดินทาง) 
พระเยซูคริสต์ทรงทำให้หินนี้นมีแสงสว่างอย่างไร? (ค้วยพลังของพระองค์โคยการแตะค้วยน้ีว 
พระหัตถ์ของพระองค์) 

4. ร้องหรืออ่านเนื้อร้องของเพลง "ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า,, (หนังสือเพลงสวดสำ\หรันเด็ก หน้า 2) 
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บทที่ 29 



สรป 
ประจักษ์พยาน 

แนะนำ 
การอ,านท่ีบ้าน 

แสดงประจักษ์พยานว่าเด็ก ๆ สามารถไค้รับการนำทางจากพระวิญญาณบริสุทธิหากพวกเขาจะดำรงชิวิต 
อย่างมค่าควรต่อการมพระวิญญาณในชวิตของพวกเขา 
แนะนำให้เด็ก ๆ ศกษา อเธอร์ 3:6-16 ที่บ้านเพื่อเป็นการทบทวนบทเรยนนี้ 
เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดออนวอนปิด 
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จุดประสงค ์ เพ่ือช่วยให้'เด็กแต่ละคนต้องการเอาชนะส่ิงช่ัว!,ายในชิวิตส่วนตัว โดยเสือกท่ีจะทัเงและเช่ือฟ้งศาสดา 

การเตรียม 1. ศกษาพระคัมภร่ตอไปน้ี อเธอร์ 2:10-12; 11:1-5;12:1-5; 13:13-22; 14:1-2; 21; 15:1-6, 18-34; 
และ ออมไน 1:20-21 ร่วมกับการสวดอ้อนวอน แล้วศกษาบทเรยนและตัดสินใจว่าท่านต้องการสอน 
เร่ืองราวในพระคัมภรไห้กับเด็กอย่างไร (ดู "การเตรยมบทเรยนของท่าน" หน้า vi และ "การสอนจาก 
พระคัมภร์" หน้า vii) 

2. เสือกคำถาม เพ่ือการสนทนาและกิจกรรมเสริมสรางท่ีจะทำให้เด็กมส่วนร่วมและช่วยให้พวกเขาบรรลุ 
จดประสงค์ของบทเรยนมากท่ีสุด 

3. อุปกรณ์ที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภร์มอรมอนสำหรับเด็กแต่ละคน 
ข. รูปภาพ 4-54 อีเธอร์บนทกประวัติของชาวเจเร็ด 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนเปิด 
ถามคำถามท่ีคล้ายกับคำถามต่อไปน้ี: 
• จะเกิดอะไรข้ืนหากหนูเสือกท่ีจะเอาเข็มเจาะลูกโป่งท่ีเต็มไปด้วยอากาศ? 
• จะเกิดอะไรข้ืนหากครอบครัวของหนูเสือกท่ีจะหยุดรดน้ีาต้นไมไนบ้านของหนู? 
• จะเกิดอะไรข้ีนหากหนูเสือกท่ีจะเข้านอนดกและไม่ได้พักผ่อนอย่างเพยงพอ? 
อธิบายกับเด็ก ๆ ว่าการเสือกทุกอย่างมผลที่ตามมา ผลท่ีตามมาคอส่ิงท่ีเกิคข้ืนจากผลแห่งการเสือกของเรา 
พระคัมภร์และศาสดาสอนเราถงผลท่ีตามมาจากการเสือกของเรา เพราะว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงต้องการ 
ให้เราทำการเสือกท่ีค บทเรยนน้ีเป็นเร่ืองเก่ียวกับชาวเจเร็คและศาสดาอีเธอร์ อีเธอร่บอกผู้คนว่าหากพวก 
เขาเสือกท่ีจะไม่กลับใจ ผลท่ีตามมาก็คอทุกคนจะต้องถูกทำลาย 

เร่ืองราวในพระคัมภร์ สอนเด็ก ๆ เก่ียวกับเร่ืองราวของการล่มสลายของชาวเจเร็ค จากพระคัมภร์ท่ีเขยนไว้ใน ส่วน "การเตริยม" 
(ดู "การสอนจากพระคํมภร์" หน้า vii เพ่ือจะรูวธการสอนเร่ืองราวในพระคัมภร์) ชี้ให้เห็นว่าศาสดาสอน 
ผู้คนให้มศรัทธาในพระเยซูคริสต์และที่จะกลับใจ แต่เป็นเพราะว่าผู้คนปฏิเสธและฆ่าศาสดา อารยธรรม 
ของชาวเจเร็ดท้ังหมดจงถูกทำลายในท่ีสุค จงใช้รูปภาพในเวลาท่ีเหมาะสม 

ขอแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเรียน 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 
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ชาวเจเร็ดปฏิเสธศาสดา 41 



ศกษาคำถามและข้อพระคัมภร์อ้างอิงต,อไปน้ีขณะท่ีท่านเตรยมบทเรูยน ใช้คำถามที่ท่านเสกว่าจะช่วยให้ 
เด็กเข้าใจพระคัมภีร์และประยุกต์ใข้หลักธรรมในชวิตของพวกเขาไห้คที่สุค การอ่านข้อพระคัมภีร์อ้างอิงกับ 
เด็ก ๆ ในช้ันเรยนจะช่วยให้พวกเขาไห้รับข้อคิคทาง!!ญญาจากพระคัมภีร์ 
• อำเภอใจคออะไร? (ความสามารถที่จะเสือก) ทำไมพระบิคาบนสวรรค์จึงทรงให้อำเภอใจแก่เรา? ช่วย 

ให้เด็ก ๆ เข้าใจว่าเราเจริญเติบโตและเรยนรูเมื่อเราทำการเสือก พระบิดาบนสวรรค์ทรงรูว่าการบังคับ 
ให้เราทำส่ิงต่าง ๆ จะไม่ช่วยให้เราเรยนรูการเป็นเหมอนกับพระองค์ 

• ชาวเจเร็คทำอะไรต่อศาสดาผู้พยากรณ์ ถงการล่มสลายของพวกเขา? (อเธอร์ 11:1-5) ชาวเจเร็ค 
สามารถทำอะไรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการล่มสลาย? อธิบายว่าเราอาจเสือกท่ีจะกลับใจไห้เสมอและ 
หลกเลี่ยงผลที่ตามมาของการทำความผิดบาป 

• โคริแอนทะเมอร์คอใคร ? (อเธอร์ 12:1) อิเธอร์คอใคร? (อิเธอร์ 12:2) อเธอร์กล่าวอะไรกับชาว 
เจเร็ค? (อเธอร์ 12:3-4) 

• ผู้คนมปฏิกิริยาโห้ตอบต่อคำสอนของอิเธอร์อย่างไร? (อเธอร' 13:13) อิเธอร์หลบซ่อนตัวที่ไหน? 
(อิเธอร์ 13:14) เขาทำอะไรขณะท่ีเขาอยู่ในถา? หนูคิดว่าทำไมบางคนจึงปฏิเสธท่ีจะตงศาสดา? 

• พระเยซูทรงบัญชาให้อิเธอร์ไปบอกโคริแอนทะเมอร์ว่าอย่างไร? (อเธอร์ 13:20-21) โคริแอน-
ทะเมอร์และชาวเจเร็คมปฏิกิริยาโตตอบต,ออเธอร์อย่างไร? (อิเธอร์ 13:22) 

• คำสาปแช่งอันยิ่ง1ใหญ่ที่ฅกมาบนแผ่นดิน เน่ืองจากความเลวรายของผู้คนคออะไร? (อเธอร์ 14:1-2; 
21; 15:2) หนูคิคว่าหนูจะเป็นอย่างไรหากห้องคำรงชวิตโคยมปีญหาเหล่าน้ี? 

• อะไรคอผลท่ีตามมาของการใช้อำเภอใจเสือกส่ิงท่ีถูกห้อง? ขอให้เด็ก ๆ บอกตัวอย่างของการเสือกท่ี 
ถูกห้องและผลที่ตามมา เมื่อเราเสือกผิด ผลท่ีตามมาคออะไร? ให้ตัวอย่างของการเสือกท่ีผิคและผลท่ี 
ตามมาของมัน 

• โคริแอนทะเมอร์เขยนจคหมายถงซิซซึ่งเป็นผู้นำทหารฝ่ายตรงข้ามว่าอย่างไร? ซิซตอบว่าอย่างไร? 
(อิเธอร์ 15:5) โคริแอนทะเมอร์และผู้คนของเขาโห้ตอบผู้คนของซิซอย่างไร? (อิเธอร์ 15:6) 

• ทำไมผู้คนจึงยังคงห้รบกัน? (อิเธอร์ 15:18-19) จะเกิดอะไรข้ืนหากชาวเจเร็คเช่ือฟิงศาสดาอิเธอร์? 
(อเธอร์ 13:20) 

• ทหารชาวเจเร็คสองคนสุดห้ายคอใคร? (อิเธอร์ 15:29) คนไหนรอดชิวิต ? (อเธอร์ 15:30-32) ใคร 
พบโคริแอนทะเมอร์? (ออมไน 1:20-21) ศาสคาอเธอร์ทำอะไรกับบันทกท่ีเขาเขยนเก่ียวกับชาว 
เจเร็ค? (อิเธอร์ 15:33) ประจักษ์พยานสุคห้ายของอิเธอร์คออะไร? (อิเธอร์ 15:34) อะไรควรเป็น 
เป้าหมายท่ีสำคัญท่ีสุคในชวิตของเรา? 

• หนูคิดว่าหนูจะเสีกอย่างไรหากหนูเป็นอิเธอร์ และไห้เห็นผู้คนถูกทำลายเน่ืองจากการไม่เช่ือตงของ 
พวกเขา? 

• ชาวเจเร็คสามารถทำสิ่งใดเพื่อหลกเลี่ยงโศกนาฏกรรมอันยิ่งใหญ่นี้? การเสือกที่จะทำตามศาสดา 
สามารถช่วยเราในทุกวันน้ีอย่างไร? คำสอนของศาสคาที่มชวิตอยู่ในปีจธุบันนี้ไห้แก,อะไรบาง? เราจะ 
ไห้รับพรอะไรหากเราทำตามคำแนะนำของศาสคา? 

การสนทนาและ 
คำถามเพื่อ 
การประยุกต์ใช้ 
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บทที่ 29 

ท่านอาจใช้กิจกรรมกระตุ้นความสนใจ 3 เป็นการทบทวนบทเริยนน้ี 

กิจกรรม 
เสริมสร้าง ท่านอาจใช้กิจกรรมต่อไปนี้หนงอยางหรอมากกว่าในช่วงใดช่วงหนึ่งของบทเรยน หรือใช้เป็นการทบทวน 

สรุป หรือท้าทาย 
1. แบ่งป็นข่าวสารจากการประชุมใหญ่เม่ือเร็ว ๆ นี้ของฝ่ายประธานสูงสุด และโควรัมอัครสาวกสิบสอง 

ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับเด็ก ๆ ในช้ันเรยนของท่านไค้ ถามเด็ก ๆ ว่าพวกเขาสามารถทำตาม 
ศาสดาท่ีมชิวิตอยู่ไค้อย่างไรบ้าง และเขิยนคำแนะนำของพวกเขาบนกระดาน ให้เด็ก ๆ เลอกวิ!ร 
หน่ึงท่ีพวกเขาสามารถทำตามศาสดาในระหว่างสัปดาห์ท่ีจะมาถง 

2. ก่อนเริ่มชั้นเรยน ให้เขยนตัวอักษรท่ีประกอบเป็นคำว่า การเช่ือหัเง บนแผ่นกระดาษ แผ่นละตัวอักษร 
และช่อนไว้รอบห้องเริยน อธิบายกับนักเริยนว่าท่านไค้ช่อนตัวอักษรไว้ ให้การนำทางท่ีเฉพาะเจาะจง 
สำหรับการค้นหาแต่ละตัวอักษร เม่ือเด็ก ๆ ค้นพบตัวอักษรครบแล้ว ให้วางไว้บนพ้ืนหรือติดไว้ท่ี 
กระคานเพ่ือประกอบเป็นคำว่า การเชื่อrtง ถามว่าพวกเขาค้นพบตัวอักษรท้ังหมดไค้อย่างไร? สอน 
เด็ก ๆ ว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงค้องการให้เราเสือกที่จะเชื่อหัเง การเริยนร้ท่ีจะเช่ือหัเงเป็นเหตุผลหลัก 
อันหนึ่งที่เราค้องมาอยู่ที่นี่บนโลกนี้ พระบิดาบนสวรรค์ทรงค้องการให้เราใช้อำเภอใจในการเช่ือฟิงคำ 
แนะนำของผู้นำของศาสนาจักรฯ ถามเด็ก ๆ ว่าพวกเขาคิดว่าอะไรเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุคที่พวกเขา 
สามารถทำไค้เพ่ือท่ีจะมความสุขอ้างถงคำว่า การเชื่อหัเง อกครง ชี้ให้เห็นว่าพระบิคาบนสวรรค์ทรง 
บอกเรา,ในพระคมภร์ และโดยผ่านผู้นำในศาสนาจักรฯ ของพระองค์ถงส่ิงท่ีพระองค์ทรงค้องการให้เรา 
ทำ เม่ือเราใช้อำเภอใจของเราท่ีจะเช่ือฟิงและทำตามส่ิงท่ีพระองค์ตรัส พระองค์จะทรงช่วยให้เราค้นพบ 
ความสุข 

3. ทำบัตรคำต่อไปนี้: 
ความชอบธรรม 
พร 
ความเจริญรุ่งเรือง 
ความจองหอง 
ความช่ัวร้าย 
การทนทุกข์หรือการล่มสลาย 
ความถ่อมใจ 
การกลับใจ 

อธิบายว่าตลอดประวัติศาสตร์เมื่อผู้คนมความชอบธรรม พระบิดาบนสวรรค์ก็จะทรงประทานพร 
พวกเขาค้วยความเจริญรุ่งเรือง โชคไม่คท่ีความเจริญรุ่งเรืองน้ีสามารถนำไปสู่ความจองหองและความ 
ชั่วร้ายและบางครั้งก็นำไปสู่การล่มสลายอย่างสมบูรณ์ 

อธิบายว่าส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีเกิคกับชาวเจเร็ค ตอนแรกพวกเขาเป็นผู้คนท่ีชอบธรรม ไค้รับพรและเจริญ 
รุ่งเรือง (วาควงกลมใหญ่บนกระคาน และให้เด็ก ๆ ติดบัตรคำ "ความชอบธรรม" "พร" และ "ความ 
เจริญรุ่งเรือง" ในจุดท่ีถูกค้องบนวงกลม [ดู ตัวอย่างต่อไปนี้]) แล้วต่อมาชาวเจเร็ดก็เร่ิมหย่ิงจองหอง 
และปฏิเสธศาสดา ผู้คนกลับชั่วร้ายมากถงขนาคว่าพวกเขาถูกทำลายสิ้น (ให้เด็ก ๆ ติคบัตรคำ "ความ 
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จองหอง" "ความช่ัวร้าย,, และ "การทนทุกข์หรือการล่มสลาย,, ในจุคท่ีถูกต้องบนวงกลม) อธิบายว่าหาก 
ชาวเจเร็คถ่อมตนและกลับใจก่อนท่ีพวกเขาจะถูกทำลาย พวกเขาจะสามารถกลับคนสู่การไคช่ืนชมกับ 
พรแห่งการดำรงชิวิตอย่างชอบธรรมอิก (ให้เด็กติดบัตรคำ "ความถ่อมใจ,, และ "การกลับใจ,, ในจุค 
ที่ถูกต้องบนวงกลม) 
ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่าวัฎจักรน้ีเกิคข้ืนในชวิตส่วนตัวของเราบ่อย ๆ เช่นเคยวกับในประวัติศาสตร์ของ 
ประชาชาติ 

4. ให้เด็ก ๆ ทำสำเนาวัฎจักรของประวัติศาสตร์ของตัวเองเพื่อนำกลับห้านและเล่าให้ครอบครัวของ 
พวกเขาหัเง เด็ก ๆ สามารถทำวัฏจักรของพวกเขาให้เป็นส่วนตัวมากข้ีนโดยการรวมเอาส่ิงต่อไปน้ีเข้า 
ไปห้วยเช่น "การตงศาสดา,, "การเช่ือตงบิดามารคา" "การสวดห้อนวอนเป็นประจำ" "การแสดงความ 
กตัญญ" "การรับใช้ผู้อ่ืน" และอ่ืน ๆ 

5. ร้องหรืออ่านเนื้อร้องของเพลง "ทำตามศาสดา" {หนังสือเพลงสำหรับเด็ก หห้า 62) "รักษาพระบัญ-
ญัติ" (หนังสือเพลงสำหรับเด็ก หนา 74) หรือ "เราจะนำความจริงไปท่ัวหห้า,, {หนังสือเพลงสำหรับ-
เด็ก หนา 92) 

ประจักษ์พยาน 

แนะนำ 
การอ่านท่ีบาน 

เป็นพยานว่าหากเราเสือกท่ีจะตงและทำตามศาสดาของพระบิดาบนสวรรค์ เราจะไห้รับพรและสามารถเอา 
ชนะความช่ัวร้ายไห้ 

แนะนำให้เด็ก ๆ ศกษา อิเธอร์ 13:13-22 และ 15:33-34 ที่ห้านเพื่อเป็นการทบทวนบทเรยนนี้ 
เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดห้อนวอนปิด 
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วัฎจักร 
ของ 

ประวัติศาสตร์ 

ความชอบธรรม 

พร 

ความเจริญรุ่งเรือง 

ความจองหอง 

ความช้วร้าย 

การทนุทุกข์หรือ 
การลมสลาย 

ความถ่อมใจ 

การกลับใจ 



โมโรไนและงานเขียนของเขา 

จดประสงค  ์ เพ่ือช่วยให้เด็ก ๆ ต้องการเลอกความคแทนความชั่ว เพ่ือท่ีพวกเขาจะไต้รับพรควยความใจบุญซ่ึงคอความ 
รักอันบริสุทธิของพระคริสต์ 

การเตรียม 1. ศกษา มอรมอน 8:2-6 และโมโรไน 1, 7-8 ร่วมกับการสวดอ้อนวอน แล้วศกษาบทเรยนและตัดสน-
ใจว่าท่านต้องการสอนเร่ืองราวในพระคัมภีร์ให้กับเด็กอย่างไร (ด ู "การเตรยมบทเริยนของท่าน,, หน้า 
vi และ "การสอนจากพระคัมภีร์, หน้า vii) 

2. เสือกคำถาม เพ่ือการสนทนาและกิจกรรมเสริมสร้างท่ีจะทำให้เด็กมส่วนร่วมและช่วยให้พวกเขาบรรลุ 
จุดประสงค์ของบทเรยนมากที่สุค 

3. อุปกรณ์ที่จำเป็น ะ 
ก. พระคัมภีร์มอรมอนสำหรับเด็กแต่ละคน 
ข. รูปภาพ 4-51 มอรมอนกล่าวคำอำลาต่อประชาชาติท่ีคร้ังหน่ึงย่ิงใหญ่ (ชุดภาพพระกิตติคุณ 319; 

62043) 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนเปิด 
แสดงภาพมอรมอนกล่าวคำอำลาต่อประชาชาติท่ีคร้ังหน่ึงเคยย่ิงใหญ่ และถามเด็ก ๆ ว่าชายที่อยู่ในภาพนี้ 
เป็นใคร 
อธิบายว่ามอรมอนให้บันทกศักดสิทธิสวนหน่ึงกับโมโรไน บุตรชายของเขาเพื่อที่จะปกปืองมันจากชาว 
เลมันและให้โมโรไนทำบันทกน้ีให้เสร็จ ให้เด็ก ๆ อ่านคำของโมโรไนในมอรมอน 8:2-5 
ช่วยเด็ก ๆ ประมาณว่าโมโรไนอยู่ตามลำพังเพยงผู้เคยวนานเท่าใด โดยค้นหาปีส้ินสุดสงครามของชาวนไฟ 
คร้ังสุดทาย ซึ่งอยู่ข้างล่างของหน้ากระดาษในมอรมอน 6 แล้วให้เด็กลบกับปีท่ีเขิยนไว้ข้างล่างของหน้า 
สุดท้ายของโมโรไน 10 (421-385 = 36 ปี) 
ถามเด็กว่าพวกเขาเคยอยู่คนเคยวนานเท่าใด ช่วยให้พวกเขาจินตนาการว่ามันจะเป็นอย่างไรที่จะอยู่คนเคยว 
นานถงสามสิบหกปี 
อธิบายว่าโมโรไนไค้คำเนินชิวิตผ่านความยากลำบากมากมายเพ่ือทำแผ่นจารกทองคำไห้สมบูรณ์' เพ่ือว่ามัน 
จะกลายเป็นพระคัมภีร์มอรมอนท่ีจะมาส่ช่ัวอายุคนในอนาคต และช่วยให้พวกเราเป็นเหมอนกับพระเยซู-
คริสต์ 

ขอแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเรียน 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 
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เร่ืองราวในพระคัมภีร์ 

การสนทนาและ 
คำถามเพื่อ 
การประยุกต์ใช้ 

ท่านอาจใช้กิจกรรมเสริมสร้าง 1 เป็น กิจกรรมกระตุ้นความสนใจไค'ค้วย 
สอนเด็ก ๆ เก่ียวกับเร่ืองราวของการคำรงชวิตอยู่เพยงลำพังในแคนทุรกันดารของโมโรไน และการเขยน 
คำพูคของบิดาของเขาบนแผ่นจารก ตามท่ีกล่าวในมอรมอน 8:2-6 และโมโรไน 1, 7-8 (ดู "การสอน 
จากพระคัมภีร์, หนา vii เพ่ือจะร้วิธการสอนเร่ืองราวในพระคัมภีร์) 

ศกษาคำถามและขอพระคัมภีร์อ้างอิงต่อไปน้ีขณะท่ีท่านเตรยมบทเรยน ใช้คำถามท่ีท่านร้สีกว่าจะช่วยให้ 
เด็กเขาใจพระคัมภีร์และประยุกต์ใช้หลักธรรมในชวิตของพวกเขาไห้คท่ีสค การอ่านข้อพระคัมภีร์อ้างอิงกับ 
เด็ก ๆ ในช้ันเรยนจะช่วยให้พวกเขาไห้รับข้อคิดทางป็ญญาจากพระคัมภีร์ 
• นอกจากการทำแผ่นจารกของนไฟให้เสร็จแห้ว โมโรไนยังไห้เขยนประวัติศาสตร์ของอารยธรรมอ่ืน 

อย่างย่อ ๆ ห้วย ผู้คนเหล่านั้นคอใคร? (โมโรไน 1:1) 

• โมโรไนร้สีกอย่างไรเก่ียวกับพระเยซูคริสต์? (โมโรไน 1:2-3) (ท่านอาจห้องการแสดงประจักษ์พยาน 
ถงพระเยซูคริสต์) การมประจักษ์พยานถงพระเยซูคริสต์สามารถช่วยให้เราเสือกส่ิงท่ีลูกห้องไห้อย่างไร? 

• โมโรไนเขยนเกี่ยวกับการทำความคว่าอย่างไร? (โมโรไน 7:6-8) ทำไมจงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำความค 
ห้วยทัศนคติที่ถูกต้อง? เราไห้รับบัญชาว่าควรให้ส่ิงใคบางในฐานะสมาชิกของศาสนาจักรของพระเยซู_ 
คริสต์? (การรับใช้ ความรัก การเช่ือหัเง ส่วนสิบ เงินอคอาหาร) 

• โมโรไนเขยนอะไรเกี่ยวกับวิธที่เราควรสวดอ้อนวอน? (โมโรไน 7:9) เราสามารถทำส่ิงใคท่ีจะทำให้ 
การสวดอ้อนวอนของเราจริงใจมากข้ืน? 

• พระวิญญาณของใครท่ีทรงประทานให้กับเราเพ่ือช่วยเราตัดสินระหว่างความคและความช่ัว? (โมโรไน 
7:15-18 อธิบายว่าความสว่างของพระคริสต์มักจะไห้รับการเรยกว่าเป็น จิตสำนกของคนเรา) พระบิคา 
บนสวรรค์ทรงส่งความช่วยเหลออะไรเพ่ิมเติมมาให้เราอิกเม่ึอเราไส์'รับบัพสืศมๅ? (ของประทานแห่ง 
พระวิญญาณบริสุทธิ) เราสามารถใช้ความเนี้ในการตัคสินใจไห้อย่างไร? (ดู กิจกรรมเสริมสร้าง 2) 

• มอรมอนเขยนเกี่ยวกับความใจบุญว่าอย่างไร? (โมโรไน 7:45,47 ด ู กิจกรรมเสริมสร้าง 3 และ 4) 
ทำไมจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราที่จะมความใจบุญ? 

• เราสามารทำอะไรเพ่ือท่ีจะมความรักอันบริสุทธิของพระคริสต์ (ความใจบุญ) ? (โมโรไน 7:48) เราไห้ 
รับสัญญาว่าเราจะไห้รับพรอะไรหากเรามความรักอันบริสุทธิของพระคริสต์? 

• โมโรไนเขยนเกี่ยวกับการให้บัพติศมาเด็กเล็ก ๆ ว่าอย่างไร? (โมโรไน 8:8-10) การมความรับ 
ผิดชอบไห้หมายความว่าอย่างไร? (มความสามารถแยกแยะความดกับความชั่วและมความรับผิคชอบต่อ 
การเสือกของเรา) เรามความรับผิคชอบต่อการกระทำของเราเม่ืออายุเท่าใค? (อายุแปดขวบ; ดู ค.พ. 
68:25, 27) 

• หนูคิดว่าประวัติศาสตร์ของชาวนไฟและชาวเจเร็คอาจจะแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่อย่างไร หากพวกเขาไห้ 
ประยุกต์ใช้หลักธรรมแห่งความใจบุญในชวิตของพวกเขา? 

กิจกรรม 
เสริมสร้าง ท่านอาจใช้กิจกรรมต่อไปนี้หนึ่งอย่างหรอมากกว่าในช่วงใคช่วงหนึ่งของบทเรยน หรอใช้เป็นการทบทวน 

สรุป หรอห้าทาย 



บทที่ 29 

1. สำหรับกิจกรรมนี้ท่านจำเป็นต้องม แผ่น'คบุกและตะปู (อาจนำเอาฝากระป้องใหญ่ ๆ มาใช้แทนแผ่น 
คบุก ปิดคมต้วยเทป) ให้เด็ก ๆ ผลัดกันมาใช้ตะปูขูดเป็นตัวหนังสือ หน่ึงตัวหรอสองตัว ในคำพูดต่อ 
ไปน้ี: บัดนี้ข้า Mจ้า โมโร 1 ม... บนแผ่นโลหะหริอแผ่นคบุก แสดงความกตัญณูของท่านต่อผู้เก็บบันทก 
พระคัมภีร์มอรมอน ผู้ซึ่งจารกพระคำของพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นจารกโลหะ 

2. ใช้ตัวอย่างของทางเสือกต่อไปนี้หรอคล้าย ๆ กันที่เช้ากันไค้กับชั้นเริยนของท่าน ให้เด็ก ๆ ใช้ 
โมโรไน 7:16 เพ่ือช่วยให้พวกเขาเสือกส่ิงคจากส่ิงช่ัว 

หนูกำลังเล่นฟุตบอลกับเพ่ือน ๆ ของหนูแล้วมเด็กคนหน่ึงท่ีเล่นไม่เก่งต้องการจะเล่นทมเดิยวกับ 
หนู เพ่ือนของหนูบอกหนูว่าถาเด็กคนน้ีเช้ามาเล่นในทมของหนู หนูจะแพ หนูกำลังพิจารณาถง 
การบอกเด็กคนน้ีว่าจะไม่ให้เล่นกับหนู จงถามตัวเองว่า "การเสือกน้ีเชอเชิญฉันให้ทำคและเช่ือ 
ในพระเยซูคริสต์หรอไม่? 
หนูกำลังคูภาพยนตร์ท่ีมฉากหน่ึงซ่ึงแสดงถงการผิดศลธรรม โคยมระยะเวลาเพยงสองสามนาท หนู 
รูสิกอายที่จะออกจากโรงภาพยนตร ์ จงถามตัวเองว่า "การดูภาพยนตร์เร่ืองน้ีเช้ือเชิญฉันให้ทำคและ 
เช่ือในพระเยซูคริสต์หรอไม่?" 

หนูอยู่ในรานคาแห่งหน่ึง และพนักงานไต้คิคเงินผิคพลาดในรายการสินคาท่ีหนูซ้ือ หนูรูว่าสินค้า 
นี้นราคาสูงกว่าที่หนูจ่ายไป แต่พนักงานเก็บเงินคิดเงินผิด จงถามตัวเองว่า "การจ่ายเงินในราคาท่ี 
ไม่ถูกต้องเช้ือเชิญฉันให้ทำคและเช่ือในพระเยซูคริสต์หรอไม่?" 
อธิการของหนูไค้ขอให้หนูอ่านพระคัมภีร์มอรมอนทุกวัน บางครงคำในพระคัมภีร์ก็ยากเกินกว่า 
ที่หนูจะเช้าใจ จงถามตัวเองว่า "การอ่านพระคัมภีร์มอรมอนทุกวันช่วยให้หนูทำคและชักชวนหนูให้ 
เช่ือในพระเยซูคริสต์หรอไม่?" 

3. อธิบายว่าคุณสมบัติของความใจบุญน้ีนจะพบไค้ใน โมโรไน 7:45 ซึ่งใช้คำที่เด็ก ๆ สามารถเช้าใจไค้ 
ท่านสามารถให้เด็กจับคู่คำบรรยายของโมโรไนกับคำอธิบายของท่าน 

อดทนไค้นาน : อดทน 
เมตตา : ไม่โหดรายหริอหยาบคาย, น่ารัก 
ไม่ริษยา : ไม่อิจฉา 
ไม่ผยอง : ถ่อมใจ ไม่หย่ิงจองหอง 
ไม่แสวงหาเพ่ือตัว : ไม่เห็นแก่ตัว 
ไม่ขุนเสืองง่าย : ช้าในการโกรธ เร็วในการให้อภัย 
ไม่คิดช่ัว : ไว้วางใจ มองหาส่วนท่ีค 
ชื่นชมในความจริง : ซื่อสัตย์ 
ทนทุกส่ิง : เช่ือฟิง 
เช่ือทุกส่ิง : เต็มไปค้วยศรัทธา 
หวังทุกส่ิง ะ มองโลกในแง่ค วางใจ 
อดทนทุกส่ิง : อดทน เสมฺอต้นเสมอปลาย 

4. โมโรไนมความรักอันบริสุทธิของพระเยซูคริสต์ ช่วยเด็ก ๆ ค้นหาตัวอย่างของความใจบุญของโมโรไน 
ตังต่อไปนี ้ หรอให้ตัวอย่างต่อไปน้ีบางตัวอย่างขณะท่ีท่านเล่าเร่ืองของโมโรไนให้เด็ก ๆ ฟิง 
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อดทนนาน ะ โมโรไนดำรงชรตเพยงลำพังเป็นเวลากวำสามสิบหกปีห้วยความอดทนในการเก็บ 
รักษาบนทก (มอรมอน 8:5) 
เมตตา ะ โมโรไนสวดห้อนวอนเพ่ือเรา และเขารักพ่ีน้องของเขา (อิเธอร์ 12:36,38) 
ไม่รษยา : โมโรไนเห็นวันเวลาของเราและแนะนำเราไม่ให้มความอิจฉาหรอความหย่ิง (มอรมอน 
8:35-37) 
ไม่ผยอง ะ โมโรไนถํอมใจเน่ืองจากความอ่อนแอในการเขยนของเขา? (อิเธอร์ 12:23-25) 
ไม่แสวงหาเพ่ือตัว ะ โมโรไนทำงานและสวดห้อนวอนเพ่ือเราอย่างไม่เห็นแก่ตัวเพ่ือว่าเราจะมความ 
แกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ (มอรมอน 9:36; อิเธอร์ 12:41) 
ไม่ชุ,นเคองง่าย : โมโรไนให้อภัยสัตรูทโองเขาและทำงานหนักเพ่ือเขยนส่ิงท่ีเขาหวังว่าจะมค่าต่อพวก 
เขา? (โมโรไน 1:4) 
ไม่คิดชั่ว : โมโรไนเตอนเราให้ยคถอส่ิงท่ีคิและไม่แตะห้องส่ิงท่ีช่ัว (โมโรไน 10:30) 
ชื่นชมในความจริง ะ โมโรไนเป็นคนซ่ือสัตย์ (โมโรไน 10:27) 
ทนทุกส่ิง : โมโรไนจะไม่ปฏิเสธพระเยซูคริสต์ เขาห้องพเนจรไปเพยงลำพังเพ่ือความปลอดภัยของ 
เขา (โมโรไน 1:2-3) 
เชื่อทุกสิ่ง : โมโรไนกระตุ้นให้เราเช่ือในพระเยซูคริสต์ (มอรมอน 9:21) ศรัทธาของโมโรไน 
ยิ่งใหญ่มากถงขนาดที่ว่าทำให้เขาสามารถเห็นพระคริสต์แบบหห้าต่อหน้า (อิเธอร์ 12:39) 
หวังทุกส่ิง : โมโรไนเขาใจความสำคัญของความหวัง (อิเธอร์ 12:32) 
อดทนทุกส่ิง : โมโรไนซ่ือสัตย์จนถงท่ีสุด (โมโรไน 10:34) 

5. โมโรไนไห้รับจดหมายจากบิดาของเขาเมื่อโมโรไนไห้รับการเรยกให้ปฏิบตศาสนกิจเป็นครงแรก ใน 
ส่วนหนึ่งของจดหมาย มอรมอนไห้แสดงความรัก ความซาบซ้ืง และความห่วงใยต่อบุตรชายของเขา 
(ดู โมโรไน 8:2-3) ก่อนเริ่มชั้นเรยน ให้คุณพ่อคุณแม่คู่หน่ึง หรอญาติผูใหญ่หรอเพ่ือนของเด็กแต่ละ 
คนในช้ันเรยนของท่านเขิยนจดหมายแสดงความรักและความซาบซ้ืง ให้จดหมายเหล่าน้ีกับเด็ก ๆ ขณะ 
ที่ท่านอธิบายถงความรักที่มอรมอนมต่อโมโรไน บุตรชายของเขา ชี้ให้เห็นว่าโมโรไนเห็นคุณค่าของ 
จดหมายน้ี เขาเอามันติดตัวไปห้วยขณะท่ีเขาหนิศัตรูของเขา แนะนำให้เด็ก ๆ เก็บรักษาจดหมายน้ีเพ่ือ 
เสือนพวกเขาให้ทำความคต่อไป ซื่งจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าและทำให้คุณพ่อคุณแม่ของพวกเขา 
มความสุข 

6. ทบทวนหลักแห่งความเช่ือข้อท่ีสิบสาม 
7. รองหรออ่านเน้ือรองของเพลง "ฉันพยายามเป็นเหมอนเยซู,, (หนังสือเพลงสำหรับเด็ก หน้า 38) 

สรุป 
ประจักษ์พยาน แสดงความกตัญญของท่านต่อโมโรไน และแสดงประจักษ์พยานถงความจริงในงานเขยนของเขาเป็น 

พยานว่าเราแต่ละคนสามารถเป็นเหมือนกับพระคริสต์มากข้ีน ๆ ทิละเล็กทละน้อย 

แนะนำให้เด็ก ๆ ศกษา โมโรไน 1; 7:5-19, 43-48 ที่ห้านเพื่อเป็นการทบทวนบทเรยนนี้ 
เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดห้อนวอนปิด 

แนะนำ 
การอ่านท่ีห้าน 

166 



โมโรไนสอนเร่ืองศรัทธา 
ในพระเยซูคริสต์ 
จดประสงค ์ เพ่ือกระตุ้นให้เด็กแต่ละคนแกใช้ศรัทธาในพระเยซูคริสต์ 

การเตรียม 1. ศกษา อเธอร์ 12:6-41 และโมโรไน 7:21-28,33-34 ร่วมกับการสวดอ้อนวอน แล้วศกษาบทเริยน 
และตัดสินใจว่าฟานต้องการสอนเร่ืองราวในพระคัมภิร์ให้กับเด็กอย่างไร (ดู "การเตรยมบทเรยนของ 
ท่าน" หน้า vi และ "การสอนจากพระคัมภีร์" หน้า vii) 

2. เสือกคำถาม เพ่ือการสนทนาและกิจกรรมเสริมสร้างท่ีจะทำให้เด็กมส่วนร่วมและช่วยให้พวกเขาบรรลุ 
จุดประสงค์ของบทเรยนมากที่สุค 

3. เตรยมบัตรคำเกาแผ่นดังต่อไปน้ี (จาก อเธอร์ 12:6) เพ่ือใช้ในกิจกรรมกระตุ้นความสนใจ: 
ศรัทธา คอ 

สิ่ง 
ซึ่ง 
หวัง 
ห 
และ 
ยัง 
ไม่ 
เห็น 

4. อุปกรณ์ที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภีร์มอรมอนสำหรับเด็กแต่ละคน 
ข. รูปภาพ 4-9 พระเยซูคริสต์ (ชุดภาพพระกิตติคุณ 240; 62572) 

ข้อแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเรียน เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนเปิด 
กิจกรรมกระตุ้น ก่อนเริ่มชั้นเรยน ให้ติดบัตรคำ "ศรัทธา คอ" และรูปภาพของพระเยซูคริสต์ไว้บนกระคานหรอกำแพง ติด 
ความสนใจ บัตรคำอกแปดแผ่นซึ่งเป็นคำจำกัดความของศรัทธา ไว้ใต้เกาอ้ีของเด็กแต่ละคน 

ให้เด็ก ๆ คนหาบัตรคำและนำมันมาท่ีหน้าช้ันและติคให้เรยงตามลำคับ 
อ่านและสนทนาขอพระคัมภีร์ที่สมบูรณ์ (อเธอร์ 12:6) 
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เร่ืองราวในพระคัมภีร์ 

การสนทนาและ 
คำถามเพื่อ 
การประยุกต์ใช้ 

• มส่ิงใดใ?างท่ีหนูยังไม่เคยเห็นและอยากเห็น? หนูเใค้อย่างไรว่าส่ิงน้ีนมีอยู่จริง? 
• แมว,าเราจะไม่เคยเห็นพระเยชุคริสต์ค้วยตาของเรา เราfว่าพระองค์ทรงพระชนม์ไค'อย่างไร? 

• การร!ศรัทธาในพระเยชุคริสต์หมายความว่าอย่างไร? (การมความเช่ืออันม่ันคงในพระเยซูคริสต์อย่าง 
เพิยงพอ จนเราเช่ือฟิงและพยายามท่ีจะเป็นเหมือนกับพระองค์) 

• พระเยชุคริสต์ทรงสามารถช่วยหนูในทางใคบางหากหนูมศรัทธาในพระองค์? (พระองค์จะทรงให้การ 
ปลอบโยน การนำทาง สันต ิ พลัง และการรักษาแก่หนู) 

อธิบายว่าพระคัมภร์มอรมอนสอนเราเกี่ยวกับผู้คนมากมายที่ไค้รับพรอันยิ่งใหญ ่ และผู้คนท่ีกระทำส่ิง 
อัศจรรย์เนื่องจากศรัทธาของพวกเขาในพระเยซูคริสต์ 
สอนเด็ก ๆ เก่ียวกับการสอนเร่ืองศรัทธาของมอรมอนและโมโรไน จากโมโรไน 7:21-28, 33-34 
และอเธอร์ 12:6-41 (ดู "การสอนจากพระคัมภีร์" หนา vii เพ่ือจะเวิธิการสอนเร่ืองราวในพระคัมภีร์) 
อธิบายว่ามอรมอนและโมโรไนเขยนเก่ียวกับผู้คนมากมายท่ีไค้รับพรโดยฝานทางศรัทธาของพวกเขา (ดู 
กิจกรรมเสริมส!'าง 2) 

ศกษาคำถามและขอพระคัมภีร์ค้างอิงต,อไปน้ีขณะท่ีท่านเตริยมบทเริยน ใช้คำถามท่ีท่านรู้สิกว่าจะช่วยให้ 
เด็กเช้าใจพระคัมภีร์และประยุกต์ใช้หลักธรรมในชวิตของพวกเขาไค้คท่ีสุค การอ่านช้อพระคัมภีร์อ้างอิงกับ 
เด็ก ๆ ในช้ันเรยนจะช่วยให้พวกเขาไค้รับขอคิดทางปีญญาจากพระคัมภีร์ 
• พระเยชุคริสต์ตรัสว่าเราจะไค้รับอะไรหากเรามศรัทธาในพระองค์? (โมโรไน 7:33) (ดู กิจกรรม 

เสริมสราง 1) 

• โมโรไนสอนเก่ียวกับวิธิท่ีจะไค้รับ พยาน หเอประจักษ์พยานเก่ียวกับพระกิตติคุณว่าอย่างไร? (อิเธอร์ 
12:6) การไค้รับ "การทคลองศรัทธาของท่าน,, หมายความว่าอย่างไร? (การท่ีศรัทธาของท่านไค้รับการ 
ทดสอบในวิธิใควิธิหน่ึง) 

• อธิบายว่าทุกคนมความอ่อนแอ การมีศรัทธาในพระเยซูคริสต์สามารถช่วยให้เราเอาชนะความอ่อนแอ 
ในทางใคบาง? (อเธอร์ 12:27) 

• ศรัทธาในพระเยซูคริสต์จะช่วยให้เราทำส่ิงใคบาง? (สวดอ้อนวอน รับคำตอบจากการสวดอ้อนวอน 
กลับใจ รับบัพติศมา ทำตามการกระค้นเตอนของพระวิญญาณบริสุทธ ิรับใช้ผู้อื่น ค้านทานการล่อลวง 
จ่ายส่วนสิบ เผชิญกับการทาทาย พูดคำว่า "หนู ขอโทษ', ไปโบสถ์ เช่ือ?Jงพระวาจาแห่งป็ญญาและ 
อื่น ๆ) 

• พระบิดาบนสวรรค์ทรงให้สัญญาเก่ียวกับการสวดอ้อนวอนกับคนท่ีมีศรัทธาว่าอย่างไร? (โมโรไน 7: 
26) คำสวดอ้อนวอนของหนูไค้รับคำตอบอย่างไร? 

ให้เวลากับเด็ก ๆ เพ่ือแสดงความรูสีกเก่ียวกับพระเยซูคริสต์ อธิบายว่าความรูสีกเหล่าน้ีแสดงให้เห็นว่า 
พวกเขามีศรัทธาในพระองค์ 

กิจกรรม 
เสริมสร้าง ท่านอาจใช้กิจกรรมต่อไปนี้หนึ่งอย่างหริอมากกว่าในช่วงใดช่วงหนึ่งของบทเริยน หริอใช้เป็นการ 

ทบทวน สรป หริอท้าทาย 
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1. ใส่ช่ือของบุคคลต่อไปน้ีซ่ึงเขยนแยกไว้บนกระดาษแต่ละแผ่นลงในกล่อง ให้เด็กผลัดกันมาเสือกแผ่น 
กระดาษ และเล่าเร่ืองย่อ ๆ ว่าคนที่มชื่อในกระคาษนี้นไห้รับพลังเนื่องจากศรัทธาทึ่พวกเขารตํอพระ-
เยซูคริสต์อย่างไร โดยการใช้รูปภาพในเวลาท่ีเหมาะสม 
แอลมาและอมิวเล็ค ทำให้คุกพังลงมา (แอลมา 14:26-28) แสดงรูปภาพ 4-29 แอลมาและอรวเล็ค 
เดินออกจากคุกท่ีพังทลายลง 
นไฟและลไฮถูกขังคุกและถูกห้อมห้วยไฟ (เลามัน 5:44-52) แสดงรูปภาพ 4-41 นิไฟและสีไฮในคุก 
แอมันช่วยรักษาฝูงสัตว์ของกษัตรย์ลาโมไน (แอลมา 17:29-18:3; 26:12) แสดงรูปภาพ 4-30 แอมัน 
ป้องกันฝูงสัตว์ของกษัตริย์ลาโมไน (ชุดภาพพระกิตติคุณ 310; 62535) 
นองชายของเจเร็ดเห็นร่างวิญญาณของพระเยซูคริสต์และเคล่ือนย้ายภูเขา (อเธอร์ 3; 12:30) แสดง 
รูปภาพ 4-52 นองชายของเจเร็คเห็นน้ิวพระหัตถ์ของพระเจ้า (ชุดภาพพระกิตติคุณ 318; 62478) 
นักรบหนุ่ม 2,000 คน รอดชวิตในสงคราม (แอลมา 56:44-56) แสดงรูปภาพ 4-40 นักรบหนุ่ม 
สองพันคน (ชุดภาพพระกิตติคุณ 313; 62050) 
นิไฟไปเอาแผ่นจารกทองเหลืองมาไห้ (1 นิไฟ 4:1-31) แสดงรูปภาพ 4-8 นิไฟกลับมาหาลไฮห้วย 
แผ่นจารกทองเหลือง 
ลไฮและครอบครัวของเขาไห้รับการนำทางโดยเลยโฮนาไปยังแผ่นดินแห่งคำสัญญา (1 นีไฟ 16:28-
29; 18:23) แสดงรูปภาพ ลไฮและผู้คนของเขามาถงแผ่นดินแห่งคำสัญญา (ชุดภาพพระกิตติคุณ 
304; 62045) 
พระเยซูคริสตทรงปรากฏต่อสานุศิษย์ของพระองค์ในพสังอันย่ิงใหญ่ (อเธอร' 12:31) แสดงรูปภาพ 
4-45 พระเยซูทรงสอนในซกโลกตะวันตก (ชุดภาพพระกิตติคุณ 316; 62380) 
อบินาไคเต็มใจท่ีจะตายเพ่ือประจักษ์พยานของเขาในพระเยซูคริสต์ (โมไซยา 17:7-20) แสดงรูปภาพ 
4-22 อบินาไคต่อพระพักตร์กษัตริย์โนอา (ชุดภาพพระกิตติคุณ 308; 62042) 

2. เล่นเกม ฉันเป็นใคร ? กับเด็ก ๆ ให้คำไขต่อไปน้ี และให้พวกเขาเคาว่าท่านกำสังพูคถงใคร 
ข้าพเจ้าสวคห้อนวอนทั้งกลางวันและกลางคน โคยใช้ศรัทธาของข้าพเจ้าในพระเยซูคริสต์ (อินัส) 

เน่ืองจากศรัทธาของข้าพเจ้า เทพไห้ปรากฎต่อบุตรชายของข้าพเจ้า และบุตรชายส่ีคนของโมไซยาเพ่ือ 
เรยกให้พวกเขากลับใจ (แอลมา) 

ข้าพเจ้าเคยใช้ธงพิเศษอย่างหนึ่งเพื่อกระตุ้นผู้คนของข้าพเจ้าให้มศรัทธาในพระเยซูคริสต์ และท่ีจะต่อห้ 
เพ่ือเสรภาพและครอบครัวของพวกเขา (กัปตันโมโรไน) 
เนื่องจากศรัทธาของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเลือกที่จะพาครอบครัวของข้าพเจ้าไปกับลีไฮพร้อมทั้งครอบครัว 
ของเขาเข้าไปในแดนทุรกันดาร (อิชมาเอล) 
ข้าพเจ้ามศรัทธาที่จะกลับไปเจรูซาเล็มเพื่อไปเอาแผ่นจารึกทองเหลือง (นิไฟ) 
ศรัทธาของข้าพเจ้าในพระเยซูคริสต์ทำให้ข้าพเจ้าเห็นน้ิวพระหัตถ์ของพระองค์ และต่อมาก็ไห้เห็นท้ัง 
ร่างของพระองค ์ (ห้องชายของเจเร็ด) 

บทที่ 29 
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ศรัทธาของเราในพระเยซูคริสต์ ซึ่งคุณแม่ของเราไค้สอนไว้ช่วยชิวิตของเราในสงคราม (นักรบหนุ่ม 
สองพันคน) 
ศรัทธาของข้าพเร'าในพระเยซูคริสต์และความปรารถนาที่จะสอนพระกิตติคุณช่วยให้ช้าพเ^ข,บไล่พวก 
ขโมยท่ีค้องการฆ่าแกะของกษัตริย์ลาโมไน (แอมัน) 
ศรัทธาของเราเป็นเหตุให้คุกพังลงมา (แอลมา และอมิวเล็ค) 

ขณะท่ีอยู่ในคุก เราถูกล้อมค้วยไฟเน่ืองจากศรัทธาของเรา (นไฟและลไฮ) 
เน่ืองจากศรัทธาของเราในพระเยซูคริสต์ เราไม่ค้องชิมรสแห่งความตาย (ชาวนไฟสามคน) 
เราไค้รับการนำทางโดยเลยโฮนาสู่แผ่นดินแห่งคำสัญญาตามศรัทธาของเรๅในพระเยซูคริสต ์ (ลไฮและ 
ครอบครัวของเขา) 

3. สนทนาว่าการทำตามกิจกรรมต่อไปน้ี สามารถช่วยเสริมศรัทธาของเราในพระเยซูคริสต์ให้เช้มแข็งไค้ 
อย่างไระ 

การศกษาพระคัมภีร์ ะ ขณะท่ีหนูเริยนแก่ียวกับพระเยซูคริสต์และส่ิงท่ีพระองค์ทรงกระทำ หนูจะพัฒนา 
ความรักและศรัทธาอันย่ิงใหญ่ในพระองค์ 
การสวดออนวอน ะ เราสามารถขอให้พระบิดาบนสวรรค์ทรงช่วยทำให้ศรัทธาของเราในพระเยซูคริสต์ 
เข้มแข็งขี้น 

การทำตามคำสอนของพระเยซูคริสต์ ะ การทำตามพระบัญญ่ตของพระองค์นำความสุขและสันติมาให้ 

4. สนทนาและท่องจำหลักแห่งความเช่ือข้อท่ีส่ี โดยเน้นศรัทธาในพระเยซูคริสต์ว่าเป็นหลักธรรมช้อแรก 
ของพระกิตติคุณ 

5. อธิบายว่าศรัทธาเกิดจากการรูและการวางใจ เพ่ือพัฒนาศรัทธาในพระเยซูคริสต์ เราตองมา!'จักพระองค์ 
ให้เด็ก ๆ บอกท่านถงสิ่งที่พวกเขาfเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์และวำการเถึงสิ่งนี้นช่วยให้พวกเขาฐศรัทธา 
ในพระองค์อย่างไร เขยนส่ิงเหล่าน้ีนบนกระดาน คำตอบที่เป็นไปไค้อาจไค้แก, พระองค์ทรงเป็น 
พระบุตรของพระผู้เป็นเจัา พระองค์ทรงพระชนม์อยู่ พระองค์ทรงรักเรา พระองค์ทรงส้ินพระชนม์เพ่ือ 
เรา พระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระองค์ทรงให้อภัย พระองค์ทรงมอำนาจเหนอสสาร 
ต่าง ๆ ในโลกน้ี พระองค์ทรงfว่าส่ิงใดคท่ีสุคสำหรับเรา พระองค์ทรงตองการให้เรากลับไปอยู่ในท่ี 
ประทับของพระองค์ พระองค์และพระบิดาบนสวรรค์ทรงปรากฎต่อโจเซฟ สมิธ 

6. เตริยมบัตรคำ ไราสรัางศรัทธาของเราโดยการทำตามพระบัญญ่ติของพระเจัา', และติดไว้บนกระดาน 
หรอกำแพง 

ขอให้เด็กเล่าถงเวลาที่พวกเขาทำตามพระบัญญ่ต ิ ช่วยให้พวกเขาให้เข้าใจว่าการเสือกทำเช่นนี้นแสดง 
ให้เห็นถงศรัทธาในพระเยซูคริสต์ ติดกระดาษเปล่าบนกระคานหริอกำแพงซอนกันไปเรื่อย ๆ ราวกับ 
ว่าท่านกำลังจะส!างกำแพง (หริอวาดบนกระคานก็ไค้) ให้เด็ก ๆ ติดบนปีายแต่ละแผ่นค้วยบางสิ่ง 
ที่พวกเขาทำซึ่งเสริมส!'างศรัทธาของพวกเขาในพระเยซูคริสต ์ เช่นการสวดค้อนวอน การอ่านพระ-
คัมภีร ์ การจ่ายส่วนสิบ การเป็นตัวอย่างของการเลอกอย่างชอบธรรม การเช่ือฟิงคุณพ่อคุณแม่ การ 
รับส่วนศลระลก การทำตามพระบัญญัติของพระบิดาบนสวรรค์ และอื่น ๆ 
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7. รองหรออานเน้ือร้องของเพลง "ศรัทธา" (หนังสือเพลงสำหรับเด็ก หน้า 50) "ศาสนาจักรของพระเยชุ 
คริสต์" (หนังสือเพลงสำหรับเด็ก หน้า 46) หรอ "ฉันร้พระผูไถ,ทรงพระชนม์ (เพลงสวด บทท่ี 59) 

แนะนำ 
การอ่านท่ีบ้าน 

แสดงประจักษ์พยานถึงความเป็นจริงของพระเยซูคริสต์และว่า โดยผ่านศรัทธาในพระองค์เราจะไห้รับพลัง 
ที่จะเป็นเหมอนกับพระองค์ เม่ือเราศกษา สวดห้อนวอน และทำตามพระบัญญ่ติของพระองค์ ศรัทธาของ 
เราจะเข้มแข็งย่ิงข้ีน 
แนะนำให้เด็ก ๆ ศกษา อเธอร์ 12:6-22, 41 ที่บ้านเพื่อเป็นการทบทวนบทเรยนนี้ 
เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดห้อนวอนปิด 
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สรุป 
ประจักษ์พยาน 



โมโรไนและคำสัญญา 
ในพระคัมภีร์มอรมอน 

จดประสงค ์ เพื่อกระตุนให้เด็ก ๆ แสวงหาประจักษ์พยานส่วนตัวในพระคัมภีร์มอรมอนโดยการศกษาและคำรงชวิตตาม 
คำสอนในพระคัมภีร์ตลอดชวิตของพวกเขา 

การเตรียม 1. ศกษา โมโรไน 10 และโจเซฟ สรธ-ประวัติ 1:30-35,59-60 ร่วมกับการสวดอ้อนวอน แล้วศกษา 
บทเรยนและตัดสินใจว่าท่านต้องการสอนเร่ืองราวในพระคัมภีร์ให้กับเด็กอย่างไร (คู "การเตรยมบท-
เรยนของท่าน" หน้า ฬ และ "การสอนจากพระคัมภีร์" หน้า vii) 

2. การอานเพิ่มเติม ะ มอรมอน 8:1-4,16 และหน้าท่ีมช่ือเร่ือง (title page) หมายเหตุ: หน้าท่ีมช่ือเร่ืองน้ี 
เป็นการแปลจากแผ่นสุดทายของแผ่นจารกทอง (ดู ประวัติศาสนาจักรฯ 1:71) 

3. เสือกคำถาม เพื่อการสนทนาและกิจกรรมเสริมสร้างที่จะทำให้เด็กมส่วนร่วมและช่วยให้พวกเขาบรรลุ 
จุดประสงค์ของบทเริยนมากที่สุค 

4. ทำบัตรคำของคำว่าประจักษ์พยาน 

5. อุปกรณ์ที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภีร์มอรมอนสำหรับเด็กแต่ละคน 
ข. รูปภาพ 4-2 โมโรไนช่อนแผ่นจาริกไว้ในเนินเขาคาโมรา (ชุดภาพพระกิตติคุณ 320; 62462) 

4-55 โมโรไนปรากฎต่อโจเซฟ สมิธ ที่ห้องนอนของเขา (ชุดภาพพระกิตติคุณ 404; 62492) 
4 - 3 โจเซฟ สรธ ได้รับแผ่นจาริกทองคำ (ชุดภาพพระกิตติคุณ 406; 62012) และ 4-56 เทพ-
โมโรไนบนพระวิหาร 

เชิญเด็กคนหนึ่งให้สวดอ้อนวอนเปิด 
แสดงภาพโมโรไนช่อนแผ่นจาริกไว้ในเนินเขาคาโมรา อธิบายว่าภาพน้ีเป็นภาพโมโรไนตอนใกล้ส้ินสุด 
ชวิตของเขาบนโลกน้ี บอกเด็ก ๆ ว่าการศกษาพระคัมภีร์มอรมอนในชั้นเริยนของพวกเขากำลังจะสิ้นสุดลง 

ทบทวนส่ิงต่อไปน้ีเก่ียวกับชวิฅของโมโรไน: 
โมโรไนได้ทำให้บันทกอันศักดิสทธิสมบูรณ์ มอรมอน บิดาของเขา ถูกฆ่าตาย ญาติของเขาก็ตายไปหมด 
แล้ว เขาไม่มเพื่อนเลย ธนู ดาบ โส่ท่ีใชในสงครามถูกท้ิงไว้ในสนามรบ มแต่การล่มสลายทุกหนทุกแห่ง 
เป็นเวลาหลายปีที่โมโรไนมชิวิตอยู่เพยงลำพังคนเคยว โดยตองช่อนตัวจากชาวเลมันและป็องกันบันทก 
ศักดิสิทธ เขาได้ย่อแผ่นจาริกทองย่ีสิบส่ีหน้า (หนังสืออเธอร์) และเสร็จงานเขยนของตัวเองบนแผ่นจาริก 

ขอแนะนำ 
ในการดำ!นิน 
บทเรียน 
กิจกรรมกระต้น 
ความสนใจ 
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บทที่ 29 

เร่ืองราวในพระคัมภร' 

การสนทนาและ 
คำถามเพื่อ 
การประยุกต์ใช้ 

ที่บิคา'ของเขามอบ,ให้ 
ห้างถงรูปภาพ ให้อธิบายว่าโมโรไนกำลังจะวางแผ่นจารกทองคำลงในกล่องหิน ณ เนินเขาคาโมรา 
โมโรไนไห้ให้สัญญาพิเศษต่อทุกคนท่ีอ่านพระคัมภิร์มอรมอน สัญญานี้เป็นหนึ่งในสิ่งสุดทายที่โมโรไน 
เขยนบนแผ่นจารก มันเป็นสัญญาเกี่ยวกับการไห้รับประจักษ์พยานถงพระคัมภร์มอรมอน 

แสคงบัตรคำ "ประจักษ์พยาน" บอกเด็ก ๆ ว่าในระหว่างบทเรยนนี้พวกเขาจะห้นพบขั้นตอนที่จะไห้รับ 
ประจักษ์พยานในพระคัมภร์มอรมอน (ดู กิจกรรมเสริมสราง 1) พวกเขาจะรูถงสัญญาท่ีโมโรไนมอบให้เรา 
สอนเร่ืองราวท่ีโมโรไนไห้ทำตามคำส่ังของบิคาของเขาในการทำบันทกอันศักคสิทธให้สำเร็จ สอนเร่ือง 
สัญญาของเขาที่มิต่อผู้ที่มศรัทธาและคำอำลาของเขา ซึ่งพบไห้ในโมโรไน 10 เร่ืองการซ่อนบันทกโดย 
การฝืงคิน และการปรากฏของเขาเม่ือ 1,400 ปีต่อมากับโจเซฟ สมิธ ซึ่งพบไห้ไน โจเซฟ สรธ-ประวต 
1:30-35, 59-60 (ดู "การสอนจากพระคัมภิร์" หน้า vii เพ่ือจะรูวธิการสอนเร่ืองราว,ในพระคัมภิร์) จงใช้ 
รูปภาพในเวลาที่เหมาะสม 
ศกษาคำถามและข้อพระคัมภิร'ห้างอิงต่อไปน้ี6แณะท่ีท่านเตรยมบทเรยน ใช้คำถามท่ีท่านรูสีกว่าจะช่วยให้ 
เด็กเข้าใจพระคัมภิร์และประยุกต์ใช้หลักธรรมในชวิตของพวกเขาไห้คท่ีสุค การอ่านข้อพระคัมภิร์ห้างอิงกับ 
เด็ก ๆ ในชนเรยนจะช่วยให้พวกเขาไค้รับข้อคิคทางปีญญาจากพระคัมภิร์ 
• โมโรไนห้องการให้เราจดจำอะไร? (โมโรไน 10:3) 

• โมโรไนกล่าวว่าเราควรทำอะไรเพ่ือจะห้นหาว่าพระคัมภิร์มอรมอนเป็นความจริงหรอไม่? (โมโรไน 
10:4) 

• ใครจะช่วยให้เรารูว่าพระคัมภิร์มอรมอนเป็นความจริง? (โมโรไน 10:5) 
• สัญญาของโมโรไนที่มต่อเราคออะไร? (ดู กิจกรรมเสริมสร้าง 4) 

• เราสามารถเถงอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธไค้อย่างไร เม่ือพระองค์ทรงเป็นพยานต่อเราว่าพระคัมภิร์ 
มอรมอนเป็นความจริง? (อธิบายว่าพระเจ้าทรงกระตุ้นเตอนเราโคยผ่านทางความร้สืกบ่อยท่ีสุค พระ-
วิญญาณบริสุทธิทรงประทานความร้สืกแห่งสันติให้กับเราว่าสิ่งนี้นเป็นสิ่งที่ถูกห้องและค มันอาจเป็น 
ความเสิกภายในที่อบอุ่น) 

• อะไรคอส่ิงสำคัญท่ีสุคท่ีหนูจะสามารถเรยนร้ไห้จาคการศกษาพระคัมภิร'มอรมอน? (ร้ว่าพระเยซูคอ 
พระคริสต์ [ดู หน้าท่ีมช่ือเร่ืองของพระคัมภิร์มอรมอน]) 

• โมโรไนพูดเก่ียวกับการออกมาของพระคัมภิร์มอรมอนว่าอย่างไร? (มอรมอน 8:16) พระคัมภิร์มอร-
ม อนจะออกมาห้วยอำนาจอะไร? 

• ใครไห้รับแผ่นจารกทองคำและแปลออกมาเป็นพระคัมภิร์มอรมอน? 

• บัคนี้เมื่องานของศาสดาในพระคัมภิร์มอรมอนและศาสดาโจเซฟ สมิธ เสร็จสมบูรณ์ เรามิความรับผิด-
ชอบอะไรต่อพระคัมภิร์มอรมอน? (ศกษา แสวงหาให้ไห้ประจักษ์พยานในพระคัมภิร'น้ี คำรงชวิตตาม 
คำสอนที่อย่ในนั้น และแบ่งปีนประจักษ์พยานของเรากับผู้อ่ืน) 
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กิจกรรม 
เสริมสร้าง ท่านอาจใช้กิจกรรมต่อไปนี้หนึ่งอย่างหรอมากกว่าในช่วงใคช่วงหนึ่งของบทเรยน หรอใช้เป็นการทบทวน 

สรุป หรอท้าทาย 
1. ทำบัตรคำต่อไปนี้ "อำน" "จำ" "ไตร่ตรอง" "สวดอ้อนวอน" ให้เด็กผลัดกันมาเปิดบัตรคำและทบทวน 

ขั้นตอนเกี่ยวกับการไครับประจักษ์พยานที่โมโรไนให้กับเรา สนทนาถงวิธท่ีเด็กสามารถใช้ข้ันตอน 
เหล่าน้ีในการไค้รับประจักษ์พยานส่วนตัว: 
การไค้รับประจักษ์พยานในพระคัมภีร์มอรมอน 
อ่าน (อธิบายว่าข้ันตอนแรกในการไค้รับประจักษ์พยานในพระคัมภีร์มอรมอนคอการอ่านและสืกษา) 
จำ (โมโรไนกล่าวว่าเราควรจำไว้ว่าพระเยซูคริสต์ทรงมพระเมตตากรุณาต่อเรามากเพยงใคและเราควร 
เติมหัวใจของเราให้เต็มเปียมค้วยความกตัญญต่อพระองค์ ความรักและความกตัญญน้ีจะช่วยเตรยมเรา 
สำหรับวิญญาณแห่งการเปิดเผย) 

ไตร่ตรอง (เราต้องไตร่ตรองหริอคิคในใจ และนิกถงส่ิงท่ีเราไค้เริยนรูเก่ียวกับพระเยซูคริสต์และคำสอน 
ของพระองค์ในพระคัมภีร์มอรมอน) 
สวดอ้อนวอน (เราต้องสวดอ้อนวอนอย่างจริงใจ ทูลถามพระเจ้า พระบิดาผู้สถิตนิรันคร์ ในพระนาม 
ของพระเยซูคริสต์ ว่าพระคัมภีร์มอรมอนเป็นความจริงหริอไม่) 

2. อ่านขอความต่อไปนี้จากประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน ประธานคนท่ีสิบสามของศาสนาจักรฯ ให้ 
เด็ก ๆ หัเง: 
"มเหตุผลหลักสามประการว่าทำไมสิทธิชนยุคสุดท้ายจงควรศกษาพระคัมภีร์มอรมอนเป็นประจำตลอด 
ชีวิต 

"ประการแรก คอพระคัมภีร์มอรมอนเป็นศิลาหลักแห่งศาสนาของเรา...ศิลาหลักคอศิลาที่อยู่ตรงกลาง 
ของประดูโคง มันยคหินอื่น ๆ ไว้ให้อยู่กับท่ี และหากเอามันออก ประตูโคงก็จะพังลงมา 
"พระคัมภีร์มอรมอนเป็นศิลาหลักแห่งศาสนาของเราใน 3 วิธ ิ คอมันเป็นศิลาหลักในการเป็นพยานถง 
พระคริสต์ มันเป็นศิลาหลักของคำสอน และมันเป็นศิลาหลักของประจักษ์พยานของเรา... 
"เหตุผลหลัก ประการที่สอง...คอมันไค้รับการเขิยนขื้นเพื่อยุคสมัย1ของเรา... 
"เหตุผล ประการที่สาคอ[วา] มันช่วยให้เราเขาใกล้พระผู้เป็นเจ้ามากขน... 

"มันมพลังอยู่ในพระคัมภีร์ซึ่งจะเริ่มไหลเขาสู่ชีวิตของท่านทันทิที่ท่านเริ่มศกษาพระคัมภีร์เล่มนี้อย่าง 
จริงจัง ท่านจะพบพลังที่ยิ่งใหญ่ขี้นในการต้านทานสิ่งล่อลวง ท่านจะพบพลังที่ช่วยให้ท่านหลกเลี่ยง 
การถูกหลอก ท่านจะพบพลังที่ช่วยให้ท่านยังคงอยู่ในทางตรงและแคบ" (in Conference Report, 
Oct 1986, pp. 4-6; or Ensign1 Nov. 1986, pp. 5-7) 

2. แสดงรูปภาพเทพโมโรไนบนพระวิหาร อธิบายว่าเราเริยนรูในวิวรณ์ 14:6 และคำสอนและพันธสัญญา 
133:36 ว่าเทพ (โมโรไน) จะคน "พระกิตติคุณอันเป็นนิจ" ให้กับแผ่นดินโลก ชักชวนให้เด็ก ๆ มอง 
คูรูปปีนทองคำของโมโรไนบนยอดพระวิหารของเราแห่งใดแห่งหนึ่ง และจดจำถงโมโรไนผู้ไม่เคย 
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บทที่ 29 

ล้มเหลวในประจักษ์พยานของเขาที่มต่อพระเยซูคริสต ์ "และ ข้าพเจ้าโมโรไน จะไม่ปฏิเสธพระคริสต์" 
(โมโรไน 1:3) 

4. ชักชวนให้เด็ก ๆ อ่านและท่องจำส่วนหนึ่งหรอทั้งหมดของสัญญาของพระคัมภิร์มอรมอน (โมโรไน 
10:4-5) หรอ หลักแห่งความเช่ือข้อท่ีแปด 

5. อธิบายว่าเม่ือเราไห้รับประจักษ์พยานในพระคัมภิร์มอรมอน เราจะไห้รับประจักษ์พยานถงส่ิงต่อไปน้ี 
ห้วย 

พระเยซูคอพระคริสต์ 
โจเซฟ สมิธ เป็นศาสดาของพระผู้เป็นเจ้า 
ศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชนยุคสุดห้ายเป็นศาสนาจักรของพระผู้เป็นเจ้า 

6. ชักชวนให้เด็ก ๆ เล่าเร่ืองท่ีพวกเขาช่ืนชอบจากพระคัมภิร์มอรมอน (พวกเขาอาจห้องการแสดงบทบาท 
สมมุติจากเรื่องราวเหล่านี้) ถามพวกเขาว่าพวกเขาไห้เรยนร้บทเรยนท่ีสำคัญอะไรจากเร่ืองราวแต่ละ 
เร่ือง 

7. ร้องหรออ่านเนื้อร้องของเพลง "คนหาไตร่ตรองและสวด,, (หนังสือเพลงสำหรับเด็ก หนา 61) 

สรป 
ประจักษ์พยาน เป็นพยานถงความจริงของสัญญาโมโรไน ซึ่งอยู่ใน โมโรไน 10:3-5 และเป็นพยานว่าเด็กแต่ละคนในช้ัน 

เรยนของท่านสามารถไห้รับประจักษ์พยานเป็นของตนเองว่าพระคัมภิร์มอรมอนเป็นความจริง 
เชิญชวนให้เด็กแสดงประจักษ์พยานถงพระคัมภิรมอรมอน 
แนะนำให้เด็ก ๆ ศกษา โมโรไน 10:1-5 ที่ห้านเพื่อเป็นการทบทวนบทเรยนนี้ 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดห้อนวอนปิด 

แนะนำ 
การอ่านท่ีห้าน 
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พระคัมภีร์มอรมอนเป็นพยาน 
ถึงการแนคืนพระชนม์ของ 

พระเยซูคริสต์ (อีสเตอร์) 
จุดประสงค ์ เพื่อสอนเด็ก ๆ ว่าพระคัมภีร์มอรมอนเป็นพยานทางพระคัมภีร์อกเล่มหนึ่ง ถงการฟืนคนพระชนม์ของ 

พระเยซูคริสต์ 

การ!ตรืยม 1. สืก!ท แอลมา 11:40—45;40; และ 3 นไฟ 11:1-17 ร่วมกับการสวดอ้อนวอนแล้วศกษาบทเริยนและ 
ตัดสินใจว่าท่านต้องการสอนเรื่องราวในพระคัมภีร์ให้กับเด็กอย่างไร (ดู "การเตรยมบทเริยนของท่าน" 
หน้า vi และ "การสอนจากพระคัมภีร์" หน้า vii) 

2. เสือกคำถาม เพ่ือการสนทนาและกิจกรรมเสริมสรางท่ีจะทำให้เด็กมส่วนร่วมและช่วยใหพวกเขาบรรลุ 
จุดประสงค์ของบทเริยนมากที่สุด 

3. อุปกรณ์ที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภีร์มอรมอนสำหรับเด็กแต่ละคน 
ข. พระคัมภีร์ไบเบิล 
ค. ถุงมือห'รอถุงเท้า 
ง. รูปภาพ 4-49 พระเยซูคริสต์ผู้ทรงฟืนคนพระชนม์ (ชุดภาพพระกิตติคุณ 239; 62187) และ 4 -

45 พระเยซูทรงสอนในซกโลกตะวันตก (ชุดภาพพระกิตติคุณ 316; 62380) 

ขอแนะนำ 
ในการดำ!นิน 
บท!รยน 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนเปิด 
(หากไม่มถุงมือหริอถุงเท้า ท่านอาจใช้กิจกรรมเสริมสร้าง 2 เป็นกิจกรรมกระตุ้นความสนใจ) 

ชูมือของท่านขื้น และสมมุติว่ามันเป็นวิญญาณท่ีอยู่ในร่างกายของเรา แขนสามารถเคล่ือนไหวไปมาไค ชู 
ถุงมือ (ถุงเท้า) ขน และสมมุติว่ามันเป็นร่างทางกายภาพของเรา เม่ือเราเกิดมา วิญญาณและร่างกายของ 
เราก็รวมกันเป็นการช่ัวคราว และวิญญาณก็ทำให้ร่างกายมชีวิต ร่างกายไม่สามารถเคลื่อนไหวไค้ด้วยตัว 
ของมันเอง แต่ร่างกายก็จะกลับมชีวิตและสามารถเคล่ือนไหวไค้เม่ือวิญญาณเข้าไปสู่ร่างกาย (ใส่ถุงมือท่ีม 
มือของท่าน) เราทุกคนมวิญญาณและร่างกาย อธิบายว่าเม่ือเราตาย วิญญาณก็จะแยกออกจากร่างกาย 
(ถอดถุงมือออกจากมือของท่าน) ร่างกายจะเคลื่อนไหวหริอมชีวิตอยู่โดยปราศจากวิญญาณไค้ไหม? 
หลังจากท่ีเราตาย วิญญาณของเราจะยังคงมชีวิตและสามารถเคลื่อนไหวไค้หริอไม่?(เคลื่อนไหวมือและนิ้ว 
ของท่านเพ่ือแสดงให้เห็นเป็นตัวอย่าง) ในเวลาแห่งการฟืนคนชีวิต วิญญาณและร่างกายจะมารวมกัน 
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บทท' 46 

(ใส่อุงมอกสับเข้าไปในมอของฟาน) ทุก ๆ คนท่ีอาศัยอยู่ในโลกน้ีจะฟืนคนชวิตหลังจากความตาย พระ-
เยชุคริสต์ทรงเป็นบุคคลเคยวท่ีสามารถทำให้การแนคนชวิตเป็นไปไห้สำหรับเรา (Adapted from Boyd 
K. Packer, in Conference Report, Apr. 1973, pp. 79-80; or Ensign, May 1973, pp. 51-53) 
การเป็นพยานหมายความว่าอย่างไร? (พยานคอบุคคลหรอส่ิงท่ีให้หลักฐานหรอข้อพิสูจน์ถึงความจริง) 
พระคัมภิรไบเบิลภาคฟันธสัญญาใหม่เป็นพยานท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรว่า พระเยชุคริสต์ทรงฟืนคนพระชนม์ 
และนำการฟืนคนรวิตมาสู่ผู้คนท้ังปวง พระคัมภิร'เล่มใดท่ีเป็นพยานท่ีสองถึงการฟืนคนชวิต? 

เร่ืองราวในพระคมภร์ สอนเร่ืองราวในพระคัมภิร์มอรมอนจาก แอลมา 11:40-45; 40; และ 3 นิไฟ 11:1-17 เก่ียวกับการฟืน 
คนชวิต (ด ู ''การสอนจากพระคัมภร''' หนา vii เพ่ือจะเวิธการสอนเร่ืองราวจากพระคัมภร,) เน้นว่าพระ 
คัมภิร์มอรมอนเป็นพยานที่เป็นลายลักษณ์อักษรถึงการฟินคนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ จงใช้ 
รูปภาพในเวลาที่เหมาะสม 

การสนทนาและ ศกษาคำถามและข้อพระคัมภร'ห้างอิงต่อไปน้ีขณะท่ีท่านเตรยมบทเรยน ใช้คำถามท่ีท่านรูสืกว่าจะช่วยให้ 
คำถามเพอ เด็กเข้าใจพระคัมภืร์และประยุกต์ใช้หลักธรรมในชวิตของพวกเขาไห้สีท่ีสุค การอ่านข้อพระคัมภร'ห้างอิงกับ 
การประยุกตใช เ ๘ ก ^ 1 น#นเรูยนจะชุ}วชให้พๆทพท,ให้รับ*บ0คิคทางปีญญาจากพระคัมภิร' 

• พระเยซูคริสต์ทรงส้ินพระชนม์อย่างไร? (ลูกา 23:33; 2 นิไฟ 10:3) ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่าเน่ืองจาก 
ความรักอันย่ิงใหญ่ท่ีพระองค์ทรงมต่อเรา พระเยซูคริสต์จงทรงอาสาท่ีจะเป็นพระผู้ช่วยให้รอคของเรา 
ทั้งแต่อยู่ในโลกก่อนเกิด พระองค์ทรงรูว่าพระองค์จะห้องส้ินพระชนม์เพ่ือให้แผนของพระบิคาบน 
สวรรค์ท่ีมเพ่ือเราสำเร็จ 

• เกิดอะไรข้ีนกับพระเยซูคริสต์ในวันท่ีสามหลังจากท่ีพระองค์ทรงส้ินพระชนม์? (1 โครินธ์ 15:4; 
โมไซยา 3:10) ในช่วงสามวันน้ันวิญญาณของพระองค์เสด็จไปท่ีไหน? (1 เปโตร 3:18-19; ; ค.พ. 
138:11-12, 18) วิญญาณของเราจะไปที่ไหนหลังจากที่เราตาย? (แอลมา 40:12) 

• การฟืนคนชวิตหมายความว่าอย่างไร? (แอลมา 11:43; 40:18) ย้อนกลับไปที่กิจกรรมกระตุ้นความ 
สนใจ และอธิบายการฟืนคนชวิตคอสภาพเม่ือวิญญาณรวมกับร่างกายอกและจะไม่มวันแยกออกจากกัน 
อิกเลย 

• ผู้คนในเจรูซาเล็มรูไห้อย่างไรว่าพระเยซูคริสต์ทรงฟืนคนพระชนม์? (1 โครินธ์ 15:5-7) นิไฟผู้ซึ่ง 
อาศัยอยู่ในอเมริกา รูไห้อย่างไรว่าพระเยซูคริสต์ทรงฟืนคนพระชนม์? (3 นิไฟ 11:8-10) เม่ือชาวนิไฟ 
เห็นพระเยซูคริสต์เป็นครงแรก พวกเขาคิดว่าพระองค์ทรงเป็นใคร? (3 นิไฟ 11:8) ทำไมพระเยซูจง 
ทรงห้องการให้ชาวนิไฟแตะรอยตะTJท่ีพระหัตถ์และพระบาทของพระองค์? (3 นิไฟ 11:14-15) หนูจะ 
เสกอย่างไรถาหนูไห้อยู่ในบรรดาคนท่ีไห้เห็นพระคริสต์ผู้ทรงฟืนคนพระชนม์? 

• หนูสามารถรู!ห้อย่างไรว่าพระเยซูคริสต์ทรงฟืนคนพระชนม์ ? (โดยการแสวงหาและไครับประจักษ์-
พยาน) 

• พระวรกายที่ฟืนคนพระชนม์ของพระผู้ช่วยให้รอดเป็นอย่างไรเมื่อพระองค์เสด็จเยอนชาวนิไฟ? 
(3 นิไฟ 11:15) 

• ใครอิกท่ีจะฟืนคนช่วิต? (1 โครินธ์ 15:20-22; แอลมา 40:4) ร่างกายของเราจะเป็นอย่างไรเมื่อเรา 
ฟืนคนชวิต? (แอลมา 11:43-45; 40:23) ท่านอาจกล่าวว่าความพิการหรอความบกพร่องทางร่างกาย 
ใด ๆ ก็ตามที่เรารจะเป็นเพียงในชวิตบนโลกนี้เท่านั้น เราจะไห้รับการทำให้สมบุรณ์และคพรัอมใน 
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การฟืนคนชีวิต 
• พระคัมภรมอรมอนเป็นพยานทางพระคัมภิร์ถงการฟืนคนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์อย่างไร? ทำไม 

พระบิดาบนสวรรค์ทรงต้องการให้เรามท้ังพระคัมภีร์ไบเบิลและพระคัมภีร์มอรมอน? (2 นไฟ 29:8) 
• เน่ืองจากพวกเราทุกคนไม่เคยเห็นพระเยซูคริสต์ผู้ทรงฟืนคนพระชนม์เหมือนกับท่ีอัครสาวก และชาว 

นไฟไคเห็น เราสามารถไครับความรูถงการฟืนคนพระชนม์ไต้อย่างไร? (จากพระคัมภีร์และพระ 
วิญญาณบริสุทธ ิ [คู โมโรไน 10:4-5]) 

กิจกรรม 
เสริมสร้าง ท่านอาจใช้กิจกรรมต่อไปนี้หนึ่งอย่างหริอมากกว่าในช่วงใดช่วงหนื่งของบทเรยน หริอใช้เป็นการทบทวน 

สรุป หริอห้าทาย 
1. อธิบายว่าพระเยซูคริสต์ทรงต้องการให้เราแต่ละคนรูว่าพระองค์ทรงฟืนคนพระชนม์และยังทรงพระชนม์ 

อยู่ในทุกวันน้ี ถามเด็ก ๆ ว่าพวกเขาคิดว่าทำไมพระเยซูจงทรงต้องการให้เราร้สิ่งนี้ คำตอบของพวกเขา 
อาจคลายกับขอความต่าง ๆ ดังต่อไปนี้: 

เพ่ึอให้เรามสันติเม่ือรูว่าหลังจากความตายเราจะยังคงมชวิตอยู่ต่อไป และว่าวันหน่ึงร่างกายของเราจะ 
รวมกับวิญญาณของเราอิก 
เป็นการกระตุ้นให้เราทำตามพระบัญญัติเพื่อว่าเราจะสามารถมความสุขที่แห้จริง และมชีวิตอยู่กับ 
พระบิดาบนสวรรค์ในชีวิตหน้า 

เพ่ือปลอบโยนเราด้วยความร้ท่ีว่าเม่ือบางคนท่ีเรารักเสืยชีวิต เขาหริอเธอก็จะมชีวิตอิกคร้ังในวันหน่ึง 
ข้างหน้า 

2. เขยนคำท่ีเป็นหัวข้อข่าวหริอหัวข้อเร่ืองเม่ือเร็ว ๆ นี้บนกระคาน อธิบายถงความสนใจของท่านในเร่ือง 
นน ถามนักเริยนว่า พวกเขาคิดว่าข่าวท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุคท่ีเคยประกาศต่อโลกคอข่าวอะไร เขยนคำตอบของ 
เด็กบนกระ.คาน สนทนาว่ามันจะเกิดความแตกต่างอะไรบ้างหากเหตุการณ์เหล่าน้ีไม่เคยเกิดข้ืนเลย 
ทำไมข่าวที่ว่าพระเยซูคริสต์ทรงฟืนคนพระชนม์จงเป็นข่าวที่ยิ่งใหญ่ที่สุคที่เคยได้รับการบอกเล่า? จะ 
เกิดอะไรข้ืนหากการฟืนคนชีวิตไม่ได้เกิดข้ีนมา? อ่านและสนทนา 2 นีไฟ 9:19-22 

3. ร้องหริออ่านเนื้อร้องของเพลง "พระองค์ทรงส่งพระบุตร" (หนังสีอเพลงสำหรับเด็ก หน้า 20) "พระ 
เยซูทรงฟืนคนจริงไหม?" (หนังสือเพลงสำหรับเด็ก หน้า 43) หริอ "พระเยซูทรงฟืน" (หนังสือเพลง 
สำหรับเด็ก หน้า 42) 

เป็นพยานว่าพระคัมภีร์มอรมอนเป็นพยานทางพระคัมภีร์ถงการฟืนคินพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ เป็น 
พยานว่าเน่ืองจากความรักของพระผู้ช่วยให้รอคท่ีทรง่มต่อเรา พระองค์จงเต็มพระทัยท่ีจะทนทุกข์และส้ิน 
พระชนม์เพ่ือเราแต่ละคน การฟืนคนพระชนม์ของพระองค์ทำให้เกิคความเป็นไปได้สำหรับทุก ๆ คนท่ีจะ 
มชีวิตอิก 
แนะนำให้เด็ก ๆ ศกษา 3 นไฟ 11:8-17 ที่บ้านเพื่อเป็นการทบทวนบทเริยนนี้ 
เชิญเด็กคนหน่ึงใหสวดอ้อนวอนปิด 

สรป 
ประจักษ์พยาน 

แนะนำ 
การอ่านท่ีบ้าน 
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จดประสงค เพ่ือสอนเด็ก ๆ ว่าพระคัมภรมอรมอนเป็นพยานที่สองของพระเยซูคริสต์ 

การเตรียม 1. ทบทวนขอพระคัมภิร์ต่อไปน้ีร่วมกับการสวดอ้อนวอน 1 นไฟ 10:4; 11:13, 15, 18; 2 นิไฟ 25:19; 
29:8; โมไซยา 3:5; แอลมา 7:10; เลามัน 14:2-5; อิสยาห์ 7:14; มัทธิว 1:21: 2:1-2, 9-10; 20: 
19; ลูกา 1:35; 2:8, 10-12; และ ยอห'น 3:16; แห้วศกษาบทเรยนและตัดสินใจว่าท่านห้องการสอน 
เร่ืองราวในพระคัมภรไห้กับเด็กอย่างไร่ (ดู "การเตรยมบทเรยนของท่าน', หน้า vi และ "การสอนจาก 
พระคัมภร์,, หน้า vii) 

2. เสือกคำถาม เพ่ือการสนทนาและกิจกรรมเสริมสร้างท่ีจะทำให้เด็กมส่วนร่วมและช่วยให้พวกเขาบรรลุ 
จุดประสงค์ของบทเรยนมากที่สุด 

3. อุปกรณ์ที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภร่มอรมอนสำหรับเด็กแต่ละคน 
ข. พระคัมภรไบเบิล 
ค. ป้ายชื่อหรอ ผ้าโพกหัว และผ้าคลุม สำหรับให้เด็กใส่ในระหว่างกิจกรรมกระตุ้นความสนใจ 
ง. รูปภาพ 4-9 พระเยซูคริสต์ (ชุคภาพพระกิตติคุณ 240; 62572) 4-10 พระประสูติของพระเยซู 

(ชุดภาพพระกิตติคุณ 200; 62116) 4-21 กษัตริย์เบ็นจารนพูดกับผู้คนของท่าน (ชุดภาพพระ-
กิตติคุณ 307; 62298) 4-42 แซรวเอลชาวเลมันบนกำแพง (ชุดภาพพระกิตติคุณ 314; 62370) 
4-44 แผนท่ีโลก และ 4-45 พระเยซูทรงสอนในซกโลกตะวันตก (ชุดภาพพระกิตติคุณ 316; 
62380) 

ขอแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเรียน เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนเปิด 
กิจกรรมกระตุ้น แสดงภาพพระประสูติของพระเยซู อธิบายว่าพันธสัญญาใหม่ไห้บันทกเก่ียวกับการประสูติของพระเยซูใน 
ความสนใจ เจรูซาเล็ม พระคัมภิร์มอรมอนเป็นพยานท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรถงพระเยซูคริสต์และบอกว่ามอะไรเกิดข้ีน 

ในทวปอเมริกาเม่ือพระองค์ประสูติ 
ให้เด็กส่ีคนแสดงเป็น ลไฮ (600 ปีก่อน ค.ศ.) กษัตริย์เบ็นจารน (124 ปีก่อน ค.ศ.) แอลมา (83 ปี 
ก่อน ค.ศ.) และแซรวเอล (6 ปีก่อน ค.ศ.) ให้เด็ก ๆ อ่านคำพยากรณ์ของศาสดาแต่ละคนเกี่ยวกับการ 

บทท ี ่ พระคัมภีรุมอรมอน:พันธสัญญา 
อีกเล่มหนึ่งของพระเยซูคริสต์ 
(คริสต์มาส) 
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เร่ืองราวในพระคัมภีร์ 

การสนทนาและ 
คำถามเพื่อ 
การประยุกต์ใช้ 

ประสูติของพระเยซูคริสต์จากข้อพระคัมภีร์อ้างอิงต่อไปน้ี: ลไฮ 1 นิไฟ 10:4; กษัตริย์เบ็นจามิน โมไซยา 
3:5; แอลมา แอลมา 7:10; และ แซมิ'วเอล ชาวเลมัน ฮลามัน 14:2 

เม่ือกล่าวถืงศาสดาแต่ละคน ให้เด็กคนหน่ึงถือภาพของศาสดาคนน้ัน ขณะท่ีเด็กอิกคนหน่ึงอ่านพระคัมภีร์ 
• อะไรคอเคร่ืองหมายของการประสูติของพระเยซูคริสต์ในเบธเลเฮม? (ลูกา 2:6-14; มัทธิว 2:1-2) 

เคร่ืองหมายใคท่ีเห็นได้ท้ังในเบธเลเฮมและในอเมริกา? (3 นิไฟ 1:21) มเคร่ืองหมายอ่ืนใดอิกท่ีเกิดข้ีน 
ในอเมริกา? (3 นิไฟ 1:15,19) 

โดยการใช้รูปภาพในเวลาท่ีเหมาะสม ให้สอนเร่ืองราวการประสูติของพระเยซูคริสต์ และพระภารกิจของ 
พระองค์ตามท่ีมเขิยนไวในพระคัมภีร์ไบเบิลและพระคัมภีร์มอรมอน (ดู "การสอนจากพระคัมภีร์" หน้า 
vii เพ่ือจะรูวิธการสอนเร่ืองราวในพระคัมภีร์) เน้นว่าพระคัมภีร์ไบเบิลถูกเขยนข้ีนในและรอบ ๆ เจรูซา-
เล็ม และพระคัมภีร์มอรมอนถูกเขยนข้ืนในอเมริกาซ่ึงห่างจากเจรูซาเล็มเป็นพัน ๆ กิโลเมตร 

อธิบายว่าพระคัมภีร์ไบเบิลและพระคัมภีร์มอรมอน เขยนโดยศาสดาหลายคน เมื่อมการอ่านหริออ้าง 
ถืงข้อความ ให้บอกเด็ก ๆ ว่ามันถูกเขยนโดยศาสดาในแผ่นดินอันศักดิสทธิตามที่บันทกในพระคัมภีร์ 
ไบเบิล หริอเขยนโดยศาสดาในพระคัมภีร์มอรมอนจากอเมริกา 

ศกษาคำถามและขอพระคัมภีร์อ้างอิงต่อไปน้ีขณะท่ีท่านเตริยมบทเริยน ใช้คำถามท่ีท่านรูสีกว่าจะช่วย 
ให้เด็กเข้าใจพระคัมภีร์และประยุกต์ใช้หลักธรรมในชวิตของพวกเขาได้คท่ีสูค การอ่านข้อพระคัมภีร์ 
อ้างอิงกับเด็ก ๆ ในช้ันเริยนจะช่วยให้พวกเขาได้รับข้อคดทาง!]ญญาจากพระคัมภีร์ 
• หกรอยปีก่อนการประสูติของพระผู้ช่วยให้รอด นิไฟกล่าวว่าพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าจะมพระนาม 

ว่าอะไร? (2 นิไฟ 25:19) นิไฟและอิสยาห้พยากรณ์เกี่ยวกับมารคาของพระผู้ช่วยให้รอดว่าอย่างไร? 
(1 นิไฟ 11:13, 18; อิสยาห์ 7:14) แอลมาพยากรณ์ว่ามารคาของพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าจะมช่ือว่า 
อะไร? (แอลมา 7:10) 

• ใครคอบิคาของพระเยซู? (ลูกา 1:35 พระบิคาบนสวรรค์) โจเซฟ คอใคร? (โจเซฟเป็นสามของแมร่ี 
อธิบายว่าแม้ว่าพระบิคาบนสวรรค์จะทรงเป็นพระบิดาของพระเยซูคริสต์ท้ังร่างกายและวิญญาณ โจเซฟ 
ก็ดูแลพระเยซูและเลี้ยงดูพระองค์เหมอนกับพ่อคนหนึ่งที่เลี้ยงดูบุตรของตน) ก่อนการประสูติของพระ 
เยซ ู เทพบอกกับโจเซฟให้ต้ังช่ือเด็กคนน้ีว่าอะไร? (มัทธิว 1:21) 

• แซมิวเอลชาวเลมันให้เคร่ืองหมายอะไรบ้าง เก่ียวกับการประสูติของพระเยซู? (ฮลามัน 14:2-5) ม 
เคร่ืองหมายใดเกิดข้ีนในเจรูซาเล็ม? (ลูกา 2:8, 10-12; มัทธิว 2:1-2, 9-10) 

• ทำไมจงเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องมพยานทางพระคัมภีร์สองเล่ม ถืงการประสูติและพระภารกิจของพระ-
เยซูคริสต์? (2 นิไฟ 29:8) 

• ทำไมพระบิดาบนสวรรค์ทรงส่งพระบุตรของพระองค์ พระเยซูคริสต์ มายังโลกน้ี? (2 นิไฟ 9:21-22; 
3 นิไฟ 27:13-14; ยอห์น 3:16) 

• พระบิดาบนสวรรค์ทรงต้องการให้เราแสดงความกตัญญต่อพระเยซูคริสต์อย่างไร? (แอลมา 7:23-24) 

กิจกรรม 
เสริมสร้าง ท่านอาจใช้กิจกรรมต่อไปนี้หนึ่งอย่างหริอมากกว่าในช่วงใดช่วงหนึ่งของบทเริยน หริอใช้เป็นการทบทวน 
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บทที่ 29 

สรุป หเอท้าทาย 
1. ให้เด็ก ๆ ทำตามตัวอย,างของพระเยซูคริสต์โดยการเสือกของขวัญแท่งการรับใช้เพื่อทำให้กับใครบาง 

คนในช่วงคริสต์มาส แจกกระดาษและดินสอกับเด็กแต่ละคนเพ่ือให้เขยนเก่ียวกับของขวัญของพวกเขา 
และวิธท่ีพวกเขาวางแผนว่าจะให้การรับใช้ 

2. ขอให้เด็ก ๆ เล่าถงประเพณของครอบครัวท่ีเตอนพวกเขาถงการประสูติและพระชนม์ชพของพระเยซู" 
คริสต์ เด็กเล็ก ๆ อาจห้องการวาดรูปครอบครัวของพวกเขากำลังเข้าร่วมในประเพณน้ี 

3. แสดงรูปภาพ 4-9 พระเยซูคริสต์ (ชุดภาพพระกิตติคุณ 240; 62572) ให้เด็กแต่ละคนเล่าประสบ-
การณ์ในช่วงคริสต์มาสท่ีช่วยให้เขาหรอเธอจดจำพระเยซูคริสต์ตลอดปี 

4. เปรยบเทยบคำสอนของพระผู้ช่วยให้รอดในพระคัมภร่ไบเบิลและในพระคัมภิร์มอรมอน เช่น ข้อต่าง ๆ 
ต่อไปนี้: ม'ทธิ'ว 5:16 กับ 3 นไฟ 12:16; มัทธิว 7:12 กับ 3 นไฟ 14:12; และม'ทธิ'ว 5:44 กับ 
3 นไฟ 12:44 

5. ปฏิทินท่ีอย่ส่วนทายของบทเรยนอาจนำมาใช้ไนวิธิต่าง ๆ ต่อไปนี้หนึ่งวิธิหเอมากกว่า: ทำสำเนาปฏิทิน 
ให้กับเด็กแต่ละคนเพ่ือระบายสีและนำกลับห้านเพ่ือเป็นของขวัญให้กับครอบครัว ปฏิทินน้ีสามารถใช้ 
ในระหว่างปีเพ่ือเป็นเคร่ืองเสือนใจให้ทำตามพระเยซูคริสต์ 
อ่านแนวความคิดให้เด็ก ๆ ฟิงและให้พวกเขาเสือกแนวความคิดบางอย่างที่พวกเขาอยากทำ 

ทำสำเนาปฏิทินและตัดออกเป็นส่วน ๆ เด็ก ๆ สามารถเสือกแนวความคิดเหล่าน้ันท่ีพวกเขาห้องการนำ 
กลับห้านเพ่ือเป็นเคร่ืองเสือนใจ 
โดยใช้ปฏิทินน้ีเป็นแบบ ให้เด็ก ๆ ทำปฏิทินของตัวเอง 
วาดรูปปฏิทินบนโปสเตอร'เพ่ือแสดงในช้ันเรยน 

6. ร้องหเออ่านเนื้อรองของเพลง "ในรางหญ้า" (หนังสือเพลงสำหรับเด็ก WW 26) หเอ "พระองค์ทรงส่ง 
พระบุตร" (หนังสือเพลงสำหรับเด็ก หห้า 20) 

สรป 
ประจักษ์พยาน 

แนะนำ 
การอ่านท่ีห้าน 

แสดงประจักษ์พยานว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า แสดงความกตัญญสำหรับการ 
มพระคัมภรไบเบิลและพระคัมภร์มอรมอนในฐานะพยานถงพระชนม์ช่พ และพระภารกิจของพระเยซูคริสต์ 
ให้โอกาสเด็ก ๆ แสดงความร้สีกของพวกเขาเก่ียวกับพระผู้ช่วยให้รอด และพระองค์ทรงมความหมาย 
อย่างไรต่อพวกเขา ห้าทายเด็ก ๆ ให้หาเวลาในช่วงเทศกาลคริสต์มาสน้ีท่ีจะคิดเก่ียวกับพระเยซูคริสต์ 
และทุกส่ิงท่ีพระองค์ทรงกระทำเพ่ือเรา 

แนะนำให้เด็ก ๆ ศกษา 1 นไฟ 11:12-24 และ 2 นไฟ 29:8 ที่ห้านเพื่อเป็นการทบทวนบทเรยนนี้ 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนปิด 
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ให้การรับใช้ท่ีแสดงถึงความรัก 
อาทิตย์ จันทร์ 

ชวนเพ่ีอนบางคน 
มาร่วมการสังสรรค์ 

ในครอบครัว 

อังคาร 

เย่ียมคนป่วย 

พุธ 
ฟ้งใครบางคนอย่าง 

ตั้งใจ 

พฤหัสบด 

ให้อภัย 
ใครบางคน 

ศกร์ 
ให้คำชมเชยอย่าง 

จริงใจ 

เสาร์ 

โทรศัพท์เพ่ีอให้คำสัง 
ใจบางคน 

อาสาล้างจาน 
ยิ้มให้คนอี่น 

เขยนจดหมาย 
ถึงผู้สอนศาสนา 

คิดถึงสึ่งที่ดของใคร 
บางคน 

เตรยมการต้อนรับ 
ฝ่ายอธิการ 

ส่งจดหมายให้ใคร 
บางคน 

เอาอาหาร 
ไปให้คนป่วย 

แบ่งปีนพรสวรรค์ กอดใครบางคน 

ทำขนมป็ง 2 ชิ้น 
แบ่งคนอน 1 ชิ้น 

ให้ใครบางคน 
นั่งรถไป 

โบสถ์ด้วย 

พยายามท่ีจะเข้าใจ 
ความ!สกของใคร 

บางคน 

อ่านหนังสือให้ 
เด็กเล็ก ๆ ฟ้ง สรางเพ่ีอนใหม่ 

ช่วยให้บางคน 
รูสิกว่าได้รับการ 
ต้อนรับที่โบสถ์ 

บอกเพ่ีอนว่า 
หนูชอบอะไรเก่ียว 
กับตัวเขาหรอเธอ 

ให้คำพูดใน 
การสังสรรค์ 
ในครอบครัว 

ยิ้มให้กับคน 
ที่หนานิ่วคิ้วขมวด 

แสดงต่อใครบางคน 
ว่าหนูเป็นห่วง 

เย่ียมเพ่ีอนบ้าน 
ที่เป็นคนชรา 

ช่วยคุณแม่ 
ที่ยุ่งกับลูกของ 

เธอท่ีโบสถ์ 

ทำความสะอาด 

โดยไม่ต้องมใคร 
ขอให้ทำ 

ให้ความช่วยเหลอ 
เล็ก ๆ นอย ๆ 

สำหรับใครบางคน 

พูดว่า "หนูรักคุณ" 



จุดประสงค์ บทเรียนน้ีเขียนข้ึนเพ่ือช่วยให้เด็ก ๆ อายุ 11 ขวบเขาใจพรและความรับผิดชอบของฐานะปุโรหิต ควรสอน 
บทเรียนน้ีก่อนท่ีเด็กซ่ึงมีอายุมากท่ีสุดในช้ันเรียนของท่านจะอายุครบ 12 ปี 

การเฅรยม 1. ศึกษา "ประจักษ์พยานของศาสดาโจเซฟ สมิฐ" ในบทนำของพระคัมภีร์มอรมอน หรือใน โจเซฟ สมิธ-
ประวัติ 1:29-54,59,66-72;คำสอนและพันธสัญญา 13 รวมทั้งคำนำของภาค;คำสอนและพันธะสัญญา 
121:34-46 ร่วมกับการสวดห้อนวอน 

2. ศึกษาบทเรียนและตัดสินใจว่าท่านห้องการสอนเรื่องราวในพระคัมภีร์อย่างไร (ดู การเตรียมบทเรียนของ 
ท่านหนา vi และการสอนจากพระคัมภีร์หห้า vii) 

3. อุปกรณ์ที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภีร์มอรมอนสำหรับเด็กแต่ละคน 
ข. คำสอนและพันธะสัญญา 
ค. สิ่งที่ก่อกำเนิดแสงสว่าง เช่น ไฟฉาย หลอดไฟ หรือโคมไฟ 
ง. ภาพ 4-9 พระเยซูคริสต์(ชุดภาพพระกิตติคุณ 240;62572) การแต่งตงฐานะปุโรหิต (62341) และยอหิน 

ผู้ถวายบัพติศมาประสาทฐานะปุโรหิตแห,งแอรัน (ชุดภาพพระกิตติคุณ 407:62013) 

ข้อแนะนำ 
ในการดำเนินบทเรยน เชิญเด็กคนหน่ึงสวดห้อนวอนเปิด 

กิจกรรม 
กระตุ้นความสนใจ นำวัตถุที่ก่อกำเนิดแสงสว่างมาให้ลู 

ห้าจะทำให้วัตถุนี้มีแสงสว่างจำเป็นต้องมีอะไรบาง?หากท่านรไฟฉายแสดงให้เห็นว่าจำเป็นห้องมีถ่านไฟ-
ฉาย หลอดไฟและสวิตช์ท่ียังใช์งานไต้สี มันจึงจะให้แสงสว่างไห้หลอดไฟจำเป็นต้องมีไส้หลอดที่ใชงานไต้ 
และต้องหมุนเกลียวเขากับช้ัวหลอดไฟฟ้าเพ่ือว่ามันจะเช่ือมต่อกับแหล่งพลังงานและต้องเปิดสวิตช์ห้วยเพ่ือ 
ให้ไฟฟ้าไหลผ่าน 

ขอให้เด็กชายในช้ันเรียนของท่านยืนข้ึนเด็กชายเหล่าน้ีมีศักยภาพท่ีจะไต้รับฐานะปุโรหิตซ่ึงเป็นพลังอำนาจ 
ที่ยิ่งใหญ่กว่าไฟฟ้า เพราะสิ่งนนคือพลังและอำนาจที่จะกระทำในพระนามพระผู้เป็นเจ้าโดยผ่านอำนาจนี้ 
ลูก ๆ ของพระบิดาบนสวรรค์สามารถไต้รับบัพติศมาและไต้รับพิธีการอ่ืน ๆ ของศาสนาจักร แต่เพ่ือจะรับ 
อำนาจนี้และใช์ตามพระประสงค์ของพระผูเป็นเจ้า เด็กชายจะต้องมีค่าควรและไต้รับการเตรียมอย่างเหมาะสม 
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47 ฐานะปุโรหิตเป็นพรให้กับชีวิตของเราได้ 
(บทเรียนเตรียมฐานะปุโรหิต) 



เร่ืองราวในพระคัมภีร์ 

การสนทนา 
และคำถาม 
เพ่ือการประยุกฅใช้ 

สอนเร่ืองราวท่ีโจเซฟ สมิธ ได้รับแผ่นจารึกทองและได้รับการแต่งต้ังฐานะปุโรหิตแห่งแอรันใน "ประจักษ์-
พยานของศาสนดาโจเซฟ สมิธ" หรือ "โจเซฟ สมิธ-ประวัติ 1:29-54,59,66-72 โดยใช้รูปภาพอย่างเหมาะสม 
ท่านอาจตองการทบทวนเหตุการณ์ที่นำไปสู่การได้รับแผ่นจารึกทองของโจเซฟอย่างย่อ ๆ คับชั้นเรียน 

ศึกษาคำถามและข้อพระคัมภีร์อ้างอิงต่อไปนี้ขณะที่ท่านเตรียมบทเรียน ใช้คำถามท่ีท่าน!สึกว่าจะช่วยให้เด็ก 
เข้าใจพระคัมภีร์และประยุกต์ใช้หลักธรรมในชีวิตของพวกเขาได้ดีท่ีธุ[ด การอ่านและสนทนาพระคัมภีร์คับ 
เด็ก ๆ ในช้ันเรียนจะช่วยให้พวกเขาได้รับข้อคิดทางปีญญาจากพระคัมภีร์ 
ทำไมโจเซฟ สมิธจึงไม,สามารถแปลแผ่นจารึกทอง รับฐานะปุโรหิต และจัดต้ังศาสนาจักรทันที หลังจากเหตุ-
การณ์ภาพท่ีมาปรากฏคร้ังแรก? (ท่านยังไม่ได้รับการเตรียม ท่านจำเป็นตองเพิ่มพูนสติปีญณาและความ! 
เสียก่อน) 

งานหลักช้ินแรกท่ีพระเจาทรงบัญชาให้โจเซฟ สมิธทำคือะไร? (แปลแผ่นจารึกทองเพ่ือให้เรามีพระคัมภีร์ 
มอรมอนไวอ่าน) 
โจเซฟกำลังทำอะไรในคืนท่ีเทพโมโรไนมาปรากฎต่อท่านคร้ังแรก (โจเซฟ สมิธ-ประวัติ 1:29-30) โมโรไน 
ปรากฏต่อโจเซฟสมิธก่ีคร้ังก่อนท่ีโจเซฟจะได้เห็นแผ่นจารึกทองเป็นคร้ังแรก? (โจเซฟ สมิธ-ประวัติ 1:30, 
44-49; สี่ครั้ง) หนูคิดว่าทำไมโมโรไนจึงทบทวนข่าวสารแรกของท่านอีกสามคร้ัง? 

โจเซฟได้รับคำแนะนำอะไรอีกก่อนท่ีท่านจะเร่ิมแปลแผ่นจารึกทอง? (โจเซฟ สมิธ-ประวัติ 1:53-54) คำแนะ-
นำนี้ช่วยให้โจเซฟ สมิธเตรียมพร์อมสำหรับการทำส่ิงท่ีย่ิงใหญ่อ่ืน ๆ อย่างไร? หนูกำลังทำอะไรเพ่ือเตรียม 
ตัวเองสำหรับอนาคต? 

เยาวชนชายสิทธิชนยุคสดท้ายเม่ือมีอายุครบ 12ปี จะได้รับภาระหนาท่ีพิเศษอะไร? (พวกเขาจะได้รับฐานะ-
ปุโรหิตแห่งแอรันและได้รับการแต่งตั้งเป็นมัคนายก) 

โจเซฟ สมิธได้รับฐานะปุโรหิตแห่งแอรันได้อย่างไร (โจเซฟ สมิธ-ประวัติ 1:68-70) ทุกวันนี้เยาวชนได้รับ 
ฐานะปุโรหิตแห่งแอรันได้อย่างไร? (เขาได้รับการสัมภาษณ์ความมีค่าควรและชายผู้มีอำนาจจะแต่งต้ังเขา 
โดยการวางมือบนศีรษะ) 

เด็กชายควรเตรียมตัวเพ่ือรับฐานะปุโรหิตอย่างไรบาง? เด็กหญิงควรเตรียมตัวเพ่ือรับพรของฐานะปุโรหิต 
อย่างไรบาง (เด็กชายและเด็กหญิงเตรียมตัวแบบเดียวคัน พวกเขาสวดอ้อนวอน มีศรัทธา เรียนรูพระกิตติคุณ 
จากคุณพ่อคุณแม่และครู ดำเนินชีวิตอย่างมีค่าควร เช่ือฟิงพระบัญญัติ รับใช้ผู้อื่น เคารพซ่ึงคันและคัน และ 
ซื่อสัตย์) (ดู กิจกรรมเสริมสร้าง 4) 
มัคนายกรับผิดชอบอะไรบางในศาสนาจักร? (ค.พ. 20:59) พวกเขาบรรลุความรับผิดชอบเหล่าน้ีได้อย่างไร? 
ส่งผ่านศีลระลึก เก็บเงินบริจาคอดอาหาร ทำหนาที่ผู้ส่งข่างของอธิการในการประชุมศีลระลึก และเป็น 
ตัวอย่างที่ดี) 

ใครเป็นบุคคลแรกที่ส่งผ่านศีลระลึก? (พระเยซูคริสต์) ทำไมพิธีศีลระลึกจึงศักดิสิทธิมาก? (เป็นพิธีการ 
ที่แสดงถึงการเสียสละของพระเยซูคริสต์ที่ทรงกระทำเพื่อเรา) 

อ่านหรือให้สมาชิกชั้นเรียนอ่านข้อความที่ยกมาของเอ็ดเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอล์แลนด์ต่อไปน้ี "เราขอให้ 
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บทที่ 29 
เยาวชนชายผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห,งแอรันเตรียมสวดให้พรและส่งผ่านสัญลักษณ์แห่งการเสียสละของ 
พระผู้ช่วยให้รอดอย่างมีค,าควรและห้วยความคารวะ ช่างเป็นสิทธิพิเศษอันลำเลิศและความไว'วาง'ใจอันศักดิ-
สิทธิเหลือเกินที่ประทานให้กับผู้ที่ยังอ่อนเยาว์เช่นนั้น ข้าพเจ้าคิดว่าใม่มีเกียรติ,ใดที1่พระผู้เป็นเจ้าประทานให้ 
สูงส่งกว่านี้เรารักท่านดำเนินชีวิตอย่างดีที่สุดและแต่งตัวให้เรียบร้อยที่สุดเมื่อท่านมีส่วนร่วมในพิธีศีลระลึก 
แห่งพระกระยาหารคาของพระเจ้า" (in Conference Report, Oct. 1995, p 89; or Ensign, Nov. 1995, p.68) 

เราสามารถให้เกียรติหรือสนับสนุนฐานะปุโรหิตอย่างไร? (การยอมรับการเรียกจากผู้นำฐานะปุโรหิตรับใช้ผู้ 
อื่น พูดถึงผู้นำของศาสนาจักรห้วยความเคารพ สวดออนวอนให้คุณพ่อ พี่ชาย สมาชิกในครอบครัวและคน 
อื่น ๆ ที่ดำรงฐานะปุโรหิตของตนไห้อย่างไร? (ดู กิจกรรมเสริมสร้าง 3) การท่ีหนูทำเช่นน้ีจะช่วยให้คุณพ่อ 
หรือพ่ีชายให้เกียรติฐานะปุโรหิตของตนได้อย่างไร? สิ่งเหล่านี้ช่วยให้หนูเตรียมตัวเพื่อรับฐานะปุโรหิตหรือ 
พรของฐานะปุโรหิตอย่างไร 

กิจกรรมเสริมสร้าง ท่านอาจใช้กิจกรรมต่อไปนี้หนึ่งอย่างหรือมากกว่านั้นในช่วงใดช่วงหนึ่งของบทเรียน หรือใช้เป็นการทบ-
ทวน สรุป หรือห้าทาย 

1. เขียนพรท่ีไห้รับโดยผ่านฐานะปุโรหิตดังต่อไปน้ีบนบัตรแข็งหรือกระดาษ 
ไห้รับพรและการต้ังช่ือ 
ไห้รับบัพติศมา 
ไห้รับของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ 
ไห้รับพรเม่ือยามเจ็บป่วย 
ได้รับส่วนศีลระลึก 
ได้รับใช้เป็นผู้สอน 
ได้แต่งงานในพระวิหาร 

แบ่งช้ันเรียนออกเป็นหลาย ๆ กลุ่มแล้วแจกบัตรเหล่าน้ีให้กลุ่มละหน่ึงใบ เช้ือเชิญเด็ก ๆ จากแต่ละกลุ่มให้เล่า 
ประสบการณ์ส่วนตัวหรือครอบครัวท่ีเหมาะสมซ่ึงเก่ียวของกับพรในบัตรแข็งน้ัน 

2. ขอให้เด็ก ๆ คิดถึงเวลาที่พวกเขาอยู่ในที่มืดมาก ๆ  แล้วเล่าเร่ืองกลุ่มนักท่องเท่ียวกลุ่มหน่ึงท่ีเข้าไปในลำลึก 
และมืดให้เด็ก ๆ ฟ้ง เม่ือเขาไปในลำ คนนำเท่ียวปีดไพ่คอยสองสามนาทีแล้วขอให้ทุกคนช้ีว่าทางออกอยู่ 
ทางไหน เม่ือเปิดไฟ ปรากฎว่าทุกคนช้ีไปคนละทิศละทาง 

อ่านข้อความที่ยกมาของเอ็ณดอร์โรฌิรํต ดี. เฮลส์ดังต่อไปน้ี: "หากอำนาจฐานะปุโรหิตไม,มีอยู่บนแผ่นดิน 
โลกความพินาศคงจะมีอยู่ท่ัวไปอย่างไม่อาจจะหยูดย้ังได้จะไม่มีของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิชวย 
นำทางและทำให้เราสว่าง ไม,มีศาสดาท่ีจะพูดในพระนามของพระเจ้า ไม่มีพระวิหารท่ีเราสามารถทำพันธ-
สัญญาอันศักดิสทธิและนิรันดรไม,มีอำนาจที่จะให้พรหรือให้บัพติศมาที่จะรักษาหรือปลอบโยนเรา....-จะไม่ 
มีแสงสว่างและความหวัง จะมีก็แต,เพียงความมืด" (in Conference Report, Oct. 1995, p.40; หรือเลียโฮนา 
มกราคม 1996 หนา 34) 

3. อ่านหรือเล่าเรื่องต่อไปนี้เกี่ยวกับครอบครัวหนึ่งซึ่งสนับสนุนผู้เป็นพ่อในการเรียกของฐานะปุโรหิต 
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"ข้าพเจ้าน่ังใกลกบลูก ๆ หกคนของเอ็ลเดอร์เอสรา แทฟท์เบ็นสัน [ในการประชุมใหญ่สามัญเม่ือหลาย 
ปีก่อน] คนหน่ึงเป็นเพ่ือนร่วมช้ันเรียนในมหาวิทยาลัยของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเกิดความสนใจมากขึ้นเมื่อ 
ประธานแมคเคย์ยืนขึ้นและประกาศชื่อผู้พูดคนต,อไป ข้าพเจ้ามองดูด้วยความเคารพขณะที่เอ็ลเดอร์ 
เบ็นสันซ่ึงข้าพเจ้าไม่เคยพบมาก่อนเดินไปท่ีไมโครโฟน ท่านเป็นคนรูปร่างใหญ่ สูงกว่าหกฟุต ท่านจบ 
การศึกษาระดับปริญญาโทเป็นผู้ท่ีมีช่ือเสียงระดับประเทศในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของ 
สหรัฐฯ และเป็นพยานพิเศษของพระเจ้า ชายท่ีดูสงบเยือกเย็นและเช่ือม่ันในตัวเอง ท่านเป็นผู้กล่าวคำ 
ปราศรัยต,อผู้พ่งท่ัวโลก ทันใดนั้นมีมือมาสัมผัสแขนของข้าพเจ้า เด็กหญิงตัวเล็กๆเอนตัวมาทางข้าพเจ้า 
และกระซิบอย่างรีบร้อนว่า "สวดให้พ่อ,, 

ข้าพเจ้าร้สึกแปลกใจและคิดว่า "พวกเขากำลังส่งข่าวสารไปตามแถว และข้าพเจ้าตองส่งมันต่อไป ข้า-
พเจ้าควรจะพูดว่า "สวดอ้อนวอนให้เอ็ลเดอรไบ็นสัน?,, หรือควรจะพูด "เธอควรสวดอ้อนวอนให้คุณพ่อ 
ของเธอ , , โดยท่ีร้ว่าจะตองกระทำอย่างทันที ข้าพเจ้าจึงเอนตัวไปแล้วกระซิบง่าย ๆ ว่า "สวดให้พ่อ,, 

"ข้าพเจ้ามองเห็นว่าการกระซิบน้ันผ่านต่อไปตามแถวจนถึงท่ีซิสเตอร์เบ็นสันน่ังอย่และเธอก็ผงกศีรษะ 

"นับแต่วันน้ันข้าพเจ้าระลึกถึงข่าวสารน้ันหลายคร้ังสวดให้พ่อ ซึ่งเป็นปิตุของบาน สวดอ้อนวอนให้กับ 
ท่านเมื่อท่านรับใช้เป็นประธานท้องถิ่นหรือผู้สอนประจำบ้าน สวดอ้อนวอนให้ท่านเม่ือท่านเป็นผู้บริหาร 
ของหน่วยราชการ เม่ือธุรกิจของท่านพ่ืเองฟู หรือเม่ือท่านตองถูกตัดเงินเดือน สวดอ้อนวอนเม่ือท่านให้ 
คำแนะนำในการสังสรรค์ในครอบครัว สวดอ้อนวอนให้คุณพ่อท่ีทำงานมาตลอดท้ังวันเพ่ือให้เจอโรลด์ 
ได้ไปเป็นผู้สอนศาสนา และไดแอนไปเรียนต่อท่ีวิทยาลัย สวดอ้อนวอนให้ท่านขณะท่ีท่านพูดในการ 
ประชุมศีลระลึก หรือให้พรคุณแม่เพ่ือเธอจะมีสุขภาพดีอีกคร้ังหน่ึง และเม่ือถึงตอนเย็นเม่ือท่านกลับบ้าน 
ด้วยความเหนื่อยอ่อนและท้อถอย จงสวดอ้อนวอนให้ท่าน สวดอ้อนวอนให้คุณพ่อในทุกส่ิงท่ีท่านทำ 
ไม่ว่าจะเล็กนอยหรือย่ิงใหญ่ก็ตาม 
เป็นเวลาหลายปี การประชุมใหญ่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป ทุกครั้งที่ประธานฌ็นสันยืนขึ้นพูด ข้าพเจ้าจะคิดว่า 
"ตอนน้ีลูก ๆ ของเขา ซึ่งกระจัดกระจายไปทั่วสหรัฐฯ กำลังร่วมกันสวดอ้อนวอนเพื่อคุณพ่อของเขา" 

"ข้าพเจ้าเกิดความเชื่อว่าข่าวสารสั้น ๆ ที่ผ่านไปตามแถวที่นั่งเมื่อหลายปีก่อนคือข่าวสารที่สำคัญที่สุด 
ที่ครอบครัวสามารถแบ่งปีนกัน ช่างเป็นพลังและศรัทธาที่พิเศษจริง ๆ  ที่ชายคนหนึ่งจะได้รับเพื่อเผชิญกับ 
การท้าทายในชีวิตหากมีลูกสาวและลูกชายกำลังกระซิบกันว่า 'สวดให้พ่อ , , , (Elaine Mckay, "Pray for 
Dad," New Era, June 1975, p.33) 

4. เม่ือเราดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ เราจะได้รับการเตรียมเพ่ือยอมรับความรับผิดชอบและช่ืนชมกับพร 
ของฐานะปุโรหิต อ่าน"มาตรฐานพระกิตติคุณของฉัน"(บันทึกวันแห่งความ&าเร็จของฉั\น [35317425], 
ปกหลัง) หยุดพักส้ัน ๆ หลังจากอ่านแต่ละข้อเพ่ือให้เด็ก ๆ ได้คิดว่าพวกเขากำลังดำเนินชีวิตตามมาตรฐาน 
นั้นมากแค,ไหน เม่ือท่านอ่านจบท่านอาจตองการทบทวนบทเรียนโดยใช้การสาธิตหรือคำไข 
1. ฉันจะจดจำพันธสัญญาบัพติศมาของฉันและฟิงเสียงของพระวิญญาณบริสุทธ 
2. ฉันจะซื่อสัตย์ต่อพระบิดาบนสวรรค ์ คนอ่ืน ๆ และตัวเอง 
3. ฉันจะคบเพื่อนที่ดีและให้ความเมตตาต่อผู้อื่น 
4. ฉันจะแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเพื่อแสดงความคารวะต่อพระบิดาบนสวรรค์และตัวเอง 

มาตรฐาน 
พระกิฅติคุณของฉัน 
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5. ฉันจะอ่านและลูสิ่งที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงพอพระทัยเท่านั้น 
6. ฉันจะฟิงดนตรีที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงพอพระทัยเท่านั้น 
7. ฉันจะใช้พระนามของพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์อย่างคารวะ ฉันจะไม่ใช้คำสบถ 

สาบาน หรือคำหยาบ 
8. ฉันจะรักษาร่างกายและความคิดใหศักดิสิทธิและบริธุ[ทธ 
9. ฉันจะไม,นำสิ่งที่เป็นอันตรายเขาสู่ร่างกาย 
10. ฉันจะทำสิ่งที่ช่วยให้ฉันรูสึกใกล้ชิดกับพระบิดาบนสวรรค์ในวันแซบัธ 
11. ฉันจะเลือกแต่สิ่งที่ถูก ฉันเว่าฉันสามารถกลับใจได้เมื่อฉันทำผิด 
12. ฉันจะดำเนินชีวิตให้มีค่าควรตั้งแต,บัดนี้เป็นด้นไปเพื่อจะไปพระวิหารและรับใช้ในคณะเผยแผ่ 
13. ฉันจะทำตามแผนของพระบิดาบนสวรรค์ที่ประทานให้ฉัน 

5. อ่านข้อความที่ยกมาของประธานกอร์ดอนบี.ฮิงค์ลีย์ประธานคนที่สิบห้าของศาสนาจักร ดังต่อไปนี้: 
"ศาสนาจักรนี้ไม่ได้เป็นของประธานของศาสนาจักร แต่หัวหนาของศาสนาจักรนี้คือพระเจา พระเยซู-
คริสต์ผู้ซึ่งเราต่างก็รับเอาพระนามของพระองค์ไวกับตัวเรา[ในวันบัพติศมา]เรากำลังทำงานด้วยความ 
พยายามอันย่ิงใหญ่ เรามาที่นี่เพื่อช่วยพระบิดาบนสวรรค์ในงานของพระองค์และรัศมีภาพของพระองค์ 
'ที่จะทำให้เกิดความเป็นอมตะและชีวิตนิรันดร0'ของมนุษย์, (โมเสส 1:39) หนาที่ความรับผิดชอบของ 
ท่านสำคัญเท่าเทียมกับหน้าที่ที่ข้าพเจ้าด้องรับผิดชอบ ไม่มีการเรียกใดในศาสนาจักรนี้ที่มีผลเพียง 
เล็กนอย เราทุกคนกำลังทำหน้าที่ของตนซึ่งมีผลกระทบต่อชีวิตของผู้อื่นทั้งสิ้น'' (เลียโฮนา, สิงหาคม 
1995, หน้า 62) 

6. ร้องหรืออ่านเนื้อเพลง "รักได้เอ่ยที่นี่" (หนังสือเพลงสำหรับเด็ก หน้า 102) 

สรุป 

ประจักษ์พยาน 

ข้อแนะนำสำหรับการ 
แบ่งฟ้นในครอบครัว 

แนะนำการอ่านท่ีบ้าน 

แสดงประจักษ์พยานว่า ฐานะใJโรหิตได้รับการฟืนฟูแล้วสิ่งนี้คืออำนาจที่กระทำแทนพระผู้เป็นเจา กระตุ้น 
ให้เด็กชายดำเนินชีวิตอย่างมีค่าควรต่อการดำรงฐานะljโรหิตแห,งแอรันเสียต้ังแต่บัดน้ีและกระตุ้นให้สมาชิก 
ชนเรียนทุกคนดำเนินชีวิตอย่างมีค่าควรต่อการได้รับพรท้ังหมดของฐานะใJโรหิต กระตุ้นให้เด็ก ๆ สนับสนุน 
และให้เกียรติผู้นำฐานะljโรหิต 

กระตุ้นให้เด็ก ๆ เล่าส่วนใดส่วนหน่ึงของบทเรียน เช่น เร่ืองเล่า คำถาม หรือกิจกรรมให้ครอบครัวของพวกเขา 
ฟิง หรืออ่านส่วนที่เป็น "แนะนำการอ่านที่บ้าน" ร่วมกับครอบครัว 

แนะนำให้เด็ก ๆ อ่านคำสอนและพันธะสัญญา 121: 34-36 ที่บ้านเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนนี้ 

เชิญเด็กคนหนึ่งสวดอ้อนวอนปิด 

1 8 7 

บทที่ 29 








