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คุณค่าเยาวชนหญิงสัมพันธ์กับ 
คู่มอศึกษาเยา วชนหญิง 1 

หลักสูตรของศาสนาจักรไดรับการออกแบบเพึ่อสอนหลักT5รรมของพระกิตติคุณทงหมด บทเรียนในคํมอ 
ศึกษานเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรทงหมด เมื ่อท่านเตรียมที่จะสอนท่านจะสังเกตเห็นว่าบทเรียนต่างๆ 
จะเสริมสรางให้กับคุณค์าเยาวชนหญิงหน่ึงอย่างหรอมากกว่า ขณะที่บทเรียนอึ่นๆ ไม่สัมพันธ์กับคุณค่าเฉพาะ 
แต่ก็รความสำคัญกับหลักสูตรทงหมดสำหรับเยาวชนหญิง เมื ่อเป็นไปไดท่านควรรวบรวมคุณค่าต่างๆ 
ลงในบทเรียน คำแนะน0ไต่อไปนี้แสดงถึงบทเรียนที่เหมาะสมมากที่สุดสำหรับคุณคำแต่ละอย่าง 

ศรัทธา: ขาพเจาเป็นธิดาของพระบิดาบนสวรรค์ซ่ึงทรงรักขาพเจา และขาพเจาจะมีศรัทธาในแผนนิรันดร'จอง 
พระองค์ท่ีมีศูนย์กลางอยู่ท่ีพระเยซูคริสต์ พระผูช่วยให้รอดจองขาพเจ้า (ดู คพ. 14:7) 

บทเรียน 1, 2, 21, 23, 24, 25, 26, 29, และ 42 

คุณลักษณะแหงสวรรค์; ขาพเจ้ามีคุณสมบัติแห่งสวรรค์เป็นมรดกซึ่งขาพเจ้าจะพยายามที่จะพัฒนา (ดู 2 เปโตร 
1:4-7) 

บทเรียน 1, 2, 3, 4, 8, และ 23 
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ท0าไห้สำเร็จ (ดู คพ. 18:10) 

บทเรียน 5, 6, 18, 29, 37, 38, 39, 41, 43, และ47 

ความ!: ขาพเจ้าจะแสวงหาโอกาสสำหรับการเรียน!และการเติบโตอย่างต่อเนื่อง (ดู คพ. 88:18) 
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การ!!เอกแอะความรับผิดชอบ: ขาพเจ้าจะเป็นอิสระโดยการเลอกสิ่งที่ดีแทนการเลอกบาป และขาพเจ้าจะ 
ยอมรับความรับผิดชอบแห์งการเลอกของขาพเจ้า (ดู โยชูวา 24:15) 

บทเรียน 9, 10, 11, 12, 17, 18, 22, 25, 31, 38, 39, 44, และ48 

งานสี: ข้พเจ้าจะทะนุถนอมผูอึ่นและสรางอาณาจักรโดยการรับใช้ที่ชอบขรรม (ดู รนีไพ่ 12:16) 
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ความซอสัตย์: ขาพเจ้าจะรความกลาหาญทางศีลธรรมเพึ่อทำการกระทำดวยความเแห่งความถูกตองและ 
ความผิดอย่เสมอ (ดู โยบ 27:5) 

บทเรียน 9, 20, 21, 22, 28, 32, 33, 34, 35, และ 36 
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ขอมูลหัวไป หลักสูตรการศึกษาน้ีออกแบบไว้สำหรับเยาวชนหญิงของศาสนาจักรฯ เยาวชนหญิงแต่ละคนจะเขาใจแผน 
งานของพระเจาเพื่อเธอไดดืขื้นและไดรับความช่วยเหลอในการวางพื้นฐานการเลอกและความประพฤติของเขอ 
ในหลักธรรมพระกิตติคุณโดยการศึกษาบทเรียนต่างๆ ที่มีอยู่,ในคู่มอนี้ 

เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล' บัลลาร์ด ให้คำแนะนำว่า "ครูจะไดรับคำแนะนำท่ีดีถ้าพวกเขาจะศึกษาพระคัมภัร์ 
และคู่มือของใทกเขาอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนที่จะใช้ตำราอื่นเพิ่มเติม ครูหลายคนดูเหมือนจะหันเหไปจากตำรา-
หลักสูตรที่อนมัติแลวโดยมิไดทบทวนตำราเหล่านี้อย่างเต็มที่ถ้าครูเสีกถึงความจำเปีนที่จะตองใชแหส่งช่วยเพิ่ม-
เติมท่ีดีอ่ืนๆ นอกเหนือจากพระคัมภีร์และคู่มือในการนำเสนอบทเรียน พวกเขาควรพิจารณาถึงการใช้นิตยสาร 
ของศาสนาจักรฯ ก่อนเปีนอันดับแรก" (M. Russell Ballard, in Conference Report, Apr. 1993, p.93; or 
Ensign, May 1983, p.68) 

การสอนเป็นหน่วย การสอนเปีนหน่วยเกี่ยวของกับการทบทวน การศึกษาในรายละเอียด และการเรียนรูเก่ียวกับหลักธรรมท่ี 
เกี่ยวของ จนกระทั่งเขาใจและนำไปประยุกต์ใช้!นชีวิตประจำวัน คู่มือแบ่งออกเป็นหน่วยดังต่อไปนี้: 

การดำรงชีวิตในฐานะธิดาของพระผูเปีนเจ้า 
การบรรลุบทบาทแห่งสวรรค์ของสตรี 
การเรียนรูเก่ียวกับฐานะปุโรหิต 
การเรียนรูเก่ียวกับประวัติครอบครัวและงานพระวิหาร 
การมีส่วนเกี่ยวของในงานเผยแผ่ศาสนา 
การเพ่ิมพูนทางวิญญาณ 
การดำรงชีวิตที่ดีงาม 
การรักษาสุขภาพร่างกาย 
การพัฒนาทางสังคมและอารมณ์ 
การจัดการทรัพยากรส่วนบุคคล 
การพัฒนาทักษะการเป็นผูนา 

ในการสอนเปีนหน่วยเหล่านี้ จงประเมินความต้องการของเยาวชนหญิงในชนเรียนของท่านโดยการถามตัว 
ท่านเองว่า: 

พวกเขากำลังประสบกับปัญหาอะไร? 
พวกเขาไดัเรียนบทเรียนอะไรมาก่อนเกี่ยวกับเรื่องนี้หรอไม่? 
พวกเขาไดัรูอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แลวหรอไม่? 
บทเรียนใดสนองความต้องการของพวกเขาไดดที่สุด? 

เมื่อท่านพิจารณาความต้องการของเยาวชนหญิงอย่างรอบคอบแลว ศึกษาชื่อบทเรียนและวัตลุประสงค์ 
ของแต่ละบทเรียนเพ่ือตัดสินใจว่าบทเรียนใดจะสนองความต้องการเหล่าน้ีนไต้ดีท่ีสุด โดยการวางแผนล่วงหน้า 
อย่างดี ท่านสามารถแน่ใจไดว่าเยาวชนหญิงจะไดรับบทเรียนในหน่วยต่างๆ ทั่งหมด และว่าท่านจะจัดหลักสูตร 
ทั่งหมดใหเสร็จและสมดลย์ 

แหล่งช่วย พระดัมภึร์: พื้นฐานเบื้องต้นสำหรับหลักถู'ตรนี้คอพระคัมภีร์ กระต้นเยาวชนหญิงใหนำงานมาตรฐาน 
V 

บทนำ 



(พระคัมภีร์ทงส่ีเล่ม) มาในชนเรียนทุกครง 
สอนบทเรียนในรูปแบบที่จะตองใชพระคัมภีร์ทุกสัปดาห์ หากเวลาฐจำกัดหรอความสนใจลดลง ให์เลอก 

เฉพาะข้ออางอิงท่ีจะรประสิทธิภาพมากท่ีสุด ใชพระคัมภีร์อย่างฉลาด พระคัมภีร์จะกลายเป็นเคร่ืองมือการสอน 
อันทรงพลังไดโดยผ่านการเตรียมของท่าน 

เยาวชนหญิงในชนเรียนของท่านแต่ละคนควรได้อ,านจากพระคัมภีร์ในช่วงระหว่างบทเรียนเกือบทุกบท 
กระตุ้นพวกเขาโดยการถามคำถาม หรือการเสนอปีญหา บางทีท่านอาจตองการเขืยนข้ออางอิงพระคัมภีร์บน 
กระดานเพ่ือพวกเธอจะรูว่าจะดูจากท่ีใด โดยปกติควรถามคำถามก่อนอ,านพระคัมภีร์ รฉะน้ีนพวกเขาอาจจะตอง 
อ่านพระคัมภีร์ซาอีกครงเพื่อจะสามารถตอบคำถามได้ 

บางครังเยาวชนหญิงคนหนึ่งอาจให์คำตอบที่ถูกตองด้วยคำพูดของเธอเองโดยฐตองเปีดข้อความในพระ-
คัมภีร์ เมื่อเหตุการณ์เช่นนเกิดขน ให้ถามคำถามเพ่ิมเติมเพ่ือให้เขออ่านพระคัมภีร์ ยกตัวอย่าง "เปาโลพูดไว้ว่า 
อย่างไร?" หรือ "เราได้ข้อคิดอะไรเพ่ิมเติมจากข้อความน้ี?" ก่อนที่ท่านจะทำให้เยาวชนหญิงส์นเตนเกี่ยวกับ 
การคนคว้าพระคัมภีร์ ตัวท่านเองก็ตองส์นเตนเกี่ยวกับพระคัมภีร์เหส่านี้ด้วย เตรียมตัวท่านเองโดยการศึกษาใน 
รายละเอียด สวดลอนวอน และไตร่ตรองข้อความเหล่าน้ีนท่ีท่านคาดหวังให้พวกเธอคนคว้าในชนเรียน 

ไมมการ!รยกอะไรยิ่งใหญ่กว่าการสอน (33043) เป็นแหล,งช่วยที่มีคำสำหรับครูทุกคน ซึ่งรวมเอา 
คำแนะนำสำหรับการเตรียมบทเรียน การเตรียมทางวิญญาณ และเทคนิคการสอนต่างๆ เช่น บทบาทสมมุติ การ 
สนทนาปรึกษาหารือกัน การถาม การแสดงตัวอย่างบนกระดาน บทเรียนเฟ้าหมาย และคำแนะนำเพ่ือให้สมาชิก 
ในชนเรียนมีส่วนร่วม อีกทงรวมเอาแนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมพฤติกรรมชั้นเรียน การจัดห้องเรียน แถะคำ 
แนะนำอื่นๆอีกมากมายเพื่อปรับปรุงทักษะการสอน ใชหนังสือน้ีเพ่ือช่วยในการเตรียมและการสอนบทเรียน 

นิตยสารศาสนาจักรฯ ะ นิตยสารต่างๆ ของศาสนาจักรฯ มีบทความและเรื่องเล่าต่างๆ ที่อาจช่วยเพิ่มเติม 
เน้ือหาของบทเรียนได้ 

รูปแบบการเรียน 
ส่วนประกอบพื้นฐาน ทุกบทเรียนประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้: 

1. วัตอุประสงค์: บอกถึงจุดประสงค์ของบทเรียน- ท่านตองการให้เยาวชนหญิงเข้าใจอะไรหรือทำอะไร ซึ่ง 
เป็นผลของบทเรียน 

2. การเตรยม: รวมถึงส่ิงต่างๆ ที่จำเป็นต่อการเสนอบทเรียน เช่น รูปภาพ เอกสารแจก และงานมอบหมาย 
ซึ่งตองทำให้เสร็จก่อนล่วงหนา รูปภาพส่วนมากที่ใชสำหรับบทเรียนได้รวบรวมไว้ที่ด้านหลังของคู่มอ หม 1CJ 
เลขต่างๆ ในวงเล็บบอกถึงรูปภาพท่ีมีลยู่ในรูปภาพของห้องสมุดอาคารประชุม ไม่ควรสิงรูปภาพเหล่าน้ีออก 
จากคู่มือ เอกสารแจกและใบงานมักจะอยู่ตอนทายของบทเรียนแต่ละบท อย่าสิงออกจากคู่มือ อาจจะถ่าย 
เอกสารใบงานเหล่าน้ีแจก 
หมาย!หตุ: บทเรียนrr?*/ไหa/ตองใข้พระคัมภีร ์ ชอลค และกระดาน 

3. การดำ!นินบท!รยนทื่!!นะฝา หมายเหตุที่ขอบด้านซ้ายแนะนำวิธีการสอนและเนื้อเรื่องหลักของบทเรีบนซึ่ง 
นำเสนอข้อมูลที่จะสอน ให้เลอกเน้ือหาและวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะสนองความตองการของเยาวชนหญิง 
จากข้อมูลท่ีเตรียมไว้ภายในเวลาท่ีมีอยู่ (เม่ือโอกาสเหมาะสมอาจจะขยายบทเรียนมากกว่าหน่ึงคาบเรียน) 
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เน้ีอหาสำคัญของบทเรียนประกลบด้วยส่ิงต่อไปน้ี: 

ก.บทนำ เป็นวิธีที่แนะนำเพื่อเริ่มบทเรียนและสิงดูดความตังใจและความสนใจของสมาชิกในชันเรียน 
ข.หัวขอย'อย เป็นส่วนเฉพาะ1ของบทเรียนประกอบด้วยความคิดหลัก จงสอนแต่ละส่วนโดยใชพระคัมภีร์ 

เรื่อง เล่า ขอความท่ียกมา และกิจกรรมต่างๆ ที่จัดไวให้ 

ค. บทสรุป ส่วนนี้ให้ขอสรุปของบทเรียน และแนะนำการแบ่งปีนความเสีกเกี่ยวกับหลักธรรมที่ไดสนทนา 
กัน และหรือ ประจักษ์พยานถึงหลักธรรมพระกิตติคุณ 

ง. การประอุกต์บท!รยน เป็นการเสนอแนะแผนการปฏิบัติเฉทระ งานมอบหมายหรือเป้าหมายเพื่อช่วยเยาว-
ชนหญิงใชหลักธรรมท่ีได้สนทนากันในชีวิตของเธอ (เม่ือโอกาสเหมาะสม ท่านอาจจัดเวลาในช่วงเริ่มตน 
ของคาบชั้นเรียนคราวหนาแก่นักเรียนเพื่อแบ่งปีนประสบการณ์ของพวกเธอ ท่านอาจกระตุนช่วงแลก 
เปลี่ยนสนๆ นี้โดยพูดว่า "สัปดาห์ท่ีแลวเราได้พูดเก่ียวกับ คุณได้ลองทำหรือยัง? คุณ!สกอย่างไรเกี่ยว 
กับสิ่งนี้?" ถาเยาวชนหญิงไม่ได้ตอบในตอนแรก ท่านอาจพูดว่า "ดิฉัน ได้ลองทำแลว และนี่เป็นประสบ-
การณ์ของดิฉัน" โดยการแบ่งปีนประสบการณ์ที่ดีของท่าน ท่านจะสามารถช่วยเยาวชนหญิงเรียนเวิธี 
ประยูกต์ใชหลักธรรมในชีวิตของพวกเธอ) 

จ.กิจกรรมท่ึแนะนำ สิ่งเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวของซึ่งอาจวา4แผนเพื่อขยายหรือเพื่อเสริมบทเรียน 

การสอน ท่านกำลังศอพยาวชนหญิง มิเพียงแต่สอนบทเรียนเท่านี้น! จงสวดออนวอนอย่างจริงจังสำหรับการดลใจเพ่ือ 
เยาวชนหญิง ช่วยพวกเธอเรียนรูและบรรลศักยภาพอันสมบูรณ์ของพวกเธอในฐานะธิดาของพระผูเป็นเจา 

การสอนท่ีมีประสิทธิภาพรวมไปถึงการรูจักเยาวชนหญิงแต่ละคน บิดามารดาและครอบครัวของพวกเธอ 

คิดถึงเยาวชนหญิงแต่ละคน คิดถึงครอบครัวของพวกเธอ 
ให์เกียรติและมองเด็กหญิงทุกคนดังท่ีพระบิดาทรงกระทำ 
ยอมรับแต่ละคนในระดับของพวกเธอ และช่วยพวกเธอให์เติบโตในพระกิตติคุณ 

เรียนรูเกี่ยวกับเด็กหญิงแต่ละคนโดยการถามตัวท่านเองว่า: 
อะไรคอความสนใจ ความปรารถนา พรสวรรค์และเป้าหมายของเธอ? 
ภูมิหลังและประสบการณ์ของเธอเป็นอย่างไร ะ ที่บาน? ที่โบสถ์? ที่โรงเรียน? ที่ทำงาน? 
กับเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกับเธอ? 
เธอตองการอะไร? 
ฉันสามารถช่วยเธอได้อย่างไร? 

วิธีที่ดีที่สดที่จะช่วยเยาวชนหญิงแต่ละคน คอช่วยเธอเรียนรูและดำรงชีวิตตามพระกิตติคุณ ประธานมาเรียน 
จี. รอมนีย ให์คำแนะนำว่า: "อย่างไรก็ดี การเรียนพระกิตติคุณจากถอยคำท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรไม่เป็นการ 
เพียงพอ เราตองการดำรงชีวิตตามนี้นด้วย ตามจริงแลวการได้รับความรูในพระกิตติคุณและดำรงชีวิตตาม 
นี้นเป็นสิ่งควบคู่กัน ทงสองตองกระทำร่วมกัน เราไม่สามารถเรียนเพระกิตติคุณได้อย่างเต็มที่โดยปราศจากการ 
ดำรงชีวิตตามนี้น ความ!ไนพระกิตติคุณมาทีละขน: คนหน่ึงเรียนรูเล็กนอยและเช่ือพีงส่ิงท่ีเขาเรียนรู เรียนรูเพ่ิม 
ขนอืกนิดและเช่ือพีงส่ิงน้ีน วัฎจักรนี้ดำเนินต่อไปในวงจรอันไม่มีที่สิ้นสด การกระทำดังน้ีเป็นรูปแบบซ่ึงคนหน่ึง 
สามารถกัาวไปสู่ความรูท่ีสมบูรณ์ในพระกิตติคุณ" (Marion G. Romney, "Records of Great Worth," 
Ensign5 Sept 1980, p. 4) 
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แนวทางพิศษสำหรับ 
การปีส่วนร่วมของ 
สมาชิกพิการ 

เมื่อพระเยซูทรงเริ่มการปฏิบัติศาสนกิจบนโลกมตะนี้ พระองค์ทรงเสด็จเข้าไปในธรรมศาลา ที่เมือง 
นาซาเร็ธบ้านเกิดของพระองค์ในวันแซบัธ และทรงยืนข้ืนเพ่ืออ่าน 

"เขาจึงส่งพระคัมภีร์อิสยาห์ผูเผยพระวจนะให้แก่พระองค์ เม่ือพระองค์ทรงคล่ีหนังสือน้ีนออก ก็คนพบข้อที่ 
เขืยนไวว่า พระวิญญาณแหงพระเป็นเจาทรงอยู่เหนอข้าพเจา เพราะว่าพระองค์ได้ทรงเจิมตงข้าพเจาไว้เพ่ือนำ 
ขำวสีมายังคนยากจน พระองค์ได้ทรงใชข้าพเจาให้รองประกาศอิสรภาพแก'บรรดาเชลย ให้ประกาศแก่คนตาบอด 
ว่าจะได้เห็นอึก ให้ปล่อยผู้ถูกบีบบังคับเป็นอิสระ" (ลูกา 4:17-18) 

ตลอดการปฏิบัติศาสนกิจของพระองค์ พระผู้ช่วยให้รอดทรงประทานสิทธิพิเศษแก่ผู้ที่อยู่ในความตองการ 
ความช่วยเหลอเป็นพิเศษ แมว่าครูในชนเรียนของศาสนาจักรฯ จะไม่ได้รับการสิกอบรมหรือฐความชำนาญ 
เฉพาะในการให้ความช่วยเหลอแก่สมาชิกพิการ แต่ผู้สอนในศาสนาจักรฯ ก็ถูกคาดหวังว่าพวกเขาจะฐหัวใจที่ 
เข้าใจและใส่ใจ และมีความปรารถนาท่ีจะรวมสมาชิกพิการเหล่าน้ีเข้าในกิจกรรมการเรียนรูต่างๆ ในชนเรียน 
ตราบเฟาที่เป็นไปได้ ประเภทของสมาชิกท่ีตองการการเอาใจใส่เป็นพิเศษรวมถึงผู้ท่ีบกพร่องทางประสาท การ 
ได้ยนการมองเห็น ทางกาย การพูด วัฒนธรรม (และภาษา) ทางอารมณ์ สังคม อายุ และการเรียนรู แนวทาง 
ต่อไปนี้จะช่วยครูทุกคนอย่างมากในการบรรลุความตองการพิเศษของสมาชิกเหล่านี้ 

ตองรูสืงความตองการและความสามารถของสมาชิกแต่ละคนในชนเรียน ตรวจสอบกับผู้นำฐานะปุโรหิต 
บิดามารตาและสมาชิกในครอบครัว และเม่ือม่ันใจว่าเหมาะสม ให้ตรวจสอบกับสมาชิกท่ีพิการเองเพ่ือทราบ 
ความตองการพิเศษ 

ก่อนเรียกสมาชิกในชนเรียนให้อ่าน พูด หรือสวดออนวอน ตรวจสอบกับพวกเขาล่วงหนาโดยถามว่า "คุณ 
รูสึกอย่างไรกับการอ่านในชน การสวดออนวอนต่อหนาท่ีประชุมและอ่ืนๆ?" 

พยายามทำให้สมาชิกพิการมีส่วนร่วมในการเรียนรูไห้มากท่ีสด 

จงแน่ใจว่าความพยายามทุกอย่างท่ีทำไปน้ีนก็เพ่ือรับรองว่าสมาชิกในชนเรียนแต่ละคนให้ความเคารพ และ 
ความเข้าใจแก่สมาชิกในชนเรียนคนอื่นๆ 

จงอย่าเสแสรง เป็นมิตรและอบอ่น เราแต่ละคนเป็นลูกของพระผู้เป็นเจาซึ่งตองการความรักและความ 
เข้าใจ โดยไม่คำนึงถึงความพิการหรือความรุนแรงใดๆ ของมัน 

ครูในศาสนาจักรฯ ตองจดจำว่าสมาชิกแต่ละคนมีศักยภาพอันอัศจรรย์ในการเจริญเติบโตไปส่ความเป็น 
พระผู้เป็นเจาในท่ีสุด โดยไม่คำนึงถึงความสามารถทางกาย ทางใจ ทางอารมณ์ หรือทางสังคม เรามีข้อผูกมัด 
ที่จะพยายามเป็นพิเศษเพื่อสอนทุกสิ่งที่พวกเขาสามารถเรียนรูได้หากจำเป็น จงจำพระคำของพระผู้ช่วยใหรอด 
"ซ่ึงพ่านได้กระทำแก่คนใดคนหน่ึงในพวกพ่ีนองของเราน้ี ถึงแม่'จะตาตอยเพียงไร ก็เหมือนได้กระทำแก่เราด้วย" 
(มัทธิว 25:40) 
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การดำรงชีวิต ในฐานะรดา 
ของพระผู้เป็นเจา 



7 รด าฃองพระผู้เป็นเ จ้า1 

วัตถุประสงค์ เยาวชนหญิงแต่ละคนจะเขาใจชัดเจนย่ิงข้ืนถึงสัมพันธภาพท่ีเป็นหน่ึงเดียวกับพระบิดาบนสวรรค์ของเขอ 

การเตรียม 1. เต'รียมโปสเตอร์,ที่เขียนว่ารดาชองพระผู้เป็นเจา 
2. รูปภาพ 1 บิดาและบุตรสาว ซึ่งอยู่ท้ายเล่ม 
3. เตรียมม้วนกระดาษ แผ่นการ์ด หรอกระดาษเป็นแผ่นท่ีมีขอความท่ียกมาจากช่วงท้ายของ ''พ่านเคยและยังได้ 

รับความรักอยู่" 
4. มอบหมายเยาวชนหญิงคนหน่ึงเตรียมอ่านเนอเพลง "โอ พระบิดา" (เพลงที่ 142) 
5. มอบหมายเยาวชนหญิงเสนอข้อพระคัมภีร์ เรื่องเล่า หรือข้อความท่ียกมา ตามท่ีพ่านตองการ 

ข้อแนะน0ไ 
สำหรับการ 
ด0าเนินบทเรียน บทนำ: ท่าน!ปีนใคร? 

การแนะนำ เริ่มชนเรียนโดยการแนะนำตัวเอง และจากน้ีนใหเยาวชนหญิงแต่ละคนทำเช่นเดียวกัน ระหว่างแนะนำตัว 
ของชนเรียน กระตุ้นหญิงสาวแต่ละคนใหแบ่งปีนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวเธอที่ทำใหเธอเป็นเอกลักษณ์ในครอบครัวหรือใน 

บรรดาเพ่ือนๆ หลังจากแนะนำตัวขอใหเยาวชนหญิงคิดถึงความสัมพันธ์ทางครอบครัวในชีวิตของพวกเธอชให 
เห็นว่าหญิงสาวทุกคนมีความสัมพันธ์ทางครอบครัวที่ต่างกันออกไปและว่าสิ่งที่เธอมอบใหแกํสัมพันธภาพ 
เหล่านก็เป็นเอกลักษณ์ด้วยเพราะว่าเธอเป็นหน่ึง จากนนอธิบายว่าเยาวชนหญิงมีความสัมพันธ์ทางครอบครัวท่ี 
คลายคลึงกันด้วย เยาวชนหญิงแต่ละคนเป็นบุตรสาว และมีพ่อแม ่ ป่ย่าตายาย ทวด และอ่ืนๆ 

!ยาวชนหญิงทุกคน!ปีนธิดาของพระผู!ปีน!จา 

รูปภาพและ หลังจากแนะนำตัวเสร็จแลว ชี้ใหเห็นว่าเยาวชนหญิงทุกคนใช่ว่าจะมีความสัมพันธ์ทางครอบครัวที่คลายคลึง 
การอธิบาย กัน (บางคนอาจไม่มีพ่ีสาวหรือนองสาว ลูกพี่ลูกนอง ฯลฯ) แต่ว่าทุกคนมีแม่และพ่อ ดังนนทุกคนจึงเป็นลูกสาว 
บนกระดาน บอกพวกเขาว่าพ่านกำลังม่งเนนถึงความสัมพันธ์ทางครอบครัวแบบหน่ึง ะ สัมพันธภาพของบิดา-บุตรสาว 

แสดงรูปบิดา และบุตรสาว 

ขอให้สมาชิกในชนเรียนแต่ละคน พยายามจินตนาการถึงสัมพันธภาพในอุดมคติของบิดาและบุตรสาวท่ีควร 
จะเป็น ให้เยาวชนหญิงบอกถึงส่ิงท่ีบิดาควรทำเพ่ือทำใหสัมพันธภาพประสบผลสำเร็จ เขียนคำตอบบนกระดาน 
ภายใต้ช่ือ "บิดา" และนำการสนทนาเพ่ือให้ได้ข้อมูลต่างๆ ตามท่ีเขียนไวเป็นตัวอย่างบนกระดาน 

จากนนขอให้ชนเรียนอธิบายถึงสิ่งที่บุตรสาวควรทำเพื่อสนับสนนสัมพันธภาพในอุดมคติระหว่างบิดาและ 
บุตรสาว นำการสนทนาอีกครงหนึ่งและเขียนคำตอบบนกระดานภายใต้ชื่อ "บุตรสาว" 
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ตัวอย่างบนกระดาน บิดา บุตรสาว 
1. จัดหาความต้องการทางกายภาพ 1. แสดงฺความขอบคุณ 
2. ฟิง 2. เชึ่อมั่นและปรึกษากับบิดา 

ของเธอ 
3. นำทาง 3. ใหความเคารพ 
4. สอน 4. เชึ่อฟ้ง 
5. รัก 5. รัก 
6. ปลอบโยน 6. รับใช้ 
7. ยึดมั่นในสัแพันธภาพ 7. ยึดมั่นในส้มพันธภาพ 

บอกชน!รยนว่านอกเหนือจากมีความสัมพันธ์ของบุตรสาวกับบิดาทางโลกแลว พวกเธอทุกคนยังร่วมใน 
ความสัมพันธ์ที่พิเศษมาก-นั่นคอธิดาของพระบิดาบนสวรรค์ของเรา แสดงโปสเตอร' "ธิดาของพระผู้เป็นเจ้า" 

การอ่านเน้ือเพลง เพื่อช่วยหญิงสาวเขาใจว่าพวกเธอเป็นบุตรสาวทางวิญญาณของพระบิดาบนสวรรค์ ขอให้พวกเธอคิดถึง 
ความสัมพันธ์ในฐานะธิดาของพระองค์ขณะฟิงการอ่านเน้ือเพลง "โอ พระบิดา" (การอ่านพรอมกับมีดนตรีคลอ 
อาจจะช่วยทำให้การเสนอมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด บันทึกเสียงไวก,อนหากจำเป็น แต่อาจจะอ่านอย่างเดียวหรือ 
รองอย่างเดียวก็ได้) 

สรุป การอางสีงเพลงสวด ทำให้ชนเรียนระลึกถึงความรักของพระบิดาบนสวรรค์ที่มีต่อเราในสถานะก่อนมตะ 
พระองค์ทรงเป็นพระบิดาของวิญญาณของเรา เราเป็นลูกของพระองค์ พระองค์ทรงเล้ียงดู ทรงสอนเราและทรง! 
จักเราเป็นอย่างดี 

ทาน!คยแอะยังคงไดรับความรักอยู่ 

การสนทนาพระคัมภีร์ บอกชนเรียนว่าพระเจ้าทรงใช้คำถามที่น่าสนใจกับโยบ ซึ่งทำให้ฟานยอนคิดไปถึงตนกำเนิดของท่าน ให้ 
สมาชิกชนเรียนคนหน่ึงอ่านและอธิบาย โยบ 38:4-7 สนทนาพระคัมภีร์ข้อน้ีและความสัมพันธ์ท่ีมีต่อเยาวชน 
หญิงแต่ละคน ท่านอาจตองการใช้คำถามบางข้อต่อไปนี้ในการสนทนาะ 

• พระคัมภีร์ข้อน้ีกล่าวอ้างถึงเวลาใดของประวัติศาสตร์นิรันดร์? 
• เหตุใดดวงดาวจงแซ่ซองร่วมกันและลูกๆ ของพระผู้เป็นเจ้าโห่รองด้วยความยินดี? 
• ท่านหรือโยบจะให้คำตอบต่อคำถามของพระเจ้าที่ว่า "เจ้าอยู่ท่ีไหน?" ว่าอย่างไร? 

ข้อความที่ยกมา "มีพระผู้เป็นเจ้าในสวรรค์ผู้ทรงเป็นนิรันดร์ ไม่มีท่ีส้ินสุด เป็นนิจ ทรงพระสิริ และสูงส่ง พระองค์ทรงมี 
พระวรกายเป็นเน้ือหนังและกระดูก พระองค์ทรงเป็นพระบุคคลท่ีทรงฟืนคนพระชนม์ บริสุทธ และดีพรอม และ 
เราเป็นลูกหลานของพระองค์ เราเป็นลูกทางวิญญาณของพระองค์ พระองค์ทรงอยู่ในหน่วยครอบครัว พวกเรา 
เป็นสมาชิกในครอบครัวของพระองค์ พวกเราอยู่ในชีวิตก่อนเกิดกับพระองค์ในช่วงเวลาหน่ึงอันไม่มีท่ีส้ินสุด" 
(Bruce R. McConkie, Making Our Calling and Election Sure, Brigham Young University 
Speeches of the Year [Provo, 25 Mar. 1969, p. 5] 

การสนทนาบนกระดาน ชี้ให้ชั้นเรียนเห็นว่าในการเป็นอยู่ก่อนเกิดนี้น พระบิดาบนสวรรค์ทรงรักเยาวชนหญิงทุกคน ความรักของ 
พระองค์เป็นนิรันดร์และไม่เปล่ียนแปลง ปิจจุบันพระบิดาบนสวรรค์ยังคงรักพวกเธอ ให้ช้ันเรียนบอกถึงพร 
บางประการที่แสดงว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงรักพวกเธอโดยวนไปรอบห้องเรียนอย่างน้อยสองครงและขอให้ 
เยาวชนหญิงแต่ละคนกล่าวถึงพรที่เธอได้รับจากพระบิดาบนสวรรค์ 
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เมื่อกิจกรรมนี้จบแลว กล่าวอางถึงรายการความคาดหวังบนกระดานสำหรับบิดาท่ีจะบรรณท่ือเป็นส่วนหน่ึง 
ของความสัมพันธ์ฉันท์บิดา-บุตรสาวที่ประสบความสำเร็จ ชี้ให้เห็นถึงวิธีที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงแสดงความ 
รักต่อธิดาแต่ละคนของพระองค์โดยผ่านทางการสนทนาถึงพรที่ชนเรียนกล่าวไว 

การศึกษาพระคัมภีร์ ขอให้เยาวชนหญิงหาและอ่านขออางอิงพระคัมภีร์ต่อไปนี้ซึ่งแสดงว่านอกเหนือจากพรต่างๆ ที่พวกเธอ 
และการสนทนา บอกไว พระบิดาบนสวรรค์ทรงสัญญาถึงพรท่ีย่ิงใหญ่แก่เราเพ่ือสนองความต้องการของเรา 

ยอหน 14 ะ 16-18 (การปลอบโยน) 
เจคอบ 4 ะ 10 (การทรงนำและคำแนะนำ) 
มัทธิว 7 ะ 7-11 (การช่วยแกไขปีญหา การเขาใจ) 
ขอหน 3 ะ 16 (หลักฐานแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระผูเป็นเจา) 

ขอความท่ียกมา ขอให้สมาชิกชี้นเรียนอธิบายว่าเหตุใดจึงสำคัญที่จะเขาใจว่าเราเป็นธิดาของพระบิดาบนสวรรค์ 
หลังจากชนเรียนตอบแลว ให้อ่านขอความท่ียกมาต่อไปนีให้ชันเรียนฟิง: 
"ความจริงคือ...มนุษย์เป็นลูกของพระผูเป็นเจา-เป็นพระผู้เป็นเจาตังแต่ในครรภ์... 

"ที่ว่ามนุษย์เป็นลูกของพระผู้เป็นเจานี้นเป็นความเที่สำคัญที่สุดที่ให้กับมนุษย์มตะ,, (Marion G. Roraney, in 
Conference Report, Apr. 1973, p. 136; or Ensign, July 1973, p. 14) 

"ข้าพเจ้าขอแนะนำพ่านให้พูดกับตัวเองซาแล่'วซาอีกว่า...,ฉันเป็น (บุตรหรอธิดา) ของพระผู้เป็นเจ้า และ 
โดยการนี้ จงเร่ิมแต่วันน้ีเพ่ืออยู่ใกลชิดกับจิตสำนึกเหล่าน้ีนมากข้ืนอันจะทำให้ชีวิตของพ่านรความสุขมากขน 
และรํงเรองมากขน เน่ืองจากการมีสำนึกอันต่ืนตัวเสมอว่าพ่านเป็นใคร" (Harold B. Lee, in Conference 
Report, Oc t . 1973, p. 10; or Ensign, Jan. 1974 p. 6) 

มวนกระดาษ แจกมวนกระดาษที่เขียนข้อความที่ยกมาไวแก่สมาชิกในชน กระตุนเยาวชนหญิงให้จดจำข้อความท่ียกมา 
และนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตของพวกเธอเป็นประจำ 

การน0าเสนอของครู 

การสนทนา 

พระป็ดาสวรรค์ทรฟระสงค์ใlimmใกอพระองค์มากขน 

อธิบายว่า เราไดเรียนเจากพระคัมภีร์และจากศาสดาของเราว่าเราแต่ละคนเป็นลูกของพระบิดาบนสวรรค์ 
ของเรา เราอยู่กับพระองค์และพระองค์ทรงรักเรา อีกทงจากพระคัมภีร์และจากพรที่เราบอกไว!นชนเรียนเรารู 
อย่างแน่ชัดว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงปรารถนาท่ีจะมีความสัมพันธ์อันดีกับธิดาแต่ละคนของพระองค์ 

ให้เยาวชนหญิงบอกถึงสิ่งที่พวกเธอสามารถทำได้เพื่อแสดงความปรารถนาที่จะสานต่อและปรับปรุงความ 
สัมพันธ์ของพวกเธอกับพระบิดาบนสวรรค์ให้ดขื้น 

กล่าวโยงถึงสิ่งที่เขียนบนกระดานที่บุตรสาวสามารถทำไดไนความสัมพันธ์ฉันท์บิดา-บุตรสาว ถามคำถาม 
ต่อไปนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่าจะใช้คุณสมบัติเดียวกันนี้ในการพัฒนาและคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์กับพระบิดาบน 
สวรรค์ของเราได้อย่างไร 
• เราแสดงความขอบคุณต่อพระบิดาบนสวรรค์ได้อย่างไร? (โดยการเชื่อฟิง โดยการแสดงความกตัญญ) 
• เราเช่ือถอในพระบิดาบนสวรรค์และปรึกษากับพระองค์ได้อย่างไร? (โดยการสวดออนวอน) 
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อธิบายว่าบางครังเยาวชนหญิงอาจรูสิกท้อแทเพราะคำสวดอ้อนวอนของเขอลูเหมอนมิได้รับการตอบ แต่ใน 
พระปรีชาญาณของพระองค์พระบิดาบนสวรรค์ของเราทรงปล่อยให้เราต่อสูดิ้นรนกับปีญหามากมๅย และจะ 
ทรงปลกเราและนำเราในยามจำเป็น 

• เราเรียนเจากพระบิดาบนสวรรค์ได้อย่างไร? (โดยการศึกษาพระคำของพระองค์ในพระคัมภีร์ โดยการตง 
ศาสดาของพระองค์ และโดยการฟิงหลังจากการสวดอ้อนวอน) 
• เราแสดงความรักของเราต่อพระบิดาบนสวรรค์ได้อย่างไร? (โดยการรักษาบัญญัติของพระองค์ [ดูยอห้น 14ะ 
15] และโดยการรับใช้ผู้อื่น [ดู มัทธิว 25:40 และ โมไซยา 2:17]) 

บทส^ป: ความสัมพันธ์แห่งสวรรค์ 

พระคัมภีร์ ให้เยาวชนหญิงเปิดอ่านพระคัมภีร์คำสอนและฟันธสัญญา 88:63 และช้ีให้เห็นว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรง 
ประสงค์ให้เราทุกคนเขาใกลพระองค์จริงๆ 

การนำเสนอของครู เสือนเยาวชนหญิงว่าพวกเธอเป็นธิดาของพระบิดาบนสวรรค์จริงๆ และพระองค์ทรงรักพวกเธอ พวกเธอจะ 
วัดความสัมพันธ์อันแข็งแกร่งที่มีต่อพระองค์ได้โดยการปฏิบัติและการเลือกของพวกเธอ พระองค์จะไม่เคย 
ทรงหันหนี เม่ือพวกเธอทำตามพระประสงค์ของพระองค์ สวดอ้อนวอนเพ่ือขอการทรงนำ พวกเธอจะเถงวิถีที่ 
ควรดำเนินตามและจะมั่นใจได้ว่าพวกเธอเป็นธิดาของพระผู้เป็นเจาผู้ซึ่งเป็นบิดาของพวกเธอรักเขออย่างแทจริง 

การประอุกต์บท Iรยน 

กล่าวอ้างถึงขอความที่ยกมาสองตอนจากมวนกระดาษอีกครง และทาทายเยาวชนหญิงให้จดจำเน้ือความน้ี 
และใช้มันในชีวิตของพวกเธอ 
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วัตถุประสงค์ เยาวชนหญิงแต่ละคนจะตระหนักว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเธอ และว่าการชดใช้ของ 
พระองค์ทำให้เป็นไปได้สำหรับเธอท่ีจะฟ้นคนชีวิต และอยูกับพระผู้เป็นเจาอีก 

การเตรียม 1. รูปภาพ 2 พระผู้ช่วยให้รอดซ่ึงอยู่ทายเล่ม ก่อนเริ่มชนเรียนแสดงภาพบนโตะที่จัดไวอย่างน่าดึงดูดใจเพื่อ 
สรางบรรยากาศแห่งความคารวะ 

2. มอบหมายเยาวชนหญิงเสนอเร่ืองเล่า พระค'มภีร์ หรือข้อความท่ียกมาตามท่ีท่านต้องการ 
ขอแนะน0า 
สำหรับการ 
ดำเนินบทเรียน พระคัมภีร์เป็นพยานว่าพระเยชุคอพระคริสต์ พระผูช่วยให้รอดของโอก 

กระดานและ เขียนคำว่า*f ระ^ชูคือพระคริสต์ พรอมกับข้ออางอิงพระคัมภีร์บนกระดาน ให้หญิงสาวแต่ละคนเปีดไป 
การสนทนา ที่ข้อความเหล่านี้ ทำเครื่องหมายและอ่านข้อความเหล่านี้ด้วยกัน สนทนาพระคัมภีร์แต่ละข้ออย่างละเอียด 
พระคัมภีร์ 

พระเยซูคือพระตริสต์ 
ยอห์น 3:16-17 
ยอห์น 14: 6 
คำสอนและพันธสัญญา 76:40-42 
1 นไฟ 22:12 
1 ยอหน 4:14 
โมไชยา 3:17-18 

อธิบายว่าน่ีเป็นข้อพระคัมภีร์เพียงไม่ก่ีข้อในจำนวนหลายๆ ข้อที่เป็นพยานว่าพระเยซูคอพระคริสต์ พระผู้ 
ช่วยให้รอดของโลก 

การชดใช้ของพระฒชุคริสต์ทำให้ความรอดแอะความสูงส่งเป็นไปได 

การสนทนาพระคัมภีร์ ขออาสาสมัครหน่ึงคนกล่าวถึงหลักแห่งความเช่ือข้อสาม สนทนาร่วมกับชนเรียนว่าการชดใชของพระคริสต์ 
คออะไร? และมีความหมายต่อเราอย่างไร? การสนทนาของท่านควรรวมถึงประเด็นต่อไปน้ี: 

1. พระคริสต์ทรงยอมมอบชีวิตของพระองค์เพ่ือว่าทุกคนจะได้รับความรอด 
2. พระคริสต์ทรงได้รับการแต่งตงมาก่อน หรือทรงถูกเลือกมาสำหรับภารกิจน้ีก่อนโลกถูกสราง 
3. การล่วงละเมิดของแอดัมนำความตายมาสู่โลก การเสียสละของพระคริสต์ลงโทษผู้ละเมิดกฎ และทำให้เป็นไป 

ได้สำหรับเราท่ีจะเอาชนะความตาย 
4. พระคริสต์มิได้ทรงชดใชเพื่อบาปของแอดัมเท่านี้นแต่เพื่อบาปของเราด้วย-หากเราเชื่อฟิงกฎและพิธีการของ 

พระกิตติคุณ 
5. เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจาอย่างแท่'จริง พระคริสต์จึงทรงเป็นเพียงบุคคล/^/? ที่มี 

อำนาจเหนือความตาย พระองค์ได้รับพลังแห่งชีวิตหรือความเป็นอมตะอันเป็นมรดกจากพระผู้เป็นเจาและ 
โดยท่ีพระองค์ทรงเป็นผู้เดียวท่ีประทับบนแผ่นดินโลก ซึ่งปราศจากบาป พระองค์จึงทรงเป็นเพียงบุคคล//^? 
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ที่ซาตานไม่รอำนาจเหนือกว่า ดังนนพระองค์จึงทรงเป็นเพียงบุคคลเดียวที่เคยพำนักบนแผ่นดินโลก ผู้ซึ่งทรง 
ทำให้การชดใช้สำเร็จ 

6. เพราะโดยการเสียสละของพระคริสต์ มนุษย์พุ/?คน จะฟืนคืนชีวิต 
7. เหล่าศาสดาทงก่อนและหลังการดำรงอยู่ของพระคริสต์บนแผ่นดินโลกได้เป็นพยานสิงพระองค์ 

เขียนขออางอิงพระคัมภีร์ต่อไปน้ีบนกระดานะ 
นอลมา 11:42-43 
แอลมา 11:40 

ให้เยาวขนหญิงอ่านพระคัมภีร์สองขอนี้เบาๆ และบอกสิงผลลัพธ์ท่ีสำคัญสองประการของการชดใช้ของ 
พระคริสต์ (เราสามารถฟืนคืนชีวิตและเราสามารถได้รับความสูงส่งหรือชีวิตนิรันดร์) 
• ตามคำของแอลมา ผู้คนกลมใดจะได้รับชีวิตนิรันดร์? (บรรดาผู้ที่เชื่อในพระนามของพระเยซูคริสต์) 

เร่ืองเล่า ถามชนเรียนว่าพวกเธอเคยลองจินตนาการหรือไม่ว่าพระผู้ช่วยให้รอดทรงรับภาระบาปของพวกเราอย่างไร? 
อ่านเรื่องราวต่อไปนี้ซึ่งเล่าโดย เอ็ลเดอร์ออร์ซัน เอฟ. วิตนีย์ ดังๆ หรือให้เยาวชนหญิงคนหน่ึงอ่าน: 

"และแลวการแสดงให้ประจักษ์อันน่าอัศจรรย์ก็มาถึง คำเตือนจากแหล่งที่สูงกว่า เป็นไปไม่ได้ที่ใครจะเพิก 
เฉย มันเป็นความ!]นหรือภาพปรากฏในความฝืน เมื่อขาพเจ้านอนอยู่บนเตียงในเมืองเล็กๆ ของโคลัมเบีย 
แลนแคสเตอร์ เคานทร๋ี เพนซิณวเนีย ดูเหมือนขาพเจ้าจะอยู่ในสวนเกทเสมนี เป็นพยานถึงความเจ็บปวดอัน 
แสนสาหัสของพระผู้ช่วยให้รอด ขาพเจ้าเห็นพระองค์ชัดเจนเท่ากับท่ีคนอ่ืนเคยเห็น ขาพเจ้าเห็นพระเยซูประทับ 
ยืนอยู่กับปีเตอร์ เจมส์ และจอห์น หลังตนไมตนหน่ึงในทัศนียภาพส่วนหนาของภาพปรากฎ เม่ือทงส่ีผ่านมาทาง 
ช่องประดูเล็กๆ ด้านขวาของขาพเจ้า พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าทรงปล่อยให้อัครสาวกทงสามอยู่ท่ีนนหลังจาก 
บอกให้พวกเขาคุกเข่าลงสวดออนวอน และพระองค์ทรงเสด็จไปยังอีกฟากหน่ึง พระองค์ทรงคุกเข่าสวดออน-
วอนที่นั่นด้วย มันเป็นคำสวดเดียวกับที่ผู้อ่านพระคัมภีร์ไบเบิลคนเคย: ไสั พระบิดาของขาพระองค์ถาเป็นได้ 
ขอให้ถวยน้ีเล่ือนพนไปจากขาพระองค์เถิด แต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นตามใจปรารถนาของขาพระองค์ แต่ให้เป็น 
ไปตามพระทัยของพระองค์ 

"ขณะท่ีพระองค์ทรงสวดออนวอน พระองค์ทรงกันแสง ทรงหันพระพักตร์มายังขาพเจ้า ขาพเจ้าละสายตา 
จากพระองค์และรองไห้ หล่ังน้ีาตาด้วยความเห็นอกเห็นใจอย่างบริสุทธใจย่ิง หัวใจทงดวงของขาพเจ้าถวายแด่ 
พระองค์ ขาพเจ้ารักพระองค์ด้วยสุดจิตวิญญาณของขาพเจ้า และปรารถนาจะอยู่กับพระองค์อย่างที่ไม่เคยเป็นมา 
ก่อน 

"สักครู่หน่ึง พระองค์ทรงลกขื้นและดำเนินไปยังที่ที่อัครสาวกคุกเข่าอยู่-ยังคงหลับอยู่! พระองค์ทรงเขย่าตัว 
พวกเขาเบาๆ ปลุกพวกเขาและตำหนิด้วยนาเสิ'ยงอันอ่อนโยน โดยมิได้แสดงความโกรธหรือความรำคาญแมแต่ 
น้อย ทรงตรัสถามพวกเขาอย่างเศราโศกว่าพวกเขาจะเฝืาคอยพระองค์สักช่ัวโมงมิได้หรือ พระองค์ผู้ทรงรับเอา 
บาปอันหนักย่ิงของโลกไว้บนบ่าของพระองค์ พรอมกับความเจ็บปวดของชายหญิง และเด็กๆ ทุกคนที่แทงผ่าน 
ทะลจิตวิญญาณอันเฉียบไวของพระองค์- และพวกเขาเฝึาคอยพระองค์สักช่ัวโมงหน่ึงก็ไม่ได้!" (Through 
Memory's Halls: The Life of story Orson F. Whitney [independence, Mo.: Zion's Printing 
and Publishing Co., 1930], p.82) 

ค0าถามให้คิด • เราเคยเฉยเมยต่อการทนทุกข่'ทรมานของพระคริสต์ท่ีทรงประทานเพ่ือเราหรือไม่? เราลมเหลวที่จะแสดงความ 
ขอบพระทัยต่อของประทานสำคัญสองประการท่ีทรงประทานแก่เราหรือไม่? 

• เราตองทำอะไรเพื่อให้การชดใชเกิดผลในชีวิตของเรา? 
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เพ่ือจะได้รับความสูงส่ง เราตองกลับใจและหันไปหาพระผู้ช่วยให้รอด 
การสนทนาพระคัมภีร์ เข ียน พน 14:13 บนกระดาน 

• ตามท่ีสืลามัน 14:13 กล่าวไว หากเราเช่ือในพระเยซคริสต์จริงๆ เราจะรูสีกว่าถูกกระตุ้นให้ทำอะไร? 
เขียนคำสอนและพันธสัญญา 19:16-10WUกระดาน ให้อ่านขอเหล่าน้ีดังๆ 

• การที่เว่าพระเยซูคริสตทรงทนทุกข์เพื่อบาปของฟาน เพ่ือว่าพ่านจะไม่ต์องทนทุกข์จากบาปของพ่านหากฟาน 
กลับใจ ทำให้ฟานรูสิกอย่างไร? 
เ ต ิมคำสอนและพันธสัญญา 58:43 บนกระดาน 

• ตามท่ี คำสอนและพันธสัญญา 58:43 กล่าวไว้ ผู้ที่กลับใจอย่างแทจริงจะทำละไร? 
การกลับใจอย่างแทจริงต้องใชเวลาและความพยายาม เราต้องให้ตัวเราเองและพระเจ้าเห็นว่าเราละทิ้งจาก 

ความผิดต่างๆ ของเราแล่'ว 

ข์อความที่ยกมา "บางคนเช่ือในการกลับใจช่ัวพริบตา ขณะท่ีพ่านสามารถหยุดการทำบางส่ิงบางอย่างได้ในทันที...การกลับใจ 
ที่แทจริงเกิดขนเมื่อทำนได้แสดงให้เห็นในช่วงระยะเวลาว่าสิ่งที่พ่านได้ทำไปแลวนนและ [บาป] นนได้ออกไป 
จากชีวิตของพ่านแลวอย่างแทจริง" (Loren c . Dunn .Read, Ponder, Pray,, Brigham Young University 
Speeches of the Year [Provo, 7 Mar. 1972], p. 4) 

การสนทนาพระคัมภีร์ อธิบายว่าการสารภาพและการละท้ิงบาปเป็นส่ิงจำเป็นและสำคัญย่ิง บาปบางอย่างจำเป็นต้องสารภาพต่อผู้นำ 
ฐานะปุโรหิต แต่เราจำเป็นต้องทำมากกว่านี้นอีกเพื่อจะได้รับการอภัย 

• อะไรคอสิ่งที่จำเป็นต้องทำมากกว่านี้น? 

อธิบายว่าผู้คนจากพระคัมภีร์สามข์อต่อไปนี้เป็นผู้ที่กลับใจทิ้งหมด และแสวงหาการอภัยบาป และพวกเขา 
ทิ้งหมดมีประสบการณ์คลายคลึงกันขณะที่อ่านข์อเหล่านี้ออกเสียง ให้เยาวชนหญิงอ่านตามในใจ: 

ลีนัส 1:4-8 
โมไซยา 4:1-3 
แอลมา 38:8 

• ผู้คนได้รับการอภัยอย่างไร? ตามแต่ละตัวอย่างจากพระคัมภีร์เหล่าน้ี 

เสือนเยาวชนหญิงว่าเพ่ือจะได้รับการอภัยสำหรับบาปของเรา เราต้องหันไปหาพระป็ดาบนสวรรค์ด้วยศรัทธา 
ในพระเยซูคริสต์ พระเยซูคริสต์ทรงย่ืนของประทานอันน่าอัศจรรย์สองประการมาสู่เรา การฟืนคนชีวิตท่ีให้เปล่า 
กับทุกคนความสูงส่งหรือชีวิตนิรันดร์อันรเงื่อนไขอยู่บนการฐศรัทธาในพระเยซูคริสต์ และการกลับใจด้วยสุดใจ 
ของเรา 

บทสรุป 

ประจักษ์พยาน พ่านอาจต้องการแสดงประจักษ์พยานถึงความสำคัญของพระเยซูคริสต์ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอด ช่วยเยาว-
ชนหญิงตระหนักถึงความสำคัญของพระองค์ท่ีมีต่ลพวกเธอ ปราศจากพระองค์เราจะไม่รการฟืนคืนชีวิตหรือไม่ร 
ความหวังในการกลับไปสู่ท่ีประทับของพระองค์ เน่ืองจากพระคริสต์ เรามิได้มีเฟิยงมีความหวังเพ่าน้ีน แต่ยังมี 
สัญญาแห่งพรในชีวิตนี้โดยผ่านความซื่อสัตย์ของเราด้วย 
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การทำตามตัวอย่าง 
ของพระเยซูคริสต์ 
วัตถุประสงค์ เยาวชนหญิงแต่ละคนจะพยายามทำตามตัวอย่างของพระเยซูคริสต์ 

การเตรียม 1. รูปภาพ 2 พระผู้ช่วยให้รอด 
2. ทางเลือก ะ เตรียมเอกสารแจกที่แนะนำไวไนช่วงทาย "เราสามารถเรียนรูท่ีจะทำตามพระเยซูคริสต์" 
3. มอบหมายเยาวชนหญิงคนหน่ึงรองเพลงหรืออ่านเพลงสวด "จงตามเรามา" (เพลงสวดที่ 48) หรือเตรียม 

เพ่ือนำชนเรียนร่วมรองเพลงน้ี 
4. มอบหมายเยาวชนหญิงเสนอเร่ืองเล่า พระคัมภีร์ หรือข้อความท่ียกมาตามท่ีท่านต์องการ 

ขอแนะน0า 
สำหรับการ 
ดำเนินบทเรียน บทนำ 

• ที่จะทำตามพระเยซูคริสต์ รความหมายอะไรในชีวิตของท่าน? (อธิบายว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นตัวอย่างอันดี 
พรอมสำหรับทุกคนท่ีจะทำตาม) 

เพลง ขอให้เยาวชนหญิงท่ีไดรับมอบหมายล่วงหน้าหรือชนเรียนรองเพลงสวด "จงตามเรามา" (เพลงสวด ที่ 48) 

หรือให้อ่านเน้ือรอง 

พระเยชุคริสต์ทรงวางตัวอย่างอันดพรอมเพื่อให«ราปฎิบตตาม 
การสนทนา และการ ให้เยาวชนหญิงอ่านและทำเคร่ืองหมายพระคัมภีร์ต่อไปน้ี ะ 
คนควาพระคัมภีร์ ^ 1 

2 น เฟ 31:10 
2 นีไฟ 31:16-17 1 เปโตร 2:21 

พระผู้ช่วยให้รอดทรงตรัสถามสานุศิษย์ชาวนีไฟสิบสองคนว่า "เจาควรเป็นคนอย่างไรเล่า?" ในการตอบคำ 
ถามน้ีพระองค์ตรัสว่า "เรากล่าวกับเจาตามจริงว่า แมดังท่ีเราเป็น" (3 นีไฟ 27:27) คำสอนเดียวกันนี้นำมาใช่ได 
กับเยาวชนหญิงทุกคน คำตอบก็เหมือนกัน 
ให้เยาวชนหญิงอ่านและทำเคร่ืองหมาย ยอหน 13:15 

กระดาน ขอให้เยาวชนหญิงบอกถึงคุณสมบัติและพระลักษณะของพระเยซูที่เราสามารถทำตามได้ เขียนคำตอบของ 
พวกเธอบนกระดานและสนทนาตัวอย่างของพระลักษณะเหล่าน้ี ซึ่งรวมถึง: 

ออนโยนแอะถอมตน 
มัทธิว 11:29 (พระเยซูทรง "สภาพและใจอ่อนน้อม") 
แลิปปี 2:8 (พระเยซูทรง "ถ่อมพระองค์ลงยอมเช่ือฟิงจนถึงความมรณา") 
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ตอตานการอ'ออวง 
ม'ทธิว 4:1-11 (พระเยซูทรงต่อตานการล่อลวงของซาตาน) 
ค.พ. 20:22 (พระเยซูมิทรงสดับหัเงการล่อลวง) 

รักแอะรับใชผูอื่น 
มาระโก 1:40-44 (พระเยซูทรงรักษาคนโรคเรอน) 
ยอหน 11:20-46 (พระเยซูทรงทำให้ลาซารัสฟืนจากความตาย) 
3 ปีไฟ 17:7,9-10,21 (พระเยซูทรงรักษาคนเจ็บป่วย และคนมีทุกข์ ทรงประทานพรแก่เด็กเล็กๆ) 

การนำเสนอของครู อธิบายว่าพระเยซูคริสต์ทรงวางตัวอย่างในทุกสิ่งเพื่อให้เราปฏิบัติตาม เราได้รับบัญชาให้ปฏิบัติตาม 
พระองค์ เม่ือเราเช่ือหัเงพระบัญญัติ เราจะ?สีกมีความสุขอย่างย่ิงในชีวิตของเรา กล่างอางสีงส่ิงท่ีเขียนบนกระดาน 

• เราสามารถแสดงความถ่อมในชีวิตของเราได้อย่างไร? (ตัวอย่างเช่นเราสามารถเชื่อฟิงบิดามารดาและพระ 
บัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า เราสามารถวางความต์องการและความปรารถนาของผู้อื่นเหนือความตองการของ 
เราเอง) 

• เราสามารถทำตามตัวอย่างของพระผู้ช่วยให้รอดทุกวันในวิธีใดบาง? ตัวอย่างเช่น การล่อลวงเฉพาะประเภทใด 
ที่เราตองเอาชนะในแต่ละวัน? ตัวอย่างของพระคริสต์สามารถช่วยเราเอาชนะการล่อลวงเหล่านี้ได้อย่างไร? 

เราสามารถเรียนเทื่จะทำตามพระเยชุครสต์ 

ขอให้เยาวชนหญิงฟังคำอธิบายของแมเ1ยน จี. รอมนีย์ สิงวิธีทีท่านเรียนเทจะทำตามตัวอย่างของพระ 
เยซูคริสต์: 

"ในช่วงวัยแรกรุ่นของข้าพเจ้า มีหนังสือเล่มเล็กเล่มหนึ่งมาถึงมือข้าพเจ้าชื่อว่า พระเยซูจะทำประการใด?,... 
คำถามนั้นทำให้ได้ข้อสรุปที่ข้าพเจ้าปรารถนานับแต่วัยเด็ก ข้าพเจ้าเผชิญกับการท้าทายและการตัดสินใจ 
อันยากยิ่งนับครงไม่ถวน ข้าพเจ้าได้ถามตัวเองว่า พระเยซูจะทำประการใด?'...ขณะที่ไตร่ตรองคำถาม [น้ัน 
ข้าพเจ้าเปีด] พระคัมภีร์เพ่ือค์นหาคำตอบ ข้าพเจ้าพบคำตอบที่ชัดเจนแน่นอนในหนังสือพระกิตติคุณที่เซนต์-
จอห์นบันทึกไว: พระเยซูจะทรงกระทำตามพระประสงค์ของพระบิดาเสมอ พระองค์ทรงประกาศซาหลายครง 
ว่า...,...เรารได้ทำสิ่งใดตามใจชอบแต่พระบิดาได้ทรงสอนเราอย่างไร เราจึงกล่าวอย่างนั้น 

"และพระองค์ผู้ทรงใชเรามาก็ทรงสถิตอยู่กับเรา พระองค์มิได้ทรงท้ิงเราไว้ตามลำพัง เพราะว่าเราทำตาม 
ชอบพระทัยพระองค์เสมอ'...การได้เรียนรูว่าพระเยซูจะทรงกระทำตามพระประสงค์ของพระบิดาเสมอ จุดประ-
สงค์ต่อไปของข้าพเจ้าคอท่ีจะตรวจสอบว่าพระเยซูจะทรงกระทำอะไรเพ่ือให้แน่ใจว่าเป็นไปตามพระประสงค์ของ 
พระบิดาของพระองค์ จากการค์นหาในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ ข้าพเจ้าค้นพบว่าสิ่งหนึ่งที่ 
พระองค์ทรงกระทำคอกระทำให้พระองค์เองค้นเคยโดยตลอดกับสิ่งที่พระบิดาได้ทรงประกาศสิงพระประสงค์ที่ 
จะให้เป็นไปเช่นเดียวกับที่บันทึกในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม พระเยซูทรงกล่าวอางหรือยก 
พระคัมภีร์หลายข้อจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมมากกว่าหน่ึงรอยครงว่าพระองค์ทรงกระทำส่ิงน 
อันมีหลักฐานแน่ชัดโดยข้อเท็จจริงที่อยู่ในข้อความของพระองค์ตามที่บันทึกในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาค 
พันธสัญญาใหม่ 

"ท้ายท่ีสุดน้ี สิ่งที่สำคัญที่สุดคอข้าพเจ้าเรียนเว่าพระองค์ทรงติดต่อกับพระบิดาของพระองค์โดยผ่านทางการ 
สวดออนวอนเสมอ พระองค์ทรงกระทำส่ิงน้ีมิใช่เพืยงเพ่ือเรียนเพระประสงค์ของพระบิดาเท่าน้ันแต่เพ่ือให้ได้ 

การน0าเสนอของครู 
และข้อความท่ียกมา 
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สนทนา 

กระดาน 
(หรอท0าเป็นเอก-
สารแจกก็ได้) 

ขอความท่ียกมาโดยย่อ 

การนำเสนอของคร 

เร่ืองเล่า 

พลังที่จะกระทำตามพระประสงค์ของพระบิดาด้วย พระองค์ทรงอดอาหารและสวดออนวอน...ดูเหมือนว่าใน 
ระหว่างการปฏิบัติศาสนกิจบนแผ่นดินโลก พระองค์รทรงเคยทำการตัดสินใจครงสำคัญหรอเผชิญกับภาวะวิกฤต 
โดยมิได้สวดออนวอน [ดู มัทขิว 4:2 ; ลูกา 4:2 ; ลูกา 6:12-13 ; ม'ทธิว 26:39 ; ลูกา 22:42,44 ]... 

"โดยการวางใจในขอพระคัมภีร์ที่กล่าวมาแลวขางตนและที่ใชอ่านประกอบทำให้ขาพเจาตัดสินใจในวัยเยาว์ 
ของขาพเจาว่า สำหรับขาพเจาแลววิธีที่ดีที่สุดในการได้มาซึ่งการแก้ไขปีญหา และคำตอบของคำถามควรจะได้ 
มาในวิธีเดียวกับที่พระเยซูทรงได้มา: ปลุกเราและปรารถนาอย่างซ่ือสัตย์ท่ีจะทำตามพระประสงค์ของพระเจา 
ทำให้ตนเองคุ้นเคยกับสิ่งที่พระเจาทรงเปีดเผยในเรื่องที่เกี่ยวของ สวดอ้อนวอนอย่างพากเพียรและด้วยศรัทขา 
เพื่อการเขาใจถึงพระประสงค์ของพระองค์ด้วยการดลใจและมีความกลาหาญที่จะทำสิ่งนน... 

"คำไข!]ญหาที่นำพอใจที่สุดและคำตอบที่ดีที่สุดของคำถามที่ข้าพเจาสามารถทำให้เกิดขนในชีวิตของตน 
เองนี้น ข้าพเจาได้รับจากสิ่งต่อไปน: 

"1. ข้าพเจาได้คนคว้าพระคัมภีร์นับแต่วัยเยาว์ของข้าพเจา 
"2. ข้าพเจาพยายามเผชิญการทาทายหรอคำถามที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ด้วยความปรารถนาอย่างจริงใจที่จะ 

แก้ไขมันเช่นเดียวกับที่พระเยซูจะทรงแก้ไข 
"3. ข้าพเจ้าได้แสวงหาที่จะชั่งนํ้าหนักทางเสือกตามสิ่งที่ข้าพเจา!เกี่ยวกับหลักขรรมพระกิตติคุณ โดยผ่าน 

ทางการศึกษาและสวดอ้อนวอนอย่างพากเพียร 
"4. ข้าพเจ้าทำการตัดสินใจตามความคิดของข้าพเจ้าเอง 
"5. จากนนข้าพเจ้านำเร่ืองท่ีลำบากใจไปหาพระเจ้า เล่าปีญหาให้พระองค์ฟิง บอกพระองค์ว่าข้าพเจ้าตองการ 

ทำสิ่งที่ถูกตองในทัศนะของข้าพเจ้าและทรงขอให้พระองค์ประทานสันติแกํจิตใจของข้าพเจ้าหากการตัดสิน 
ใจน้ีนถูกตอง" (Marion G. Romny, "What Would Jesus Do?" New Era, SepL 1972 pp. 4-6) 

สนทนาวิธีห้าประการท่ีประขานรอมนีย์ใชเพ่ือเรียนเส่ิงท่ีพระเยซูทรงให้ทำนทำ 

เขืยนวิธีเหล่าน้ีบนกระดาน หรือเตรียมเป็นเอกสารแจกแก์เยาวชนหญิง สนทนาวิธีท่ีเยาวชนหญิงจะใชขัน 
ตอนต่างๆ เหล่านี้แต่ละขนในชีวิตของพวกเขลเพื่อทำตามตัวอย่างของพระเยซู โดยการเรียนรูถงส่ิงท่ีพระองค์จะ 
ทรงให้พวกเขอทำอะไร 

"โดยการทำตามรูปแบบนี้พระเยซูทรงใข้ชีวิตที่ดีพรอม แนํนลนเราไม่สามารถเทียบเท่าในการปฏิบัติของ 
พระองค์ อย่างไรก็ตามเราก็สามารถก้าวหนาไปสู่ความดีพร้อมโดยการพยายามเลียนแบบพระองค์มากย่ิงกว่าทาง 
อื่นใด" ( Romny, "What Would Jesus Do?" p. 5) 

โดยการทำตามตัวอยำงของพระผูช่วยใหรอด เราสามารถเปอื่ยนแปองชืวิตของ*ราใหดีขี้นได 

อขิบายว่าการทำตามตัวอย่างของพระผูช่วยให้รอดแมในสิ่งที่เล็กน้อยที่สุดก็สามารถนำการเปลี่ยนแปลงที่ 
ยิ่งใหญ่มาสู่ชีวิตของเรา เรื่องเล่าต่อไปนี้แสดงให้เห็นวิธีที่เยาวชนหญิงคนหนึ่งปฏิบัติตามคำสอนของพระเยซู 
และมองเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเขอ 

"ชาร์ลอตประสบกับเวลาที่ย่งยากในชีวิตของเขอ เขอเต็มไปดวยความไม่พอใจ ดเหมือนทุกส่ิงเลวร้ายไป 
หมด..เพื่อนๆ ของเขอเป็นคนสามัญขรรมดา บานของเขอไม่สวย บุคลิกภาพของเขอเองไม่นำรัก ทงๆ ที่เขอ 
รตัวเองดี มีปีณหามากเกินไปสำหรับชาร์ลอต... 
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การแสวงหาความเป็นเพอ 
ของพระวิญญาณบ?สุทธิ 

วัตถุประสงค์ เยาวชนหญิงแต่ละคนจะพยายามทำตัวให้มีคำควรต่อความเปีนเพื่อนของพระวิญญาณบรสุทธตลอดเวลา 

การเตรียม 1. รูปภาพ 3 นีไฟ เลมัน และเลมิวเอล ซึ่งอยู่ทายเล่ม 
2. ทางเสือกะ นำผาเช็ดหนาหรือผาพันคอฝึนที่ใหญ่พอลำหรับพันรอบศีรษะมา 
3. ทางเสือกะ จัดเตรียมการ์ดแผ่นใหญ่ (ตกแต่งขอบไว้แล่'ว) และปากกาสำหรับเด็กหญิงแต่ละคนเพื่อคัดลอก 

การสนทนาบนกระดานลงไป 
4. มอบหมายเยาวชนหณงเสนอเรื่องเล่า ข้อพระคัมภีร์หรอข้อความที่ยกมาตามที่ท่านตัองการ 

ขอแนะน0า 
สำหรับการ 
ดำเนินบทเรียน 

การสาธิต 

การสนทนา 

การสนทนา 

การ์ดของแต่ละคน 
สำหรับการสนทนา 
บนกระดาน 

บทนำ 

ขอให้เยาวชนหญิงคนหนึ่งปีดตาสองข้าง หมนเธอไปหลายๆ รอบเพื่อว่าเธอจะไม่?ว่าเธอกำลังหันหนาไป 
ทิศใดและบอกให้เธอชบางสิ่ง (เช่น ดานเหนือของห้อง กระดาน หรือวัตถุอื่นๆ) เธออาจบอกคุณว่า เธอไม่ 
ทราบว่ามันอยู่ที่ไหนหรือเธออาจตอบผด ขณะที่ยังปีดตาด้วยผาเช็ดหนาให้สมาชิกชนเรียนอีกคนหนึ่งยนอยู่ใกล 
กับวัตถุที่ท่านบอกและพูดเบาๆ ว่า "อยู่น่ี" ถามเยาวชนหญิงคนนี้ใหม่อีกครงว่ากระดานอยู่ที่ไหน ถาเธอวางไจ 
ในเสียงนนเธอจะสามารถตลบได้ถูกตอง 

• การสาธิตนีแสดงให้เห็นอะไรเกี่ยวกับประสบการณ์ของเรากับพระวิญญาณบริสุทธิ? (หลายครงเราไม่สามารถ 
มองเห็นทิศทางที่เราควรไปด้วยตัวเราเองเพราะเราถูกทำให้ตาบอดโดยอิทธิพลอื่น เราสามารถพบทิศทางที่เรา 
ควรไปโดยแสวงหาพระวิญญาณบริสุทธ เราไม่สามารถเห็นพระวิญญาณบริสุทธิ^ แต่เราสามารถไดยนหรือรูสีกว่า 
พระองค์ทรงประทานการช้ีน0าแกํเรา เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิจะตรัสกับเราเบาๆ เราจึงตองฟิงเพื่อจะไดยน 
และเราสามารถวางใจพระวิญญาณบริสุทธึ๋ได้เสมอเพื่อทรงนำเราไปในทิศทางที่ถูกตอง) 

เราสามารถดำรงชืวิตเพื่อมืค,าควรต่อความเป็นเพื่อนของพระวิญญาณบริลุ[ทธิ 

• ท่านได้รับของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธ์ด้วยวิธีใด? (หลังจากการบัพติศมาโดยจุ่มลงไปใน,นา ผูดำรง 
ฐานะปุโรหิตจะวางมือของเขาลงศีรษะของเรา ยืนยันเราเป็นสมาชิกของศาสนาจักรฯ และบอกให้เราจงรับ 
พระวิญญาณบริสุทธ) 

ชี้ให้เห็นว่าเมื่อเราได้รับการยืนยัน มิได้บอกว่าพระวิญญาณบริสุทธ์จะเสดจมาหาเรา แต่/ ร า ได้รับการ 
บอกว่าเพร ับ พระวิญญาณบริสุทธ นีไฟกล่าวว่า "พระวิญญาณบริสุทธ...เป็นของประทานของพระผูเป็นเจา 
ที่ให้คนทงหลาย ผูแสวงหาพระองค์อย่างพากเพียร" (1 นีไฟ่ 10:17) เราจะได้รับการทรงนำทางวิญญาณหรือไม่ 
เนอยู่กับเราแต่ละคน 

ให้การ์ดที่ทำด้วยกระดาษหนาแผ่นใหญ่ แกํเยาวชนหญิงแต่ละคน ให้พวกเธอลอกการสนทนาบนกระดาน 
ลงบนการ์ด เยาวชนหญิงอาจตองการแขวนการ์ดบนผนังบานเพื่อเป็นข้ออางอิงในอนาคต 

เขียนหัวข้อบนกระดานว  ่ ามป็ค่าควร) 
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สนทนากับเยาวชนหญิงสิงสิ่งที่พวกเธอแต์ละคนตองทำเพื่อจะมีคำควรต่อความเป็นเพื่อนของพระวิญญาณ 
บริสุทธ เขียนความคิดของพวกเธอบนกระดาน จงแน่ใจว่าไดกล่าวสิงส่ิงต่อไปนะ 

ความมค่าคจร 
1. กลับใจจากบาป 
2. เช่ึอฟังพระบัญญัตํของพระบดาบนสวรรค์ 
3. สวดอ้อนวอนขอความเป็นเพึ่อนกับพระวํญญาณบรสุทธ 
4. ทูลขอในศรัทธา 
5. ละทิ้งโลก 
6. ดำรงรวตอย่างชึ่อสัตย์ต่อพันธลัญญาบัพตศมา 
7. รับการสอนได้ 

เรื่องเล่าและรูปภาพ เล่าเร่ืองน้ีะ 
ประสบการณ์ของนีไฟ เลมัน และเลมิวเอล แสดงให้เห็นว่าสำคัญเพียงใดที่เราจะมีคำควรเพื่อไดรบการ 

ทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธ ลีไฮและครอบครัวของท่านอาศัยอยู่ในเจรูซาเล็มในเวลาแห่งความชั่วรายอย่าง 
ใหญ่หลวง เมื่อเมีองนนเกือบจะถูกทำลาย พระเจาทรงปรารถนาจะปกฟ้องครอบครัวที่ดี ดังนนพระองค์จึงทรง 
บอกให้ลีไฮลอกจากเมองนน บุตรคนหนึ่งของลีไฮซึ่งเป็นคนชอบธรรมมากชื่อ นีไฟ นีไฟฟิงพระวิญญาณ 
บริสุทธและช่วยนำครอบครัวของเขาไปสู่แผ่นดินที่สัญญาไว แต่เลมันและเลมิวเอลพี่ชายของนีไฟมิได้ซื่อสัตย์ 
เช่นเดียวกับนีไฟ ่ พวกเขามิได้เชื่อว่าพระเจาทรงนำทางพวกเขา และพวกเขาบ่นว่าบิดาและนองชาย พวกเขาเชื่อ 
ว่าบิดาของเขาโง่ที่ทงบานอันแสนสบายและทรัพย์สมบัติมากมายในเจรูซาเล็มเพื่อเดินทางในแดนทุรกันดารอัน 
แสนทารุณ แมกระทั่งพวกเขาพยายามฆ่าบิดาและนองชาย เลมันกับเลมิวเอลไม่ปรารถนาที่จะทำตามพระ 
ประสงคของพระเจ้าจิตใจของพวกเขาแข็งกระด้างและไม่รูสืก จนพระวิญญาณไม่สามารถติดต่อกับพวกเขาได้ 
(ดู 1 นีไฟ่ 17:7-45) 

พระคัมภีร์ ให้เยาวชนหญิงคนหน่ึงอ่าน 1 นีไฟ 17:45 

สนทนาว่าเหตุใดเลมันและเลมิวเอลไม่สามารถไดยนเสียงเรียบนิ่มของพระวิญญาณบริสุทธ ชี้ให้เห็นว่า ถึง 
แมัพระวิญญาณบริสุทธิ0เคยตรัสกับพวกเขาหลายต่อหลายครง พวกเขายังคง "มีใจเกินท่ีจะรูสึก" และไม่/รพ 
ถึงพระคำของพระองค์ 
• เหตุใดเราจึงตองไวต่อความรูสึกเพื่อที่จะเขาใจการกระตุนของพระวิญญาณบรสุทธิ? 

ชี้ให้เห็นว่าพระวิญญาณบริสุทธิตรัสกับเราบ่อยๆ โดยความรูสึกสงบหรือสบายใจ หรือคำเสือนของพระองค์ 
อาจมาถึง โดยผ่านทางความรูสึกไม่สบายใจ 

• เราสามารถสูญเสียความสามารถที่จะรูสืกถึงการกระตุนของพระวิญญาณบริชุทธึ๋ได้อย่างไร? (โดยการเพิกเฉย 
ต่อการกระตุ้น โดยการปฏิเสธที่จะกลับใจ โดยการฟิงสิ่งที่คนอื่นพูดมากกว่า) 

พระวิญญาณบริอุ[ทธใหพรแกชวิตของเราได 

การสนทนา ตอนนี้ให้เขียนหัวข้อบนกระดานว่า 
บนกระดาน , ๙ 

สนทนาถึงวิธีต่างๆ ทพระวิญญาณบริสุทธิสามารถเป็นพรแก่ชีวิตของเราได้ จงแน่ใจว่าได้พูดครอบคลุม 
ถึงพรต่างๆ ที่เขียนไว ใชข้ออางองพระคัมภีร์หากพ่านตองการ ให้เยาวชนหญิงลอกจดสำคัญเหล์านลงบนการ์ด 
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เรื่องเล่า 

การสนทนา 

เร่ืองเล่า 

เล่าเรื่องต่อไปนี้เพื่อแสดงวิธีที่พระวิญญาณบรสทธิสไมารถเป็นพรแกํบรรดาผูที่ฟิงพระองค์ 

เมื่อเจนนี่กลับจากโรงเรียนในวันพฤหัสบด ี เธอพบว่าคุณพ่อคุณแม่กำลังคอยเขลอยู่ คุณแม่ของเธอพูดว่า 
ลุงคาร์ลของหนูเสียชีวิตเมื่อเชานี้ คุณพ่อกับคุณแม่จะไปอยู่กับปืามาร์กาเร็ตสักสองสามวัน จนกว่างานศพจะเสร็จ 
แม่เว่าเราวางใจหนูใหัหนูดูแลบานขณะที่เราไม่อยู่ จงโทรหาซิสเตอร์มาร์ตินถาหนูตองการความช่วยเหลอ" 

เมื่อคุณพ่อคุณแม่ของเธอขับรถออกไป เจนนี่!สึกส์นเตนเล็กนอย เธอชอบที่จะอยู่โดยไม่มีใครออกคำสั่ง 
เธออยากจะรูสึกว่ามีความรับผิดชอบ ดังนนเธอจึงอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบคณิตศาสตร์ โทรหาเพ่ือนหลายๆ 
คน ทานอาหารเยน จากนนก็ม่งอ่านเรื่องสำหรับชนเรียนภาษาอังกฤษของเธอใหัจบ 

เมื่อถึงเวลาเขานอน เธอเสืกเป็นทุกข์เล็กน้อย เธอไม่เคยอยู่ตามลำพังข์ามคนมาก่อน มองเข์าไปในความ 
มืด เธอเริ่มไดยนเสียงต่างๆฟิงเหมือนกับว่ามีคนพยายามที่จะงัดเข้าบานของเธอ หัวใจของเธอเตนแรง 
เธอมองไปที่นาฬิกาดูเหมือนหลายชั่วโมงเหลอเกินนับแต่เธอปีดไฟ เธอคุกเข่าสวดออนวอนสนๆ และเข้านอน 
แต่ดูตามนาฬิกาแล้วมันเพิ่งผ่านไปยี่สิบนาทีเท่านี้น 

ขณะที่เจนนี่สงสัยอย่างยิ่งว่าเธอจะทำอะไร เธอสวดออนวอนอย่างเงียบๆ เพื่อขอความช่วยเหลือจากพระ 
บิดาบนสวรรค์ เกือบจะทันทีนี้นเธอก็จำไดถึงเรื่องเกี่ยวกับประธานเดวิด โอ. แมคเคย ์ เม่ือท่านเป็นเด็กหนุ่มท่ี 
กำลังตกใจและสวดออนวอนขอความช่วยเหลือ แม่'มันจะยุ่งยากเธอไดลุกจากเตียงและคุกเข่าลงข้างเตียง เม่ือเธอ 
สวดออนวอน ความ!สึกเงียบยังคงอยู่ในหัวใจที่เตนแรงอย่างบาคลั่ง เธอกลับเข้านอน ทันใดนี้นเธลก็หลับไป 

วันรงขึนที่โรงเรียน เจนนี่เสึกสงบเงียบและพรอมสำหรับการสอบคณิตศาสตร์ 

• พรสองประการที่พระวิญญาณบริสุทธินามาสู่เจนนี่คออะไร? (ความทรงจำถึงบางสิ่งที่เธอเมาแล้ว และความ 
เสึกปลอบประโลม) 

"วิญญาณที่มีพลังแผ่ซ่านไปทั่วในงานศพเมื่อพิธีต่างๆ สำหรับมารดาสาวที่เสียชีวิตตอนคลอดใกล้จะเสร็จลง 
คำกล่าวสรรเสริญเป็นที่เกาะกินใจแต่หลายคนที่รวมกันอยู่ที่นั่นวันนนเสึกขมขื่น ฬร์ะบิดาท่ีรักบนสวรรค์ทรง 
ยอมใหัพรากชีวิตมารดาที่น่ารักไป ทิ้งครอบครัวที่มีลูกเล็กๆ สี่คนไว!หัฟอที่โศกเศราเพียงลำพังไดอย่างไร? 

"ในตอนทัายของพิธี บิดาหนุ่มลุกจากที่นั่งอย่างเงียบๆ และเดินไปที่แท่นพูด 'ผม!สึกถึงความโศกเศราและ 
ความห่วงใยของพวกท่าน, เขากล่าวเบาๆ ไเต่มีบางสิ่งที่ผมอยากจะบอกเพื่อให้พวกท่านสบายใจ ชั่วโมง 

ความมค่าควร 
1. กลับใจจากบาป 
2. เช่ือฟังพระบัญญ้ตของพระ 

ปิดาบนสวรรค์ 
3. สวดอ้อนวอนเพึ่อขอความ 

เป็นเพึ่อนก้บพระวํญญาณ 
บรสุทธ 

4. ทูลขอ1ในศร้ทธา 
5. ละท้ิงโลก 
6. ดำรงชวตอย่างชื่อสัตย์ต่อ 

พันธสัญญาบ้พตศมา 
7. ร้บการสอนได้ 

พร 
1. สอนทุกสงและนำทุกส์งมาส่ความ 

ทรงจำของเรา (ยอหน 14:26) 
2. แสดงถงส์งที่จะเกดขึ้นแก1เรา 

(ยอห์น 16:13) 
3. สอนความจรงของทุกสิง 

(โมโรไน 10:5) 
4. เป็นพยานถงพระปิดาและพระบุตร 

(ค.พ. 42:17) 
5. เป็นพระผู้ปลอบโยน 

(ยอห์น 14:16; ค.พ.42:1 6) 
6. เปิดเผยสิงต่างๆ ส่ความคดและ 

จตใจของเรา (ค.พ. 8:2) 
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แรกหลังจากภรรยาผมเสียชีวิต ผมไม่!วาผมจะทนอยู่ได้อย่างไร ผมจะดำเนินต่อไปโดยไม่มีเธอได้อย่างไร แต่ 
แลววิญญาณแห่งความสงบและแสนหวานเตมเปียมอยู่ในจิตวิญญาณของผม และนับแต่นี้นมาผมได้รับการ 
รับรองว่าทุกสิ่งจะเป็นไปด้วยด อย่ากังวลเกี่ยวกับพวกเรา พวกเราสบายด 

"วิญญาณแห่งการปลอบโยนเดียวกันนี้แผ่ซ่านไปที่การประชุม ทุกคนกลับไปบานด้วยความสบายใจ" 
(Spencer J. Condie, "Thy Constant Companion': The Promised Blessings of the 
Holy Ghost,"Ensign, Oct 1980, p. 33) 

การสนทนา ขอให้เยาาชนหญิงสนทนาว่าพระวิญญาณบริสุทธประทานพรแก,บิดาหนุ่มผู้นี้อย่างไร 

บทอจุป 
อ่านข้อความต่อไปนี้ะ 

ข้อความที่ยกมา "ไม่ว่ามันจะเป็นการปกป้องที่ฉับพลัน ความเสีกถึงพระคำพระองค์หรือสุรเสียงที่คนๆ หน่ึงไดยนจากการ 
อ่าน สิ่งเหล่านี้นมาจากพระผู้เป็นเจา ทงหมดนี้เป็นของประทานของพระวิญญาณที่ให้แก่ผู้ที่ได้รับพระวิญญาณ 
บริสุทธเม่ือครงบัพติศมา และยืนหยัดท่ีจะรับอิทธิพลของพระองค์" (ร. Dilworth Young, "How the Holy 
Ghost Can Help You," New Era, Oct 1971, p. 6) 

เสือนเยาวชนหญิงว่าความสามารถที่จะได้ยินเสียงเรียบนิ่มของพระวิญญาณบริสุทธขนอยู่กับความซื่อสัตย์ 
ของพวกเธอต่อพระบัญญัติของพระเจา หากพวกเธอฟ้งพระวิญญาณบริสุทธ การกระตุนของพระองค์สามารถ 
เป็นแหล่งแห่งการปลอบประโลม การทรงนำและเพื่อนที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เราไม่จำตองอยู่ลำพังเมื่อเรามีค่าควรที่จะ 
รับพระวิญญาณบริสุทธ 

การประอุกต์บฑเรยน 

ขอให้เยาวชนหญิงนำการ์ดกลับไปบาน แขวนไว้บนผนังและอ่านมันก่อนสวดออนวอนตอนกลางคน 
ทาทายพวกเธอให้แสวงหาพระวิญญาณบริสุทธิอย่างกระตอรือรนเพื่อเป็นเพื่อนของพวกเธอตลอดเวลา 
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การบรรลุบทบาทแห่ง 
สวรรค์ของสตรี 



การmนพบความสุขในศักยภาพ 
แห่งสวรรค์ของเรา 
วัตถุประสงค์ เยาวชนหญิงแตํละคนจะเข้าใจศักยภาพแหํงสวรรค์ของเธอและเรียนเวิธีที่จะพบควมสุขในนี้น 

การเตรียม 1. เชื้อเชิญสตรีตัวอย่าง (ควรเป็นผู้ที่แต่งงานในพระวิหารและมีครอบครัวแลว) ผู้ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้!ห้คำ 
แนะนำฐานะปุโรหิตให้พูดกับเยาวชนหญิงเกี่ยวกับความสุขของการเป็นสตรี ขอให้เธอเล่าความสุขและการ 
ทาทายบางอย่างท่ีเธอเคยประสบมา รวมถึงเม่ือครงเธออยู่ในวัยของเยาวชนหญิงให้ช้ืนเรียนฟิง เธออาจเล่า 
เก่ียวกับประสบการณ์และการเสือกเฉพาะอย่างท่ีช่วยเธออยู่ใกลชิดกับพระบิดาบนสวรรค์ รวมทงพรและความ 
สุขที่เป็นผลตามมา เธอควรเนนสิงความสุขของการเป็นสตรีในทุกช่วงอายู บอกเธอให้!ชเวลาประมาณยี่สิบ 
นาที ขอให้เธออนุญาตให้เยาวชนหญิงถามคำถามและแสดงความรูสีกของพวกเธอ 
หรือ 
ท่านอาจเชิญคุณย่า คุณยาย มารดา หรือสตรีสาวท่ีแต่งงานแลว ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้ให้คำแนะนำฐานะ-
ปุโรหิต ให้แสดงความรูสิกสิงความสุขในฐานะสตรีท่ีพวกท่านประสบอยู่ในเวลาน้ี อาจขอให้พวกท่านกล่าวถึง 
ความสุขท่ีได้รับเม่ืออยู่ในวัยของเยาวชนหญิง เนํนว่าเธอแต่ละคนมีเวลาห้าหรือหกนาที ท่านอาจเพิ่มเวลาให้ 
และส่งสัญญาณเม่ือหมดเวลา 

2. หากเป็นไปได้และท่านตองการทำอย่างน้ีน เตรียมสำเนาขำวสารจากฝ่ายประธานเยาวชนหญิงสามัญสำหรับ 
สมาชิกชื้นเรียนและผู้รับเชิญแต่ละคน 

เราฮามารถศนพบความอุ[ขในการตระหนักว่าเรา«ปีนใครแอะ*ราสามารถจะ«ปีนใครได 

แนะนำผู้พูดพิเศษหรือผู้พูดหลายคน และอธิบายว่าวันนี้ชื้นเรียนจะเรียน!เกี่ยวกับศักยภาพแห่งสวรรค์ของ 
พวกเธอในฐานะเยาวชนหญิง และความสุขที่มาจากการเป็นธิดาของพระผู้เป็นเจา บอกเยาวชนหญิงว่าพวกเธอ 
อาจถามคำถามและให้คำวิจารณ์หลังจากการพูด 
หลังจากการพูดและถามคำถามแลวจงแสดงความขอบคุณต่อผู้พูดหรือผู้พูดพิเศษ 

แสดงความรักต่อเยาวชนหญิงในช้ืนเรียนของท่าน บอกพวกเธอว่าท่านเสิกซาบซื้งต่อพลังและความกระสือ 
รือรนของพวกเธอเมื่อพวกเธอเข้าสู่โลกใหม่แห่งการเจริญเติบโต ยาสิงความสำคัญของการอยู่อย่างมีความสุข 
ในเวลาน้ีโดยทำการตัดสินใจอย่างถูกตอง และโดยการทำตามพระเยซูคริสต์เราตองทำส่ิงน้ีนเด๋ียวน้ีมิใช่ในอนาคต 
เมื่อปีญหาที่มีอยู่ของเราอาจได้รับการแกไข หรือเม่ือความฝืนและความปรารถนาของเราอาจเป็นจริงในโลกแห่ง 
การทดลองและการทำทายน้ี เวลาในอุดมคติเช่นนี้นอาจไม่เคยมาถึงความสุขและความสงบที่แทจริงเกิดขนได้ทุก 
ช่วงของชีวิตกับทุกคนที่ดำรงชีวิตตามที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงปรารถนาให้พวกเขาดำรงชีวิต 

ชี้ให้เห็นถึงวิธีที่พระกิตติคุณนำทางและเป็นพรแกํชีวิตของเราโดยการช่วยให้เราเข้าใจบทบาทและสักยภาพ 
แห่งสวรรค์ของเราในฐานะสตรี 

ขอแนะน่า 
สำหรับการ 
ด0าเน่นบทเรียน 
ผู้พูดรับเชิญ 
และ การสนทนา 

การแสดงความรักของครู 
และประจักษ์พยาน 
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เราฮามารถพบความธุ[ขไดในทุกขนตอนของชีวิต 

การนำเสนอของครู บอกเล่าถงความสุขของท่านต่อการเป็นสตรีและความเชื่อของท่านที่วำสตรีสิทธิชนยุคชุดทายสามารถ 
พบกับความสุขอันย่ิงใหญ่ไดไนทุกข้ันตอนของชีวิต 

ถ้าโอกาสอำนวยและบรรยากาศเหมาะสม ท่านอาจเชิญเยาวชนหญิงบรรยายสีงความสุขบางประการที่พวก 
เธอไดรับในฐานะเยาวชนหญิงสิทธิชนยุคสุดทาย 

บทสรุป 

การอำน อ่านการทาทายพิเศษที่ฝ่ายประธานเยาวชนหญิงสามัญมอบให้แก่เยาวชนหญิงแต่ละคน 
เพื่อนผู้เยาว่ทรักของเรา: 

ท่านไดรับพรและเป็นที่ชื่นชอบของพระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงพระชนม์อยู่ ในทุกวันน้ีโลกเต็มไปด้วยความ 
สวยงามและโอกาสต่างๆ- มากยิ่งกว่าช่วงเวลาใดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ หลายปีแห่งการเตรียมท่ีพิเศษ 
เหล่าน้ีจะเต็มไปด้วยการคนพบการแสวงหา การเติบโต การยดขยาย การเอื้อมออกไป และการเรียนรูแผนงาน 
ของพระเจา และส่ิงท่ีพระองค์ทรงคาดหวังจากเรา ธิดาของพระองค์ 

โลกใบเดียวกันนีเต็มไปด้วยความเสื่อมทรามและอิทธิพลชั่วราย ท่านจะถูกท้าทาย ถูกล่อลวง ถูกขัดขวาง 
และถูกโจมตีในทุกทางโดยแผนและการพูดโนมนาวของฝ่ายตรงขาม 

พระบิดาบนสวรรคของเราทรงรูทุกส่ิงและรูจักท่าน พระองค์ทรงม่ันใจและรศรัทธาว่าท่านจะใชหลายปีแห่ง 
การเตรียมน้ีในการเป็นลูกท่ีเช่ือฟิงของพระผู้เป็นเจา ผู้ซึ่งสามารถถูกปีนและทำให้เป็นรูปร่างสำหรับภารกิจและ 
จดม่งหมายพิเศษท่ีพระองค์ทรงประสงค์ให้ท่านบรรลุ จงสวดออนวอนเสมอ?จักพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอด 
ของท่าน ศึกษาพระคัมภีร์และพิจารณาหนทางที่แน่ชัดที่ท่านสามารถประยุกต์คำสอนในชีวิตของท่าน ดำรงชีวิต 
เพ่ือรค่าควรต่อพรของฐานะปุโรหิต จงรความสุขและเดินไปด้วยความเชื่อมั่นพรอมกับความปีติยินดีและการขอบ 
พระทัยในแสงแห่งพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ 

ท่านถูกลอมรอบด้วยคนมากมายที่รักท่านและตองการปกป้องและนำท่าน-เพื่อนๆ เจาหนาท่ีชนเรียน 
ผู้นำที่เป็นผู้!หญํ ฝ่ายอธิการของท่าน บิดามารดาและครอบครัวของท่านและเหนออื่นใดคอ พระเยซูคริสต์ และ 
พระบิดาบนสวรรค์ของท่าน 

ขอให้เราถูกรวมอยู่ในบรรดาผู้ที่ใส่ใจและรักพวกท่านอย่างมาก เราสวดออนวอนเสมอว่าท่านจะใด้รับพร 
และลูกทำให้แข็งแกร่งข้ืนในการเตรียมท่ีจะอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์อีก เพราะพระองค์ทรงเชิญให้ "คนทงหลาย 
มาสู่'พระคริสต์', (ค.พ. 20:59) "ลูกทำให้ดีพรอมในพระองค์ (โมโรไน 10:32) 

ด้วยความรัก 

ฝ่ายประธานเยาวชนหญิงสามัญ 
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ก ารค้นพบค ว ามสุข ในเ จล า นี้ 

วัตถุประสงค สมาชิกชนเรียนแต่ละคนจะ?สีกเปีนสุข ในการเป็นเยาวชนหญิงสิทธิชนยุคสุดทาย 

การเตรยม 1. แจกกระดาษและดินสอแก่สมาชิกชนเรียนแต่ละคน 
2. นำกระจกเล็กๆ -มา 
3. เตรียมโปสเตอร์หรอกระดาษแฝนใหญ่ๆ ที่เขียนขอความต่อไปนี้ของประธาน ฮาโรลด์ ปี. ลี "ความสุขมิได้ขน 

อยู่กับสิ่งที่เกิดขนภายนอกตัวท่านแต่ขื้นอยู่กับสิ่งที่เกิดขื้นภายในตัวท,าน" 
4. มอบหมายเยาวชนหญิงคนหน่ึงอ่านขอความช่ือ "การสราง" 
5. มอบหมายเยาวชนหญิงเสนอเร่ืองเล่า ขอพระคัมภีร์หรือขอความท่ียกมาตามท่ีท่านตองการ 

ข้อแนะนำ 
สำหรับการ 
ดำเนินบทเรียน 
อุปกรณ์การสอน 

การประเมินกิจกรรม 

บทนำ: ภาพสะทอน 

ส่งกระจกเล็กๆ ผ่านไปยังสมาชิกชนเรียน ขอให้หญิงสาวแต่ละคนคิดในใจเก่ียวกับคำถามเหล่าน้ี ขณะท่ี 
เธอมองดูภาพสะทอนของเธอในกระจกะ 
• ท่านเห็นอะไรในกระจก? 
• หญิงสาวท่ีท่านเห็นในกระจกมีความสุขหรือเปล่ไ? ทำไม? 
• หญิงสาวท่ีท่านเห็นเป็นหญิงสาวท่ีท่านอยากจะเป็นหรือไม่? 
• ท่านชอบอะไรในหญิงสาวที่ท่านเห็นมากที่สุด? 
• ท่านอยากจะเปลี่ยนอะไรในตัวหญิงสาวที่ท่านเห็น? 
• หญิงสาวท่ีท่านเห็นมีพรสวรรค์หรือพรอะไรบาง? 
• ท่านตองการอะไรสำหรับหญิงสาวที่ท่านเห็น? 

ความอุ๚สือ... 

แจกกระดาษและดินสอแก่สมาชิกชนเรียนแต่ละคน ให้แต่ละคนลากแสันแนวตงจากแนวกึ่งกลางหัว 
กระดาษลงมา และแบ่งเป็นสองคอลัมน์ "ความสุขและความปีติยินดีระยะยาว" และ "ความสนุกสนานและความ 
พึงพอใจชั่วคราว" อ่านรายการกิจกรรมต่างๆ ต่อไปนี้ให้ชนเรียนฟิงและบอกให้เด็กหญิงเขียนกิจกรรมลงใน 
คอลัมน์ที่พวกเธอคิดว่าอธิบายความรูสีกส่วนตัวของพวกเธอเกี่ยวกับกิจกรรมนี้นๆ ได้ดีท่ีสุด ท่านอาจตองการดัด 
แปลงรายการกิจกรรมให้เหมาะสมกับความสนใจและประสบการณ์ของสมาชิกชนเรียนและเขตทองที่ 

1. การว่ายนี้า 
2. การรับประทานของหวาน 
3. การช่วยเหลอบางคน 
4. การซื้อของ 
5. การได้คะแนนดในโรงเรียน 
6. การสวดออนวอน 
7. การประดิษฐ์บางส่ิง 
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บทที่ 

8. การเย็บปีกถักรอย 
9. การเดิน 
10. การดูแลเด็ก 
11. การทำความสะอาดบานหรืออพาร์ตเมนท 
12. การพูดลุยกับเพื่อน 
13. การอ่านพระคัมภีร์ 
14. การชนะการแข่งขัน 



15. การอ่านหนังสือท่ีดี 
16. การทำงานใหญ่สำเร็จ 
17. การหัเงเพลง 

18. การทำอาหารที่ชอบ 
19. การเตนรำ 
20.การบอกบางคนเกี่ยวกับพระกิตติคณ 

คำจำกัดความ 
และการสนทนา 

การสนทนาพระคัมภีร์ 

การสนทนาพระคัมภีร์ 

โปสเตอร์ 

การสนทนา 
บนกระดาน 

หลังจากเยาวชนหญิงเสร็จจากการประเมินกิจกรรมต่างๆ แลว ขอให้พวกเธอคิดถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้มี 
ความสุขและเติมลงในคอลัมน ์ เนนให้ชื้นเรียนฟิงว่ารายการและคำตอบของพวกเธอต่างกันออกไป เพราะทุกคน 
มีความสนใจไม่เหมือนกันและจะตอบสนองในวิธีที่ต่างกัน 

หระบิดาบนสวรรค์ทรงประสงค์ให้เรามีความชุข 

หลังจากสมาชิกชื้นเรียนทำการประเมินกิจกรรมเสร็จแลว ให้พวกเธอบอกคำจำกัดความของคำต่อไปนีะ 
ความสyกสนาน ความพึงพอใจ ความสุข ความปีติยินดี 

สนทนากับชื้นเรียนถึงความแตกต่างระหว่างความเสีกเหส่านี้และเชื่อมโยงเข้ากับการประเมินของพวกเ^อ 

ถามชื้นเรียนว่าพวกเธอจำได้ไหมถึงสิ่งที่พระบิดาบนสวรรค์ตรัสเกี่ยวกับความสุขและความปีติยินดี อธิบาย 
ว่า พระคัมภีร์ใชสองคำนี้สับเปลี่ยนกัน หลังจากสนทนาถึงความจำของพวกเธอแลว เขียนข้ออางอิงพระคัมภีร์ต่อ 
ไปน้ีบนกระดาน ให้เยาวชนหญิงบอกว่าข้ออางอิงเหล่าน้ีอยู่ท่ีไหนในงานมาตรฐาน และอ่านดังๆ ร่วมกันเน์นว่า 
พระบิดาบนสวรรค์ทรงประสงค์ให้เรามีความสุขและความปีติยินดี 

ขออางอิง: 2 ปีไฟ 2:24-25; ยอห์น 13:15,17 ; แอลมา 41:10 

• นี่เป็นความสุขที่ดูเหมือนว่าเราจะได้รับในเวลานี้ หรือเป็นบางส่ิงท่ีเราจะได้รับในอนาคตเท่าน้ีน ? 
นำคำตอบของชื้นเรียนไปสู่ความเข้าใจที่ว่าเยาวชนหญิงสามารถจะมีความสุขไดไนเวลานี้ และว่าพวกเธอ 

ควรเพียรพยายามเพื่อให้ได้รับความสุขในเวลานี้ 

• ใครมีความรับผิดชอบที่จะลูว่าท่านมีความสุขและความปีติยินดีในเวลานี้ 

เพื่อตลบคำถามนี ้ เชิญสมาชิกชื้นเรียนเปิดไปที่คำสอนและพันธสัญญา 58:27-28 และอ่านดังๆ เป็นวลี 
ที่ว่า "เพราะอำนาจอยู่ในเขา" ชี้ให้เห็นว่าเยาวชนหญิงแต่ละคนมีอำนาจที่จะนำความสุขมาสู่ชีวิตของตนเอง 

แสดงโปสเตอร์ที่มีข้อความของประธานฮาโรลด์ ปี. ลี "ความสุขมิได้ขื้นอยู่กับสิ่งที่เกิดขนภายนอกตัวท่าน 
แต่ขื้นอยู่กับสิ่งที่เกิดขนภายในตัวท่าน" สนทนาสนๆถึงความจริงแท่'ของข้อความที่ยกมาและวิธีที่ประยูกต์ 
ใชกับเยาวชนหญิงแต่ละคน 

อธิบายว่าถึงแม้เราจะมีอำนาจภายในที่จะควบคุมทัศนคติของเราบ่อยครงเราไม่มีความสุข ขอให้เยาวชน 
หญิงบอกเหตุผลว่าทำไมเราจึงไม่มีความสุข ขณะที่ชื้นเรียนตอบ เขียนคำตอบของพวกเธอบนด้านซ้ายของ 
กระดาน ปล่อยด้านขวาว่างไวเพื่อเขียนวิธีต่างๆ ที่จะเอาชนะความไม่เป็นสุข ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างเหตุผลดังกล่าว 

1. ไม่เชึ่อฟ้งพระเจ้า 
2. ไม่มเป้าหมายหรือจุดประสงค์ 
3. วิตกกังวลและกลัว 
4. มองตัวเองในแง่!'าย 
5. ไม่ประสบความลํทเร็จเลย 
6 ไม่มคนรักและไม่รักใคร 

เหตุผลส์าทรับmรไม่มความสุข 
7. ไม่พึงพอใจในชวิตครอบครัว 
8. ไม่มเพฺอน 
9. โดดเดี่ยวเงยบเหงา 
10. เห็นแก่ตัว 
11. มสัมพันธภาพที่ไม่ดกับ 

พระบิดาบนสวรรค์ 
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เราสามารถมความอุ[ขในทอานื้ 

• ในฐานะเยาวชนหญิงแห่งสิทธิชนยุคสุดทาย ท่านทราบหรอไม่ว่ามีอะไรที่สามารถช่วยท่านเอาชนะเหตุผล 
แต่ละอย่างของการไม่มีความสุข และได้รับความสุขมากข้ืน? 

ให้เยาวชนหญิงพัฒนาส่ิงต่างๆ ที่พวกเธอสามารถทำได้เพื่อช่วยพวกเขอพบกับความสุขในเวลานี้ เติมคำ 
ตอบของพวกเธอให้เต็มบนกระดาน แลวให้เยาวชนหญิงเขยนลงบนด้านหลังของกระดาษ นำกิจกรรมนี้เพื่อช่วย 
พวกเธอรูสีกสิง?!วามสุขของการเป็นเยาวชนหญิงสิทธิชนยุคสุดทายในปีจจุบัน นำการสนทนาไปในทางบวก 
เนนขอบข่ายเนอหาต่อไปนี้: 

1. เยาวชนหญิงเป็นบุคคลที่รักและมีคำต่อพระบิดาบนสวรรค์และครอบครัวของเธอ 
2. เยาวชนหญิงแต่ละคนมีบางสิ่งที่จะแบ่งปีนเพื่อสามารถช่วยเหลอคนอื่นได้ 
3. เยาวชนหญิงแต่ละคนสามารถพัฒนาพรสวรรค์ในวิธืท่ีสามารถนำความพึงพอใจท่ีแทจริงมๅส่เธอ 
4. เยาวชนหญิงแต่ละคนมีอำนาจและความรับผิดชอบท่ีจะเปล่ียนแปลง และนำชีวิตของพวกเธอไปในทางที่ 

ชอบธรรมและมีความสุข 
5. เยาวชนหญิงสิทธิชนยุคสุดทายมีโอกาสและความช่วยเหลอพิเศษที่จะทำให้เปืาหมายเหล่านี้สำเร็จ 

สรุปว่าความสุขและความปีติยินดีควรกลายเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตพวกเธอในเวลาน้ี มิใช่เป็นเพียงสิ่งที่คาด 
หวังว่าจะมีในอนาคต 

ขอความท่ียกมา ให้เยาวชนหญิงท่ีได้รับมอบหมายไวก่อนแลวอ่านขอความท่ียกมาต่อไปน้ี เพ่ือช้ีให้เห็นส่ิงท่ีนำความสุขมา 
ส่เราแต่ละคนในเวลานี้ โลกเต็มไปด้วยส่ิงท่ีสวยงามซ่ึงสามารถและควรทำให้เราแต่ละคนมีความสุข 
การสราง 

"ในการเร่ิมต,น (แต่มิใช่การเริ่มตนจริงๆ เป็นเพียงช่วงหนึ่งของการเป็นอย่ของเรา) ขาพเจา เรียนรูเกี่ยวกับ 
แผนของพระบิดาบนสวรรค์ สำหรับข้าพเจาและพี่นองชายหญิงทางวิญญาณของขาพเจา พระบิดาท่ีรักผู้ทรงสูงส่ง 
สิพ?อม และบริสุทธ พระองค์ทรงปรารถนาให้เรามีโอกาสท่ีจะดำเนินตามวิถีของพระองค์ พระเยซูพระบุตรหัวปี 
พี่ชายคนโตของเราทรงจัดระเบียบโลกนี้ซึ่งเราสามารถอาศัยอย่ เจริญเติบโต และเรียน?ที่จะรักและดูแลมัน 
อย่างดี มันเป็นประสบการณ์ที่ย่งยากในโลกของมนุษย์ที่ไม่ดีพรอมและกฎที่ไม่เปลี่ยนแปลง และเราตองเสือก 
ถาหากเราจะตามพระองค์ 

"และดังนัน...ข้าพเจ้าพูด 1ช ข้าพเจ้าจะเสือกและข้าพเจ้ารอคอยวาระของข้าพเจ้า 

"[พระเยซู] ทรงเร่ิมทำโลกน้ีสำหรับข้าพเจ้าและท่าน ซึ่งเป็นลูกๆ ของพระบิดา และวันหน่ึงข้าพเจ้าออก 
จากท่ีแห่งหน่ึงท่ีซ่ึงเด๋ียวน้ีข้าพเจ้าจำท่ีน้ีนไม่ได้ เพ่ือมาอย่ท่ีน่ี เพ่ือเร่ิมความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตของข้าพเจ้ากับ 
แผ่นดินโลก 

"ในความสดใสท่ียังไม่มีความเข้าใจน้ีนคือวัยเด็ก มีการรับรูความงามขนแรก-กลิ่นของยูคาลิปตัส การเผชิญ 
กับทะเล ดวงอาทิตย์และทรายครงแรกและละอองหมอก-หยดลงบนหนาข้าพเจ้า ผื้ง ดอกไมั และตนสนเอน 
ไปมาตามลม 

"และเมื่อข้าพเจ้าเติบโตขื้น โลกกลับเป็นส่ิงอัศจรรย์มากข้ีน และในส่วนลึกภายใน เร่ิมสรางความเจ็บปวด 
อันแสนหวานและอบอุ่นนั่นคือความรักของแผ่นดินโลก 

การสนทนา 
บนกระดาน 
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"[พระเยซู] สรางแสงสว่างซึ่งให้แสงสีเงินอันนุ่มนวลยามราตร ี และสรางรูปแบบของเงาในสายลม-แสง 
สว่างสีนาเงินทอง และแดดอ่อนของอาทิตย์ยามฤดูใบไม้ผลิ-และแสงสว่างที่แพร่กระจายจากสีแตงอ่อนไปสีสัม 
สีทองและขจัดสีดำเขมนนซึ่งคอกลางคนออกไป-พระอาทิตย์ขึน และขาพเจามีตาที่จะเห็น 

"และพระองค์ทรงสรางลมเพื่อพัดเบาๆ ผ่านใบไม้นับพัน นาไหลส่องประกายระยิบระยับส่งเสียงดังและไหล 
ไปตามทางลงส่ทะเล และนกทำให้บรรยากาศยามเชาเต็มไปดวยเสียงขลุ่ยอันแผ่วเบา และขาพเจามีหูที่จะไดยน 

"พระองค์ทรงสรางมอเพื่อสัมผัสอันอบอุ่นนั่นคอ คุณสบายดีหรอ?' หรอว่า ผมจะช่วยคุณ' หรอว่า 'ผมเร่ิม 
รักคุณแลว, และสรางตาเพื่อพูด เพื่อคูนอกเหนอคำพูด เพื่อเขาใจ เพื่อค์นพบ 

"พระองค์ทรงประทานหัวใจซ่ึงมองเห็น ไดยน และ!สึกถึงแผ่นดินที่พระองค์ทรงสราง และสีกเขาไปภายไน 
ขาพเจา ความรักของแผ่นดินโลกพรั่งพรูออกมา พระองค์ทรงประทานนั่าตาแห่งความปีตยินดีให้หลั่งไหลออกมๆ 

"ฟานมีส่ิงเหล่าน้ีด้วย มันเปีนของประทาน-พรที่เกินกว่าความสามารถของเราจะได้รับ 
"และสักวันหนึ่งเมื่อขาพเจาเห็น [พระเยซู] อีกครงและพระบิดาของขาพเจ้าทรงยินดีตอนรับขาพเจากลับไป 

ขาพเจ้ากับคู่ของขาพเจ้าหวังว่าเราจะสามารถเริ่มแนวโนมของโลกแบบเดียวกันนี้ และลูกๆ ของเราจะหันความ 
หวานเย็นของแสงยามเชาไปส่สวรรค์ของแผ่นดินโลกของพวกเขาด้วยตาที่เปีนประกายระยิบจากนาตาอันแาดจาn 
ความรักของแผ่นดินโลกและกล่าวว่า ขอบพระทัย พระบิดา' (Ann Busath, "Creation,"Improvement Bra, 
Sept 1967, p. 56) 

บทสรุป 

แสดงประจักษ์พยานของฟานถึงความสำราญของการเปีนผูที่มีความสุขในเวลานี้ และถึงความสุขที่มาจาก 
การซึ่อสัตย์ต่อมาตรฐานของเยาวชนหญิงสิทธิชนยูฅสุดทาย จงกระตอรอรนและสนับสนุนเยาวชนหญิงให้รับภาระ 
ความรับผิดชอบเพื่อความสุขของตนเองเดี๋ยวนี้ 

การประยุกต์บท!รยน 

ให้สมาชิกชนทียนเลอกหนึ่งหรอสองวิธีที่จะช่วยพวกเธอค์นพบความสุขในเวลานี้ แนะนำพวกเขอให้เลือก 
หนึ่งหรือสองหัวขอที่พวกเธอจะม่งทำในระหว่างสัปดาห์ที่จะถึงน 
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วัตถุประสงค์ เยาวชนหญิงแต่ละคนจะชื่นชอบกับความสุขที่มาจากการดูแลบานมากขี้น 

การเตรยม นำกระดาษและดินสอมาให้สมาชิกชนเ1ยนแต่ละคน 

ขอแนะน0า 
สำหรับการ 
ดำเนินบทเรียน 
การสำรวจงาน 

การสนทนา 
การน0าเสนอของครู 

เรื่องเล่า 

การดูแอบานเปนความรับผดชอบที่สำคัญแอะสักดสิทธิ 

ขอให้เยาวชนหญิงแต่ละคนจินตนาการว่าเธอได้งานใหม ่ ขณะท่ีพ่านอ่านรายละเอียดของงานต่อไปน้ี ให้ 
เยาวชนหญิงยกมือขนเมื่อลักษณะพิเศษของงานนี้นดึงดูดใจพวกเธอ 
รพละเอียดของงาน 

1. พ่านจะดำเนินการบางสิ่งให้สำเร็จอย่างคุมคา ซึ่งจะสามารถทำให้เกิดความสุขแก่ผูที่อยู่รอบๆ พ่าน 
2. พ่านจะช่วยเลอกสภาพการทำงาน และสรางบรรยากาศอันน่าพึงใจสำหรับผูอ่ืน 
3. พ่านจะช่วยควบคุมคำใชจ'าย 
4. พ่านจะตัดสินว่าจะทำงานอะไร งานนี้นจะเสร็จเมื่อใดและจะเสร็จได้อย่างไร 
5. พ่านจะจัดเวลา 
6. พ่านชอบที่จะอยู่รอบๆ ทุกคนในองค์กร และจะมีโอกาสทำให้พวกเขาพึงพอใจ 
• งานท่ีกล่าวนีสือละไร? (การดูแลบาน หรอสตรีที่ดูแลครอบครัวของเธอ) 

อธิบายว่าการดูแลครอบครัวเป็นความรับผิดชอบหนึ่งที่เราได้รับ พระบิดาบนสวรรค์ทรงประสงค์ให้ชาย 
และหญิงทุกคนให้ความสำคัญแก่บาน คํสมรสและครอบครัวของพวกเขามากที่สุด ครอบครัวของเราเป็นส่วน 
หนึ่งของภารกิจแห่งสวรรค์ของเรา 

เชิญเยาวชนหญิงสังเกตการอุทิศของมารดาที่แสดงไวในเรื่องต่อไปนี้ะ 

"ขาพเจาถอว่าความรักของบิดามารดาเป็นเรื่องธรรมดาเช่นเดียวกับวัยรุ่นส่วนมาก ขาพเจาไม่เคยสนใจเลย 
กับเวลา ความพยายาม เงิน หรอความอดทนเหลือคณานับที่พวกพ่านมอบให้ขาพเจ้า โดยเฉพาะอย่างย่ิงกับ 
มารดาผูซึ่งอยู่ในกรณีนี้ 

"เวลานี้ลูเหมือนว่าทุกครงข้าพเจ้าไม่พอใจมารดาข้าพเจ้า ไม่พอใจสิ่งที่เธอเสนอ สิ่งที่เธอขอให้ข้าพเจ้าทำ 
สิ่งที่เธอเล่าเกี่ยวกับชีวิตวัยเด็กของเธอ ข้าพเจ้าไม่พลใจข้อเท็จจริงที่ว่าในฐานะลูกคนโตในจำนวนลูกเจ็ดคน 
ข้าพเจ้าตองรับผิดชอบทงหมด ข้าพเจ้ารูสิกอย่างนี้น ข้าพเจ้ามีหน้าที่ที่จะวางแบบอย่าง-คำที่ข้าพเจ้าเริ่มจะเกลียด 
ที่จะนำทาง ที่จะทดลองสิ่งต่างๆ และกัาวไปส่ปิญหาต่างๆ เพ่ือว่าทางนนจะปลอดภัยสำหรับลูกคนอ่ืนๆ ที่จะ 
ทำสิ่งที่พวกเขาควรทำ ข้าพเจ้าจำได้ว่าข้าพเจ้าไม่พอใจนี้าเสียงของมารดาที่เรียกให้ข้าพเจ้าช่วยเหลือเธอ ถอยคำ 
เหล่านนผดออกมาจากความคิดของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าสามารถได้ยนนี้าเสียงนี้นแมในเวลานี้: 
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">ไริสต้ี ช่วยแม่จัดอาหารหน่อย' 
น้องฝาแฝดอยากทำความสะอาดรองเท้า, 

"'ค,ริสต้ี ซูกับเกกำลังทะเลาะกัน ลูกจะทำอะไรสักอย่างไหม?" 
"ไเนนซ่ีต้องการความเอาใจใส่บาง ลูกอ่านหนังสือให้น้องฟิงหน่อยได้ไหม?' 
"ข้าพเจ้า!สึกอยากจะพูดว่า 'ไม่' เสมอๆ แต่แน่นอนว่าขาพเจ้าไม่พูด 

"แล'วเดอนกันยายนก็มาสิง และข้าพเจ้าไปโรงเรียน โรงเรียนนำแสงสว่างลันโชติช่วงมาส่ช่วิตทงหมดในวัย 
เยาว์ของข้าพเจ้า ที่นั่นเป็นที่ๆ บิดามารดาของข้าพเจ้าพบกัน ที่นั่นฟานตกหลุมรักและแต่งงานกัน ที่นั่นข้าพเจ้า 
เกิดมา ดังนั่นข้าพเจ้าจึงเแารอคอยอย่างกระวนกระวายที่จะไป สำหรับข้าพเจ้า มันเป็น "บาน" 

"แต่ในเวลาน่ัน ในเดอนกันยายน เป็นเวลาที่ข้าพเจ้าอยากออกไปจากบาน-บานที่แท้จรงของข้าพเจ้ามาก 
กว่าเวลาใด แต่ทว่าเมื่อเวลาผ่านไปและข้าพเจ้าได้อ่านจดหมายของมารดาชึ่งเลำใหฟิงเกี่ยวกับสิ่งที่พ่านได้ทำวัน 
ต่อวันส่วนสิกภายในข้าพเจ้าเริ่มตระหนักว่าเธอได้ให้เวลา เงิน ความพยายาม และความคิดทงหมดแกลูกๆ ของ 
เธอ ข้าพเจ้าเรียน!ว่าการประชุมทุกครง การ1ช้ือ'ของทุกครง การทำความสะยไดบานทุกคร้ัง และการสอนทุกคร้ัง 
โดยแท้แลวทุกๆ สิ่ง-เกี่ยวข้องกับการรับใชครอบครัวทงทางตรงและทางออม และทงหมดนข้าพเจ้าได้เรียน! 
อย่างชาๆ และอย่างละเลียดอ่อนว่า ข้าพเจ้าเข้าใจอย่างชัดเจนว่าความ!อย่ที่นั่น 

"วันหนึ่งข้าพเจ้ากลับจากชั่นเรียนตอนเชามาที่พัก และพบจดหมายฉบับหน่ึงจากมารดา เป็นจดหมาย 
ธรรมดาที่เต็มไปด้วยข่าวสารของบาน เล่าว่าฝาแฝดเดฟและแดนได้ท้ิงกระดาษชำระทงมวนลงในถังชักโครก 
เลอะเทอะไปหมดขณะที่มารดาเตรียมพรอมจะออกไปประชุมสมาคมสงเคราะห์ เล่าสิงเร่ืองท่ีตองหาเวลาตัด 
ผมให์แซนดเล่าสิงเร่ืองท่ีตองพาแนนซ่ีไปเรียนเต้นรำ เฝืาดูเธอ และแสดงความภาคภูมิใจในเธอ 

"มันเป็นเพยงจดหมายปกติธรรมดาท่ีมีมาทุกวัน แต่ข้าพเจ้าอ่านไปสิงหน้าสองอย่างหวาดผวา เมื่อทันใด!ณ 
ความ!สึกหนึ่งเริ่มก่อขนในใจข้าพเจ้าและแฝขยายไปทงร่าง มันเป็นเหมือนพระอาทิตย์ที่โผล่ออกมาจาก[ไอน 
เมฆแพร่กระจายแสงของมัน ชั่วขณะนั่นข้าพเจ้าได้เห็นตัวจริงของมารดาของข้าพเจ้า บุคคลที่-ไม่เห็นแก'ตัว เต็ม 
ไปด้วยความรัก ผูที่ทำเพื่อข้าพเจ้ามากกว่าคนอื่นใด และยังเป็นผูท่ีข้าพเจ้าให้ความสำคัญน้อยท่ีสุต 

"ข้าพเจ้าท้ิงตัวลงบนเตียง รองไห รองไหดีใจกับการคนพบในช่ัวขณะน่ัน รองไหอย่างไม่รความสุขเน่ึอง 
จากความอกตัญณูของข้าพเจ้า และมันทำใหมารดาของข้าพเจ้าเจ็บปวดอย่างไม่ต้องสงสัยมากแค่ไหน ข้าพเจ้า 
เขียนจดหมายฉบับหนึ่งถึงพ่านทันที และบอกพ่านสิงความรักและความซาบซงท่ีข้าพเจ้ามีต่อพ่าน มันเป็น 
จดหมายท่ีไม่ดี แต่จริงใจ และเธอก็เขียนตอบมาทันทีเช่นกันว่า: 

คริสต้ีลูกรัก แม่อ่านจดหมายของลูกแลว มันทำให้แม่รองไห้" (Kristine Walker, "I Found My 
Mother,"Atew Era, Oct. 1974, p. 27) 

การสนทนา • เหตุใดจึงสำคัญสำหรับเยาวชนหญิงทุกคนที่จะแสดงความขอบคุณและเข้าใจบทบาทของมารดาของเธอใน 
ฐานะแม่บาน? 

การนำเสนอของครู อธิบายว่าเราแต่ดะคนสามารถพบกับความสุขเช่นเดียวกับมารดาของคริสตี้ได้ ความพึงพอใจส่วนบุคคล 
ที่มาสู่แม่บานที่!ว่าเธอกำลังอุทิศเพื่อความสุขของครอบครัวจะหนุนใจเธอให้ทำกิจกรรมประจำวันของเธอได้ 
เม่ือสมาชิกในครอบครัวแสดงความกตัญณู เธอจะ!สึกพึงพลใจมากขน 
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การลูแอบาน เป็นมากกว่าการลูแองานบาน 

อธิบายว่าการดูแลครอบครัวเก่ียวของกับกิจกรรมต่างๆ อย่างกว้างๆ ซึ่งสำคัญทั้งหมด แน่นอนว่าการดูแล 
รักษาบานให้สะอาดและการดูแลความตองการทางกายภาพของสมาชิกครอบครัวสำคัญมาก อย่างไรก็ตามมีอีก 
ด้านหนึ่งที่สำคัญต่อการดูแลบาน ตามท่ีชิสเตอร์เบลล' เอส. สแปฟฟ่อร์ด อดีตประธานสมาคมสงเคราะห้สามัญ 
ชี้ให้เห็นว่า: 

"ในทัศนะฯองข้าพเจ้า การดูแลบานแบ่งเป็นสองหลักใหญ่ๆะ การดูแลบานและการดูแลงานบาน การดูแล 
บานนับรวมถึงคุณคำทางวิญญาณ: ความรัก ความสงบ เสถียรภาพ ความปรองดองของสมาชิกในครอบครัว 
ความมั่นคง ทำให้เป็นสถานที่แห่งการพักพิงที่ซึ่งสมาชิกในครอบครัวสามารถถอยห่างออกจากโลกที่สับสน 
ว่นวายและคนพบความเข้าใจและการกลับมีพลัง ลักษณะพิเศษของบานคือความเงียบ มันพิสูจน์ให้เห็นรสนิยม 
ขนบประเพณีท่ีดีและความสภาพเรียบรอย ชาย หญิง และเด็กๆ จะมีการอุทิศท่ีเหมือนๆ กันเพื่อทำให้บานและ 
ชีวิตครอบครัวดี และมีส่วนในประโยชน์ท่ีได้รับ 

"การดูแลงานบานเกี่ยวข้องกับงานการดูแลรักษาบานให้สะอาด เป็นระเบียบและมีการจัดการดี สิ่งนี้รวมถึง 
การจัดการด้านการเงิน บ่อยครงความลมเหลวในการจัดการด้านการเงินจะกลายเป็นแหส่งของความไม่ปรองดอง 
ของครอบครัว" (Bell ร. Spafforc\A Woman's Reach [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1974], 
pp. 2 4 - 2 5 ) 

• งานบานและการดูแลบานสัมพันธ์กันอย่างไร? ทั้งสองอย่างนี้สามารถนำรางวัลมาให้ได้อย่างไร? 

ให้เยาวชนหญิงบรรยายถึงบานที่กำลังพัฒนาคุณคำทางวิญญาณ ให้พวกเธออธิบายด้วยว่าเหตุใดทักษะ 
บางอย่างเช่นการจัดการเงิน หรอการเตรียมอาหารจึงสำคัญในการสรางบานท่ีพระวิญญาณของพระผูเปีนเจาจะ 
สามารถสถิตอย่ได้ 

เยาวชนหญิงสามารถ!ปีนแม่บานในเวอานี้ได 

การสนทนา • ฟานจะเป็นแม่บานในบานของท่านขณะน้ีได้อย่างไร? 
บนกระดาน ท่านอาจตองการเขียนคำตลบบนกระดาน แน่ใจว่าสิ่งที่เขียนลงไปได้รวมเอาความคิดที่กล่าวไวไนข้อความ 

ที่ยกมาข้างตนด้วย 
กิจกรรมกลุ่มเล็ก แบ่งเยาวชนหญิงออกเป็นสองกลุ่ม ให้ปัญหากลุ่มละหนึ่งข้อ ขอให้พวกเธอสนทนากันและเตรียมคำ 

แนะนำที่ถูกตองเพื่อแก้ไขปีญหาและทำให้งานที่จำเป็นบรรลุ ขอให้พวกเธอบอกถึงแหล่งท่ีให้ความช่วยเหลือ 
เตรียมกระดาษและดินสอไวจดข้อความ 

งาน 1 
ท่านกลับจากโรงเรียนพบคุณแม่กำลังปวยด้วยอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรง นองคนเล็กกำลังรองไห้ นอง 

ชายสองคนกำลังทะเลาะกัน และบานก็สกปรกเลอะเทอะ อีกไม่นานคุณฟอของท่านจะกลับมารับประทานอาหาร 
ท่านจะทำอะไรเพื่อสรางบรรยากาศทางวิญญาณในบานของท่าน? ท่านจะดำเนินการอย่างไร? 

งาน 2 
คุณแม่ของท่านจะกลับมาไม่ทันเวลาอาหาร และคุณแม่ได้ขอรองให้ท่านวางแผนม้ืออาหารท่ีสมดลข์ตาม 

หลักโภชนาการให้กับสี่คนในครอบครัว เล่าว่าท่านจะเลือกและเตรียมแต่ละอย่างตามรายการอาหารอย่างไร 

การนำเสนอของครู 

ข้อความที่ยกมา 

การสนทนา 
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อธิบายว่าพ่านจะวางแผนเวลาอย่างไรเพื่อให้ทุกสิ่งเสร็จพรอมกัน 

ให้เวลาสองสามนาทีแก่เยาวชนหญิงเพื่อแก่ไขปีญหา จากนั่นขอให้แต่ละกลุ่มเสนอคำแนะนำแก่ชันเรียนขอ 
ให้สมาชิกช้ันเรียนทุกคนตงใจฟิงการนำเสนอของแต่ละกลุ่ม หากจำเป็นตองเพิ่มเติม พ่านสามารถเสริมได้ 

การนำเสนอของครู อธิบายว่าถึงแมเธอยังมิได้จัดการบ้านของเธอเอง เยาวชนหญิงยังคงเป็นแม่บานและยังคงสามารถทำให้ 
บรรยากาศภายในบานดีขนได้ วิธีที่เธอทำสามารถนำความสุขอันยิ่งใหญ่มาสู่ครอบครัวของเธอ หากรเวลาพ่าน 
อาจตองการเล่าเร่ืองต่อไปน้ี ซึ่งเล่าโดยมารดาผูหนึ่งะ 

เรื่องเล่า "เม่ือคาเรนกลับจากวิทยาลัยช่วงวันหยูดระหว่างเทอมหน่ึงสัปดาห์ เราได้ทำหลายส่ิงท่ีสนุกสนานร่วมกัน เรา 
ซื้อของ เยี่ยมเยียน เปิดเผยความลับของกันและกัน เย็บชุดเสือกางเกงใหม่ หางานทำ และทำกิจกรรมหลายอย่าง 
ร่วมกันอย่างสนุกสนานเป็นครอบครัว 

"การดูแลงานบานถูกเพิกเฉยไปบางเพราะมืสิ่งที่สำคัญมากกว่า แมมิได้ดูดฝ่;นห้องครอบครัวและอุปกรณ์ตัด 
เย็บถูกทิ้งเกลื่อนกลาด 

หน่ึงสัปดาห์ผ่านไปอย่างรวดเร็ว วันพุธเวลาบ่าย 5 โมงเย็น เพื่อนๆ ของเธอมาหาและรับเธอกลับไป 
วิทยาลัย ขาพเจ้ามีนัดบ่าย 3 โมง ขาพเจ้าจึงจูบลาเธอและลอกไป โดยหวังว่าเธอจะอยู่ท่ีบ้านเพ่ือรอรับนองชาย 
เมื่อพวกเขากลับจากโรงเรียน และดูแลนองจนกว่าคุณพ่อจะกลับจากทำงาน 

"หลังจากขาพเจ้าลอกไปตามนัดไม่นาน เพื่อนๆ ของคาเรนโทรมานอกว่าจะขอเล่ือนไม่มารับเธอจนถึง 3 
พ่ม คาเรนเก็บเสื้อผาใส่กระเป้าเรียบรอยแลว เธอจึงพบว่าเธอมีเวลาว่างสี่ชั่วโมง เธอนั่งที่เปียโนกับสจ้วตและ 
ช่วยเขาฝึกหัด เธอน่ังท่ีนันไดคุยกับโรเจอร์ขณะท่ีช่วยเขาพับหนังสือพิมพ์สำหรับงานจัดเก็บกระดาษของเขา เธอ 
จัดโต๊ะและเตรียมอาหารให้พรอมสำหรับเสิร์ฟเมื่อคุณฟอกลับจากทำงานและพยายามแสวงหาโอกาสช่วย 
เหลือนองชายของเธอ หลังจากนันก็ทำความสะอาดห้องครัว 

"หลังจากคุณฟลและนองชายไปร่วมคนกิจกรรม คาเรนก็เก็บรวบรวมอุปกรณ์ทำความสะอาดและเคร่ืองดูด 
ฝ่นและทำให้ห้องครอบครัวที่สกปรกเลอะเทอะกลับเป็นห้องที่สวยงาม จากน่ันเธอก็มีเวลาอีกหน่ึงช่ังโมง เพ่ือทำ 
ความสะอาดห้องน่ัา 

"คาวันนั่นเมื่อขาพเจ้ากลับจากนัดหมาย ขาพเจ้าลงไปชั้นล่างเพื่อลูลูกชาย ขณะขาพเจ้าเดินผ่านห้องครอบ 
ครัว เห็นห้องน่ัาและห้องครัว ข้าพเจ้ารูสีกภาคภูมิใจเป็นพิเศษ 

"เมื่อขาพเจ้ากับสามีคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ เรามองยอนกลับไปถึงความจริงเมื่อเธอเติบโตขน บ่อยครงคาเรน 
จะเป็นแม่บ้าน เราจำได้หลายครงเราจะพบเธอกำลังทำคุกกกับบ้องชายเล็กๆ ของเธอในห้องครัวเราจำได้ว่าเม่ือ 
คริสต์มาสท่ีผ่านมาเธอซ้ือผามาช้ินหน่ึง และแบบ เธอทำให้ข้าพเจ้าบ่ระหลาดใจด้วยกระโปรงยาวท่ีสวยงาม 
ข้าพเจ้าสวมกระโปรงนั่นอย่างภาคภูมิใจ เด็กหญิงท่ีน่ารักท่ีมีการมองชีวิตอย่างมีความสุข เธอช่างเพ่ิมความงาม 
ให้แก่ครอบครัวของเราเสียน่ีกระไร" 

การสนทนา • คาเรนนำความสุขมาสู่บ้องชายของเธอ สู่คุณพ่อ สู่คุณแม่ด้วยวิธีใด? 
• การดูแลบ้านสามารถนำพ่านใกลชิดครอบครัวมากขื้นอย่างไร? 
• ความสะอาดและความมีระเบียบสนับสบุนให้สมาชิกครอบครัวทำดีท่ีสุดอย่างไร? 
• เหตุใดความรูสืกท่ีดีจึงมาสู่ครอบครัวสู่บ้านท่ีสะอาด? 
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• บานที่ได้รับการลูแลอย่างสีสะทอนให้เห็นถึงความรักที่สมาชิกครอบครัวฐต์อกันอย่างไร? 
• การดูแลบานเพิ่มบรรยากาศทางวิญญาณให้แก่บานอย่างไร? 

อธิบายว่าบานท่ีเป็นระเบียบได้รับการดูแลอย่างดี และบานซึ่งเชื้อเชิญพระวิญญาณของพระเจ้าสรางความ 
เชื่อมั่นและความภาคภูมิใจให้แก่ผูที่อาศัยอย่ที่นั่น พวกเขา!สกสบายใจและสงบมากขน อีกทั้งเป็นที่ซึ่งศรัทธา 
และประจักษ์พยานของพวกเขาเติบโตขี้นได้บานดังกล่าวทียกรองความพยายามของทุกคนที่อาศัยอย่และสะทอน 
ความห่วงใยท่ีสมาชิกครอบครัวมีให้กัน มนสือบานท่ีแสดงให้เห็นถึงความอุตสาหะและการทำงานหนํก 

กิจกรรมชนเรึชนทื่เป็นไปได้ 

พ่านอาจตัดสินใจร่วมกับฝ่ายประธานชนเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมการลูแลบานระหว่างสัปดาห์'ที่จะช่วยสมาชิก 
ในชื้นเรียนเรียน!ทักษะใหม่ๆ และมีประสบการณ์ความคิดทางบวกของการดูแลบาน ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำบาง 
ประการ (ขอการอนมัติจากผูนำฐานะปุโรหิตก่อนเชิญผู้พูดรับเชิญ)ะ 

1. เชิญผู้เชี่ยวชาญสอนวิธีเปลี่ยนหัวก๊อกไขนี้าของเครื่องซักผา เปล่ียนฟิวส์ ซ่อมปลั๊กไฟฟ้า ขจัดส่ิงอุดตันพ่อ 
หรออ่างลาง หรอการแขวนภาพ 

2. เรียน!เทคนิคที่ถูกตองของการซ่อมแซมเสื้อผาอย่างง่ายๆ และจัดงานเย็บปีกร่วมกับสมาชิกชื้นเรียน 
3. เชิญผู้เชี่ยวชาญสอนการใชสี แบบ และเนื้อผาในเสื้อผา และนำขอมูลนี้ไปใช่ไนการวางแผนเกี่ยวกับ 

เส้ือผ้า 
4. เชิญผู้เช่ียวชาญสอนส่ิงท่ีควรจะลูเม่ือซ้ือผ้าหรือเส้ือผ้า วิธีอ่านและทำความเขาใจฉลาก และวิธีดูแลเนื้อผ้า 
5. เชิญมารดาคนหน่ึงสอนวิธีอาบน้ีา แต่งตัว เปลี่ยนผ้าออม ปือนลาหารและดูแลเด็กเกิดใหม่และเด็กเล็กๆ 

รวมถึงวิธีปลอบเด็กทารกที่งอแง 
6. เชิญผู้เชี่ยวชาญสอนชื้นเรียนเกี่ยวกับการจัดการเงิน การทำงบประมาณและการซ้ือเงินผ่อน 
7. เชิญผู้เชี่ยวชาญสอนเกี่ยวกับการตกแต่งบาน รวมทงการใชสี ความสมดุลย่' ความกลมกลน และความ 

เหมาะสม และวิธีท่ีเยาวชนหญิงสามารถปรับปรูงแบบภายนอกของบานให้ดข้ืน 
8. วางแผนและจัดเหตุการณ์พิเศษเกี่ยวกับอาหาร เช่น งานการตกแต่งแVก งานแฟ่ร์อาหารนานาชาติ งานเล้ียง 

ลาหารเชา หรอคนทำอาหาร 
9. จัดงานการแบ่งปีนสูตรอาหารที่ทุกๆคนจะนำอาหารที่ตนชอบมาเป็นตัวอย่างให้คนอื่นๆ ดูและแลกเปลี่ยน 

สูตรอาหาร 
10. จัด "คนอาหารสรางสรรค, โดยแบ่งชื้นเรียนออกเป็นทีม เพ่ึอเตรียมอาหารจากเคร่ืองปรูงท่ีอย่ในถุงหรือใน 

กล่อง 
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ทัศนคติเกี่ยวกับบทบาท 
แฟงสวรรค์ของเรา 

วัตลุประสงค์ เ,ยาวชนหญิงแส่ละคนจะพัฒนาทัศนคติท่ีดีเก่ียวกับบทบาทแห่งสวรรคของภรรยาและมารดา 

การเตรยม 1. ทางเสือกะ เตรียมเอกสารแจกตามที่แนะนำไว!นบทสรุป 
2. มอบหมายเยาวชนหญิงเสนอเร่ืองเล่า ขอพระคัมภีร์ หรือขอความท่ียกมาตามท่ีพ่านตองการ 

ขอแนะนำ 
สำหรับการ 
ด0าเนํนบทเรียน 

เรื่องเล่า 

การนำเสนอของครู 
และการสนทนา 

3 0 

บทที่ 

เรายอมรับทัศนะของพระเจาเกื่ยวกับบทบาทของสตร 

นักเดินทางคนหนึ่งเดินผ่านเหมืองหินและเห็นชายสามคนกำลังทำงาน เขาถามชายแส่ละคนว่ากำลังทำอะไร 
คำตอบของชายแส่ละคนเผยให้เห็นถึงทัศนคติที่มีส่องานแบบเดียวกันนนส่างออกไป "ผมกำลังตัดหิน" ชายคน 
แรกตอบ คนท่ีสองตอบว่า" ผมกำลังหาทองคำให้ไดวันละสามกัอน" ชายฅนที่สามยิ้มและตอบว่า "ผมกำลังช่วย 
สรางบานของพระผูเป็นเจา" 

• ทัศนคติของชายแส่ละคนมีผลอย่างไรส่อวิขีที่เขามองดูงานของเขา? 
• เหตุใดจึงเป็นไปไดที่ชายคนที่สามจะพิจารณาว่างานของเขาน่าสนใจและคุมค่า? 

ชี้ให้เห็นว่าเราสามารถมีทัศนคติที่ดีหรือไม่ดีส่อบทบาทแห่งสวรรค์ของภรรยาและมารดาก็ได บางคนดูว่า 
บทบาทเหล่าน้ีเป็นการลดเกียรติตัวเองและเต็มไปด้วยงานจึดชืดไม่มีรสชาด แส่โดยแทแลวบทบาทของเราเป็น 
ส่วนหนึ่งของสัญญาอันทรงเกียรติที่เราทำไวก่อนมายังแผ่นดินโลก เป็นส่วนหน่ึงของพรท่ีมาถึงเราในฐานะธิดา 
ของพระผูเปีนเจา 

ประขานสเปนเชอร์ ดับเบิลยู. คิมบอลล่' อธิบายว่า "เราทำค0าสาบาน ค0าสาบานอันทรงเกียรติในสวรรค์ก่อน 
เราจะมาส่ชีวิตมตะน้ี 

"เราได้ทำพันธสัญญา เราทำมันก่อนที่เราจะยอมรับตำแหน่งของเราบนโลกน.... 

"เราให้คำมั่นสัญญากับตัวเราเองส่อพระบิดาบนสวรรค์ ว่าหากพระองค์ทรงส่งเรามายังแผ่นดินโลก 
ทรงประทานร่างกายและประทานโอกาสมากมายแก่เราเท่าท่ีชีวิตบนแผ่นดินโลกจะมีให้แลว เราจะรักษาชีวิตของ 
เราให้สะอาดและจะแต่งงานในพระวิหารอันศักดิสทข เลี้ยงดูครอบครัวและสอนความชอบขรรมแก่พวกเขา 
นี่เป็นคำสาบานอันทรงเกียรติคำสัญญาอันทรงเกียรติ "(Spencer พ. Kimball, "Be Ye Therefore Perfect," 
address given at the Salt Lake Institute of Religion, 10 Jan. 1975, p. 2) 

• เราได้สัญญากับพระบิดาบนสวรรค์ว่าเราจะยอมรับบทบาทอะไรก่อนที่เราจะมาบนแผ่นดินโลก? (เราจะแต่ง 
งานและมีครอบครัว) 

ประธานคิมบอลล่กล่าวต่อไปว่า "อย่า...ทำความผิดพลาดเกี่ยวกับการปล่อยตัวเขาไปในงานรองซึ่งจะเป็น 
เหตุให้ท่านละเลยงานมอบหมายนิรันดร์ของพ่าน เช่น การให้กำเนิดและเลี้ยงดูลูกๆ ทางวิญญาณของพระบิดาใน 
สวรรค์ของเรา" {Ensign, Nov. 1979, pp. 102-3) 



การmiทนาและ 
การน0าเสนอของคร 

พระคัมภีร์ 

การน0าเสนอของคร 

ข้อความที่ยกมา 

การเขาใจลุณส่าของบทบาทของm 

ชี้ให้เห็นว่าทัศนะทางโลกเกี่ยวกับบทบาทของสตรีนั้นไม่ถูกตองทงหมคเพราะมันคอความเห็นแกํตัว มันม่ง 
ไปท่ีสิทธิของสตรีอย่างมากเพ่ือจะไดรับส่ิงน้ันซ่ึงแทนจะละเลยโอกาสท่ีฐให้ ทัศนะของพระเจากวางกว่าของโลก 
มันเนันไปที่โอกาสต่างๆ ของชายและหญิงท่ีจะรักและรับใช ทัศนะแบบนี้จะช่วยให้เราหลีกเลี่ยงการถูกอุดไว 
ด้วยความเห็นแก่ตัวและไม่มีความสข 

อธิบายว่า หากเราเช่ือว่าชีวิตในฐานะภรรยาและมารดาเป็นส่ิงจำเจและน่าเบ่ือมันก็จะเป็นเช่นน้ัน แต่ถาเรา 
สามารถเข้าใจจดประสงค์แห่งสวรรค์ของเราและ!ถึงศักยภาพอันยิ่งใหญ่ที่เรามี บทบาทของเราจะมีความหมาย 
มากย่ิงกว่างานอ่ืนใดในโลกน้ี โดยการสนับสนุนสามีของเราอย่างปล้ืมปีติและอย่างกระสือรอรน และโดยการให้ 
กำเนิด เล้ียงดูและสอนเหล่าวิญญาณท่ีชอบธรรม เราสามารถประสบความสำเร็จท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสดได้ 

• ความเข้าใจที่ชัดเจนและทัศนคติที่ชอบธรรมต่อบทบาทของภรรยาและมารดาสามารถเป็นพรแก่ชีวิตของเรา 
อย่างไร? 

• ทัศนคติที่เรามีต่อบทบาทเหส่าปีจะมีอิทธิพลต่อชีวิตที่เหสืออย่ของเราอย่างไร? 
• คำสอนของพระเจาและของผู้รับใชของพระองค์เกี่ยวกับบทบาทของเราสามารถช่วยปกป้องเราจากอันตราย 

ของการนำทัศนคติทางโลกมาใชได้อย่างไร? 
บทบาทของภรรยาและq'vจิต 

ขอให้เยาวชนหญิงอ่านคำสอนและพันธสัญญา 25:5,14,16 ซึ่งประกอบไปด้วยคำแนะนำของพระเจาต่อ 
เอ็มมา สมธ อธิบายว่าคำแนะนำท่ีว่าให้ปลอบประโลมสามีของเราในทัศนคติท่ีอ่อนโยนน้ันใชได้กับสตรีทุกคน 

สตรีไม่ควรลูถูกพลังอันอัศจรรย์ของการปลอบประโลม และช่วยเหลอสามีของเธอ เขาอาจจำเป็นตองได้รับ 
การปลอบประโลมและการสนับสนุนเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีของเขาในฐานะสามี ผู้จัดหา ผู้นำหรอครู 

เม่ือประธานสเปนเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบอลล์ ได้รับเรียกเป็นอัครสาวก ฟานกลัวท่ีจะรับการเรียก ท่านเล่า 
ถึงการปลอบประโลมและการสนับสนุนที่ภรรยาได้มอบให้ะ 

"ไม่ือศาสนาจักรฯ เรียก เราเชื่อฟิง, แต่ความคิดท่ีครอบงำข้าพเจาน้ันคอขีดจำกัด ไรความสามารถและความ 
อ่อนแอของข้าพเจาที่ข้าพเจามีอย่างล้นเหลอ นั้าตาไหลออกมาอย่างไม่ขาดสาย...ข้าพเจารองไห้และรองไห้.... 
ข้าพเจ้ารองไห้สะอึกสะอน ภรรยาข้าพเจาน่ังบนพ้ืนข้างๆ ข้าพเจา ลูบผมข้าพเจา พยายามทำให้ข้าพเจาเงียบ.... 

"...ภรรยาของข้าพเจาเป็นความรอดของข้าพเจ้า เธอปลอบประโลมข้าพเจ้า สนับสนุนข้าพเจ้า และพูดต่อไป 
ว่ามีถนนเพียงสายเดียวเท่านั้นที่เราจะเดินไป.... 

"...ข้าพเจ้าบอกคามิลลาต่อไปว่า ข้าพเจ้าไม่แน่ใจว่าจะทำอย่างไร แม่'ข้าพเจ้าจะเอยู่ตลอดเวลาว่ามีเพียงทาง 
เดียว เธอยังคงสนับ?ณุนข้าพเจ้าและยืนยันว่าการยอมรับการเรียกเป็นเพียงส่ิงเดียวท่ีเหมาะสมท่ีสุด" (Edward 
L. Kimball and Andrew E. Kimball, Jr., Spencer พ. Kimball [Salt Lake City: Book-
craft, 1977], pp. 191-92) 
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การสนทนา และ 
การนำเสนอของคร 

พระคัมภีร์ และ 
การสนทนา 

เร่ืองเล่า 

การสนทนา 

ชี้ให้เห็นว่าส่อมาประขานคิมบอลล์ ก็กลายเป็นศาสดาที่ยิ่งใหญ่ของพระเจา 
• บทบาทของคามิลลาในฐานะภรรยาและคู่ชืวิตสำคัญส่อชีวิตของสามีแค่ไหน? 

ชี้ให้เห็นว่าหากเรามีทัศนคติที่ถูกตองส่อบทบาทของเราในฐานะภรรยาและคู่ชีวิต เราจะรอิทธิหลยิ่งใหญ่ 
สำหรับสิ่งที่ดีในชีวิตของสามีในอนาคตของเราดวย โดยไม่คำนึงถึงสภาวการณ์ในชีวิตของพวกเขา? เราไม่ควร 
ประเมินค่าของสตรีในฐานะภรรยาว่ามีความสำคัญเพียงเล็กนอย 

ให้เยาวชนหญิงอ่าน 1 โครินธ์ทะท 
• สามีและภรรยาสามารถช่วยเหลือกันและกันได้อย่างไร? 

บทบาทของมารดาและค$ 
ประธานเดวิด โอ. แมคเคย ์ กล่าวว่า ะ "ฐานะมารดาอยู่ใกล้ความเป็นพระผูเป็นเจา เป็นการรับใชท่ีสูงท่ีสุด 

ศักดิสทธ์ที่สุด ที่ได้รับการสันนิษฐานโดย [สตรี] "(in Conference Report, Oct 1942, pp. 12-13) 

• ขอความนี้ที่ศาสดาของพระผูเป็นเจากล่าวไวทำให้ทัศนคติที่เรามีส่อบทบาทของเราแข็งเกรํงขื้นอย่างไร? 
• การเขาใจขอความดังกล่าวนี้จากศาสดาของพระเจาช่วยเราหลีกเลี่ยงทัศนคติทางโลทของสตรีบางคนที่ว่าการ 
เป็นมารดาเป็นงานหยุมหยิมประจำวัน เป็นภาระและช่วงชิงเสรีภาพส่วนบุคคลไปได้อย่างไร? 
อธิบายว่าฐานะมารดาสอนให้เรามีความรักมากขึนและเรียนเที่จะเสียสละ 
ประธานสเปนเซอร์ ดันเบิลยู. คิมบอลล์ กล่าวว่า: 

"เยาวชนหญิงควรวางแผนและเตรียมสำหรับการแต่งงาน การให้กำเนิดและการเลี้ยงดูลูก มันเป็นสิทธิแห่ง 
สวรรค์และเป็นเสันทางส่ความสุขสูงสุดและย่ิงใหญ่ท่ีสุด" ("Privileges and Responsibilities of Sisters," 
Ensign1 Nov. 1978, p. 103) 

มารดาสาวผูหน่ึงมีลูกวัยก่อนเขาเรียนสองคน เธอเป็นโรคมะเร็งขนสุดทายไม่นานก่อนที่เธอจะเสียช่วิต สามี 
ของเธอปรึกษากับทางโรงพยาบาลเพื่อเคลื่อนยายมารลีนภรรยาของเขาไปยังสถานที่อันเงียบสงบที่สนามหญาขชง 
โรงพยาบาลเพื่อจัดปีคนิคกับเขาและบุตรสาวทงสอง มันเป็นกิจกรรมที่พวกเขาจัดขื้นร่วมกันเป็นครอบครัว 
บ่อยๆ ก่อนที่มารดาของพวกเขาจะล้มป่วยลง พวกเขานั่งอยู่ใต้ต้นเมเปีลใหญ ่ รับประทานอาหารกลางวัน และ 
สนุกสนานร่วมกันเป็นครอบครัวในเวลาสนๆ อันมีค่าเหล่านั่น หลังจากประสบการณน่ัน มาริลีนกลับไใ!ท่ีเสียง 
โรงพยาบาลและเขียนบันทึกส่วนตัวดังต่อไปนะ 

"ดิฉันมักไดยนคนพูดเสมอว่า 'ถาคุณมีสุขภาพดีคุณก็มีทุกสิ่ง, วันนี้ดิฉันรูว่านั่นไม่เป็นความจริง เพราะดิฉัน 
มีทุกสิ่งและมีสุขภาพที่ไม่ดี ทุกสิ่งสำหรับดิฉันนั่นอยู่ใตต้นไมใหญ่ในวันนี้-สามีที่รักและลูกๆ ที่น่ารักของดิฉัน 
ไม่มีสิ่งอื่นใดสำคัญกว่านี้ บทบาทของดิฉันในฐานะภรรยาและมารดานำความสุขและความ!เติยินดีอันยิ่งใหญ่ 
มาส่ชีวิตของดิฉัน ดิฉันจะต้องทิ้งปีคนิคและความพึงพอใจทางโลกไวฌองหลังตลอดกาล แต่ดิฉันมีครอบครัว 
ของดิฉันตลอดความเป็นนิรันดร์" 

• ทัศนคติเช่นนี้ของภรรยาและมารดาสาวที่มีต่อบทบาทของเธอช่วยเธอเผชิญกับความเจ็บป่วยอย่างไร? 
• ทัศนคนติของเธออาจจะมีผลต่อทัศนคติของบุตรสาวของเธอเองต่อบทบาทของพวกเขา เมื่อพวกเขาเป็นภรรยา 
และมารดาอย่างไร? 
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บทอจุป 

ประธานสเปนเซอร์ ดับเปิลยู. คิมบอลล์ได้ให้กำลังใจแก่พวกเราดังนี้: 

ข้อความที่ยกมา "การเป็นสตรีท่ีชอบธรรมเป็นส่ิงท่ีมีเกียรติ น่ายกย่องในทุกสมัย การเป็นสตรีท่ีชอบธรรมในระหว่างฉาก 
และเอกสารแจก สุดทายบนแผ่นดินโลก ก่อนการเสด็จมาครงที่สองของพระผู้ช์วยให้รอดเป็นการเรียกที่สูงส่งยิ่งนัก พลังและ 

อิทธิพลของสตรีแชอบธรรมใน!]จจุบันสามารถเพิ่มพูนความมั่นคงมากยิ่งกว่าที่มันจะเป็นได้ถึงสิบเท่า เธอถูกวาง 
ไวที่นี่เพื่อช่วยเหลอ เพิ่มพูน ปกปึอง และคุมกันบาน-ซึ่งเป็นสถาบันพื้นฐานและทรงเกียรติที่สุดของสังคม" 
(Ensign5 Nov. 1978, p. 103) 
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การปีส่วนช่วย 
ชีวิตครอบครัว 



วัตถุประสงค เยาวชนหญิงแต่ละคนจะพยายามทำให้ความสัมพันธ์กับบิดามารดาของเขอดีข้ืน 

การเต!ยม 

หมายเหตุสำหรับครู เม่ือพ่านเตรียมบทเรียนน้ี จงดัดแปลงเน้ือหาหากมีเยาวชนหญิงคนหน่ึงคนใดขาดบิดาหรอมารดาในบาน 

ข้อแนะน0า 
สำหรับการ 
ดำเนินบทเรยน เราสามารณรยนเทื่จะชื่นชมความรักของป็ดามารดาของเรา 

เร่ืองเล่า อ่านส่วนแรกของเรื่องเล่าต่อไปนี ้ "การบานวันหยุด" 

"มันเป็นการยากสำหรับขาพเจ้าที่จะพูดสิ่งนี้เพราะข้าพเจายังไม่โตพอ แต่ข้าพเจ้าจะไม่เคยสืมคริสต์มาส 
ที่ฝานมาเลย คอว่าเพ่ือนคนน้ีของข้าพเจ้าอาศัยอยู่บนเชิงเขา ครอบครัวของเธอมี [ทุกสิ่ง]-บานหลังใหญ่ รถเกัง 
คันงาม เสลผามากมาย...แต่อย่าเข้าใจข้าพเจาผิด-พวกเขาเป็นคนน่ารักและดีต่อข้าพเจ้ามาก ฟอขลงคาเรนอยู่ 
ในฝ่ายอธิการ พวกเขามีชีวิตครอบครัวท่ีสมบูรณ์จริงๆ -เปีนครลบครัวในอุดมคติของข้าพเจ้า 

"...ข้าพเจ้าไปท่ีน่ันปอยๆ และพวกเขาเชิญข้าพเจ้าให้มารับประทานอาหารในสืนคริสต์มาสอีฟ่ ทุกสิ่งในคน 
นนพเศษมาก ข้าพเจ้าหมายถึงเรารับประทานในห้องอาหารใตแสงเทียน ชุดถวยชามที่เป็นเครื่องเคลือบดินเผา 
และแก้วผลึก คุณฟอของเธอเป็นผู้สวดออนวอนก่อนเริ่มทานอาหาร... 

"...ข้าพเจ้าไม่เคยได้รับของขวัญที่มีคำมากกว่าห้าดอลลาร์เลยในชีวิตข้าพเจ้าเพียงแค่นึกภาพเอาว่าจะ 
เป็นอย่างไรถาซานตาคลอสมาเยี่ยมในสืนนน.... 

"เม่ือบราเดอร์มิลเลอร์ขับรถมาส่งข้าพเจ้าท่ีบาน ข้าพเจ้ารูสีกว่าข้าพเจ้าไม่อยากเข้าไปในบานเลยเขาพูดว่า 
^สุขสันต์วันคริสต์มาสนะจะเชอรีล เราสนุกมากท่ีเธออยู่ร่วมกับเรา' เขาเป็นเสมือนฟอและทำให้ข้าพเจ้าอบอุ่น 
ข้าพเจ้าอยากจะบอกเขาว่าเขาช่างเป็นคนที่ดีจริงๆ แต่ข้าพเจ้าก็เพียงพูดว่า ขอบคุณมากค่ะ ดิฉันมีความสนุก 
มาก, 

"ประตูบานปีดอยู่ ข้าพเจ้าจึงยืนกดกริ่งอยู่ที่นั่นและมองไปยังบานที่สีลอกหลุด ผาม่านขาดว่ินเน่ืองจากสุนัข 
กัดมันขาดเมื่อปีก่อน เป็นการช่วยไม่ได้ท่ีข้าพเจ้าจะนึกเปรียบเทียบบานของครอบครัวรลเลอร์กับบานหลังเล็กๆ 
ที่ทรดโทรมของเรา ข้าพเจ้าได้ยินคุณพ่อกำลังเดินลากรองเทาแตะมาที่ประดูและเสียงทีวีดังอยู่ในห้องนั่งเล่น 
ท่านเปีดประดูและเริ่มตะโกนใส่ข้าพเจ้า บอกว่าข้าพเจ้ากลับดกและอย่างนอยท่ีสุดท่ีข้าพเจ้าควรทำคออยู่บานใน 
คนคริสต์มาสอีฟ... แต่ข้าพเจ้าบอกตัวเองว่าท่านคงจะเมาและไม่ได้หมายความอย่างท่ีพูด 

"...ไม่มีสิ่งใดรอบๆ ข้าพเจ้าที่เหมือนคริสต์มาสมีแต่พวงมาลัยเหี่ยวๆ อยู่ท่ีประตู ตนคริสต์มาสถูกๆ มี 
ลูกบอลเล็กๆ แขวนไว้ด้วยเข็มหมด บานก็สกปรกรกรุงรัง พรอมทงกลิ่นของเบคอนเก่าๆ 

"คุณแม่เดินมาที่ประตูในชุดเสื้อคลุม [เก่าๆ]...ข้าพเจ้าบอกได้จากสีหนาของเธอว่าเธอเป็นไมเกรน 
(ปวดศีรษะอย่างรุนแร็ง) อีกแลว 'หวังว่าลูกสาวตัวน้อยจะอยู่บานบางและช่วยเหลือมารดาของเธอ, 
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ก ารให้เกียรติบิด พารด า บทที่ 

1.,ทำสำเนาใบสลบถามในบทเรียนน้ีให้แก่เยาวชนหญิงแต่ละคน ท่านอาจต์องการให้ใบสอบถามล่วงห!ภหนื่ง 
สัปดาห ์ เพ่ือพวกเธอจะเขียนคำตอบให้สมบูรณ์และนำมาท่ีชนเรียน 

2. มอบหมายเยาวชนหญิงเสนอข้อพระคัมภีร์ เร่ืองเล่า และข้อความท่ียกมาตามท่ีท่านตองการ 



"น่ัาตากำลังไหลออกมา ข้าพเจ้าบอกไดดวยความลำบาก ข้าพเจาแตะไหล่ของคุณแม่ และทงหมดท่ีข้าพเจ้า 
พูดไดคอ 'คุณแม่คะ หนูเสียใจ, ซึ่งก็ไม่มีความหมายมากนัก 

ข้าพเจาเข้าห้องนอน ปีดประดู เตะรองเทาของนองสาวท่ีวางอยู่ออกไป 

"ข้าพเจาคิดไม่ออกเลยว่าทำไมข้าพเจาเกิดมาในครอบครัวของข้าพเข้า รไดเกิดในครอบครัวเช่นครอบครัว 
มิลเลอร'...มันยากจริงๆ เมื่อเป็นสมาชิกของศาสนาจักรฯ เพียงคนเดืยวในครอบครัว พวกเอ็ณดอร่บอกข้าพเจ้า 
ว่ามันเป็นการยากมากและว่าข้าพเจามีงานยิ่งใหญ่รออยู่ข้างหนาคอการเป็นตัวอย่างที่ดี ข้าพเจาพยายามทำแล้วแต่ 
ดูเหมือนครอบครัวคิดแต่เพียงว่าข้าพเจาเหนอกว่าคนอื่นเพราะการที่ไดเข้าร่วมในศาสนาจักรฯ และการเปล่ียน 
แปลงชีวิตของข้าพเจา.... 

"...ข้าพเจาเข้านอนโดยมิไดกล่าวคำสวดออนวอน ข้าพเจ้าทำไม่ได ข้าพเจ้าเสีกขมขื่นเพราะข้าพเจ้าคิดว่า 
พระองค์จะไม่ทรงไดยน" 

การสนทนา • เชอรีลเสึกอย่างไรกับบิดามารดา? ทำไม? 
• ท่าน!สึกอย่างไรกับบิดามารดาของเชอ1ล? 
• เชอรีลไดทำอย่างไรบ้างเพื่อทำให้สถานการณ์ในบ้านสีขน? 

เรื่องเล่า อ่านตอนสรุปของเรื่อง 
"เชาคริสต์มาสข้าพเจ้าตื่นสาย พระอาทิตย์กำลังส่องเข้ามาในห้องนอน เชาคริสต์มาส! ข้าพเจ้ากระโดดลุก 

ขื้นดวยความเสึกตื่นเต์นกับคริสต์มาส..ข้าพเจ้าสวมชุดคลุมและเดนไปที่ห้องรับแขก.... 

"น่ันสำหรับลูก เชอรีล' [คุณแม่พูด] และชี้ไปที่กล่องใต์ต์นคริสต์มาส 

"คุณพ่อผลักกล่องนั่นมาที่ข้าพเจ้า เป็นกล่องใหญ่ไม่ไดห่อกระดาษแต่ผูกไว้ดวยริบบ้ินท่ีเหสือหลายๆ เสน 
ข้าพเจ้าคิดว่าคงจะเป็นเสอวอร์มสำหรับชนเรียนวิชาพละ เพราะข้าพเจ้าอยากได แต่มันไม่ใช่ เม่ือข้าพเจ้าดง 
กระดาษออก มีชุดยาวมากซึ่งข้าพเจ้าไม่เคยเหนมาก่อนพับอยู่ในกล่อง มันเป็นชุดแบบเก่า เป็นกระโปรงยาว 
มีจีบ และประดับดวยลูกไม้ มันจะต์อง [แพงมาก] 

"ข้าพเจ้าพูดไม่ออกไปชั่วครู่ ไม่ไดหายใจ 
"แทบไม่น่าเชื่อ! มันสวยมาก!' ข้าพเจ้าตะสีงงันกล่าว1ชำๆ ขณะท่ีข้าพเจ้าหยิบชุดนันขึนมา 

"...คุณพ่อกำลังมองไปทางอื่น แต่ข้าพเจ้ากัาวเข้าไปนั่งข้างๆ ท่าน ข้าพเจ้าอดไม่ไดที่จะเอาแขนโอบรอบ 
ท่านและกอดท่าน และข้าพเจ้าไม่ทราบว่านานเท่าใดแล้วที่ข้าพเจ้ามิไดทำเช่นนั่น! 

"'คุณพ่อคะ คุณพ่อซื้อมันไดอย่างไร ? หนูหมายถึงว่า หนูเว่าคุณพ่อไม่มีเงินซื้อมัน!, 

"ท่านจ้องมองไปที่...โซฟาและไม่ไดพูดอะไร แต่ท่านปีดปากแน่นและเม้มปากเล็กนอย ท่านเลื่อนมือของ 
ท่านมาโอบรอบบ่าของข้าพเจ้าอย่างรวดเร็ว แล้วก็ดึงกลับไปอย่างรวดเร็ว ข้าพเจ้านั่งลยู่ที่นั่นชั่วครู่มองดูกางเกง 
เข่าขาดของท่านและใคร่ครวญถึงความรักและการให้และงานใหญ่ท่ีอยู่ต่อหนาข้าพเจ้า" (Card c . ottesen, 
"Holiday Homework," New Era, Dec. 1972, pp. 22-23) 

สนทนา • การไดฟิงตอนจบของเรื่องนี้เปลี่ยนความเสืกของท่านที่มีต่อพ่อของเชอรีลอย่างไร? 
• ท่านคิดว่าเหตุใดเยาวชนหญิงผูนี้และคุณพ่อของเธอมิไดเข้าใจความรูสีกของกันและกัน? 
• มีข้อบ่งชี้อะไรทำให้ทราบว่าบิดามารดาของเชอรีลรักเธอ? 
• บางครงท่านสงสัยหรือไม่ว่าบิดามารดาของท่านรักท่าน? 
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• บิ£|ามารดาของท่านแสดงความรักโดยวิธีใด่? 
• ท่านสามารถเข้าใจบิดามารดาของท่านได้ดีขื้นอย่างไร? 

การเขาใฉป็ดามารดา«8นธุญแจสู่ความสัมพันธ์ที่สีขี้น 

อธิบายว่าความรักของเราและความชื่นชมที่เรามีต่อผูอื่นจะเติบโตขื้นเมื่อเรารูและเข้าใจภูมิหลัง ประสบ 
การณ์และความรูสีกของพวกเขา 

ใบสอบถTม ถาเยาวชนหญิงทำใบสอบถามเสร็จมาก่อนแลว สนทนาคาถามเหลำน้ีในเวลาน้ี ถาไม่ได้ทำให้แจกใบสลบ 
ถามแก่เยาวชนหญิงคนละหนึ่งแผ่น กระตุนให้พวกเธอเติมคำตอบให้สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะทำได้ในระหว่าง 
สัปดาห์ที่จะถึงนี้ ถาพวกเธอไม่สามารถตอบใบสอบถามทงหมดได้ พวกเธอควรถามบิดามารดาเพื่อขอคำตอบ 

ท่าน!อะไรเกี่ยวกบมารดาของท,าน? 
1. นามสกลเดิม:  
2. สถานท่ีเกิดะ  
3. บิดามารดาเป็นผู้เลี้ยงดเธอใช่หรือไม่?  
4. จำนวนพี่น้องของเธอ:  
5. เธอเป็นคนที่เท่าไหร่:?  
6. อาชีพของบิดาของเธอ:  
7. พวกเขามีความ่มั่นคงทางการเงินหรือไม่?  
8. ศาสนาท่ีครอบครัวของเธอนับถือะ  
9. ประสบการณ์ทางวิญญาณใดที่เธอจำได้มากที่สุด?  

10. มีภูมิหลังหรือธรรมเนียมอื่นอีกหรือไม่?  

11. ความสัมพันธ์ของเธอกับบิดามารดาเป็นเช่นใด?  
12. เธอจบการสืกษาด้านไหน?  
13. ประสบการณ์ทางการศึกษาใดที ่เธอจำได้มากที ่สุด?___ 

14. เธอทำงานนอกบานก่อนแต่งงานหรือไม่?  
15. เป้าหมายหลัก่ในชีวิตของเธอคืออะไร?  

16. อะไรทำให้เธอมีความสุข?  
17. อะไรทำให้เธอเสียใจ?  
18. เธอเอาชนะความยากลำบากอะไร?  
19. เธอชอบทำอะไรร่วมกับครอบครัวของเธอมากที่สุด?  
20. เธอชอบทำอะไรยามว่าง?  
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ทาน!อะไรเกี่ยวกับบิดาของทาน? 
1. ชื่อ นามสกุละ   
2. สถานที่เกิด: -
3. บิดามารดาเป็นผูเลี้ยงดูเขาใช่หรือไม่? 
4. จำนวนพี่นองของเธอ: — 
5. เขาเป็นคนที่เท่าไหร่? 
6. อาชีพของบิดาของเขา: 
7. พวกเขามีความมั่นคงทางการเงินหรือไม่? 
8. ศาสนาท่ีครอบครัวของเขานับถอ: 
9. ประสบการณทางวิญญาณใดที่เขาจำได้มากที่สุด? 

10. มีภูมิหลังหรือธรรมเนียมลื่นอีกหรือไม่? 

11. ความสัมพันธ์ของเขากับบิดามารดาเป็นเช่นใด? 
12. เขาจบการศึกษาด้านไหน? 
13. ประสบการณ์ทางการศึกษาใดที่เขาจำได้มากที่สุด? 

14. อาชีพของเขาคืออะไร? 
15. เป้าหมายหลักของเขาคืออะไร? 

16. อะไรทำให้เขามีความสุข? 
17. อะไรทำให้เขาเสียใจ? 
18. เขาเอาชนะความยากลำบากอย่างไร? 
19. เขาชอบทำอะไรร่วมกับครอบครัวของเขามากที่สุด? 
20. เขาชอบทำอะไรในยามว่าง? 

การสนทนา ใชใบสอบถาม ดำเนินการสนทนา 

ท่านเข้าใจหรือไม่ว่าเหตุใดบิดามารดาของท่านเสีกเหมือนกับที่ท่านเสิกเกี่ยวกับศาสนา (หรือศาสนาจักรฯ)? 
การเรียน!เกี่ยวกับชีวิตช่วงแรกๆ ของบิดามารดาช่วยท่านเข้าใจความรูสีกของบิดามารดาอย่างไร? 
การเคำตอบของคำถามในใบสอบถามจะช่วยให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีขนต่อบิดาและมารดาได้อย่างไร? 

สรุปการสนทนาโดยอธิบายแก่เยาวชนหญิงว่า หญิงสาวในเรื่องเติบโตใกลชิดกับบิดาของเธอมากขึนหลัง 
จากที่เธอเข้าใจความรูสีกของบิดา ชี้ให้เห็นว่าการคนพบบิดามารดาของพวกเธอมากขนจะช่วยเยาวชนหญิงปรับ-
ปรุงความสัมพันธ์ของพวกเธอกับบิดามารดาได้ดขื้น 

พระบิดาบนสวรรค์ทรงบัญชาเยาวชนหญิงแต่อะคนใหเกียรติบิดามารดาของเธอ 

พระคัมภีร์ ให้เยาวชนเปีดไปที ่ อพยพ 20:12 อธิบายว่าพระผูเป็นเจาทรงบัญชาเราให้เกียรติบิดามารดาของเราก่อน 
สมาชิกในช้ีนเรียนคนหน่ึงอ่านอพยพ 20:12 ขอให้เยาวชนหญิงฟิงสัญญาที่มีให้ไวกับพระบัญญัติข้อน 
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• พระเจาทรงสัญญาอะไรแก่ผู้ที่ให้เกียรติบิดามารดาของพวกเธอ? 
• สัญญานี้หมายความว่าอย่างไร? 

• ท่านคิดว่าทำไมพระผู้เป็นเจาจึงทรงทำให้การให้เกียรติบิดามารดาของเราเป็นพระบัญญัติ? 

ให้เยาวชนหญิงอ่านคำเตอนของพอลในโคโลสี 3:20 

• พอลให้เหตุผลอะไรสำหรับการเชื่อฟิงบิดามารดา ? 
อธิบายว่าการเรียนรูที่จะให้เกียรติและเชื่อพ่งบิดามารดาทางโลกของเรา ช่วยให้เรามีความสัมพันธ์กับ 

พวกท่านดีขึ้น อีกทงสามารถเตรียมเราที่จะรักและเชื่อฟิงพระบิดาบนสวรรค์ของเราอย่างเต็มที่ 

เรามความรับลดชอบที่จะทำใหความสัมพันธ์ของเรากับป็ดามารดาสีขน 

คำถามให้คิด 

การสนทนา 
บนกระดาน 

• การรูว่าพระผู้เป็นเจาทรงบัญชาท่านให้เกียรติและเชื่อฟิงบิดามารดาจะทำให้ความสัมพันธ์ของเรากับพวกท่าน 
ดี ^ พอย่างอัฅโนมึต หรอไม่? 
• ท่านสามารถทำสิ่งใดเป็นพิเศษเพื่อทำให้ความสัมพันธ์ของท่านกับบิดามารดาดีขน? 

ขณะที่เยาวชนหญิงตอบสรปย่อคำตอบและเขียนบนกระดาน อาจใชคำแนะนำต่อไปนี้เป็นเครื่องนำทาง: 

เพึ่อทำให้ความสัมพันธ์ของข้าพเจ้ากับบดามารดาดขึ้น 
ข้าพเจ้าจะ-
1. เชึ ่อฟัง 
2. จงร ักภ ักดต่อท่านโดยการไม 1 พูดสิงทไม่ดเก ี ่ยวก ับพวกท่าน 

หรอต่อพวกท่าน 
3. ชึ่นชมยนดกับสมาชํกทุกคนในครอบครัวมากขึ้น 
4. เป็นคนด 
5. ช่วยเหลอครอบครัวมากขึ้น 
6. แสดงความชาบขึ้งและขอบคุณ 
8. สนทนากับพวกท่านถงปัญหา แผนการ และเป้าหมาย 
9. บอกให้พวกท่านเตลอดเวลาว่าข้าพเจ้าอยู,ที่ไหน 

การนำเสนอของครู อธิบายว่าลูกสาวสามารถทำหลายสิ่งเพื่อทำให้ความสัมพันธ์ของเธอกับบิดามารดาดีขึ้น บิดามารดาที่แตกต่าง 
กันจะพอใจในสิ่งที่ต่างกันออกไป แต่การเป็นคนดีเป็นวิธีเดียวที่หญิงสาวจะให้เกียรติบิดามารดา ลูกสาวไม่ 
สามารถเปลี่ยนบิดามารดา แต่เธอสามารถทำให้ความสัมพันธ์ของเธอกับพวกท่านดีขึ้นและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดย 
การเปลี่ยนพฤติกรรมของเธอเอง เอ็ลเดอรลอเร็น ซี. ดันน่' ให้ตัวอย่างท่ีดีะ 

"ขาพเจาจำไดสีงละครเวทีที่ไดทำเป็นภาพยนตร์เมื่อไม่นๅนนี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับบิดามารดาที่มีลูกชายคน 
เดียว ซึ่งเพิ่งกลับจากการเป็นทหารคุณพ่อและลูกชายไม่เคยใกล้ชิดกันเลย เป็นสถานการณ์หนึ่งซึ่งทงคุณพ่อและ 
ลูกชายรักกันแคไม่สามารถ หา'วิธีที่จะแสดงความรักของตนและดังนี้นจึงเกิดเป็นปฎิปีกษ์กันเพราะต่างก็คิดว่า 
อีกฝ่ายไม่ชอบตน....จุดสำคัญของละครเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อลูกชายพูดบางสิ่งต่อไปนี้กับพ่อของเขา: 

''คุณพ่อครับ ผมไม่พอใจคุณพ่อตลอดเวลาที่ผมยังเล็กอยู่เพราะคุณพ่อไม่เคยบอกผมว่าพ่อรักผม ผมเอง 
ก็ไม่เคยบอกคุณพ่อเหมอนกันว่าผมรักคุณพ่อ คุณพ่อครับ ผมกำลังบอกคุณพ่อเดี๋ยวนี้ว่า: ผมรักคุณพ่อ, 

''ราวกับปะทุไพ่ คุณพ่อกับลูกชายก็สวมกอดกันเหมือนกับความรักและความซาบซงที่ถูกเก็บซ่อน 
ไว้มาหลายปีพรั่งพรูออกมา บางทีสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นหากลูกชายไม่รูว่าเขาเป็นคนผิดที่มิไดแสดงออกเช่นเดียวกับ 
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บทที่ การลพลนมลมาชิท 
ในครอบครัว 

วัตลุประสงค์ เยาวชนหญิงแตํละคนจะเรียน?วิธีที่จะสนับสนุนและจงรักภักดีตํอครอบครัวของเธอ 

การเตรียม 

หมายเหตุสำหรับครู 

1. รูปภาพ 4 และ 5 สมาชิกครอบครัวสนับสนุนซ่ึงกันและกัน ซึ่งอยู่ท้ายเล่ม แสดงรูปภาพในเวลาเหมาะสม 
ของบทเรียน 

2. ทำสำเนาข้อพระคัมภีร์ในบทสรุปแจกแก์เยาวชนหญิงแต่ละคน 
3. มอบหมายเยาวชนหญิงเสนอเร่ืองเล่า ข้อพระคัมภีร์ และข้อความที่ยกมาตามที่ท่านตองการ 

ขณะท่ีท่านเตรียมบทเรียนน้ี จงรูสีกไวต่อสมาชิกในชนเรียนท่ีอาจไม่รบิดามารดาหรอพนัองชายหญิงในบาน 
ของเขา หรือผท่ีสมาชิกในครอบครัวไม่เข้มแข็งในศาสนาจักรฯ 

ขอแนะนำ 
สำหรับการ 
ด0าเนํนบทเรียน 
การน0าเสนอของครู 
และการสนทนา 

การนำเสนอของครู 

ข้อความที่ยกมา 

การสนทนา 

การนำเสนอของคร 

บทนำ 

ขอใหเยาวชนหญิงคิดสีงครงหนึ่งเมอพวกเธอกำลังคุยกับเพื่อนและพวกเธอรูสีกว่าเพึ่อนๆ ของเธอไม่ได้หัเง 
สิ่งที่พวกเธอกำลังพูดอยู่ จากนี้นขอใหพวกเธอคิดถึงครงเมึ่อเพื่อนของพวกเธอใส่ใจและสนใจสิ่งที่พวกเธอกำลัง 

• ท่านรูสืกอย่างไรเมื่อคูเหมือนว่าเพื่อนๆ เพิกเฉยต่อท่าน? 
• จะเกิดความแตกต่างอะไรเมื่อเพื่อนๆ ฟ้งและแสดงว่าสนใจสิ่งที่ท่านกำลังพูด? 

ชีใหเห็นว่าพวกเราแต่ละคนตองการการเห็นพองของผูที่จะใหการสนับสนุนความจงรักภักดีและการให้กำลัง 
ใจ ครอบครัวสามารถจัดหาพลังแห่งความกระสือรือรนและความม่ันคงเช่นน้ี เม่ือสมาชิกในครอบครัวทุกคน 
สามัคคีสนับสบุนซ่ึงกันและกัน พระเจาทรงขอให้เราสามัคคีกันภายในข้อผูกมัดของครอบครัวทางโลก ความ 
รูสิกแห่งความสามัคคีเป็นกุญแจส่ครอบครัวสิทธิชนยุคสุดท้ายที่ประสบความสำเร็จ บิดามารดาสนับสนนลูกๆ 
ร่วมกัน ลูกๆ สนับสบุนบิดามารดา และพ่ีนองชายหญิงสนับสนุนซ่ึงกันและกัน สิ่งเหล่านี้ช่วยสรางความ 
รูสีกแห่งความสามัคคี เพ่ือทำให้ครอบครัวของเราสามารถเอ้ือมไปถึงจุดม่งหมายนิรันดร์ของพวกเขา เราตอง 
ทำงานร่วมกันและสนับสนนซึ่งกันและกัน 

"จงเป็นผู้ที่บำรุงเลียงและสรางจงเป็นผู้ที่มีใจให้อภัยและเข้าใจ ผู้ซึ่งมองหาสิ่งที่ดีที่สุดในผู้อื่น ช่วยผู้คน1ให้ 
เขาดีข้ืนกว่าท่ีเราพบเขาครงแรก" (Marvin J. Ashton, in Conference Report, Apr .1992, p. 26; or 
Ensign, May 1992, p.20) 

• เราสามารถพบผู้ใดท่ีอาจให้การสนับสนนเราได้? (บิดามารดา พี่,นองชาย พี่นองหญิง ญาติคนอ่ืน ครู เพื่อน 
และผู้นำศาสนาจักรฯ) 
• ใครท่ีอาจเป็นผู้สนับสบุนเราท่ีเรามองไม่เห็น? (พระบิดาบนสวรรค์ผู้ที่รักเราซึ่งจากเรามา และผู้ที่จะตามมา) 

อธิบายว่ามันสำคัญสำหรับเราท่ีจะเรียนรูว่าจะให้การสนับสนนแกํสมาชิกในครอบครัวของเราอย่างไร และ 
เมื่อใด วิธีที่ดีที่จะเริ่มคอทำความรูจักกับสิ่งที่สมาชิกแต่ละคนในครอบครัวทำในศาสนาจักรฯ ที่ทำงาน 
ที่โรงเรียน และที่บาน เราจำเป็นตองรับรูเมื่อพวกเขารับรู เมื่อพวกเขาเผชิญการท้าทายพิเศษ 
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การอโนับฮนุนบิดาของท่าน 

การสนทนา อธิบายว่าบิดาผู้ซ่ึงเป็นหัวหนาครอบครัว มีความรับผิดชอบต่อสวัสสิภาพทางโลกและทางวิญญาณของครอบ 
ครัว 
• บิดาของท่านมีความรับผิดชอบอะไรที่ต่างออกไปในครอบครัวของท่าน? (สภาวะส่วนบุคคลก็ต่างกันออกไป 
และคำตอบสามารถรวมสิงสถานการณ์หลายๆ อย่างที่บิดาไดจัดหาให้ตามความต้องการทงทางกายและทาง 
อารมณ์ สติปีญญา และทางวิญญาณ) 
• ท่านสามารถเรยนเได้อย่างไรว่างานประจำวันและการเรียกของศาสนาจักรฯ ได้เรียกรองบางสิ่งจากบิดาของ 
ท่าน? ท่านสามารถทำอะไรในการลโนับสนนบิดาของท่านในการเรียกที่สำคัญเหล่าน? 

การนำเสนอของครู ชีให้เห็นว่าเมื่อเยาวชนหญิงเรียนรูความรับผิดชอบของบิดาและสวดออนวอนให้ท่านทุกวัน เขอจะรูว่าเขอ 
สามารถทำอะไรเพ่ือสนับสบุนและช่วยท่าน บางครงส่ิงท่ีดีท่ีธุ[ดคอสวดออนวอนให้ท่านเป็นประจำทุกวัน เขอ 
สามารถขอให้บิดาของเขอสวดเพ่ือเขอด้วยหรีอให้พรเขอเม่ือเขอต้องการ จงเนนว่าสามารถเกิดพลังลันย่ิงใหญ่ใน 
การสนับสนุนเช่นน้ี 

การสนทนา • ท่านอาจต้องการความช่วยเหลอจากสวรรค์และพรพิเศษเมื่อใด? (เพื่อทำการสอบครงสำคัญ เร่ิมชนใหม่ท่ี 
โรงเรียน เป็นผู้พูด ยายบ้านฯลฯ) อธิบายว่าบางครงเราต้องการพลังพิเศษจากพระเจ้าเมื่อเราเผชิญกับความวิตก 
กังวล การทดลองหรือการล่อลวง บิดาส่วนใหญ่เต็มใจที่จะช่วยลูกๆ ของพวกเขา เมื่อ!ถงความต้องการของลูกๆ 
แต่ขนอยู่กับเราท่ีจะแบ่งปีนความรูสืกเหล่าน้ีกับบิดาของเรา และขอให้ท่านช่วยเหลอ) 
• การขอพรจากบิดาเป็นวิขีหน่ึงของการสนับสนุนบิดาของท่านอย่างไร? อธิบายว่าแมบิดาที่มิได้ดำรงฐานะปุโร-
หิต จะไม่สามารถให้พรฐานะปุโรหิตได้แต่ท่านสามารถให้ความช่วยเหลอในด้านอ่ืน 

^องเล่า เล่าเรึ่องต่อไปนี้และใช้คำถามเพื่อกระต้นการสนทนา 
และการสนทนา ขณะซารำห์กำลังจะเขาวิทยาลัยท่ีอย่ห่างจากบ้าน เขอมีปิญหาหน่ึงและปรารถนาคำแนะนำท่ีฉลาดบางอย่าง 

บิดาของเขอมิได้เป็นสมาชิกที่เขมแข็งของศาสนาจักรฯ แต่ชารำห้รูสิกว่าท่านคอบุคคลที่เขอควรขอความช่วย 
เหลอ เมื่อเขอเล่าปีญหาของเขอให้ท่านฟิงในตอนแรก ท่านรูสิกลังเลที่จะแนะนำเขอ แต่ในท่ีสุดท่านไดให้คำ 
แนะนำท่ีดีบางอย่างเก่ียวกับปีญหาของเขอ ต่อมาบิดาของซารำห้เผยให้มารดาของเขอ!ว่า "ผมไม่เคยภาคภูมใจ 
ในตัวเองมาก่อนจนกระทั่งลูกสาวมาขอคำแนะนำจากผม" 
• ซารำห์แสดงให้เห็นว่าเขอสนับสนนบิดาของเขออย่างไร? 
• การที่ซารำห์ขอคำแนะนำจากบิดาจะมีผลอะไรต่อท่านในระยะยาว? 
• บิดาและลูกสาวผู้ซึ่งให้และรับการสนับสนุนเช่นนี้จะมีความสัมพันข์แบบใด? 

ชี้ให้เห็นว่าดังที่เราซาบซื้งกับการที่ผู้อื่นสังเกตเห็นความสำเร็จของเรา และชมเชยสำหรับการทำงานดีของ 
เรา เราควรทำเช่นเดียวกันนี้กับบิดาของเรา ลูกสาวคนหนึ่งเขียนจดหมายสนๆ ที่พิเศษสิงบิดาของเขลในวันเกิด 
ของท่านมีใจความว่า "คุณฟอเปีนชายท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดท่ีหนู!จัก บางครงเมื่อหนูไดยนเพื่อนๆ พูดสิ่งที่ไม่ดีเกี่ยวกับ 
บิดามารดาของพวกเขา ยิ่งทำให้หนูกตัญณต่อท่านมากขน หนูรักคุณพ่อมากค่ะ หนูขอบคุณสำหรับทุกส่ิงท่ี 
ทำเพื่อหนูและเหนอสิ่งอื่นใดหนูขอบคุณสำหรับตัวอย่างที่ดีของคุณพ่อ" 

• จดหมายดังกล่าวน้ีทำให้บิดารูสิกอย่างไร? 
• มีวิขีใดอีกที่จะแสดงความรัก ความเคารพ ความเอาอกเอาใจและความกตัญญ? 
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ขอให้เยาวชนหญิงคิดสิงครงสุดท้ายท่ีพวกเขอสรรเสริญบิดาของพวกเธอในเร่ืองใดก็ตาม นับจากท่าทีจนถึง 
การปฏิบัติ 
• ลูกสาวอาจจะแสดงความขอบคุณสำหรับสิ่งดังต่อไปนี้ได้อย่างไร บานท่ีสุขสบาย เสื้อผา คำแนะนำ ตัวอย่าง 
ที่ด ี หรือแมแต่ชีวิต? 

ก ร ะ ด ๅ น ระดมความคิดและเขียนวิธีอื่นๆ อีกที่เยาวชนหญิงสามารถสนับสนุนบิดาของเธอบนกระดาน 

สนทนา 

การนำเสนอของครู 

เรองเล่า 
และสนทนา 

การสนบสบุนมารดาของพ่าน 

• มารดามความรับผิดชอบอะไรที่แตกต่างไปในครอบครัวของท่าน? (คำตอบรวมถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่มารดา 
จัดหาให้ตามความตองการของครอบครัวทงทางกายภาพ ทางอารมณ์ สติ!]ญญา และทางวิญญาณ) ช่วยให้ 
เยาวชนหญิงเข้าใจว่าบิดามารดาตองทำงานมากเพียงใดเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว และพวกท่านได้ทำการเสืยสละ 
อย่างมากในชีวิต) 
• ตารางการทำงานประจำวันของมารดาของท่านเป็นอย่างไร? งานการเรียกในศาสนาจักรฯ ของเธอมีมากเพียง 
ใด? ท่านสามารถทำอะไรเพื่อสนับสนนมารดาของท่านในความรับผิดชอบอันสำคัญน? 

บอกเยาวชนหญิงว่าการเ1ยนรูเกี่ยวกันความรับผิดชอใ]ของมารดาเป็นขันตอนแรกในการให้การสนับ'สนุน 
มารดาด้วย พวกเธอสามารถขอคำแนะนำจากมารดา สวดออนวอนให้ท่าน และแสดงความขอบคุณสำหรับทุกส่ิง 
ที่มารดาของพวกเธอทำ 

เล่าเรื่องต่อไปนี้: 
ภายหลังจากมารดาเสิยชีวิต ลูกสาวคนหนึ่งพบจดหมายสื้นๆ และจดหมายหลายฉบับมัดรวมกันไวอย่าง 

เรียบรอยท่ามกลางหีบฟ่อหลายใบท่ีเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของมารดา เธอตื่นเตนที่รูว่ามารดาของเธอได้เก็บรักษา 
จดหมายท่ีแสดงความรักและความขอบคุณซ่ึงเธอได้รับจากสมาชิกครอบครัวมานานหลายปี จดหมายเหล่านนร 
คำยิ่งต่อเธอ ลูกสาวไม่เคยทราบว่าสิ่งเหล่านี้มีความหมายมากต่อมารดาของเธอ 
• ท่านคิดว่ามารดาเสกอย่างไรเมื่อลูกๆ ของเธอขอบคุณสำหรับส่ิงท่ีเธอทำ? ท่านคิดว่ามารดาจะสังเกตไหม 
เมื่อเธอมิได้รับการขอบคุณจากลูกๆ? 

การสนบสบุนบดามารดาของพ่าน 

การนำเสนอของครู อธิบายแก่เยาวชนหญิงว่าบิดามารดาตองการมากกว่าการสนับสนนด้วยคำพูดจากลูกๆ ของเธอ ทุกครอบ-

ครัวมีสภาวะที่พิเศษจำเพาะของตนซึ่งเพิ่มความรักความชอบให้แก่บิดามารดา 

เร่ืองเล่า เล่าเรื่องต่อไปนี้ที่แสดงให้เห็นสิ่งที่บุตรสาวคนหนึ่งทำเพื่อสนับสนนบิดามารดาของเธอ: 
ในระหว่างการเรียกสามีของเธอสู่ฝ่ายประธานสเตค ภรรยาคนหน่ึงยืนอยู่ท่ีแท่นพูดและเล่าถึงความกตัญณู 

อย่างสีกซ้ืงสำหรับการสนับสบุนท่ีเธอได้รับอยู่เสมอจากบุตรสาวคนโต เธอจำได้ว่าขณะท่ีสามีของเธอได้รับใช่ไน 
ฐานะอธิการ คริสตินช่วยเหลอเธอตามการเรียกรองอย่างมากจากครอบครัวท่ีมีสมาชิกแปดคน เธอเล่าถึงส่ิงท่ี 
คริสตินได้เขียนลงในสมุดบันทึก ซึ่งหนึ่งปีต่อมาหรือหลังจากที่เขียนบุตรสาวของเธอได้นำมาให้เธออ่าน มีความ 
ว่า: 

"ดิฉัน?ว่าดิฉันไม่ได้ทำเพื่อครอบครัวมากเท่าที่ควร ดังนี้นดิฉันจึงตงเป้าหมายที่จะช่วยพวกเขาเสมอเมื่อพวก 
เขาตองการ คุณแม่ตองการความช่วยเหสือพิเศษอย่างมากเมื่อทารกนอยคนใหม่เกิดมา ดิฉันจะอยู่ที่นั่นเสมอ 
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เม่ือท่านต้องการดิฉัน ดิฉันเว่าโดยการรับใชครอบครัว ดิฉันกำลังรับใชพระบิดาบนสวรรค์ของดิฉันดวข• 

การสนทนา แบ่งซนสถานการณ์ต่อไปนี้กับเยาวชนหญิงและขอใหพวกเธอบอกว่าจะสามารถทำอะไรในสถานการณ์ 
แต่ละอย่างเพ่ือช่วยบิดามารดา หรอแสดงความรักและความห่วงใยต่อพวกท่าน 

1. คุณย่าของท่านป่วยและต้องการการดูแลเป็นพิเศษในบ้านของท่านเอง 
2. คุณป่ของท่านเสันเลอดในสมองแตกและต้องมๅที่บ้านของท่านเพื่อพักฟืน 
3. เป็นวันฉลองครบรอบแต่งงานของบิดามารดา 
4. อาทิตย์ถัดไปเป็นวันอดอาหาร และท่านเว่าทลานี้มารดาของท่านกำลังประสบกับการบ้าทายบางอย่าง 
5. บิดาของท่านต้องการความช่วยเหลอจากท่าน แต่เพื่อนของท่านมาเยี่ยมหลังเลิกเรียนและท่าน00ากไปกับเ59 

6. ทงบิดาและมารดาของท่านออกไปข้างนอก ส่วนท่าน บ้องชายและน้องสาวกลับจากโรงเรียนพรอมกันพอดี 

กใรสนับสบุนพี่ฟ้องช!ยและพึ่นองหญิง 

การนำเสนอของครู # เหตุใดบางคร๋ํงจึงเป็นการยากท่ีจะแสดงความรักและการสพบสนุนพ่ีบ้องชายหญิง ? 
ชี้ใหเห็นๅาบางคนอายที่จะแสดงความรักต่อพี่บ้องชายหญิง หลายคนมีนิสัยไมดีชอบดูถูกที่บ้องหญิงชๅย1,0ง 

พวกเธอแทนทีจะพูดจานุ่มนวล 
เ * อ ง เ ล , า ซิสเตอร์เอ็มมา เรย ์ แมคเคย์ภรรยาของประธานเดวิด โอ. แมคเคย์ เล่าถึงหญิงสาวคนหนึ่งผู้เงชอบเอง 

เพลงคลอตาม ขณะที่เธอรองเพลงใบ้ผู้มาเยื่ยมหรือเพื่อนของเธอฟิง 

"วันหนึ่งพี่ชายของเธอกลับมาถึงบ้านและไส์ข้นเข้า เขาล่อเลียนเสียงเองของเ150 หัวเราะและสบประมาท 
เธอดวยคำพูด 'โธ่ เธอคิดว่าคนอื่นชอบฟิงเมื่อเธอเองเพลงเหรอ พวกเขาก็ทํๅเสแสรงไปอย่างน้ีนเอง' หลังจาก 
นี้นทำใบ ้ [เธอ] ไม่ค่อยจะเปล่งเสียงเองเพลงอันไพเราะออกมา อย่างบ้อยที่สุดจนกว่าจะเว่ๅพี ่ชๅยข 0งเธ 0 ไม่ 
ไตอยู่ในระยะท่ีจะฟิงไดี'...ไม่ว่าท่ีไหนก็ตาม...[พ่ืนองชายและพ่ีบ้องสาว] ควรสวดบ้อนวอน!พื่อความ๓เ!™0ง 
กันและกัน แ ล ะ ๓ ค น ท ี ่ ก ำ ล ั ง ป ฎ ิ บ ๚ อ ย ่ เ ส ี ก ไ ด ๆ า เ ธ อ ก ำ ล ั ง ท ำ ด ี ? น อ ั น เ น ึ ่ 0 ง , ๅ ก ค ำ ส ว ด บ ้ อ น ว อ น เ ห i m K  

ต้องการ,ใบ้ครอบครัวของเธอ?เย่กับเธอทุกครัง'ในเวลๅท่สัๅ1คํญ0£) ๅ ง ฐ ่ ง ใ น ร ู ธ ุ ต ข 0 , 1 1 1 5 0 1 มื่อแ50เสีกขาดความ 
และกลัวที่จะประสบความสำเ!จ สิ่งที่เธอต้องการสือการปลุก(เๅของคำชมเชย และสิ่งนี้ควรมาจากสมา^กใน๊ 
ครอบครัวเดียวกัน ช่างเป็นสุขเฟิยงใดที่จะม0บคํๅถงัใจ 1 เ ล ะ ก า ร ย ๗ 0 ง ส ร ร เ ส ! ญ แ ก . £ 1 ; ฐ 0 ะ h ^ u n t o u 
ตัวอย่างยากลำบาณเละปฎิบ๚เพื่อใบ้ครอบครัวร่นชมรบสิ- ( E m 1 1 1 a R a c R i g g s Mckay, T h e Art of Rearing 
Children Peacefully [ProvaBrigkam Young University Press, 1952], p . l l ) 

เ ^ อ ง เ ล า บุตรสาวคนหนึ่งจำไดว่าบิดาของเธอสาธิตวิธีที่ลูกๆ สามารถสนองความต้องการของถันและกับภายใน 

ครอบครัว •ครงหน่ึง[พ่อ]ห้ิวถังนรสองใบเข้าไปในบ้อง_ถังหน่ึงมีบำแม ลีกถังหนึ่งว่างเปลีๅ จากนี้นท่ๅบใบ้ 
พวกเราแต่ละคนคิดถึงบางสิ่งที่ทำใบ้เราเสียใ^ ห ร ื 0 ข ุ ่ น เ ส ื อ ง ใ จ ห ร ื อ บ ้ อ แ บ ้ ห ม ด ห ว ั ง ใ 1 4 เ ม ื ่ อ เ ร า บ 0 ก ห น ึ ่ ง 
อย่าง ท่านก็จะต่กนรออกจากถังที่มีนํ้ๅแมหนึ่งบ้วย แล ,'วท่านก็บอกเราว่าเราก็เป!ยบ เ หฐ0 นถั งปา แ ล ะ เ ฐ ่ 0 ^ 
ต่างๆ เกิดขนในช่วงวันนี้นเงรบกวนทา ถวยแห่งความเ^ม่นในตน(องก็จะถูกตัก 0 0กไป เราก็จะเข้ๅใกล*..บ้น 

ลังทีละเล็กทีละบ้0 ย [จนในท่ีสุดถังน้ีนว่าง(ปล่า] จากน้ีนท่านหันไปท่ีถังgกใบหน่ึง ท่านข0คำแนะปาจำ'ก,รา 
ถึงวิธีที่เราจะสามารถช่วยบุคคลหนึ่งเติมนํ้าลงในถังที่ว่างเปล่าข0งเขๅ ท่านไต้เพิมและเสิมปาหปงบ้าย๊ลงิในกัง 

เปล่าต่อคำแนะนำหน่ึงอย่าง และท่านไต้สรุปว่าบ้านสือที่ที่เราทำใบ้ถังข0งเรๅเติม และว่าเราควรเฝืาดูและเสีก 
ไวต่อผู ้อื ่นเพราะเรามีความรับผิดชอบที่จะ^วย ต 0 บ ส น 0 ง ค ว า ม ^ 0 ง ก า ร ข 0 , 1 0 ง ช ๅ ย แ ล ะ พ ื ่ บ ้ 0 ง ส า 0 ง 1 *, . , . 
(Eric G. Stephan and Judith Stephan Smith, What Happy Families Are Doing [Salt Lake City: 
Deseret Book Co., 1981 ], pp. 57-58) 
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เขียนวิธีที่เยาวชนหญิงแนะนำเพื่อส่งเสริมและสนับสนนพี่น้องช™และพี่นองสาว'^องพวกเธอบนทระดาน 
นำการสนทนาโดยใชเรื่องเล่าและการสาธิตข้างตนเปีนพื้นสำหรับการสนทนา ท่านอาจถามคำถามต่อไปนี้: 

• ความเสิกของท่านเปีนอย่างไรเมื่อสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวได้รับรางวัลหรือได้รับฅวามสำ^จบา^^ 
ท่านเตมใจที่จะแบ่งปีนสิ่งที่เปีนของท่านแกํผูอื่นหรือไม่? ครงสดทายท่ีท่านทำเพ่ือสนับ'สนนพ่ีชายหรือนอง 
สาวคอเม่ือใด? สิ่งนี้มีผลต่อความสัมพันธ์ของท่านกับบุคคลนี้นอย่างไร? ท่านคอยบางคนทำบางสิ่งที่สวยงาม 
สำหรับท่านก่อนเสนอการสนับสนนของท่านแก่พวกเขาหรือไม่? 

• เยาวชนหญิงทำอะไรได้บางในสถานการฌต่อไปน้ีเพ่ือแสดงการสนับ'สนน? 

1. พี่ชายกำลังรับใชเป็นผูสอนศาสนา 
2. พี่สาวกับสารของเธอออกไปข้างนอกไม่ค่อยได้เพราะพวกเขามีลูกเล็กๆ หลายคน 
3. น้องสาวได้รับมอบหมายให้ถวายการสวดออนวอนเป็นครงเรกในปฐมวัย 
4. พี่ชายกำลังได้รับฐานะปโรหิตที่สูงขน 
5. พี่ชายจะแสดงเดี่ยวเปียโนคืนพฤหัสบดีหน้า ท่านมีการสอบครงสำคัญที่โรงเรียนวันศุกร์ 

บทส^ป 

การนำเสนอของครู ให้สมาชิกคนหนึ่งของชนเรียนอำนคำสอนและพันธสัญญา 108:7 บอกเยาวชนหญิงว่าทัศนคติแห่งการ 
สนับสนุนของพวกเธอสามารถเป็นท่ีดงดูดใจ ทัศนคติเหล่านี้สามารถแพร่กระจายจากพวกเธอไปสํสมาชิกทุกคน 
ในครอบครัว ลดการขัดแยงและหล่อเล้ียงความ!สีกท่ีอบอุ่นและเป็นหน่ึงในครอบครัว 

การประยูกตบทเรยน 

แนะนำเยาวชนหญิงแต่ละคนใหทำอย่างน้อยที่สุดหนึ่งอย่างระหว่างสัปดาห์ที่จะถงนีสำหรับบิดา มารดา 
พี่น้องชาย และพ่ีน้องสาวของเธอ ซึ่งแสดงให้เห็นการสนับสนนของเธอที่มีให้กับพวกเขา 

กระดาน และ 
การสนทนา 

การสนทนา 
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การIดิบโตฺและการเป็นผู้ใหญ่ 
ในการพึ่งพาตนเอง ตอน 1 

บทที่ 

วัตถุประสงค 

การเตรียม 

เยาวชนหญิงแต่ละคนจะตระหนักว่าเธอกำลังเติบโตไปสํความเป็นตัวของตัวเอง และจะแสวงหาเพื่อกลับ 
เป็นผู้พี่งพาตนเองมากขน 

1. รูปภาพ 6,7,8 และ 9 ทารกหญิง เยาวชนหญิง เจาสาวและเจาบ่าว และมารดาสาวกับลูกของเธอ รูปภาพ 
ทงหมดน้ีมีอยู่ทายเล่ม 

2. นำดินสอมาให้สมาชิกในชนเรียน 
3. ทำสำเนาแบบทดสอบในหนำลัดไปแจกให้เยาวชนหญิงทุกคน หรือเตรียมอ่านออกเสียงให้พวกเธอฟิง 
4. ทางเสือกะ ทำสำเนาบทประพันธ์ "การออกมา" แจกเยาวชนหญิงเพื่อนำกลับไปอ่านที่บาน 
5. มอบหมายเยาวชนหญิงเสนอขอพระคัมภีร์ เรื่องเล่า หรือขอความท่ียกมาตามท่ีพ่านตองการ 

ข้อแนะนำ 
สำหรับการ 
ดำเนินบทเรียน 
การนำเสนอของคร 
และการสนทนา 

ขอความท่ียกมา 

การสนทนา 

เมื่อเราเป็นผูใหญ, เรากอับพึ่งพาผูอื่นนอยลงแอะจะพึ่งพาตนเองมากขื้น 
แสดงภาพของหญิงในวัยต่างๆ ขอให้เยาวชนหญิงพิจารณารูปภาพเหล่านํน ใช้คำถามเพื่อกระดุนการสนทนา 
เก่ียวกับการเพ่ิมพูนความสามารถท่ีมาสู่เราพรอมกับการเป็นผูไหญิ ยกตัวอย่าง: 

• เด็กอายุห้าขวบสามารถทำอะไรที่เด็กทารกทำไม่ได? (เดิน พูด แต่งตัวเอง ทำการเสือกง่ายๆ ฯลฯ) 

• คนอายุย่ีสิบสองปีทำอะไรท่ีคนอายุสิบล่ีปีทำไม่ได? (ขับรถ ออกนัดเที่ยว มีงานที่มั่นคง แต่งงาน มีครอบครัว 
ฯลฯ) 
• เหตุใดเราไม่คาดหวังให้เด็กอายุห้าขวบทำในส่ิงท่ีคนอายุสิบส่ีปีทำได หรือคนอายุสิบส่ิปีทำส่ิงท่ีคน 
อายุย่ีสิบสองปีทำได้? 

ช่วยให้เยาวชนหญิงรับรูว่าการเปลี่ยนแปลงจากการพึ่งพาผูอื่นมาสู่การพึ่งพาตนเองมากขนเป็นสิ่งค่อยเป็น 
ค่อยไป และแต่ละวัยก็มีความสามารถตามวัยของตน 
ประธานสเปนเซอร์ ดับเบิลยู.คิมบอลล์กล่าวว่า: 

"สำหรับสิบปีแรกของชีวิตจะเป็นช่วงแห่งความสนุกสนาน ความสุขและไม่ตองรับผิดชอบอะไร บิดามารดา 
และครอบครัวของพ่านจะปกป้องพ่าน สอนและเล้ียงดูพ่าน จัดเสื้อผาและคุ้มครองพ่าน แต่เวลาน้ีในสิบปีท่ีสอง 
ของชีวิตของพ่านจะมีการผ่อนการควบคุมบ้าง พ่านกำลังพัฒนาบุคลิกภาพของพ่านทีละเลกละนํอย ทำการตัดสิน 
ใจเองได้มากขน พ่านกำลังเป็นผูไหญ่และกำลังได้รับความรับผิดชอบ" ("President Kimball Speaks Out on 
Planninng Your Life," New Era, Sept 1981, p.47) 
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• เหตุใดสิบปีแรกของชีวิตของพ่านจึงถูกกล่าวว่า "ไม่ตองรับผิดชอบ"? โดยปกติแลวใครรับผิดชอบต่อพ่าน? 
• บิดามารดาและครอบครัวคุ้มครองพ่านอย่างไร? 
• ความรับผิดชอบใหม่ที่พ่านได้รับเมื่อนัพติศมาคออะไร? 
• เหตุใดการควบคุมจึงลดลงในช่วงสิบปีที่สองของชีวิตของพ่าน? 
• การตัดสินใจแบบใดที่พ่านสามารถทำได้ไนเวลานี้ซึ่งพ่านมิได้ทำเมื่ออายุสิบขวบ? 



หมายเหตุสำหรับครู 

กระตาน 

แบบทดสอบ 

จงแน่1ใจว่าเยาวชนหญิงเฃาใจอย่างชัดเจนว่าการรับความรับผิดชอบและการกลับพึ่งพาตนเองเป็นสิ่ง1ที่พง 
ปรารถนา และเป็นส่ิงท่ีพระบิดาบนสวรรค์ทรงหวังและคาดหวังจากเรา แตํนี่มิได้หมายความว่า^^ม่ฉำตลงพึ่งพา 
การช้ีนำของพระองค์ในชีวิตของเรา หรอคำแนะนำท่ีดีของบิดามารดาหรือผูนำฐานะปุโรหิต "พระเจ้าทรงประทาน 
เสรีภาพแก่เราด้วยพระทัยกวางขวาง ยิ่งเราเรียนรูที่จะทำตามสิ่งถูกตองมากเท่าใต เราจะกลับพ่ึงพาตนเองทาง 
วิญญาณมากขน เราจะได้รับการยนยันถึงเสรีภาพและความเป็นตัวของตัวเลงมากขน" (Boyd K. Packcr, 
"Self-reliance,"Ensign, Aug. 1975, p. 89). 

เช ียนคำว่าพึ ่พาผู ้m4 บนกระดานด้านซาย และคำพื ้งพาตนเอพางด้านขวาโยงลูกศรจาก พึ่งพาผูลื่น 
ไปยัง*1งพาตนเอง ชี้ให้เห็น'ว่าศาสดา,โจเซฟ สมิธได้ให้คำจำกัดความท่ีดของการพ่ึงพาตนเอง เมอบางคนถาม 
ท่านว่าฟานปกครองสิทธิชนอย่างไร ให้คนหน่ึงอ่านขอความต่อไปน้ี: "ขาพเจ้าสอนหลัก!)รรมท่ีถูกตองแก่พวก 
เขา และให้พวกเขาปกครองตนเอง" (as quoted by John Taylor, Millennial star.; 13:339). 

ชี้ให้เห็นว่ามีองค์ประกอบสองอย่างของการพึ่งตนเอง เราตองรูหลักธรรมที่ถูกตองก่อนและจาก1ฒเราตองมี 
ความสามารถท่ีจะปกครองตนเองบนพืนฐานของหลักธรรมเหล่านัน 

เพื่อช่วยเยาวชนหญิงวัดการพึ่งพาตนเองของพวกเธอ ใชแบบทดสอบต่อไปนี้ แจกดินสอและสำเนาแบบ 
ทดสอบแก่ทุกคน อ่าน1ขอความที่คู่กัน ขอความด้านซายชแนะว่าจำเป็นตองเนาไข ขอความด้านขวาชแนะการ 
พึ่งพาตนเอง ขอให้เยาวชนหญิงประเมนตนเองจากขอหน่ึงถึงขอสิบ หน่ึงเป็นคะแนนต่ําสดและสิบเป็นคะแนน 
สูงสด 

แทน 1 คะแนน 

1. คนอ่ึนตัดสินใจมากท่ี'สตเก่ียวกับส่ิงท่ีฉันท0ไ 

2. ฉันหลีกเลี่ยงงานบานและกิจวัตรประจำวัน 
ของครอบครัว 

3. ฉันทำงานมอบหมายจากโรงเรียนไม่ทันบ่อยๆ 
หรือตองถูกเตอนให้ศึกษาเสมอ 

4. ฉันไม่ได้หาเงินเอง เงินทงหมดท่ีฉันมีมาจาก 
พ่อแม่ 

5. เม่ือถึงเวลาต่ืนนอนหรือเวลา'สืกฝนพรสวรรค์ 
ของฉัน ฉันไม่อยากทำ 

6. เม่ือเกิดหลายส่ิงผิดพลาด ฉันกล่าวโทษหรือ 
ตำหนิคนลื่น 

7. ฉันไม่รแผนที่เจาะจงสำหรับสิ่งที่ตองทำในด้าน 
วิชาชืพหรือด้านวิชาการ 

คะแนน แทน 10 คะแนน 
1.ฉันสามารถทำการตัดสินไจบนพื้นฐานของ 

หลักธรรมพระกิตตคุณ ถึงแม่'มันอาจหมาย 
ถึงการทำนางสิ่งที่แตกต่างไปจากสิ่งที่ 
เพื่อนๆ ของฉันกำลังทำ 

2. ฉันตระหนักว่าฉันจำเป็นตองช่วยเหลองาน 
บานและสนับสบุนบิดามารตาและครอบ 
ครัว 

3. ฉันทำการบานและวางแผนเวลาการศึกษา 
ของฉัน 

4. ฉันหารายได้มาเองบาง ฉันสามารถจัตการ 
การเงินของฉันและวางแผนสำหรับเงินส่วน 
สิบและเงินออม ฉันรูวิธใชจ่ายอย่างฉลาต 

5. ฉันกำลังเรียนรูที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อ 
ว่าฉันจะตื่นทันเวลาเพื่อสิทฝน-พรสวรรค์ 
ของฉัน 

6. ฉันรับผิดชอบต่อความผิดพลาดหรือใไพหา 
ต่างๆ ของฉัน 

7. ฉันกำลังพัฒนาทักษะบางอย่างที่จะช่วยท่า 
ให้ฉันมีคุณสมนัตพลสำหรับงานและมีความ 
รบางแขนงในความคิด 
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8. ฉันอ่านพระคัมภีร์นอยกว่าอ่านหนังสือเรียน 

9. ฉันเขาหองเรียนหรอไปการประชุมสายเสมอ 
10. ฉันอดอาหารนานๆครงเพราะฉัน!สึกทรมาน 

และหิวเม่ือฉันอดอาหาร 

8. ฉันรแผนการศึกษาของตนเองและอ่าน 
พระคัมภีร์เป็นประจำสม่ําเสมอ 

9. ฉันสามารถจัดเวลาและความตรงเวลา 
10. ฉันลดลาหารเมื่อฉันตองการความช่วย 

เหลอจากพระเจ้าสำหรับปีญหาท่ีพิเศษ 

การสนทนาและ 
การระดมความคิด 

การสนทนาพระคัมภีร์ 

เอกสารแจก 
บทประพันข 
(ทางเสือก) 

เราสามารถกอบพึ่งพาตนรองมากฃน 

หลังจากเยาวชนหญิงฟ้าแบบทดสอบเสร็จแล่'ว จงเนนว่าการเป็นคนพ่ึงพาตนเองเป็นกระบวนการท่ีค่อขเป็น 
ค่อยไป เรามิไดกลายเป็นคนพ่ึงพาตนเองทงหมดในทันที และเราเติบโตขนในอัตราที่แตกต่างกันในกรณืที่ต่าง 
กันออกไป ซึ่งวัดโดยแบบทดสอบ 

ดัวยความช่วยเหลอของเยาวชนหญิง เสือกสองหรือสามขอจากแบบทดสอบท่ีดเหมอนจะเหมาะสมกับชัน 
เรียนของพ่าน ถาชนเรียนใหญ่พอแบ่งออกเป็นกสุมเล็กๆ และมอบหมายแต่ละกลุ่มๆ ละหน่ึงหัวขอเพ่ึอสนทนา 
กัน ให้เยาวชนหญิงแบ่งปีนแนวความคิดของพวกเขอถึงวิธีการพ่ึงพาตนเองในกรณึนน ยกตัวอย่างะ ระตมความ 
คิดและแบ่งปีนวิธีที่จะเตลนตนเองใ^!กหัดหรือฟ้างานประจำวันที่เฉพาะเจาะจงให้สำเร็จ วิธีจดบันทึกค่าใชจ่าย 
และแน่ใจว่าไดจัดการให้ส่วนสิบเป็นเงินส่วนแรกที่ตองจ่าย วิธีฟ้าให้ตัวพ่านเขมแข็งทุกๆ วันโดยผ่านทาง 
พระคัมภีร์ เยาวชนหญิงคนหนึ่งในแต่ละกลุ่มจะเขียนแนวความคิดเหล่านนลงในกระดาษและให้แต่ละกลุ่ม 
ออกมารายงานหนาชนเรียน 

ให้เยาวชนหญิงเปีดไปท่ีคำสอนและพันธสัญญา 93:13-14,20 อ่านและฟ้าเครื่อพมายขอความเหล่านี้ ช่วย 
ให้พวกเธอรับ!ว่าความเจริญกัาวหนาและการเติบโตมิไดัเกิดขนในทันที พระผูช่วยให้รอดพระองค์เองทรงเติบโต 
ไปส ํ "ความบริบูรณ์" และไดรับ "พระคุณเพราะพระคุณ" ขอให้พวกเธอพิจารณาขอ 20 

• สัญญาใดที่รมาถึงเราในขอนี้ ? (เราสามารถเติบโตดังเช่นพระผูช่วยให้รอด ทีละเล็กละนอยและมาส่ความ 
บริบูรณ์) 

อธิบายว่าเช่นเดียวกับลูกแยบที่ตองออกมาจากไข่ที่ฟ้กแล่'วดวยตัวของมันเอง ดังนี้นการเจริญเติบโตในการ 
พึ่งพาตนเองเรียกรองความพยายามและความบุมานะอย่างเต็มที่ของเรา แมบางครงการเจริญเติบโตนี้อาจเจ็บปวด 

ให้อ่านบทประพันธ์ต่อไปน้ี: 
การลอกจากไข่บางครงเจ็บ.... 
และการเรียน!ใหม่ๆ 
บลบบาง 
เป็นความอ่อนหัดยิ่ง 
เสียงตนตระหนกของมัน 
ไม่เป็นอะไรมากไปกว่า 
เจ้าตัวนอยซูบซีด 
ที่รองเจี๊ยบๆ 
อึกนี้งจำ 
และจดจำ 
เสียงเป่าเขาสัตว์ก็ดัง 
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รองเรียกสู่ที่กำบังคุมภัย: 
"ฉันจะรวบรวม... 
ดังแม่ไก ่ รวบรวมลูกๆ ไว!ต!เกของมัน" ที่จะเติบโตสู่ความเขมแข็ง 
(Dianne Dibb Forbis, New Era, Dec. 1977, p. 7) 

• อะไรเป็น "การออกจากไข่" และ "การเรียน!ใหม่ๆ" ที่ท่านกำลังประสบอยู่ในสิบ!เที่สองของชีวิต? (ตัวอย่าง 
บางประการอาจเป็นะ ประจักษ์พยานที่กำลังเติบโต การล่อลวงใหม่ๆ การทาทายใหม่ๆ ที่โรงเรียน การเปล่ียน 
ความสัมพันธ์กับเพื่อน ฯลฯ) การทำทุกสิ่งที่เกิดขนมาใหม่นี้และบางครงการตัดสินใจทำให้ท่านเสีกเหมือน "เจา 
ตัวซูบซีด" "อ่อนหัด" และตกใจกลัว? 
• "เสียงเป่าเขา" คออะไร (เป่าเขาเป็นแตรยูคกลางที่มีเสียงดังชัดเจนแจ่มใส) 
• เมื่อเราไม่แน่ใจหรอตกใจขณะเรากำลังเติบโต บทประพันธ์นีแนะนำให้เราทำอะไร? คนใดและสถานท่ีใตให้ 
การคุมภัยแก่เรา? (พระเจา บิดามารดาของเรา ครอบครัวของเราและบานของเรา) 

ให้เยาวชนหญิงเปีดไปที่คำสอนและพันธสัญญา 29:1-2 อ่านและทำเครื่องหมายข่อความเหล่านี้ 
• ใครสัญญาท่ีจะรวมเรา "ดังแม่ไก่รวมลูกไทมาไว!ต!เกของมัน"? 

ชี้ให้เห็นว่าการอยู่ใกล้ชิดกับพระบิดาบนสวรรค์และพระผู้ช่วยให้รอด เราสามารถเติบโตขื้นในความเขมแข็ง 

บทอจุป 
การนำเสนอของครู อธิบายว่าเมื่อเรากลับพึ่งพาตนเองมากขื้น เราทำให้พระบิดาบนสวรรค์ของเราทรงพอพระทํย พระองค์ทรง 

ประสงค์ให้เราเรียนรูท่ีจะทำหลายส่ิงดัวยตนเอง พระองค์ไม่ทรงพอพระทัยกับผู้ที่ทำเฉพาะสิ่งที่พวกเขาถูกบอก 
ให้ทำ (ดู ค.พ. 58:27-29) 

ชี้ให้เห็นว่าเมื่อเรากลับพึ่งพาผู้อื่นนํลยลง เราตองสืกฝนตัวเราเองเพื่อไดยน "เสียงเป่าเขาสัตว์" หรอการ 
นำทางที่ชัดเจนของพระเจา เราตองเรียนรูที่จะปกครองตนเองโดยใช้หลักธรรมของพระองค์ พระบิดาบนสวรรค์ 
ของเรา ผู้ซึ่งทรงเฝึาคอยการเจริญเติบโตของเราอย่างห่วงใย จะทรงประทานพลังให้เราเพ่ือทำส่ิงน้ีนให้สำเร็จ 

การสนทนา 

การสนทนาพระคัมภีร์ 
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แทน 1คะแนน 

1. คนอื่นตัดสินใจมากที่สดเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันทำ 

2. ฉันหลีกเลี่ยงงานบานและกิจวัตรประจ0าวัน 
ของครอบครัว 

3. ฉันทำงานมอบหมายจากโรงเรียนไม่ทัน 
บ่อยๆ หรือต้องถูกเตอนให้ศึกษาเสมอ 

4. ฉันไม่ได้หาเงินเอง เงินทงหมดท่ีฉันมีมาจาก 
พ่อแม่ 

5. เม่ือถึงเวลาตนนอนหรือเวลาฝึกฝนพรสวรรค์ 
ของฉัน ฉันไม่อยากทำ 

6. เม่ือเกิดหลายส่ิงผิดพลาด ฉันกล่าวโทษหรือ 
ตำหนิคนอื่น 

7. ฉันไม่มีแผนที่เจาะจงสำหรับสิ่งที่ต้องทำใน 
ด้านวิชาชีพหรือด้านวิชาการ 

8. ฉันอ่านพระคัมภีร์นอยกว่าอ่านหนังสือเรียน 

9. ฉันเขาห้องเรียนหรือไปการประชุมสายเสมอ 
10. ฉันอดอาหารนานๆ ครงเพราะฉัน!สึกทรมาน 

และหิวเม่ือฉันอดอาหาร 

คะแนน แทน 10 คะแนน 
1. ฉันสามารถทำการตัดสินใจบนพื้นฐาน 

ของหลักธรรมพระกิตติคุณ ถึงแมมัน 
อาจหมายถึงการทำบางสิ่งที่แตกต่างไป 
จากส่ิงท่ีเพ่ือนๆ ของฉันกำลังทำ 

2. ฉันตระหนักว่าฉันจำเป็นต้องช่วยเหสือ 
งานบานและสนับสนุนบิดามารดาและ 
ครอบครัว 

3. ฉันทำการบาน และวางแผนเวลาการ 
ศึกษาของฉัน 

4. ฉันหารายได้มาเองบาง ฉันสามารถจัด 
การ การเงินของฉันและวางแผนสำหรับ 
เงินสํวนสิบและออม ฉัน!วิธีใชจ่าย 
อย่างฉลาด 

5. ฉันกำลังเรียน!ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง 
เพื่อว่าฉันจะตื่นทันเวลา เพ่ือบกฝนพร 
สวรรค์ของฉัน 

6. ฉันรับผิดชอบต่อความผิดพลาดหรือ 
ปีญหาต่างๆ ของฉัน 

7. ฉันกำลังพัฒนาทักษะบางอย่างที่จะช่วย 
ทำให้ฉันมีคุณสมบัติพอสำหรับงานและ 
มีความ!บางแขนงในความคิด 

8. ฉันมีแผนการศึกษาของตนเองและอ่าน 
พระคัมภีร์เป็นประจำสมรเสมอ 

9. ฉันสามารถจัดเวลาและความตรงเวลา 
10. ฉันอดอาหารเมื่อฉันต้องการความช่วย 

เหลอจากพระเจาสำหรับปีญหาท่ีพิเศษ 
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การเติบโตและการเป็นผู้ใหญ่ 
ในการพึ่งพาตนเอง ตอน 2 

วัตลุประสงค์ 

การเตรยม 

หมายเหตุสำหรับคร 

ขอแนะนำ 
สำหรับการ 
ดำฒินบทเรียน 
กิจกรรมและ 
การสนทนา 

การน่าเสนอของครู 

เยาวชนหญิงแต่ละคนจะแสวงหาเพื่อทำให้ความสัมพันธ์ของเขลกันครอบครัวแน่นแฟ้นยิ่งขน ขณะท่ีเขอกลับ 
พึ่งพาตนเองมากขน 

1. นำกระดาษและดินสอมาให้สมาชิกในชนเรียน 
2. นำเสือผามาสลงชุด ชุดหนึ่งเล็กมากและมองดูเด็กเกินไปสำหรับกลุ่มอายุนี้ อกชุดหน่ึงใหญ่และมองดูเป็น 

ผู้ใหญ่สำหรับกลุ่มอายุนี้ 
3. มอบหมายเยาวชนหญิงส่ีคนเตรียมเสนอบทละครล่วงหนา 
4. คัดเสือกผู้ร่วมอภิปรายสี่คน ซึ่งได้รับการเห็นชอบจากผู้!ห้คำแนะนำฐานะปุโรหิต หัวขอ 1 และ 2 ควรเสนอ 

โดยผู้ท่ีอายุสิบเจ็ดปีหรอวัยหนุ่มสาว ขอให้พวกเขาให้คำแนะนำที่ดีแก่เยาวชนหญิงเพื่อรับมือกับการปรับปรุง 
แก่ไขในครอบครัวได้อย่างประสบผลสำเร็จ หัวขอ 3 ควรเสนอโดยมารดาหรือเยาวชนหญิงอายุสิบส่ีปี 
(บางทีอาจเป็นบุตรสาวของเขอ) ขอให้พวกเขาแบ่งปีนแนวความคิดกับชนเรียนสิงวิขีท่ีมารดาและบุตรสาว 
สามารถอยู่ร่วมกันในฐานะผู้ใหญ่ สมาชิกร่วมอภิปรายแต่ละคนไม่ควรใช้เวลานานกว่าส่ีนาที ท่านควรนำการ 
สนทนาโดยแสดงความคิดเห็นและใชคำถามเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบทเรียน 

หากการอภิปรายร่วมไม่เหมาะสม จัดการสนทนาชนเรียนในหัวขอที่สำคัญที่สด เขียนส่ิงท่ีเยาวชนหญิงและ 
มารตาสามารถทำได้เพื่อรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวให้แข็งแกร่งในระหว่างเวลาแห่งการเจริญเตบโต 

5. มอบหมายเยาวชนหญิงเสนอเร่ืองเล่า ขอพระคัมภีร์ หรือขอความท่ียกมาตามท่ีท่านตองการ 

เพื่อที่จะจัดเวลาชนเรียนได้อย่างประสบผลสำเร็จ ศึกษาบทเรียนและให้งานมอบหมายอย่างรอนคอใ) การ 
อภิปรายร่วมจำเป็นตองใช้เวลาประมาณคร่ึงสิงสองในสามของบทเรียน 

เมื่อเรากอบพึ่งพาตนเองมากขี้น mfllเป็นตองปรับปรุง*พื่อเปอยนแปองทัศนคติแอะความเสึก 

แสดงเสือผาสองชุดให้เยาวชนหญิงคู ถามหญิงสาวคนหน่ึงว่าเขอสวมชุดท่ีเล็กน้ีได้หรือไม่ มันใส่สบายหรือ 
เปล่า? เขออยากจะสวมใส่มันและอยู่ท่ามกลางเพ่ือนฝูงหรือไม่? ถาไม่อยากเป็นเพราะเหตุใด? ถามหญิง 
สาวอีกคนหน่ึงสิงความเสึกท่ีเขอตองสวมชุดท่ีใหญ่มาก เขอเสกสบายเมื่อสวมใส่หรือไม่? เพราะเหตุใด? 

ช่วยเยาวชนหญิงใคร่ครวญสิงช่วงชีวิตในปิจจุบัน พวกเขอกำลังเป็นผู้ใหญ่ขื้น และมีความรับผิดชอบมาก 
ขน บางครงพวกเขออาจเสึกถูกกีดกนโดยขอจำกัดในสมัยเด็ก บางเวลาพวกเขออาจรูสืกหวั่นไหวกับความรับผิด 
ชอบในวัยผู้ใหญ่ เมื่อพวกเขอเจริญเติบโตขนในความสามารถที่จะกลับพึ่งพาตนเองมากขน พวกเขออ-ไจรความ 
รูสืกเช่นเสียวกันกับเมื่อพวกเขอสวมชุดขนาดใหญ่ ชให้เห็นว่าการเปล่ียนแปลงความรูสืกของพวกเขออไจทำไห้ 
ทงตัวเขอและครอบครัวสับสน 

ใช้บทละครต่อไปนี้เพื่อช่วยเยาวชนหญิงให้เขาใจว่าพฤติกรรมของพวกเขอกำลังเปลี่ยนไปอย่างไรและสิ่งนี้ 
อาจมีผลกระทบต่อผูอนอย่างไร 
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บทที่ 

บทละคร 



การสนทนา 

บทละคร 

การสนทนา 

พระคัมภีร์ 

ขอความท่ียกมา 

แครอล ะ [อยู่กับมารดาในห้องของแครอล] คุณแม่คะ คุณแม่ไม่ต้องจัดห้องของหนูขณะที่หนูออกไปขาง 
นอกวันนีนะคะ หนูโตพอและมีระเบืยบพลท่ีจะดูแลตัวเองไดแล่'ว 

สินดาะ [กำลังเขาไปหาบิดาซึ่งกำลังอ่านหนังสืออยู่] คุณพ่อคะ หนูจะทำบางอย่างเพ่ือให้ไดเงินมาไดไหมคะ? 
บิดา: หนูจะเอาเงินมาทำอะไรล่ะ? 
สินดา: หนูอยากจะซ้ือรองเทาคู่ใหม่ 
บิดา: พ่อคิดว่าเราเพิ่งซอให้หนูนี่นา 
สินดา: แต่นั่นมันเป็นรองเทากีฬาสำหรับกิจกรรมของโรงเรียนเมื่อเราเล่นบอลนี่คะ 
บิดา: ใช้คู่เก่าของพื่สาวหนูเป็นไงล่ะ? 
สินดา: [โกรธ] โธ่ พ่อ พ่อไม่ไดลูเลยว่าหนูเป็นยังไง พ่อแม่ไม่เคยเขาใจอะไรเลย [เธอกระทบเทาออกไป] 

• สินดาพยายามที่จะกลับพึ่งพาตนเองมากขื้นอย่างไร? 
• เธอมีปฏิกิริยาอย่างไรในสถานการณ'นี้เพื่อแสดงว่าเธอพึ่งพาตนเองและเป็นผูใหญ่มากขน? 

ให้เยาวชนหญิงอ่านเอเฟซัส 6:1-4 ขอให้พวกเธอสนทนากันว่า การเขาใจคำแนะนำนี้จะเปลี่ยนการ 
สนทนาระหว่างสินดากับบิดาของเธออย่างไร 

อธิบายว่าส่วนหนึ่งของการเติบโตขื้นคลการเรียน!ที่จะควบคุมอารมณ์ ความ!สึก และทัศนคติของเรา บิดา 
มารดาและเยาวชนหญิงจำเป็นต้องแสดงความรักต่อกันและอดทนต์อกันอย่างสมํ่าเสมอในระหว่างช่วงเวลาของ 
การเจริญเติบโตเป็นผูใหญ่ 

สรุปส่วนนี้ของบทเรียนโดยสนทนาข้อความต่อไปนี้กับเยาวชนหญิงเกี่ยวกับการพึ่งพาตนเอง 

"พระเจาทรงประทานเสรีภาพแก่พวกเราดวยพระทัยกวางขวาง ยิ่งเราเรียน!ที่จะทำตามสิ่งถูกต้องมากเท่าใด 
เราจะกลับพึ่งพาตนเองทางวิญญาณมากขื้น เราจะไดรับการยนยันว่าถึงเสรีภาพและความเป็นตัวของตัวเองมาก 
ขืน" (Boyd K, Packer, "Self-reliance," Ensign5 Aug. 1975, p. 89). 

'การพึ่งพาตพอง เป็นคุณธรรมแห่งสิทธิชนที่น่าพึงปรารถนาหากเราเข้าใจและปฏิบัติอย่างถูกต้อง อย่างไร 
ก็ตามเมื่อคุณธรรมนี้ไดตัดพระเจาลอกไปจากสภาพเหตุการณ์ มันจะกลับเป็นข้อบกพร่องที่นํๅมนษย่ออกจากวิถี 
แห่งความชอบธรรม... 
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มารดา : สิแล'วละจะ แครอล แม่สีใจท่ีหนูอยากทำหนัาท่ีรับผิดชอนน้ีน แม่อยากให้0นองชายของหนูมี 
ทัศนคติแนบเดียวกับหน ู [เธอเดินออกไปจากห้อง สองวินาทีผ่านไป] 

แครอล: [เสียงดังออกมาจากห้อง] คุณแม่! หนูเพิ่งนึกไดว่าหนูต้องอยู่ฝึกซอมการแสดงละครรอนพิเศษ 
เมื่อครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมา หนูหาชุดละครไม่เจอ! หนู!ว่ามันอยู่แถวๆ นี้นี่นา! 

• แครอลพยายามที่จะกลับพึ่งพาตนเองมากขนในทางใด? 
• มารดาของเธอ!สึกอย่างไรเกี่ยวกับสิ่งนี้? 
• พฤติกรรมของแครอลสอดคลองกับความปรารถนาที่จะพึ่งพาตนเองของเธอหรอไม่? 
• ท่านคิดว่ามารดาของแครอลกำลังคิดอะไรเมื่อแครอลหาชุดละครไม่พบ? 
• ทงแครอลและมารดาจำเป็นต้องเข้าใจอะไรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม? 



ค0าถามให้คิด 
เรื่องเล่า 

การนำเสนอของครู 

การอภิปรายร่วม 

"แตํการฬึ่งพาตนเองมิได้ทำให้มนุษย์ทุกคนยนอยู่ไดดวยตน^งทงหมด เราตองไม่วางใจในกำลังของตนเอง 

หรอในแขนของเน้ือหนังแต่เพียงอย่างเดยว พระเจาทรงเป็นผูให้คำปรึกษาและผูปลดปล่อ^อง^า โ ด ข ท า ง  

พระองค์ผู้ซ่ึงเราตองวางใจเพ่ือรับการทรงนำ การช้ีนำและการดลใจ" (Bruce R. McConkie,Mormon 
Doctrine, 2nd ed [Salt Lake City: Bookcraft, 1966], pp.701-2). 

เป็นสิ่งสำคัญทึ่จะคงความสัมพันธ์อันแข็งแกร่งข®งครอบครัว1พใพพวงทอาแห่งการเ^อริอุพติบใต 

• ท่านตอบสนองอย่างไรเมื่อท่านรูสีกว่า ท่านมิได้ถูกปล่อยให้เป็นตัวของตัวเองมากพอ? 
อธ ิบายว ่าบางครงความปรารถนาของเราท ี ่จะเป ็นต ัวของต ัวเองและพ ื ่ ง พ า ต น 1 อ ง ม า ก ข น ^ น 1 น แ ร ง จ น ฟ ้ า ^ 

เราเร่ิมท่ีจะปฏิบัติต่อสิทธิอำนาจทุกอย่างท่ีอยู่เหนือเราอย่างผิดๆ เอ็ลเดอร์เจมส์ อี.ทัลเมจ (เจ้าหนาท่ีช้ีนผูไหญ่ 
ของศาสนาจักรฯในยุคตนๆ ) เลาเร่ืองของผงตัวหน่ึงท่ีบินเขาไปในสำนักงานของท่านในวันท่ีอากาศอบอุ่นช่วง 
ฤดูรอนวันหน่ึง หลงจากรองห่ึงๆ ไปท่ัวห้องหลายครง ผื้งก็หาหนาต่างที่เปิดแงมอยู่ซึ่งมันบินเขามาไม่พบ 
เอลเดอร์ทํ'ลเมจเขาใจบางส่ิงท่ีผ้ีงเขาใจไม่ได้ ท่านรูว่าถาผงยังคงติดอยู่ในห้องมันจะตองตาย ท่านเดินไปที่หนา 
ต่างและเปิดให้กวางโดยหวังว่ามันจะบินออกไปเป็นอิสระ ท่านพยายามนำทางเพื่อให้ผื้งบินออกไปทางหนาต่าง 
แต่มันไม่ยอมรับการนำ ท่านพยายามมากขื้น แต่ผ้ืงกสับโกรธและต่อยมอของท่าน ผื้งยังคงบินไปมาอย่างดราย 
และหาหนัาต่างท่ีมันจะออกไปเป็นอิสระไม่พบ และมันตายในวันต่อมา (ดู James E. Talmage," The 
Parable of the Unwise Bee," Improvement Bra, Nov. 1962, p. 817.) 

แนะนำเยาวชนหญิงว่ารผูคนมากมายที่ตองการช่วยเหลอและนำทางพวกเธอในชีวิต ในการคนหาเสรภาพ 
และการพ่ึงพาตนเองของพวกเธอ บ่อยครงผู้คนเหล่านี้เและเขาใจสิ่งต่างๆ ที่พวกเธอไม่อาจ!หรือเขาใจได้ 

• นิสัยที่ดื้อรนสามารถทำให้การได้มาซึ่งเสรีภาพและการพึ่งพาตนเองยากยิ่งขนอย่างไร? 
• ความเสีกท่ีว่าท่านด้องการให้บิดามารดาปล่อยท่านไวตามลำพังและปล่อยท่านทำส่ิงใดก็ตามท่ีท่านอยากทำนน 
ไม่ถูกตองอย่างไร? 
• เหตุใดทัศนคติเช่นนี้จงไม่ฉลาดและไม่มีเหตุผล? 
• ท่านและบิดามารดารับผิดชอบต่อใครในที่สุด? (เราทุกคนรับผิดชอบต่อพระบิดาบนสวรรค์ของเรา) 

อธิบายว่าพระเจ้าทรงวางความรับผิดชอบท่ีหนักหน่วงไวบนบิดามารดาเพ่ือสอนและอบรมลูกๆ ของพวกเรา 
ตามพระบัญญัติของพระองค์ ให้คนหน่ึงอ่านคำสอนและพันธสัญญา 93:40-43 และ 68:25 ชี้ให้เห็นว่าพระ 
คัมภีร์ยังสอนเราอีกว่าลูกๆ มีความรับผิดชอบที่จะเชื่อฟิงบิดามารดาดังที่เราได้สนทนากันก่อนหนานี้แลวกระบวน 
การของการกสับพ่ึงพาตนเองมากขนบ่อยครงน้ีนเปีนกระบวนการท่ีสลับซับซอน ลูกๆ จำเปีนตองเชื่อฟิงขณะที่ 
กำลังเรียน!ที่จะกลับพึ่งพาตนเองมากขื้น ระหว่างช่วงเวลาน้ีขณะท่ีบิดามารดากำลังช่วยพวกเธอรับภาระความ 
รับผิดชอบ บิดามารดาอาจไม่ค่อยยอมปล่อยให้ลูกๆ พึ่งพาตนเองด้วย แต่ในระหว่างช่วงเวลาน้ีมีวิธีต่างๆ มาก 
มายท่ีเยาวชนหญิงสามารถคงไว้ซ่ึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของครอบครัว 

แนะนำสมาชิกผู้ร่วมอภิปรายที่ได้รับการมอบหมายล่วงหนาในเวลานี ้ แจกกระดาษและดินสอแก่เยาวชน 
หญิง และแนะนำให้พวกเธอเขียนแนวความคิดที่พวกเธอเสีกว่าสำคัญต่อพวกเธอ เม่ือโอกาสอำนวยเชิญหญิง 
สาวถามคำถามเม่ือการอภิปรายร่วมกำลังดำเนินอย่ 

หัวขอที่ 1 (เสนอโดยผู้ท่ีอายูสิบเจ็ดปีหรือยูวผู้ใหญ่): "ขาพเจ้าสามารถทำให้ความสัมพันธ์ของขาพเจ้ากับ 
บิดามารดาดีขนได้อย่างไร?" 
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อาจใชแนวความคิดต่อไปนี ้ หริอสิ่งที่คนพบจากการอภิปรายร่วมเป็นพื้นฐานสำหรับการนำเสน0. 

หากความสัมพันธ์ตึงเครียด ท่านมีความรับผิดชอบที่จะพยายามอย่างจริงจังเพื่อทำให้สถานการณ์สิเน นี่เป็น 
วิธีบางอย่างที่จะทำให้ความสัมพันธ์อันตึง(ครียดดีขื้น: 

1. จัดเวลาที่จะอยู่ร่วมกันและพูดคุยกันเมื่อบิดามารดาของท่านมีความกดดันไม่มาก 
2. ทำให้บิดามารดาของห่านรู้ว่าห่านซาบชื้งต่อสิ่งที่พวกห่านทำ 
3. พยายามอย่างเงียบๆ เพื่อคนหาว่าบิดามารดาของท่านกำลังทำอะไร จากนี้นช่วย(หลอพวกห่านโดยไม่ต่'0ง 

ถูกขอรอง 
4. กล่าวขอโทษเมื่อห่านทำให้บิดามารดาขุ่น(คอง 
5. พรอมที่จะ'ให้0ภัยบิดามารดาเสม0สำหรับความ1ไม่(ป็น1,รรมที่ทํๅนสืด,0ๅ(0งหริ0(กิด;ฐนจริง (ดู ค - พ - 4 2 . 8 8 . 

64:9-10) 
6. สวดออนวอนร่วมกัน 
7. จงมีอารมณ์ขัน 

หัวข้อที2่ (เสนอโดยผูที่อายุสิบเจ็ดปีหริอวัยหนุ่มสาว): "ขๆพเจๆสามารถได,'รับความไว้วางใจจากบิดา 
มารดาอย่างไร?" 

อาจใชแนวความคิดต่ 0 ไปน้ีหริ 0 สิ่งที่คันพบจๅกการ 0 ^ ปรายร่วมเป็นพื้นฐานสํ1หรับการนำ(สน 0 . 

1. บิดามารดารักลูกๆ ของท่าน และพวกท่านรู้สิกเป็นห่วงพวกเขา1สม0 และผลที่ตามมาสื0พวกห่าน0ๅจไม่ 
อนุญาตให้ลูกๆ ทำบางสิ่งหากมันดูเหมือนว่าไมปลอดภัยหริอไม่ฉลาด ลูกๆ ควรเข้าใจและให้ข้0มูลที่,ฟิยงพ0  

แก่บิดามารดาเกี่ยวกับกิจกรรมที่เส-น 0 ไปเพื่ 0ว่ๅบิดๅมๅรดาจะรู้สึกสบายใจ(มื่00นญๅตให้ทํๅสิ่ง1Jy 

2. ขนาดของความไว ้วางใจที ่บ ิดามารดาจะม 0 บให้เยาวชนห^น 0 riก ับการปฐ 1 ^ 1 1 1 0 ง ห ว ก, 1 , 0 ฐ่งเธ0^นํ 
ตนเองว่าสามารถรักษาคำมั่นสัญญาข0งเธ0 ไสัมาก(พียงใด มวินัยกับตน(0งมากเพียงใด การบังคับควบคุมJ J 
ลดนอยลง การโตเถียงมากมายที่เกิดขี้นในห้ๅนเป็นเริ0งธรรมดามาก , 1 } น การทำงานห้ๅน การสืกบัๅ „ลรั 
การห้ามออกนอกง'ใน หากเยาวชนหญิงพิสูจน์ว่าเธอสามารถจัดการกัน,ริ0งง่ๅยๆ ,หส่านี้ใด'' ทั้งเ!ร0และมารดๅ 
จะเชื ่อมั ่นในการเป็นผูใหญ่และการพึ่งพาตน(0ง1)0ง,1,0 

หัวข้อที่ 3 (เสนอโดยมารดาและหญิงสาวอายุสิบสิ่หริอสิบห้ๅปี): •เราสามารถปรับตัว(ข้ากับความสัมพ~น15' 
ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปของเราได้0ย่างไร?• 

อาจใชแนวความคิดต่ 0 ไปนี ้และสิ ่งที ่คันพ บ จๅกกๅร 0 ^ ปรๅ^ ว ม ,ฎนพ ื ้นฐานสำ H ร ันกๅรน ํๅ ,^ 0 . 
มารดา: 

1. บิดามารดาที่เคยส0นหริ0ให้คำแนะนำ,ฉพๅะ0rilง,,ก'ลูกๆ บางคร ังม ันยากสำหร ับพ-)ก, ข า ที ่ จ ะ จ ด^-, บ ๅ . 1 °, , 
สำคัญต่อลูกๆ เพียงใด •บิดามารดาทั้งหลายจงหวนคิดสืงเมื่0ครังห่าน,ปึนนนุ่มสๅว สืดสืงวำเหตุใดห่านfง0ยาก 
ทำบางสิ่งทื่อยากทำ คิดถึงว่าห่านอยากเป็นที่ย0มรับของสังคม(ฟิยงใด ห่านรู้สึกไวต่อการรีพาก^จารณ์ห่ไม่ 
เหมาะสมเพียงใด และหัวใจของห่านเจ็บปวดง่าย(พียงใด และสิ่งที่ดูเหมือนมีความสำคัญเพียง,สิกห้0ยใน,ว่ลๅ 
นี้ แต่ก่อนเคยมีความสำคัญมากเพียงใด เราขอให้ห่านหวนคิดถึงส่ิงท้ังหมดน้ีในฐานะป็ดๅมๅรดๅ- (Richard 
L. Evans, in Conference Report, Apr. 1908, p. 87; or Improvement Era, June 1968, p 89). 
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2. อาจเป็นการยากสำหรับบิดามารดาที่จะเสืาดูลูกคนหนึ่งเจริญเติบโตขื้นและกลับเป็นตัวของตัว^ง แต่การอยู่ 
ร่วมกันบนระดับที่เป็นผู้ใหฤรกว่าสามารถนำความตื่นเตนและความสขแบบใหม่มาให้ 

บุตรสาว: 

1. เป็นความเจ็บปวดย่ิงต่อบิดามารดาเม่ือไดัรับการปฏิบัติอย่างไม่ให้ความเคารพ "บิดามารดา...มีหัวใจท่ีเจ็บปวด 
ไดัเหมอนกับเรา...พวกพ่านรูสีกไวต่อการวิพากษ์วิจารณ์ที่ไม่เหมาะสมและต่อการเขาใจผิดในเจตนาของ 
พวกพ่าน จำไว้ว่าไม่มีสิ่งใดที่บิดามารดาจะไม่ทำเพื่อพ่านในความชอบธรรม" (Richard L. Evans, Im-
provement Era, June 1968, p. 90). 
สนทนาวิธีท่ีจะแสดงความเคารพต่อบิดามารดาในระหว่างช่วงเวลาแห่งการเจริญเติบโตน 

2. เราสามารถควบคุมความรูสีกและอารมณ์ท่ีไม่ดีได้ และไม่จำเป็นต้องปล่อยหรอระบายต่อสมาชิกในครอบครัว 
บิดามารดาและลูกๆ สามารถพบวิธีท่ีดีเพ่ือขจัดความเสกและอารมณ์ท่ีไม่ดี 

มารคาและบุตรสาว: 

แนะนำวิธีท่ีมารดาและบุตรสาวสามารถอยู่ร่วมกันบนระดับท่ีเป็นผู้!หญํกว่า "บิดามารดาเป็นของพ่านและ 
พ่านเป็นของบิดามารดา ทงพ่านและบิดามารดามีสิทธิพิเศษ สิทธิ หนาท่ี ที่จะนั่งลงและแบ่งปีนความคิดของพ่าน 
และพิจารณาการตัดสินใจด้วยกัน พวกพ่านทงสองฝ่ายจะฟิงและเคารพกัน-และทำงาน และสวดออนวลน และ 
วางแผนร่วมกันเพ่ือความสุขทงหมดของพ่านตลอดเวลาและตลอดกาล" (Richard L. Evans, Improvement 
Era, June 1968, p. 90). 

สรุปบทเรียนโดยการเน้นว่าการเปล่ียนแปลงในความรูสีกและทัศนคติท่ีเยาวชนหญิงและครอบครัวประสบ 
ในช่วงเวลาของการเจริญเติบโตเป็นเรื่องปกติ ในระหว่างเวลานี้การเขาใจและความร่วมมอกันอย่างเต็มที่ 
สามารถหล่อหลอมพันธะครอบครัวใหัแข็งแกร่งขนได้ 

การประอุกต์บทเรียน 

แนะนำเยาวชนหญิงใหพวกเธอใช้บันทึกส้ันๆ ของพวกเธอเพ่ือสนทนาความ?สีกและความต้องการส่วนตัว 
ของเธอกับบิดามารดา 
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การเรียนรู้เกี่ยวกับฐานะปุโรหิต 



บทที่ การสนับสมุนผู้ดำรง 
ฐานะปุโรทด 

ฮัตลุประสงค ์ เยาวชนหญิงแตํละคนจะเรยนรูความMญของการสนับสนุนผูนำฐานะปุโรหิต 

การเตรียม 1. เตรียมสำเนาแบบสอบถามต่อไปน้ีสำหรับเยาวชนหญิงแต่ละคนะ 

ท่านสามารถบอกชื่อเจาหน้าที่ฐานะปุโรหิตต่อไปนี้ที่รับใชท่านได้ไหมะ 
ประธานของศาสนาจักรฯ   
สมาชิกของโควรัมอัครสาวกสิบสอง  

ประธานสเตคหรอคณะเผยแผ่  
อธิการหรอประธานสาขา  
ผู้สอนประจำบ้านของท่าน  
ผู้นำฐานะปุโรหิตที่อยู่ใกลท่านที่สุดคอใคร? (จงแนํใจว่าเยาวชนหญิงเข้าใจวำนี่คอบิดาของพวกเธอถาเขาดำรง 
ฐานะปุโรหิต)  

2. นำดินสอมาให้เยาวชนหญิงแต่ละคน 
3. เตรียมสำเนาคำถามแปดข้อจากหัวข้อท่ีพูดโดยซิสเตอร์อาร์เดธ แคพพแก่เยาวชนหญิงแต่ละคน 
4. มอบหมายเยาวชนหญิงเสนอเร่ืองเล่า ข้อพระคัมภีร์หรือข้อความที่ยกมาตามที่ท่านตองการ 

ข้อแนะน0า 
สำหรับการ 
ดำเนนบทเรียน เราสามารถอโนับสใเนผู้นำฐานะijโรหิต 

ทิจกรรม แจกดินสอและแบบสอบถามแก่เยาวชนหญิงแต่ละคน ขอให้พวกเธอเขียนช่ือของผู้ดำรงฐานะปุโรหิตลงใน 
ช่องว่างในกระดาษที่แจกให้ เม่ือทำเสร็จแลวถามว่าพวกเธอสนับสนุนและคาจนผู้นำฐานะปุโรหิตเหล่าน้ีหรือไม่ 

การสนทนา • การสนับสนุนและคาจนคนบางคนหมายความว่าอย่างไร? 

บนกระดาน คำจำกัดความในพจนานกรมของคำว่า?/?เ^ (support) คอปลุกเราหรือก่อให้เกิดความสนใจ"หรือ" เห็น 
ด้วยหรือแกต่างให้เมื่อชอบด้วยกฎหมายหรือถูกตองะ/ท/ไาสนน (sustain) หมายถึง "ให้การช่วยเหลอหรือ 
บรรเทา" ( Webster's New Collegiate Dictionary, 7th ed [Springfield, Mass: G & c Merriam Co., 
19731, pp. 1171, 1174.) 

เขียนคำจำกัดความเหล่าน้ีบนกระดาน 
เข ียนคำว่าทำใม และอย่างใร ใตคำจำกัดความ ตรลงไปอีกให้เขียนผู้นำฐานะปุโรหิตแต่ละตำแหน่ง 

ในแบบสอบถามลงไป (อธิการ ผู้สอนประจำบ้าน ฯลฯ) 
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คาชุน (Support): "ปลุกเร้าหรือก่อให้เกิดความสนใจ" หรือ "เห็นดวย 
หรือแก้ต่างให้เมึ่อชอบดวยกฎหมายหรือถูกต้อง: 
สนับสทุน: (Sustain): "ให้การช่วยเหสิอหรือบรรเทา" 

ทำไม อย่างไร 
ประธานของศาสนาจักรฯ 
โควรัมอัครสาวกสิบสอง 
ประธานสเตค 
อธิการ 
ผู้สอนประจำบ้าน 
บิดา 

• พระเจาทรงขอให้เราสนับสนุนผู้นำด้วยเหตุผลใด? มีวิธีใดบ้างที่เราสามารถทำสิ่งนี้? 

ขอใหเยาวชนหญิงบอกเหตุผลอย่างนอยที่สดหนึ่งข้อสำหรับผู้นำฐานะปุโรหิตแต่ะคนว่าทำไมพวก^อควร 

สนับสนนฟานและบอกวิธีต่างๆ ที่พวกเธอสามารถทำได้ เขียนคำตอบด้านข้างถัดจากช่ือของผู้นำฐานะปุโรหิต 
กระตุนเยาวชนหญิงให้คิดถึงวิธีเฉพาะอย่างท่ีจะสนับสนุนผู้นำแต่ละคน ยกตัวอย่างแทนที่จะเขียนเพียงว่า "ทำใน 
สิ่งที่อธิการขอให้ท0ไ" ควรเขียนว่า "ยอมรับงานมอบหมายในการเป็นผู้พูดในพิธีศีลระสีกและเตรียมคำพูดด้วย 

ความเต็มใจ" 

พระคัมภีร์ และ เพ่ือช่วยเยาวชนหญิงเข้าใจว่าทำไมพวกเธอควรสนับสนุนผู้นำฐานะปุโรหิตให้พวกเขออ่านข้อพระคัมภีร์และ 
ข้อความที่ยกมา ข้อความที่ยกมาต่อไปนี้: คำสอนและพันธสัญญา 1:38; คำสอนและพันธสัญญา 112:20; 2 พงศาวดาร 20:20; 

และอาโมส 3:7 

"ชายและหญิงถืออภิสิทธเท่าเทียมกันในการสนับสนุนฐานะปุโรหิต ในท่ีท่ีสตรีรได้สนับสน,นฐานะปุโรหิต 
จะมีการดลใจเพียงเล็กนอย และไม่มีความเจริญกัาวหนาน่ังในบ้านหรือในองค์การศาสนาจักรฯ" (Matthew 
Cowley,Matthew Cowley Speaks [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1954], p. 194). 

เราสามารถใหการสนับสนุนโดยการสวดออนวอนเพื่อผูฟ้าของเรา 

ชี้ให้เห็นว่าวิธีหนึ่งที่สำคัญที่เราสามารถช่วยเหสือผู้นำของเราก็คอโดยการสวดออนวอนเพื่อพวกท่าน 

เรื่องเล่า เชิญสมาชิกในชนเรียนที่ได้รับมอบหมายแบ่งปีนเรื่องราวต่อไปนี้ของเยาวชนหญิงคนหนึ่งที่เสีกประทับใจ 
ในวิธีท่ีครอบครัวของเอ็ลเดอร์เอซรา แทฟ่ท์ เบ็นสันเมื่อพวกเขาเพิ่มพลังแก่ท่านต่อบทบาทของฐานะปุโรหิต: 

"ครงแรก [ข้าพเจามา] ที่ซอลท์เลคแทฌิลนาเคิลเพื่อร่วมการประชุมใหญ่สามัญของศาสนาจักรฯ ข้าพเจา 
เสึกครั่นครามต่อความไพศาลของอาคาร แต่ที่น่าเกรงขามกว่านี้นคือเจาหนาที่ชี้นผู้ใหญ่ซึ่งกำลังนั่งอย่เต็ม 
ห้องประชุมที่นั่น 

"ในหลายๆ ปีที่ข้าพเจาเติบโตขื้นมา หลายท่านไดไปเย่ียม'สาขาเล็กๆ ของเราในมอนตาน่า เราไม่มีโทรทัศน์ 
เราไม่สามารถรับขำวสารการประชุมใหญ่จากวิทยุ ดังนั่นเราจึงตั้งตารอคอยพวกท่านมาเยี่ยม ซึ่งนับเป็นพรที่ 
พิเศษ สำหรับข้าพเจาแลวลูเหมอนว่าพวกท่านมีพลังและศรัทธาเหนือมนุษย์ธรรมดา 

"และแลว1ใน [วันนั่น] เดือนเมษายน...ข้าพเจาคนพบแหล่งแห่งพลังของเจาหนาที่ชนผู้ใหญ่ประการหนึ่ง 
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"ข้าพเจานั่งอยู่กับลูกหกคนของเอ็ลเดอร่เอซรา แทพ่ท๙ เบ็นสันลูกคนหน่ึงของท่านเป็นเพ่ือนร่วมห้องใน 
วิทยาลัยของข้าพเจา ความสนใจของข้าพเจาเพิ่มทวีขนเมื่อประธานแมคเคย์ลกขื้นและประกาศผู้พูดคนต่อไป 
ข้าพเจามองดูด้วยความเคารพเมื่อเอ็ลเดอร์เบ็นสันผู้ซึ่งข้าพเจาไม่เคยพบท่านมาก่อน ท่านเดินตรงไปยังไมโคร-
โฟน ท่านเป็นชายร่างใหญ่สูงกว่าหกฟุต ท่านเป็นชายที่จบปริญญาเอก (Ph.D.) ชายอันเป็นท่ี?จักระหว่าง 
ประเทศในฐานะเลขานุการกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา และพยานพิเศษของพระเจา ชายผู้ท่ีดูสงบเยือก 
เย็นและมั่นใจ ผู้ซึ่งได้ปราศรัยต่อผู้ฟิงทั่วโลก ทันใดนั่นมีมือหนึ่งแตะที่แขนของข้าพเจา เด็กหญิงตัวเล็กๆ เอียง 
มาทางข้าพเจาและกระซิบอย่างรีบเร่ง "สวดออนวอนให้คุณฟอ" 

"ข้าพเจาคิดด้วยความตกใจเล็กน้อย, ข่าวสารนี้จะถูกส่งไปตามแถว และข้าพเจาตองส่งผ่านข่าวนี ้ ข้าพเจา 
จะพูดว่า" สวดออนวอนให้เอ็ลเดอร์เบ็นสันดีหรือข้าพเจาจะพูดว่า "คุณควรจะกล่าวคำสวดออนวอนให้คุณพ่อของ 
คุณดี?, โดยรูว่าจะตองกระทำส่ิงน่ันโดยเร็ว ข้าพเจาจึงเอียงศีรษะไปและกระซิบเบาๆ 'สวดออนวอนให้คุณพ่อ, 

"ข้าพเจาแ!าลูการกระซิบผ่านไปตามแถวจนถึงที่ซิสเตอร์เบนสันซึ่งนั่งอยู่ศีรษะของเธอกมลงอย่แลว 

"นับแต่วันนั่นมาข้าพเจานึกถึงคำพูดนั่นหลายครง สวดออนวอนให้คุณพ่อผู้เป็นปีตุของบาน สวดออนวอน 
ให้ท่านเม่ือท่านรับใชในฐานะประธานทองถ่ินหรือผู้สอนประจำบาน สวดอลนวอนให้ท่านเมื่อท่านเป็นเลขาธิการ 
ของกลุ่มประชากร เม่ือธุรกิจของท่านร่งเรือง หรือเมื่อท่านถูกตัดเงินเสือน สวดออนวอนเม่ือท่านให้คำแนะนำใน 
การสังสรรค์ในครอบครัว สวดออนวอนให้คุณพ่อผู้ซึ่งทำงานหลายชั่วโมงเพื่อว่าเจโรลจะสามารถเป็นผู้สอน 
ศาสนาได้ และไดแอนสามารถเข้าเรียนวิทยาลัยได้ สวดลอนวอนให้ท่านเม่ือท่านพูดในการประชุมศีลระลึก 
หรือให้คุณแม่เพื่อเธอจะดีเหมือนเดิม สวดออนวอนเมื่อคุณพ่อให้บัพติศมาวิลเลี่ยม หรือตงช่ือและให้พรของบิดา 
แก่ทารกน้อยที่เกิดใหม ่ และในตอนเย็นสวดลอนวอนให้ท่านเมื่อท่านกลับมาถึงบานเหนึ่อยอ่อน หรือทอแท่' 
หมดกำลังใจ สวดลอนวอนให้คุณพ่อในทุกส่ิงท่ีท่านอาจจะทำ เรื่องเล็กน้อย และเรื่องใหญ่ 

"หลายปีผ่านไป การประชุมใหญ่สามัญผ่านมาครงแล'วครงเล่า และประธานเป็นสันจะตองยืนพูดทุกครง 
ข้าพเจาคิดว่า 'ลูกๆ ของท่านซ่ึงกระจัดกระจายในหลายๆ ทวีป ในเวลานี้จะตองสามัคคีร่วมใจกันสวดออนวอน 
ให้คุณพ่อของพวกเขา, 

"และข้าพเจามีความเชื่อว่าข่าวสารสนๆ ที่ผ่านไปตามแถวนั่น... เม่ือหลายปีมาแลวเป็นข่าวสารสำคัญท่ีสุด 
ที่ครอบครัวสามารถแบ่งปีนร่วมกัน มนุษย์คนหนึ่งคนใดจะมีพลังและศรัทธาอันมหัศจรรย์เพื่อเผชิญกับการทาทาย 
ในชีวิตประจำวันของพวกเขาได้ หากบุตรและธิดาของเขาที่อยู่ในที่ต่างๆ ของโลกกำลังกระซิบว่า 'สวดออนวอน 
ให้คุณพ่อ' "(Elaine ร. McKay, "Pray for Dad," New Era, June 1975, p. 33). 

เน้นว่าการสนับสนุนฐานะปโรหิตนั่นเป็นยิ่งกว่าการยกมือ มันหมายถึงการสวดออนวอนให้ท่านเหล่านั่น 
พดสิ่งที่ดีเกี่ยวกับพวกท่านและเชื่อฟิงพวกท่าน 

การน่าเสนอของครู 

เรื่องเล่า 

เราสามารถเพิ่มพลังแก,ผู้ดำรงฐานะ!]โรหิตทึ่เป็นเยาวชน 

ชี้ให้เห็นว่าข้อผูกมัดของเยาวชนหญิงที่จะสนับสนุนผู้ดำรงฐานะปJรหิตมิใชํรวมเฉพาะผู้ที่เป็นผูนำของเธอ 
เท่าน่ัน เธอมีความสามารถยิ่งใหญ่ที่จะเพิ่มพลังและสนับสนุนเยาวชนที่อายูร่นราวคราวเดียวกับเธอด้วย 

ขอให้สมาชิกในชนเรียนที่ได้รับมอบหมายเล่าเรื่องต่อไปนั่ะ 
เอ็ลเดอร์หนุ่มคนหนึ่งผู้ถูกเรียกให้รับใชในคณะเผยแฝที่พูดภาษาต่างประเทศได้เป็นผู้พูดในการประชุม 
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ศีลระสิกที่วอร์ดของเขา มีคนหนุ่มสาวมากมายเข้าร่วมรวมทงเยาวชนหญิงกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่ง "ในคำพูดตอนจบ 
ของเขา ข้าพเจาเริ่มเสิกถึงอิทธิพลอันทรงพลังที่เพื่อนเยาวชนหญิงกลุ่มนมี ชายหนุ่มผู้ซ่ึงเติบโตทางด้านวิญญาณ 
มากกว่าอายุฝ่ายร่างกายของเขา หลังจากแสดงความกตัญญต่อครอบครัวและคนที่รัณขา และก่อนแสดงประจักษ์ 
พยานครงสุดทาย เขาจับแท่นพูดด้านหน่ึงและโ,นมตัวไปข้างหน้าเขากมศีรษะลงช่ัวคร่ จากนนก็เงยหน้าขนและ 
พูดเบาๆ ว่า 'และผมขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนของผมโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนหญิงที่ฟิงอยู่ ซึ่งรักษามาตรฐานและ 
สนับสนนผมให้ทำเช่นเดียวกัน' คำพูดของเขาสีกซงยิ่งขนเมื่อเขากล่าวต่อไปว่า 'ขอบคุณสำหรับอิทธพลของ 
พวกท่านท่ีได้ช่วยผมเตรียมตัวสำหรับงานเผยแผ่'" (Ardeth G.Kapp,"By the Way She Is,"New Era, Sept 
1976, pp. 10-12). 

การสนทนา • เยาวชนหญิงมีอิทธิพลต่อผู้สอนศาสนาหนุ่มในทางใดบาง? 
• พวกเธอมีส่วนอะไรในการตัดสินใจที่จะรับใชเป็นผู้สอนศาสนาของเขา? 
• ทัศนคติและพฤติกรรมของพวกท่านสามารถมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของเยาวชนชายอย่างไร? 

ข้อความที่ยกมา อธิบายว่าเยาวชนหญิงมีความสามารถท่ีจะเปีนอิทธิพลในทางดีต่อผู้ดำรงฐานะปุโรหิตในความรับผิดชอบของ 
พวกเขา อ่านสิ่งต่อไปนี้จากชิสเตอร์อาร์เดธ แคพพ์ท่ีอธิบายถึงวิธีซ่ึงอิทธิพลน้ีได้ถูกแสดงไวะ 

"เยาวชนหญิงของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แหงสิทธิชนยุคสุดทาย [ l ] เยาวชนชายท่ีท่านคบหารูว่า 
ท่านมีมาตรฐานของความดีเลิศซึ่งท่านจะไม่ฝ่า?เนหรือไม่? [2] พวกเขารูโดยสิ่งที่ท่านพูดและทำว่าท่านให้เกียรติ 
และเคารพบิดามารดาของท่านและว่า [3] ท่านทำตามคำแนะนำของผู้นำของศาสนาจักรฯหรือไม่? [4] พวก 
เขารูหรือไม่ว่าท่านจะไม่ออกนัดเที่ยวจนกว่าจะอายุ 16 ปี เพราะศาสดาของพระเจาประทานคำแนะนำไว? [5] 
พวกเขารูโดยการกระทำของท่านหรือไม่ว่าท่านปรุงแต่งความคิดของท่านให้ดีและว่าท่านจะไม่อ่อนแอ? เ6] 
พวกเขาสามารถมองความเป็นเพ่ือนของท่านเพ่ือให้ได้ความเช่ือม่ันและความเคารพตนเองหรือไม่? [7] ภาษา 
ของท่าน การแต่งกายของท่าน การเสือกส่ิงบันเทิงของท่าน ดนตรี หนังสือ และภาพยนตร์ช่วยเยาวชนชาย 
ที่ท่านคบหาพัฒนาความชื่นชมและความเคารพในความเป็นสตรีหรือไม่? ในขณะที่เยาวชนชายตองเผชิญกับ 
บทบาทความเป็นสตรีท่ีเบ่ียงเบนไปของโลก [8 ] พวกเขาสามารถเห็นความสุภาพเรียบรอยและความอ่อนหวาน 
ในตัวท่าน ซึ่งก่อให้เกิดทัศนคติแห่งความคารวะ ความเคารพ และให้เกียรติการเรียกอันศักดิสทธน้ีนหรือไม่? 

"น่าแปลกที่ข้าพเจาไม่เคยนึกมาก่อนว่า มันไม่ใช่แรงกระตุนจากเยาวชนหญิงที่จะทำให้เยาวชนชายออกไป 
เป็นผู้สอนศาสนา แต่เป็นโดยการปฏิบัติของเธอเม่ือเธอแสดงให้เห็นถึงการให้คำม่ันสัญญาและประจักษ์พยาน 
ต่อพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ และแสดงให้ประจักษ์โดยผ่านทางพลังและอิทธิพลของเธอในการกัาวหน้าไป 
เหนือความดี" ("By the Way She Is," p. 13; numbers added) 

การประยุกต์บทเรยน 

เอกสารแจก มอบสำเนาคำถามแปดข้อที่ชิสเตอร์แคพพ์แนะนำแก่สมาชิกในชนเรียนแต่ละคน ขอให้เธอนำกลับไปท่ี 
บานและวิเคราะห์ตนเองและการปฏิบัติของเธอด้วยการสวดออนวอน แนะนำให้เยาวชนหญิงติดเอกสารแจกใน 
สมุดแห่งความทรงจำของพวกเธอ เพ่ือพวกเธอจะพูดถึงส่ิงเหล่าน้ีนและประเมนตนเองเป็นครงคราว 
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แบบอโอบถาม 

ท่านสามารถบอกชื่อเจาหนาที่ฐานะปุโรหิตต่อไปนี้ที่รับใช้ท่านได้ไหม: 
ประธานของศาสนาจักรฯ  
สมาชิกของโควรัมอัครสาวกสิบสอง 

ประธานสเตคหรอคณะเผยแผ่  
อรการหรือประธานสาขา  
ผู้สอนประจำบานของท่าน  
ผู้นำฐานะปุโรหิตที่อยู่ใกลท่านที่สุดคือใคร? 
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การนำของปีตุในบ้าน บทที 

วัตลุประสงค์ เยาวชนหญิงแต่ละคนจะเข้า1ใจระเบียบปิตุ'ในบ้าน 

การเตรียม 

หมายเหตุสำหรับครู 

ข้อแนะนำ 
สำหรับการ 
ดำเนินบทเรียน 
แบบทดสอบ 

1. นำดินสอมาให้เยาวชนหญิงแต่ละคน 
2. ใชคำถามข้างล่าง เตรียมสำเนาแบบทดสอบสำหรับบทเรียนนี้เพื่อให้กับเยาวชนหญิงแต่ละคน ถาท่านไม่ 

ต้องการจะใชแบบทดสอบ จงมอบหมายคำถามแก,สมาชิกในชนเรียน มอบข้อความที่ยกมาซึ่งสอดคลองกับ 
คำถามและให้พวกเธอเสนอการอภิปรายร่วม 

3. มอบหมายเยาวชนหญิงเสนอเรื่องเล่า ข้อพระคัมภีร์หรือข้อความที่ยกมาตามที่ท่านตองการ 

เยาวชนหญิงในชั้นเรียนของท่านมาจากสภาพภูมิหลังและIYถานะทางครอบครัวที่ต่างกันออกไป บางคนมี 
บิดาเป็นปีตุที่ชอบธรรมในครอบครัวของเธอ หลายคนอาจรบิดาที่ไม่แข็งขันหรือมิได้เป็นสมาชิกของศาล'นใ-
จกรฯ บางคนอาจไม่มีบิดาในบ้าน จง?สึกไวต่อสถานการณ์ของเยาวชนหญิงแต่ละคน วัตลุประสงค์ของบทเรียน 
นี้คอเพื่อสอนว่าระเบียบปีตุคออะไร และปีตุสามารถเป็นพรแก่ครอบครัวของเขาอย่างไร โดยไม่คำนึงถึงสถาน-
การณ์ที่เป็นอยู่ของครอบครัว 

ระเปียบ!เตุเปีนแผ่นงานของพระเจาสำหรับครอบครัว 

แจกดินสอและสำเนาแบบทดสอบต่อไปนี้แก่เยาวชนหญิงแต่ละคน ให้เวลาประมาณห้านาทีเพื่อตอบคำถาม 
อธิบายว่าไม่มีใครดูคำตอบของพวกเธอ ชี้ให้เห็นว่าอาจมีคำตอบที่ถูกมากกว่าหนึ่งข้อ 
ท,านเอะไรเกี่ยวกับระเปียบ!)ตุ? 

เล ือกคำตอบที ่ล ูกต้องหรือคำตอบของแต่ละข้อต่อไปนี ้: 
1.ระเบียบปิตุคอ-

ก.ใบรับรองเพื่อขอรับปิตุพร 
ข.ระเบียบสำหรับการไดสินค้าจากคลังของอธิการ 
ค. ระบบการปกครองแห่งสวรรค์ของพระเจา 

2. องค์กรที่สำคัญที่สุดในศาสนาจักรฯคอ-
ก. โควรัมอัครสาวกสิบสอง 
ข.ฝ่ายประธานสูงสุด 
ค.ครอบครัว 

3. ผูมีอำนาจควบคุมในครอบครัวของท่านคอ-
ก.ประธานของศาสนาจักรฯ 
ข.อธิการ 
ค.บิดาของท่าน (หรือมารดาของท่าน ถาไม่มีบิดาในบ้าน) 
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4. ในฐานะผู้มีอำนาจควบคุมในครอบครัว ความรับผิดชอบบางประการของบิดาคอ-
ก. ควบคุมและชแนะเรื่องราวต่างๆ ของบ้านและครอบครัวในความชอบธรรม 
ข.จัดหาใหตามความตองการทางกายภาพและวิญญาณภาพของครอบครัว 
ค.แสวงหาพระเจาสำหรับการเปีดเผยส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว 

5. ความรับผิดชอบบางประการของมารดาคอ-
ก. ให้กำเนิดและเลี้ยงคูลูก 
ข.ช่วยจัดหาให้ตามความตองการทางกายภาพและวิญญาณภาพของครอบครัว 
ค.เป็นคู่คิด ที่ปรึกษาและเพื่อนของสามี 

6. ตามแผนของพระเจา ใครมีความรับผิดชอบท่ีจะให้ความรักและสอนลูกๆ ? 
ก.บิดาเท่านั่น 

ข.มารดาเท่านั่น 
ค. นั่งบิดาและมารดา 

7. ในแผนของพระเจา 
ก.มีความเท่าเทียมกันเต็มที่ระหว่างชายและหญิง 
ข.ชายมีความสำคัญกว่าเพราะเขาดำรงฐานะปุโรหิต 
ค.พระเจาทรงรักบุตรสาวของพระองค์มากเท่ากับที่พระองค์ทรงรักบุตรชายของพระองค์ 

8. แม้ว่าบิดาแต่ละคนจะเป็นผู้น0าในครอบครัวของเขา เพ่ือท่ีจะน0าในฐานะหัวหนาปิตุของครอบครัว เขาตอง-
ก. มีการศึกษาระดับวิทยาลัย 
ข.มีงานที่ดี 
ค. มีฐานะปุโรหิตแห่งเม็ลคีเซเด็ค 

9. บิดามีบทบาทขลงปิตุเพราะ-
ก.เขามีคำควรมากกว่าและมีคุณสมบัติดีกว่า 
ข. มันเป็นบทบาทแห่งสวรรค์ของเขา 
ค. มันเป็นเรื่องราวของกฎและระเปียบ 

หลังจากเยาวชนหญิงทำแบบทดสอบเสร็จแล่ว อ่านคำถามดังๆ หลังจากอ่านคำถามแต่ละข้อ ขอให้เยาวชน 
หญิงตอบคำถาม จากน่ันอ่านข้อความท่ียกมาท่ีสอดคลองกันซ่ึงให้ไว้ดัานล่าง หรอให้คนใดคนหน่ึงอ่านคำถาม 

แต่ละข้อประกอบด้วยข้อสรุปสำหรับคำตลบที่ถูกตองของคำถามที่กล่าวไป เพิ่มตัวเอนเข้าไปเพื่อแสดง 
ให้เห็นถอยคำท่ีสำคัญ หลังจากอ่านข้อความท่ียกมาแต่ละ1ข้อแล่ว บอกคำตอบท่ีถูกตองหรือตอบคำถาม 

ข้อความที่ยกมา คำถาม 1 
และการสนทนา . * rf ~ 0 , ๘ , ๙ ''การปกครองของพระเจาเบนแบบบด ครอบครัว...ฌนศนยกลาง" (Bruce R. McConkie, Mormon 

Doctrine, 2nd e<± [Salt Lake City: Bookcraft, 1966], p. 559; italics added) 
คำถาม 2 

" ครอบครัวเป็นองค์กรที่สำคัญที่สุด ในกาลเวลาและนิรันดร จุดประสงค์ของเราในชีวิตคลเพื่อสรางหน่วย 
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ครอบครัวนิรันดรให้ตัวเราเอง" (Joseph Fielding Smith, in Conference Report, Apr. 1972, p. 13; or 
Ensign, July 1972, p. 27). 

คำถาม 3 

"ผู้ป็อำนาจควบคุมไนครอบครัวถูกมอบไห้แก่บิด าเสมอ และในเร่ืองราวและเหตุการณ์ต่างๆ ในบานและ 
ครอบครัว ไม่มใครรอำนาจสูงสุดกว่าน้ีอีกแลว" (Joseph F. Smith, Gospel Doctrine [Salt Lake 
City: Deseret Book Co., 1975], p. 27; italics added) 
คำถาม 4 

ประธานเอซรา แทฟ่ท์ เป็นสัน กลาวว่า "พระผู้เป็นiอาทรงกำหนดไหบิดาควบคุมในบาน บิดาตองจดหา 
รัก สอนและชนำ" (in Conference Report, Apr. 1984, p. 6; or Ensign, May 1984, p. 6; italics 
added) 

"'ความเป็นบิดาคอการเป็นผู้นำ ประเภทของการเป็นผู้นำท่ีสำคัญท่ีสุด มันเป็นอย่างนี้นเสมอมา และมันจะ 
เป็นอย่างนนเสมอไป ด้วยความช่วยเหลอและคำปรึกษาและกำลังใจจากคู่ชีวิตนิรันดรของท,าน บิดาควบคุม 
บ้าน'" {Father, Consider Your Ways, pamphlet, 1973, pp. 4-5] . (As cited by President 
Benson, Ensign, Nov. 1987, p. 49). 

เพราะว่านี่เป็นแนวคิดที่สำคัญท่านอาจตองการสนทนาคำตอบในรายละเอียดที่มากขน ชี้ให้เห็่นว่าคำตอบ 
ทงสามขอในแบบทดสอบถูกตองทงหมด ขอให้เยาวชนหญิงเพิ่มเติมคำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่บิดาทำในฐานะ 
หัวหนาปีตุของบ้าน ขอความของประธานเป็นสันแนะนำบางส่ิง บางทีท่านสามารถรวมคำแนะนำอ่ืนๆ จากเยาว 
ชนหญิงมาไวด้วย เช่น การเป็นตัวอย่างอันชอบธรรม การแบ่งปีนประจักษ์พยานและความเชื่ออันมั่นคง การดู 
ว่าสมาชิกครอบครัวได้รับการสอนหลักธรรมที่ถูกตอง 
คำถาม 5 

''ในเวลาของการสราง ความรับผิดชอบของการ ไห้กำเนิดและเลี้ยงดูลูกถูกมอบหมายแก่มารด 1 บทบาท 
เบองตนของการจัดหาถูกมอบหมายแก่บิดา ไม่รขอใดในพระคัมภีร์ทงหมดท่ีดัดแบ่ลงแก่ไขความเขาใจพ้ืนฐาน 
น และโดยแทแลวพระคัมภีร์และศาสดาในยุคปีจจุบันได้สนับสนุนความสัมพันธ์เบองตนนี้ระหว่างบิดาและ 
มารดา'' ("The Church and the Proposed Equal Rights Amendment" [booklet], pp. 1 \-l2,Ensign, 
Mar. 1980; italics added). 

"ช่างโชคดีท่ี [บิดา] รได้ถูกเรียกรองให้ควบคุม ตัดสิน และกระทำโดยปราศจากคำป!กษา โดยไม่ฐความ 
ช่วยเหลอ [เขา1\]ภรรยาคู่คิด ที่ปรึกษา หนส่วน คู่ชีวิต และเพื่อll (Father, Consider Your Ways 
[pamphlet, n.<±], p. 3; italics added). 
คำถาม 6 

"โดtเแทแลวความรับผิดชอบอันยิ่งใหญิตกอยู่^\เคู่สารภรรยา เมื่อพวกเขานำลูกๆ มาสู่โลก มิเพียงแต่ 
อาหาร เสอผา และที่พักอาศัยแก่พวกเขาเท่านี้น แต่รวมถึงการแสดงความรัก การสรางวินัยอย่างอ่อนโยน การ 
สอนและการอบรมลูกๆ ด้วย" (Spencer พ . Kimball "Train Up a Child,"Ensign, Apr. 1978, p. 5; 
italics added). 
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คำถาม 7 

''ชายและหญิงปีความเท่าเทียมอย่างเต็มที่ไนศาสนาจักรฯ พระกิตติคุณ...ถูกออกแบบไTเดยพระเจาสำหรับ 
ชายและหญิงเหมือนๆ กัน... สิทธิพิเศษและขอกำหนด ใดยพนฐานของพระกิตติคุฌเหมอนกันสำหรับชายและหญิง 
พระเจาทรงรักบตรสาวของพระองค์เท่าเทียมกับที่พระองค์ทรงรักบุตรชายของพระองค์ (John A. Widtsoe, 
Evidences mid Reconciliations[Salt Lake City: Bookcraft, I960], p. 30; italics added). 
คำถาม 8 

"แม้ว่าบิดาแต่ละคนเป็นหัวหนาครอบครัวของเขา ตามความหมายที่ถูกตองของคำว่าครอบครัวสิทธิชน 
ยุคสดทายแลวไม่สามารถถูกเรียกว่าป็ตุไณวนแต่สาปีดำรงฐานะปุใรหิตแท่งเม็ลคีเซเด็ค และรภรรยาท่ีแต่งงาน 
หรอผนึกกับสามีในพระวิหาร และมีลูกที่เกิดในฟันธสัญญาหรอผนึกกับบิดามารดาของพวกเขาLight unto 
the World [Melchizedek Priesthood course of study, 1967-68], p.55). 

หมายเหตุสำหรับครู เพราะเหตุว่าอาจมีเยาวชนหญิงในชนเรียนผู้ซึ่งบิดาของพวกเธอมิได้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งเม็ลคืเซเด็ค 
ท่านอาจตองการอ่านและสนทนาข้อความต่อไปน 

"สามีของดิฉัน [หรอบิดา] มิได้เป็นสมาชิกของศาสนาจักรฯ และเขาไม่สนใจศาสนาจักรฯ 'ข้าพเจาตอบคำ 
วิจารณ์นั่นด้วยความรักและสงสารว่า 'ชิสเตอร์ที่รัก ไม่ว่าเขาจะเป็นสมาชิกหรือไม่กตาม เขายังคงเป็นบิตใ 
และเป็นหัวหนาครอบครัว...จงสนับสนนเขาในการกระทำที่ดี แสดงให้เขาเห็นว่าท่านเชื่อและวางใจในความ 
สามารถของเขาท่ีจะนำครอบครัว จงสนับสนนเขาด้วยตัวอย่างอันสิย่ิง" (Richard G. Scott," Father Is Head 
of the Family,"Ensign, Feb. 1977, pp. 84-85). 
คำถาม 9 

"ระเปียบปี^ปีตนกำเนิดจากcr?รรค และจะคงดำเนินต่อไปตลอดกาลและนิรันดร จึงมีเหตุผลจำเพาะที่ว่า 
เหตุใดชาย หญิง และเด็กๆ ควรเข้าใจระเปียบและอำนาจนในครอบครัวของผู้คนของพระผู้เป็นเจา...มัน^/^ 
เป็นเพียงคำถามที่ว่าใครนีศุฌสมบัติดีที่สุด ไม่นั่งคำถามที่ว่า,ใครดำรงชีวิตอย่างรค่าควร มากท่ีสด โดยส่วน 
ใหญ่แล่'ว;พั/เป็นคำถามเกี่ยวกับกฎและระเปียป (Joseph F. Smith,Gospel Doctrine, p. 287; italics 
added). 

การนำเสนอของครู ชี้ให้เห็นว่าคำว่า% เกี่ยว1ข้องกับคำว่าบิดา แต่เราใชคำนี้ในความหมายที่พิเศษ คำ^ระเปีย่บปีต หมาย 
ถึงเชื้อสายของผู้คนจากแลดัมลงมาตลอดทุกชั่วอายุที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกันโดยฟันธสัญญาพระวิหารนิรันดร ผู้คน 
เหล่าน้ีจะคงความสัมพันธ์ของครอบครัวตลอดกาล เม่ือคู่สามีภรรยาแต่งงานในพระวิหาร สามีและภรรยาจะร 
คุณสมบัติที่จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนิรันดร์อํ'นยิ่งใหญ่นี้ ชายจะไม่กลายเป็นเพียงบิดาเท่านั่น แต่ 
เป็นปีตุของครอบครัวของเขาด้วย นี่หมายความว่าเขามีความรับผิดชอบที่จะช่วยเหลอครอบครัวของเขาให้ดำรง 
ชีวิตในทางที่พวกเขาจะสามารถกลับไปหาพระบิดาบนสวรรค์ด้วยกัน และเขาสามารถให้พรครอบครัวและสอน 
พวกเขาในวิธีที่เขาไม่สามารถทำไดไนแบบอื่น เพราะว่าเขาดำรงฐานะปุโรหิตแห่งเม็ลคีเซเด็ค 

เยาวชนหญิงสามารถสนับสบุนบิดาในบทบาทของเขา 

การสนทนา ขอให้เยาวชนหญิงคิดถึงวิธีต่างๆ ที่พวกเธอสามารถสนับสนุนบิดาได้ เขียนแนวความคิดเหล่าน้ีบนกระดาน 
บนกระดาน คำแนะนำของพวกเธออาจรวมเอาบางสิ่งต่อไปนี้: 
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วิธสนับสนุนบิดา 
จงเช่ึอฟ้ง 
มเวลาอยู่ดวยกัน 
แบ่งปีนความห่วงใยและความสนใจ 
ขอพรของบิดา 
แสวงฬาคำแนะนำและคำปรึกษา 
รู้จักท่านมากขุน 
เ,ป็นตัวอย่างที่ดแกํพี่น้องชายหญิง 
แสดงความรักและความขอบคุณต่อท่าน 
เสริมสรางมิใช่ทำลาย 
สนับสนุนท่านในการสังสรรค์ในครอบครัว 
จงร่าเริงและช่วย!หลอในบ้าน 

เร่ืองเล่า เยาวชนหญิงบางคนอาจเสิกว์าเป็นการยากที่จะแสดงความรักและสนับสนุนบิดาของพวกเขา ท่านอาจตอง 
การให้เยาวชนหญิงคนหน่ึงเล่าเร่ืองต่อไปน้ีะ 

เม่ือ1ซิสเตอร์ลุยส์ คริสเตนเซ่นเป็นเด็ก ครูโรงเรียนวันอาทิตย์ของเธอขอให้สมาชิกชนเรียนแต่ละคนบอกคุณ 
พ่อว่าเธอรักท่าน ลุยส์รูสึกว่านี่เป็นงานมอบหมายที่ยากสำหรับเธอที่จะทำให้บรรลุได้ บิดาของเธอไม่แข็งขันใน 
ศาสนาจักรฯ และช่องว่างของการส่ือสารระหว่างทงสองก็กวาง ในครอบครัวของเธอไม่เคยรการแสดงความรัก 
ทางคำพูด เธอรอจนสมาชิกในชนเรียนคนอื่นๆ ออกไปเพื่อเธอจะบอกครูว่าเธอทำไม่ได้ เธอพูดในคำพูดของ 
เธอเองว่า: 

"แต่ซิสเตอร์อินเนสไม่เชื่อ เธอมองมาท่ีดิฉัน และพูดว่า 'ไม่สำคัญว่าคุณพ่อของหนูจะเป็นอะไรหรอทำ 
อะไร ท่านอยากไดยนคำเหล่านี้จากหนูเช่นเดียวกับที่พ่อคนอื่นๆ ตองการพีงจากลูกๆ ของเขา ครูอยากจะให้ 
เธอสัญญาว่าเธอจะทำงานมอบหมายน้ีให้เสร็จ'" 

"ดิฉันสัญญาและระหว่างสองสามวันถัดมา ดิฉันรูสืกถึงภาระที่หนักมาก ดิฉันรูว่ามันจะถูกยกขี้นเพียงแต่ 
เม่ือดิฉันทำตามคำม่ันสัญญา คืนหนึ่ง หลังจากที่คนอื่นเขานอนแล้ว ดิฉันเสืาคอยเวลาที่เหมาะสมอย่างกระสับ 
กระส่ายเพ่ือจะพูดคำเหล่าน้ี คุณพ่อกำลังสูบบุหรี่และยืนเขี่ยเถาบุหรี่ลงในขยะ ด้วยนาเสียงที่สั่นกลัวและไม่ค่อย 
ได้ยินดิฉันพูดว่า'พ่อคะ หนูรักพ่อ' 

"ท่านหันหลังให้ดิฉัน และท่านมิได้หันมาหรือพูดหรือทำอะไรเลย ดิฉันแน่ใจว่าท่านไม่ไดยน ดังนี้นดิฉันจึง 
พูดชาเบาๆ 'พ่อคะ หนูรักพ่อ' และจากน้ีน ท่านหันมาหาดิฉันอย่างช้าๆ คุณพ่อที่มีความรูสีกช้าและแตะตองไม่ 
ได้รนี้าตาไหลลงอาบแกม ท่านโอบดิฉันไวัและสิงดิฉันเขาไปใกล้ๆ และจูบหน้าผากของดิฉัน นั่นเป็นครงแรก 
ในเวลาสิบหกปีที่ดิฉันจำได้ว่าคุณพ่อกับดิฉันกอดกัน 

"ทุกวันนี้ดิฉันเป็นแม่ที่มีครอบครัวใหญ่ของตนเอง คำว่า ฉันรักคุณเป็นถอยคำที่คุนเคยที่ใช้กันบ่อยๆ 
ในบานของเรา และคุณพ่ลที่รักของดิฉันเล่า? เวลาน้ีท่านเป็นมหาปโรหิต ทำงานอย่างพากเพียรในการสราง 
อาณาจักรของพระผู้เป็นเจา'' (Lois Christensen,"Telling My Father I Loved Him,"Ensign, Feb. 
1978, p. 51). 

ป็จุฟ่ 

การนำเสนอของครู เสือนเยาวชนหญิงว่าโดยการแต่งตงจากสวรรค์ บิดาคือหัวหน้าปิตุของบาน พระเจาทรงมอบความรับผิดชอบ 
เกี่ยวกับสวัสดิภาพทางวิญญาณและทางโลกของครอบครัวแก่เขา และเขาจะตองทำความรับผิดชอบนี้นซึ่งเป็น 
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การเรียกของเขาที่จะควบคุมชี้นำเรื่องราวของบ้านและครอบครัวในวิญญาณแฟ่งความชอบธรรมและความรัก 
สมาชิกครอบครัวแต่ละคนมีข้อผูกมัดที่จะสนับสนุนและช่วยเหลอบิดาในบทบาทปิตุของท่าน มีหลายสิ่งที่ 
เยาวชนหญิงทำได้ด้วยตัวเอง เพื่อทำให้ความรับผิดชอบนี้บรรลุและเป็นอิทธิพลต่อสมาชิกคนอื่นๆ ของครอบ-
ครัวท่ีจะสนับสนนบิดาในบทบาทสำคัญน้ี 

การประยุกต์บทเรึยน 

ขอใหเยาวชนหญิงเสือกสองสามสิ่งจากบนกระดานที่เธอจะทำในสัปดาห์นี้เพื่อสนับสนุนบิดาของเธอใน 
บทบาทปิตุของเขา 

ท,านเอะไร๓ยวกบระฌยบฃตุ? 
เสือกคำตลบที่ถูกตองหรืลคำตอบของแต่ละข้อต่อไปนีะ 

1.ระเบียบปิตุคอ-
ก.ใบรับรองเพื่อขอรับปิตุพร 
ข.ระเบียบสำหรับการได้สินคาจากคลังของอธิการ 
ค. ระบบการปกครองแห่งสวรรค์ของพระเจา 

2. องค์กรที่สำคัญที่สุดในศาสนาจักรฯสือ-
ก. โควรัมอัครสาวกสิบสลง 
ข.ฝ่ายประธานสูงสุด 
ค.ครอบครัว 

3. ผู้มีอำนาจควบคุมในครอบครัวของท่านคอ-
ก. ประธานของศาสนาจักรฯ 
ข.อธิการ 
ค.บิดาของท่าน (หรือมารดาของท่าน ถาไม่มีบิดาในบ้าน) 

4. ในฐานะผู้มีอำนาจควบคุมในครอบครัว ความรับผิดชอบบางประการของบิดาคอ-
ก. ควบคุมและชี้แนะเรื่องราวต่างๆ ของบ้านและครอบครัวในความชอบธรรม 
ข.จัดหาให้ตามความตองการทางกายภาพและวิญญาณภาพของครอบครัว 
ค.แสวงหาพระเจาสำหรับการเปิดเผยส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว 

5. ความรับผิดชอบบางประการของมารดาคอ-
ก. ให้กำเนิดและเลยงดูลูก 
ข.ช่วยจัดหาให้ตามความตองการทางกายภาพและวิญญาณภาพของครอบครัว 
ค.เป็นคู่คิด ที่ใ!รกษาและเพื่อน1ของสามี 

6. ตามแผนของพระเจา ใครมีความรับผิดชอบที่จะให้ความรักและสอนลูกๆ ? 
ก. บิดาเท่วนี้น 
ข.มารดาเท่านน 
ค. ทงบิดาและมารดา 
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7. ในแผนของพระเจ้า 
ก.มความเท่าเทียมกันเต็มที่ระหว่างชายและหญิง 
ข.ชายรความสำคัญกว่าเพราะเขาดำรงฐานะปุโรหิต 
ค.พระเจ้าทรงรักบุตรสาวของพระองค์มากเท่ากับที่พระองค์ทรงรักบุตรชายของพระองค์ 

8. แม้ว่าบิดาแส่ละคนจะเปีนผู้น0าในครอบครัวของเขา เพ่ือท่ีจะนำในฐานะหัวหน้าปีตุของครอบครัว เขาตอง-
ก.มีการศึกษาระดับวิทยาลัย 
ข.มีงานที่ดี 
ค. มีฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเด็ค 

9. บิดามีบทบาทของปีตุเพราะ-
ก.เขามีคำควรมากกว่าและมีคุณสมบัติสีกว่า 
ข. มันเป็นบทบาทแห่งสวรรค์ของเขา 
ค. มันเป็นเรื่องราวของกฎและระเบียบ 
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บทที่ ฐานะปุโรหิตแ ห่งเม็ลณ ิซเด็ค 

วัตอุประสงค ์ เยาวชนหญิงแต่ละคนจะเข้าใจหน้าที่และข้อผูกมัดของผู้ที่ดำรงฐานะปุโรหิตแหํงเม็ลคิเซเด็ค 

การเตรียม i . รูปภาพ 10 การฟืนฟูฐานะปุโรหิตแห่งเม๋็ลคิเซเด็ค (62371) อยู่ทายเล่ม 
2. ถ้าเป็นได้ ทำลำเนาเป็นเอกสารแจกแก่สมาชิกชื้นเรียน "ตำแหน่งและความรับผิดชอบของฐานะปุโรหิตแห่ง 

เม็ลคิเซเด็ค" อยู่ทายบท 
3. มอบหมายเยาวชนหญิงเสนอเร่ืองเล่า ข้อพระคัมภีร์และข้อความที่ยกมาตามที่ท่านตองการ 

ขอแนะนำ 
สำหรับการ 
ด0าเนินบทเรียน บทนำ 

ข้อความที่ยกมา "ฐานะปุโรหิตสือพลังอำนาจของพระผู้เป็นเจาที่มอบให้แก่ชายเพื่อทำให้เกิดพรและความรอดแก่มนุษยชาติ 
ทั่งมวล บางครงเม่ือเรากล่าวถึงผู้ดำรงฐานะปุโรหิตในฐานะ "ฐานะปุโรหิต" เราตองไม่ลมว่าฐานะปุโรหิตมิได้ 
ลูกครอบครองหรอเป็นของผู้ดำรงฐานะปุโรหิต ฐานะปุโรหิตนดำรงไว!นความไววางใจอันศักดิสทธท่ีจะถูกใช 
เพื่อเป็นประโยชน์แก่ทั่งชายหญิงและเด็กๆ เอ็ลเดอร์จอห์น เอ.วิดโซกล่าวว่า 'ชายมิได้มีสิทธิเรียกรองพรท่ีมา 
จากฐานะปุโรหิตพรอมกับการครอบครองของมันมากกว่าหญิง" (Priesthood and Church Government, Salt 
Lake City: Deseret Book Co., 1939, p. 83). ยกตัวอย่าง เยาวชนหญิงของเราควรจะมีโอกาสมากมาย 
สำหรับพรจากผู้นำฐานะปุโรหิตเช่นเดียวกับเยาวชนชายของเรา" (ดัลสิน เอช.โอคส์ "สมาคมสงเคราะห์และ 
ศาสนาจักรฯ" วารสารสิทธิชน กรกฎาคม 1992 ย่อหน้า 2 จากทาย) 

ฐานะ!,เโรหิตแหงฒ็อคิเซ!ด็คไดรับการสินชุ) 

การนำเสนอของครู แสดงภาพการฟืนฟูฐานะปุโรหิตแห่งเม็ลคิเซเด็ค อธิบายว่าปีเตอร์ เจมส์ และจอห์นถึอกญแจฐานะปุโรหิต 
แห่งเม็๋ลคเซเด็ค พวกเขาปรากฎต่อโจเซฟ สมิธ และออณิวอร์ คาวเดอร ใกลกับเวลาของการจัดตงศาสนาจักรฯ 
เพ่ือฟืนฟูพลังอำนาจของฐานะปุโรหิตน้ีสู่แฝนดินโลก 

ผู้ดำรงฐานะ!เโรหิตแหงเฟ้อคิเซเด็คมหนาทื่พิเศษ 

กิจกรรมบนกระดาน อธิบายว่าพระเจาทรงจัดตงฐานะปุโรหิตเพ่ือว่าอาณาจักรของพระองค์จะสามารถแผ่ขยายไปท่ัวโลก และเป็น 
พรแก่สมาชิกแต่ละคนของศาสนาจักรฯ แต่ละตำแหน่งในฐานะปุโรหิตแห่งเม็ลคีเซเด็คมีความรับผิดชอบเฉพาะ 
เพื่อว่าจุดประสงค์และงานของพระเจาจะสามารถดำเนินต่อไปจนสำเร็จเมื่อเขาตงใจจริง 

อธิบายว่าท่านจะอ่านแนวความคิดหลายๆ ประการเพ่ือแยกแยะตำแหน่งหรอโควรัมในฐานะปุโรหิตแห่ง 
เม็ลคีเซเด็ค ทันทีที่เยาวชนหญิงคนหนึ่งคิดว่าเธอรูจักตำแหน่งหรอโควรัมที่ท่านกำลังอธิบาย เธอควรยกมอขน 
อ่านแนวความคิดทั่งหมดแมัว่าเยาวชนหญิงจะรูคำตอบตงแต่อ่านแนวความคิดข้อแรก หลังจากอ่านจบแล่'ว 
ขอให้เยาวชนหญิงบอกคำตอบที่ลูกตอง 
เมื่อได้คำตอบถูกตอง ให้เขียนลงบนกระดาน 

1. (ก) สมาชิกของโควรัมของข้าพเจาเป็นพยานพิเศษสำหรับพระเยซูคริสต์ต่อชาวโลกท่ังหมด (ข) สมาชิกของ 
โควรัมของข้าพเจาได้รับการสนับสนุนโดยสมาชิกของศาสนาจักรฯ ทุกหนแห่งในฐานะศาสดา ผู้พยากรณ์ 
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และผู้รับการเปีดเผย (ค) ข้าพเจ้ามักจะพูดในการประชุมใหญ่สามัญ ขาพเจาอยู่ในโควรัมอะไร? (โควรัม 
อัครสาวกสิบสอง) 

2. (ก) โควรัมของขาพเจามีความรับผิดชอบพิเศษท่ีจะทำงานเผยแผ่ศาสนาตลอดทงโลก และมีส่วนช่วยใหพระ-
กิตติคุณไปส่แผ่นดินต่างชาติ (ข) สามารถมีได้ถึงเจ็ดโควรัมของเจาหน้าท่ีช้ันผู้ใหญ่ในศาสนาจิ'กรฯ (ค) เมื่อ 
จัดตงสมบูรณ์แลว โควรัมของขาพเจาจะประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ีช้ันผู้ใหญ่เจ็ดสิบคน เราคอใคร? (หนึ่งใน 
โควรัมสาวกเจ็ดสิบ) 

3. (ก) อาจมีสมาชิกเกาสิบหกคนในโควรัมของขาพเจ้า (ข) ขาพเจ้าสามารถให้บัพติศมาและมอบของประทาน 
แห่งพระวิญญาณบริสทธิแกํผู้คนท่ีเข้ามาสู่ศาสนาจักรฯ (ค) ฟานเห็นขาพเจ้ากับเพ่ือนคนหน่ึงบ่อยๆ ใน 
งานเผยแผ่ (ง) ขาพเจ้าถูกเรียกให้ปฏิบัติต่อผู้ที่เจ็บป่วยบ่อยๆ ตำแหน่งฐานะปุโรหิตของขาพเจ้าสืลอะไร? 
(เอ็ณดอร) 

4. (ก) ขาพเจ้าดำรงฐานะปุโรหิตแห่งฌ็ลคิเซเด็ค (ข) ท่านมักจะเห็นข้าพเจ้าที่การประชุมใหญ่สามัญ (ค) ข้าพ-
เจ้าเป็นมหาปุโรหิตท่ีเป็นประธานในศาสนาจักรฯ (ง) ชายเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ดำรงตำแหน่งนี้ในศาสนา-
จักรฯ ในช่วงเวลาหน่ึง การเรียกของข้าพเจ้าคออะไร? (ประธานของศาสนาจักรฯ) 

5. (ก) ข้าพเจ้าเป็นมหาปุโรหิต (ข) ที่ปรึกษาสองคนรับใข้ร่วมกับข้าพเจ้าและตัวแทนอื่นๆ อีกสิบสองคน 
( ค )ข้าพเจ้ารับผิดชอบกิจกรรมฐานะปุโรหิตทุกอย่างในหลายๆ วอร์ดของศาสนาจักรฯ (ง) ข้าพเจ้ามักจะ 
พูดในการประชุมใหญ่สเตค การเรียกของข้าพเจ้าคออะไร? (ประธานสเตค) 

6. (ก) ข้าพเจ้าเป็นมหาปุโรหิตที่เป็นประธานในวอร์ด (ข) ข้าพเจ้าเป็นประธานของโควรัมปุโรหิตในวอร์ดของ 
ข้าพเจ้า (ดู ค.พ. 107:87-88) (ค) งานส่วนใหญ่ของข้าพเจ้าอยู่กับเยาวชนในวอร์ดของข้าพเจ้า (ง) งาน 
มอบหมายท่ีสำคัญประการหน่ึงของข้าพเจ้าคอสัมภาษณ์เยาวชนหญิง การเรียกของข้าพเจ้าคออะไร? (อธิการ) 

7. (ก) ไม่จำกัดจำนวนสมาชิกในโควรัมของข้าพเจ้า (ข) ข้าพเจ้าอาจเป็นอธิการหรือที่ปรึกษาของอธิการ (ค) 
ประธานสเตคเป็นประธานโควรัมของข้าพเจ้า ตำแหน่งฐานะปุโรหิตของข้าพเจ้าคออะไร? (มหาปุโรหิต) 

เพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจแกํเยาวชนหญิงเกี่ยวกับหน้าที่และข้อผูกมัดของผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งเม็ลคิเซเด็ค 
ทบทวนข้อมูลท่ีมีอยู่ใน "ตำแหน่งและความรับผิดชอบของฐานะปุโรหิตแห่งเม็ลคิเซเด็ค"ร่วมกัน ใข้ข้ออางอิง 
พระคัมภีร์เท่าที่จำเป็นเพื่อตอบคำถามที่เยาวชนหญิงอาจมี 
ตำแหน่งแ9ะความรับผิดชอบของฐานะijโรหิตแพ่งเฟ้อสิเซเส์ค 

ตำแหน่ง 
เอ็ลเดอร์ 

ข้ออางอิงพระคัมภีร์ 
ค.พ. 20:39; 41-45; 
ค.พ. 42:43-44,80 
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การสนทนา 

ความรับผิดชอบ 
1. สอน 
2. สั่งสอน 
3. ใหบัพติศมา 
4. ยืนยัน 
5. นาการประชุม 
6. ปฏิบัติต่อผู้,ป่วย 

จำนวน 
ในโควรัม 
96 



การน0าเสนอของคร 

ข้อความที่ยกมา 

มหาปุโรหิต 

ปีต 

มหาปุโรหิต 
ทุกคนในสเตค 

ไม่รโควร'ม; 
ปีตุเปีนมหาปุ-
โรหิตดวย 

70 

12 

สาวกเจ็ดสิบ 

อัครสาวก 

7. ทำหน้าที่ในสภาวินัยของศาสนาจักรฯ 
8. ปฏิบัติในหน้าท่ีของฐานะปุโรหิตแห่งแอรัน 
9. แต่งตั้งเอ็ลเดอรคนอื่นๆ หรือปุโรหิต ผู้สอน 

หรือมัคนายก 
1. ทำความรับผิดชอบทุกประการ 

ของเอ็ลเดอรไหสำเร็จ 
2. สามารถไดรับการแต่งตงสู่ตำแหน่ง 

อรการ ประธานสเตค ฯลฯ 
1. ทำความรับผิดชอบของ 

เอ็ลเดอร์และมหาปุโรหิต 
ใหสำเร็จ 

2. ใหปิตุพร 
1. เป็นเจาหน้าที่ชนผู้ใหญ่ 
2. สั่งสอนไปทั่วโลก 
1. ทำความรับผิดชอบของ 

ฐานะปุโรหิตใหสำเร็จ 
2. รับใชในฐานะพยานพิเศษของ 

พระเยซูคริสต์ต่อชาวโลก 
3. โควรัมอัครสาวกสิบสองถอกุญแจ 

ของอาณาจักรบนแผ่นดินโลก 
กุญแจเหล่านี้จะถูกใชเมื่อ 
ประธานของศาสนาจักรฯ 
เสืยชีวิต 

ค.พ. 20:67 และ 
107:10; ค.พ. 84:111 
และ 68:19 

ค.พ. 107:39-53 

ค.พ. 107:25,34,38; 
93-97 
ค.พ. 18:26-27; 
ค.พ. 107:23,33 

การแต่งตงฐานะijโรหิตแหงแเอคิเซเด็ดเปีนพรอันยิ่งใหญ่ 

อธิบายว่าฐานะปุโรหิตแห่งเม็ลคิเชเด็คเป็นพรที่สำคัญที่สดประการหนึ่งที่พระผู้เป็นเจาไดทรงประทาน 
แก่ลูกๆ ของพระองค์ ฐานะปุโรหิตแห่งเม็ลคิเชเด็คใหพลังอำนาจแก่มนุษย์ท่ีจะปฏิบัติพิธีการแห่งความรอดซ่ึง 
จำเป็นสำหรับแต่ละบุคคลเพื่อรับชีวิตนิรันดร' และรับพรท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดท่ังหมดของพระผู้เป็นเจา เพราะว่าฐานะ-
ปุโรหิตที่สูงกว่านี้สำคัญยิ่งต่อความเจริญกาวหน้านิรันดร การแต่งต้ังสู่ฐานะปุโรหิตแห่งเม็ลสืเซเด็คจึงเป็นขนตอน 
ที่สำคัญอย่างยิ่งในชีวิตของมนุษย์ 

อธิบายว่าเยาวชนชายทุกคนในศาสนาจักรฯ ควรเตรียมตัวเองเพื่อรับการแต่งตั้งสู่ฐานะปุโรหิตแห่งเม็ลคิเซ-
เด็ค เขาจะได้รับการสัมภาษณ์จากอธิการและประธานสเตค และพวกท่านจะประเมินการอุทิศของเขาต่อพระเจา 
และต่อศาสนาจักรฯ หากพวกท่านพบว่าเขารคำควร เขาจะได้รับการแต่งตั้งสู่ฐานะปุโรหิตแห่งเม็ลคิเซเด็ค 
เขาจะรับฐานะปุโรหิตน้ีด้วยคำสาบานและพันธสัญญา (ดู ค.พ. 84:33-44) ซึ่งได้อธิบายไว!หเขาทราบ 

เอ็ลเดอร์มาเรียน จี. รอมนีย์ได้สอนเราสิงความรับผิดชอบท่ีมาสู่ผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งเม็ลคิเชเด็ค ท่าน 
กล่าวว่า: 

7 2 



"พระเจ้าทรงอธิบายถึงสถานภาพของบุคคลที่รับฐานะปุโรหิตและจากนันฝ่าแนพันธสัญญาดวยภาษาดังนี: 
\..ใครที่ฝ่าแนพันธสัญญานี้หลังจากที่เขารับมันแลวและจากนนหันไปสนจะไม่ไดรับการอภัยบาปในโลกนี้หรือ 
ในโลกที่จะมาถึง' [ค.พ. 84:41] 

"เนื่องจากการลงโทษในการฝ่าแนพันธสัญญาดังที่อธิบายไว้ บุคคลหนึ่งอาจเกิดความลังเลเกี่ยวกับ การ 
ยอมรับข้อผูกมัดของพันธสัญญา นั่นสือเขาอาจลังเลจนกระทั่งเขาได้อ่านข้อความซึ่งอยู่ถัดจากข้อความที่กล่าวถึง 
การลงโทษ ซึ่งเขาจะเรียนเว่าคนเหล่านนผู้ไม่รับคำสาบานและพันธสัญญาก็มิได้ดไปกว่าผู้ที่รับมันและฝ่าแน 
มันมากนัก เพราะในข้อความนนพระเจ้าตรัสว่า: 'และวิบัติแก่คนท่ังหมดนนผู้ไม่มาสู่ฐานะปุโรหิตน้ีซ่ึงเจ้าได้ 
รับ..., [ค.พ. 84:42] 

''ดังที่กล่าวมานี้คอการรับ คำสาบานและพันธสัญญาซึ่งเป็นของฐานะปุโรหิต' เขามาอย่างปีสติสัมปชัญญ^ 
(in Conference Report, Apr. 1962, p. 18; or The Improvement Era, June 1962, p. 416). 

พระคัมภีร์ ทบทวนและสนทนาคำสอนและพันธสัญญา 84:41-42 ตามความจำเป็นเพื่อช่วยเยาวชนหญิงเข้าใจความ 
รับผิดชอบอันยิ่งใหญิที่ชายรับมาไว้กับตัวเอง เมื่อพวกเขาได้รับการแต่งตงสู่ฐานะปุโรหิตแห่งเม็ลคีเซเด็ค 

การสนทนา สนทนาคำถามต่อไปนี้ในชนเรียนเพื่อช่วยเยาวชนหญิงเข้าใจความจำเป็นที่พวกเขาตองแสดงความเคารพต่อ 
ฐานะปุโรหิตแห่งเม็ลคิเซเด็คและผู้ดำรงฐานะปุโรหิตนน 

• โดยปราศจากฐานะปุโรหิตแห่งเม็ลคิเซเด็ค ความเจริญกัาวหน้านิรันดร์ของเราในฐานะสตรีเป็นไปได้หรือไม่? 
• ความเคารพของเราสำหรับฐานะปุโรหิตแห่งเม็ลคิเซเด็คสะทอนความคิด คำพูดและการกระทำของเราออกมา 
อย่างไร? 
• เม่ือเราปฏิบัติต่อผู้ดำรงฐานะปุโรหิตด้วยความเคารพ เรากำลังให้เกียรติฐานะปุโรหิตแห่งเม็ลคิเซเด็คอย่างไร? 
• หากเราตองการสนับสนนให้ผู้ดำรงฐานะปุโรหิตให้เกียรติฐานะปุโรหิตของพวกเขา เราจะทำได้อย่างไร? 

บทสรุป 

การนำเสนอของครู สรุปโดยเน้นว่าสำคัญเพียงใดท่ีจะให้เกียรติฐานะปุโรหิตแห่งเม็ลคิเซเด็คและผู้ดำรงฐานะปุโรหิตนัน บรรดา 
ผู้ที่ดำรงฐานะปJรหิตแห่งเม็ลคิเชเด็คได้ให้คำมั่นสัญญาที่จะเชื่อฟิงพระบิดาบนสวรรค์ของเรา และใชฐานะปุโร-
หิตของเขาเพื่อเป็นพรแก่ลูกหลาน พวกเขาอยู่ในกระบวนการของความพยายามที่จะเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้าเช่น 
เดียวกับเรา ศรัทธาและการวางใจของเราในพวกเขาจะกระตุ้นและดลใจให้พวกเขาให้เกียรติฐานะปุโรหิตของตน 
อย่างเต็มที่ 
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ตำแหน่งแอะความรับผิดชอบในฐานะijโรหิตแหงเฟ้อสิ*ซ*ด็ค 

ตำแหน่ง 
เอ็ลเดอร์ 

มหาปุโรหิต 

ปิต 

สาวกเจ็ดสิบ 

อัครสาวก 

จำนวน 
ในโควรัม 
96 

มหาปุโรหิต 
ทุกคนในสเตค 

ไม่มีโควรัม; 
ปีตุเปีนมหาปุ-
โรหิตด้วย 

70 
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ความรับผิดชอบ 
1. สอน 
2. สั่งสอน 
3. ให้บัพติศมา 
4. ยืนยัน 
5. นำการประชุม 
6. ปฏิบัติต่อผู้ป่วย 
7. ทำหน้าที่ในสภาวินัยของศาสนาจักรฯ 
8. ปฏิบัติในหน้าท่ีของฐานะปุโรหิตแห่งแอรัน 
9. แต่งตั้งเอ็ลเดอรคนอื่นๆ หรือปุโรหิต ผู้สอน 

หรือมัคนายก 
1. ทำความรับผิดชอบทุกประการ 

ของเอ็ลเดอร์ให้สำเร็จ 
2. สามารถได้รับการแต่งตั้งสู่ตำแหน่ง 

อธิการ ประขานสเตค ฯลฯ 
1. ทำความรับผิดชอบของ 

เอ็ณดอร์และมหาปุโรหิต 
ให้สำเร็จ 

2. ให้ปีตุพร 
1. เปีนเจาหน้าที่ชนผูไหญ่ 
2. สั่งสอนไปทั่วโลก 
1. ทำความรับผิดชอบของ 

ฐานะปุโรหิตให้สำเร็จ 
2. รับใชในฐานะพยานพิเศษของ 

พระเยซูคริสต์ต่อชาวโลก 
3. โควรัมอัครสาวกสิบสองถอกญแจ 

ของอาณาจักรบนแผ่นดินโลก 
กญแจเหล่านี้จะถูกใชเมื่อ 
ประธานของศาสนาจักรฯ 
เสียชีวิต 

ขออางลิงพระคัมภีร์ 
ค.พ. 20:39; 41-45 
ค.พ. 42:43-44,80 

ค.พ. 20:67 และ 
107:10; ค.พ. 84:111 
และ 68:19 

ค.พ. 107:39-53 

ค.พ. 107:25,34,38 
93-97 
ค.พ. 18:26-27 
ค.พ. 107:23,33 

74 



วัตลุประสงค์ เยาวชนหญิงแตํละคนจะเขาใจว่าสตรีและสามีของเธอเท่านนที่สามารถเข้าสู่ระดับสูงสุดของรัศมีภาพซเลสเชิยล 
ด้วยกัน 

การน่าเสนอของคร 

การสนทนาพระคัมภีร์ 

การเตรียม 1. เตรียมแผ่นกระดาษที่เขียนเป็นคำเพื่อใฟ้นบทเรียน 
2. มอบหมายเยาวชนหญิงเสนอเร่ืองเล่า ข้อพระคัมภีร์ หรอข้อความท่ียกมาตามท่ีท่านตองการ 

ขอแนะนำ 
สำหรับการ 
ดำเนินบทเรียน รโตรีมความสัมพันธ์ทื่สำคัญต่อชายแอะฐานะ1เโรหิต 
การสนทนาพระคัมภีร์ ให้เยาวชนหญิงอ่าน 1 โครินธ์ ทะท และคำสอนและพันธสัญญา 131:1-4 

• ข้อพระคัมภีร์เหล่านี้บอกสิงสิ่งอะไรที่จำเป็นสำหรับเราเพื่อบรรลุถึงระดับสูงสุดของรัศมีในอาณาจักรซีเลส-
เชียล? 

ช่วยเยาวชนหญิงเข้าใจว่าเพื่อบรรลุศักยภาพแห่งสวรรค์ของพวกเธอ พวกเธอตองเข้าสู่การแต่งงานซีเลส-
เชียลกับผู้ดำรงฐานะปุโรหิตท่ีชอบธรรม พวกเธอควรระลึกถึงว่าเธอเป็นส่วนประกอบในแผนของพระผู้เป็นเจา 
ด้วยกันกับชายที่ชอบธรรมผู้ดำรงฐานะปุโรหิต ชายจำเป็นต่อหญิงและหญิงจำเป็นต่อชาย 

• ในปฐมกาล 2:18 กล่าวอะไรเก่ียวกับชายท่ีอยู่โดยปราศจากหญิง? 

อธิบายว่า "คู่อุปถัมภ์ท่ีเหมาะสมกับเขา" หมายความว่าพระเจาทรงประสงค์ท่ีจะจัดเตรียมแอดัมไว้สำหรับ 
บางคนท่ีเหมาะสมกับเขา คนท่ีมีค่าควรท่ีจะอยู่กับเขา 

อ่านโมเสส 5:1 ชี้ให้เห็นว่าชายและหญิงคนแรกบนแผ่นดินโลกมีความสัมพันธ์ที่สำคัญต่อกันและกัน 
"และอีฟ่ภรรยาของเขาได้ทำงานกับเขาด้วย" 

• เหตุใดจึงสำคัญท่ีสามีและภรรยาจะทำหลายส่ิงด้วยกัน? อะไรเป็นความสัมพันธ์ท่ีสำคัญท่ีสุดท่ีหญิงท่ีแต่งงาน 
แล'วพึงมี? สามีควรถอว่าภรรยาของเขาเป็นอย่างไร? 

อ่านข้อความต่อไปนี้ของประธานสเปนเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบอลล่': 
"เพ่ือเป็นการบ่งบอกถึงความสำคัญท่ีเหล่าพระผู้เป็นเจาทรงมอบแก่สตรี พระเจาตรัสว่า 

"'เพราะเหตุนี ้นผู ้ชายจึงจากบิดามารดาของตนไปผูกพันอยู ่กับภรรยา และเขาทั่งสองจะเป็นเนื้อ 
เสียวกัน'(ปฐมกาล 2:24) 

"ท่านสังเกตเห็นอะไรไหม? เธอหรอสตรีอยู่ในฐานะแรก เธอคอผู้ที่ตองมาก่อน แม้เหนือกว่าบิดามารดา 
ผู้เป็นที่รักของเราทุกคน แม้แต่ลูกๆ ก็ตองอยู่ในฐานะที่เหมาะสมแต่อยู่ในฐานะที่สำคัญด้วย" ("The Blessings 
and Responsibilities of Womanhood,"Ensign, Mar. 1976, p. 72). 

ข้อความที่ยกมา 
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ฒาวชนหญิงควรรักษาความสัมพันธของเธอฑื่มตอผูดำรงฐานะ!]โรหิต 

คำถามให้คิด • ทัศนคติส่วนตัวของท่านที่รตํอผู้ดำรงฐานะปุโรหิตผู้ชึ่งพ่านทำงานและคบหาดวยเปีนอย่างไร? พ่านสนับสบุน 
พวกเขาหรอไม่? ทำไม? 

แผ่นคำ แสดงแผ่นคำส่อไปน้ีทีละแผ่น ขอให้เยาวชนหญิงพิจารณาว่าแผ่นคำบ่งบอกถงการกระทำที่สนับสบุนหรอ 
ไม่สนับสบุน ติดแผ่นคำบนกระดานใตหัวข้อที่ถูกตอง 
การใชแผ่นคำอธิบายบนกระดานที่เสร็จสมบรณีแลว 

ไม่สน ,แสบุน สนับสนุน 

ไม่ใส่ใจ กระตุ้น 
ทำใหอ่อนแอ เพ่ิมพลัง 
เพิกเฉย สน'นสนุน 
ละเลย ชี้นำ 

การสนทนา 

คำถามให้คิด 

กรณีศึกษา และ 
การสนทนา 

• อะไรคอความแตกส่างท่ีสำคัญระหว่างคำในสองคอลัมน์น้ี? (คอลัมน์หน่ึงแทนการกระทำท่ีดี อีกคอลัมน์หนึ่ง 
แทนการกระทำท่ีไม่ดี ไม่สรางสรรค์และคํอนข้างทำลาย) 
• ในคำเหล่าน้ีคำใดท่ีบรรยายถึงทัศนคติส่วนตัวของพ่านท่ีมีส่อผูดำรงฐานะปุโรหิตท่ีพ่านทำงานและคบหาดวย? 

อ่านและสนทนากรณีศึกษาส่อไปนี้เพื่อช่วยเยาวชนหญิงเข้าใจว่าพวกเขอมีโอกาสมากมายในเวลานี้ที่จะ 
สนับสบุนผู้ดำรงฐานะปุโรหิต 
กรพีศึกนา 1 

ลินน์ถูกเรียกเป็นประธานชนเรียนเยาวชนหญิงเมื่อเสือนมกราคม ดูเหมอนว่าเยาวชนชายทิ้งงานมากมายไว 
ให้เยาวชนหญิงเม่ือพวกเขามีกิจกรรมร่วมกัน ลินน์กลายเป็นคนที่ขุ่นเคองและไม่อดทน เธอตองเตอนผูนำเยาว 
ชนชายแทบทุกส่ิง เธอไม่ชอบเป็นคนจจ แส่เธอกลัวว่าถาเธอไม่ทำ ทุกสิ่งก็จะไม่เสร็จ หลังจากการสนทนา 
อันยาวนาน ผู้ไห้คำแนะ'นำ ไดบอกให้เธอเปล่ียนทัศนคติเธอและให้ลินน์พัฒนาทัศนคติท่ีดีเก่ียวกับความรับผิด 
ชอบและความสัมพันธ์ของเธอที่มีส่อเยาวชนชายผูดำรงฐานะปุโรหิต 

ลินน์ยอมรับคำแนะนำและไปทำงานดวยใจที่สวดออนวอนเพื่อจะรับทราบว่า ความรับผิดชอบของเธอใน 
งานมอบหมายแส่ละอย่างสืออะไร และเธอจะทำให้มันให้เสร็จโดยเร็วและรประสิทธิภาพไดอย่างไร จากน้ันเธอ 
คาดหวังและสวดอ้อนวอนว่าเยาวชนชายจะทำความรับผิดชอบของพวกเขาให้สำเร็จโดยเร็วและมีประสิทธิภาพ 
ดวยเช่นกัน 

ทัศนคติที่ดีและดวยการสวดอ้อนวอนบังเกิดผล เยาวชนชายตอบสนองเพราะเธอปฏิบัติส่อพวกเขาดังผู้นำ 
ฐานะปุโรหิตท่ีมีความรับผิดชอบ พวกเขาเว่าเยาวชนหญิงเชื่อถอพวกเขาและจะสนับสนุนและให้กำลังใจพวกเขา 
พวกเขาเร่ิมทำงานท่ีไดรับร่วมกันอย่างเต็มท่ี ลินน์เริ่มเชื่อสือในพี่น์องชายฐานะปุโรหิตแทนที่จะกัาวก่ายหรอคอย 
จับผิด มันช่างเป็นความ?สีกที่ดีเยี่ยม! 

• ทัศนคติที่ไม่ดีของลินน์ขัดขวางความพยายามที่จะสนับสนุนผู้ดำรงฐานะปุโรหิตอย่างไร? 
• ทัศนคติที่สนับสนุนของลินน์เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเธอเช่นเดียวกับพฤติกรรมของผู้ที่เธอรับใชอย่างไร? 
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tim ศึกษา 2 

เจนนี่ตื่นเตนมากขณะเธอกับเพื่อนหญิงคุยกันเกี่ยวกับแผนงานใหญ่สำหรับคืนวันศุกร์ พวกเขาวางแผนอยู่ 
หลายวันสำหรับอาหารม้ือพิเศษท่ีบานของจูล่ีเพ่ือฉลองวันสดทายของปีการศึกษา บิดาของเจนนี่ซึ่งเป็นประธาน 
สาขา และเดวิดพี่ชายซึ่งเพิ่งได้รับแต่งตงเป็นปJรหิตก็มีแผนอันน่าส์นเตนด้วยเช่นกันสำหรับคนวันศุกร์ ในสาขา 
ที่ลยู่ห่างออกไปในเคนาย รัฐอลาสกา ไม่บ่อยนักท่ีจะมีโอกาสตอนรับการมาเยอนของเจาหน้าท่ีชนผู้!หญ่ ใน 
ศุกร์นนพวกเขาได้วางแผนที่จะขับรถไปแองคอเร็จซึ่งอยู่ห่างออกไป 150 ไมล์ เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมนอกสถานท่ี 
ของบุตรชายกับบิดาและการประชุมใหญ่ฐานะปุโรหิตกับเจาหน้าท่ีชนผูไหญ่ทานหน่ึง บิดาของเจนนี่กังวลเป็น 
พิเศษเพราะเขามีคำถามมากมายที่อยากจะถามในฐานะเป็นผู้นำคนใหม่ 

วันศุกร์ เจนน่ีออกจากโรงเรียนตอนเท่ียงและรีบกลับบาน เมื่อเธอมาถึงเธอพบว่าบิดาและเดวิดดูทำทาง 
ผิดหวังมาก มารดาของเจนนี่เป็นไข้หวัดใหญ่และป่วยมากเกินกว่าจะดูแลน้องชายและน้องสาวตัวเล็กๆ ของเธอ 
ได ้ มิหนำชำขณะเดวิดกำลังห่อสัมภาระของเขา ถงนอนของเขาเกียวกับตะปูและขาด ความเสกทไม่ดีกำลังเริ่ม 
ก่อตัวขน ดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่สามารถไปร่วมการประชุมใหญ่ได้ 

ขอใหเยาวชนหญิงวางตัวเองอยู่ในสภาพของเจนน่ีและดำเนินเร่ืองใหจบ ขอให้เยาวชนหญิงพิจารณาว่าเจนน่ี 
อาจนำพรมาสู่ครอบครัวและสาขาของเธอ หากเธอตัดสินใจท่ีจะอยู่บานช่วยเหลอมารตาของเธอโดยไม่ไปงาน 
ปาร์ต้ี สิ่งเหล่านี้อาจรวมถึงวิญญาณแห่งการเสียสละซึ่งเธอจะประสบ การดลใจและการนำที่บิดาของเธอจะได้รับ 
เพื่อช่วยทำนทำการเรียกใหม่ของฐานะปุโรหิตของท,านให้สำเร็จ ประสบการณ์ซ่ึงเดวิดพ่ีชายของเธอจะได้รับ 
และความขอบคุณของเดวิดที่มีให้กับเธอ 
ใชคำถามใดคำถามหนึ่งต่อไปนี้เพื่อกระตุนให้มีการสนทนามากขน: 

• ถาเจนน่ีอยู่บ้าน เธอจะช่วยเหลอบิดาของเธอได้อย่างไร? 
• ท่านคิดว่าเดวิดพี่ชายจะรูสีกอย่างไรต่อเธอ? 
• จะเกิดความแตกต่างอย่างไรหากเธอทำการเสียสละอย่างเต็มใจและยินดีแทนการตัดพอ? 
• ตัวอย่างของเธอมีผลอะไรต่อเด็กๆ ในครอบครัว? 

การสนทนา • ท่านสามารถทำอะไร,ในฐานะเยาวชนหญิงเพื่อสนับสนุนเยาวชนชายที่ดำรงฐานะปุโรหิตอย่างกระตอ!อร'น? 
บนกระดาน เขียนแนวความคิดของเยาวชนหญิงบนกระดาน อาจรวมเอาบางส่ิงต่อไปน้ี ะ 

1. จดจ่อในสิ่งที่ดีของเขา 
2. เสนอแนวความคิด 
3. ปฏิบัติต่อเขาดังที่ท่านตองการให้เขาเป็น 
4. มีหูที่ตี้งใจฟิง 
5. จงซ่ือสัตย์ในคำยกย่องสรรเสริญของท่าน 
6. สนับสบุนเขาในโครงการและการเรียกต่างๆ 
7. เป็นท่ีปรึกษาเม่ือถูกขอรอง 
8. ทำสิ่งที่ทำนได้รับมอบหมาย 9. สนับสนุนเขาในการสวดออนวอนของท่าน 
บททุฟ่ 

ข้อความที่ยกมา อ่านข้อความต่อไปนี้: 

"แท่'จริงแล่'วไม่มีชนช๋ํนใดหรอเพศใดมีอภิสิทธเหนือกว่ากันในศาสนาจักรฯ ที่แท่'จริงของพระคริสต์ และ 
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ในความเป็นจริงแลวจะไม่มีการแบ่งแยกระหว่างเพศเวนแต่มนุษย์จะ ทำมันหรอยอม ให้มี ชายมีงานของพวกเขา 
ที่จะทำและมีพลังอำนาจที่ตองปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของสมาชิกทุกคนของศาสนาจักรฯโดยไม่คำนึงถึงเพศหรออายุ 

"เช่นเดียวกับหญิงะ ของประทานพิเศษของเธอคอที่จะไดรับการสืกฝนเพื่อประโยชน์และเพื่อยกระดับวงศ์ 
ตระกูล ความเท่าเทียมกันนี้ทำให้ชายและหญิงมีความรับผิดชอบร่วมกันเป็น 'ทีมร่วม, ที่แท่'จริง ซึ่งทำเพื่อความ 
เจริญกัาวหน์าของมนุษย์ คนๆ หน่ึงก็เป็นตัวเสริม'ให้แก่อีกคนหน่ึงแล ^เพียงเพศเดียวไม่สามารถทำหนาที่ใด 
อย่างสมบูรณ์'\\เงานของโลก'' (Pristhood and Church Government, comp. John A. Widtsoe [Salt 
Lake City: Deseret Book Co., 1939], p. 92; italics added). 

"ไม่เคยมีสตรีใดในประวัติศาสตร^ท่ีช่ืนชมกับเสรีภาพแหํงความคิดและการกระทำตามท่ีสตรีของศาสนาจักรฯ 
มี นับแต่ยุคแห่งการฟืนฟ่สตรีไดรับสิทธิพิเศษทางศาสนาอย่างเต็มที ่ และในพระวิหารแห่งพระกิตติคุณท่ีไดรับ 
การหื้!นฟ่ชายไม่อาจรับพิธีการสูงสดโดยปราศจากภรรยาอย่เคียงข้างได ในกิจการทุกอย่างของชีวิตเธอมีความ 
อิสระทงหมด 

"ส่ิงน้ีจะให้ความรับผิดชอบอันใหญ่ย่ิงแก่สตรี ซึ่งจะเพิ่มพูนพลังอำนาจแก่เธอ หากเธอให้เกียรติและใชมัน 
แต่หากเธอเพิกเฉย หรอปฏิบัติมันอย่างเบาความคิดหรือลมเหลวท่ีจะทำให้มันสมบูรณ์ เธออาจสูญเสียส่ิงนน ซึ่ง 
เธอครอบครองอยู่ในเวลานี้และด้วยเหตุนี้จึงสูญเสียสิทธิในการเป็นธิดาของพระเจา เพราะสิทธิพิเศษอันย่ิงใหญ่ 
นี้สตรีของศาสนาจักรฯ จึงควรชื่นชมและเต็มใจที่จะใชและทะนุถนอมความสัมพันธ์อันเลอคำและประมาณคำ 
มิได้นี้ไวชั่วนิรันดร ที่ซึ่งให้มากก็จะถูกคาดหวังมาก" (Leah D. Widtsoe, Priesthood and Womanhood, 
as quoted in Priesthood and Church Government, comp. John A. Widtsoe, pp. 90-91). 

ประจักษ์พยาน ให้เยาวชนหญิงเสีงความรูสีกของท่านและความกตัญญของท่านสำหรับความสัมพันธ์ของท่านกับฐานะ-
ปุโรหิต ช่วยพวกเธอมองเห็นวำพวกเธอแต่ละคนสามารถเป็นพรแก่ชีวิตของผูที่อยู่รอบข้างซึ่งดำรงฐานะปุโรหิต 
เมื่อพวกเธอทำสิ่งนี้พวกเธอจะได้รับพรของฐานะปุโรหิตและมความสามารถมากยิ่งขนกว่าเดิมที่จะทำให้ความ 
รับผิดชอบของพวกเธอเองบรรลุผล 

กิจกรรมฑื่แนะนำไวสำหรับเยาวชนอายุมากกว,าเบหกข 

เชิญเยาวชนชายเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษนี้กับเยาวชนหญิง ปฏิบัติหลักธรรมท่ีสอนในบทเรียนน้ีเม่ือท่านจัด 
และทำให้กิจกรรมนี้สำเร็จ จงแน่ใจว่าทุกคนได้รับงานมอบหมายเพื่อว่ากิจกรรมจะดำเนินไปด้วยดี กิจกรรม 
อาจเป็นดังเช่นสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้: 

จัดการอภิปรายร่วมในวิธีซึ่งเยาวชนหญิงจะสามารถช่วยให้เยาวชนชาย ให้เกียรติและขยายฐานะปุโรหิตของ 
พวกเขา และเตรียมสำหรับงานเผยแผ่ 
จัดให้มีการเดินเล่นยามเชาและรับประทานอาหารเชา 

ช่วยเยาวชนชายเตรียมสำหรับงานเผยแผ่ของพวกเขาโดยสอนพวกเขาทำขนมปีงหรืออาหารพื้นๆ อย่างอื่น 

ทำงานกับผูนำฐานะปุโรหิต คํดเลอกโครงการการรับใชอย่างหนึ่งเพื่อช่วยเหลอสมาชิกคนหนึ่งหรือผูไม่เป็น 
สมาชิกในเขตของท่าน 
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การเรียนรูเกี่ยวกับงานพระวิหาร 
และประวัติครอบครัว 



วัตถุประสงค์ เยาวชนหญิงแตํละคนจะเข้าใจว่าการทำพันธสัญญาและการรับพิธีการรอิทธิพลต่อชีวิตของเขออย่างไร 

การเตรียม 1. รูปภาพ 11 บัพติศมา (62018); 12 ศีลระลึก (62021); 13 พระวิหาร 
2. ตัดกระดาษเป็นรูปบันได หรอวางลงบนกระดาน เว้นท่ีตรงขนบันไดไว้สำหรับเขียน 
3. มอบหมายข้ออางอิงพระคัมภีร์ต่อไปน้ี: อีนัส 1:15-17; คำสอนและพันธสัญญา 82:10; หลักแห่งความเช่ือ 

ข้อที่ห้า; คำสอนและพันธสัญญา 84:19-22;โมเสส 6:58-59; ลูกา 22:19-20 
4. เตรียมแผ่นกระดาษหน่ึงแผ่นสำหรับคำถามในการสนทนาแต่ละข้อ ซึ่งในแผ่นนี้นจะมีคำถาม ข้อพระคัมภีร์ 

และข้อความที่ยกมาที่นำมาใชกับแต่ละคำถาม 
5. มอบหมายเยาวชนหญิงเสนอเร่ืองเล่า ข้อพระคัมภีร์ หรอข้อความท่ียกมาตามท่ีท่านตัองการ 

ขอแนะนำ 
สำหรับการ 
ด0าเนินบทเรียน 
งานมอบหมาย 
พระคัมภีร์ 

การนำเสนอของคร 

การสนทนา 

การนำเสนอของคร 

การสนทนา 
บนกระดาน 

บทนำ 

มอบหมายข้ออางอิงพระคัมภีร์ก่อนเริ่มบทเรียน ขอให้เยาวชนหญิงเตรียมพรอมที่จะอ่านข้อพระคัมภีร์ 
เหล่าน้ีในจุดท่ีเหมาะสมของบทเรียน 

ช่วยเยาวชนหญิงเรียนรูว่ามันสำคัญเพียงใดที่จะเข้าใจข้อตกลงที่เราทำกับผู้อื่นอย่างถ่องแท่' เพ่ือจะทำส่ิงน 
ขอให้เยาวชนหญิงแต่ละคนสมมติว่ามีคนหน่ึงเสนองานให้เขอทำหลังเลิกเรียนสัปดาห์ละสามวัน เงินเสือนดี แต่ 
นายจางตกลงว่าเขาจะจ่ายเงินให้เขอเมื่อไรก็ได้ 
• ท่านอยากทำตามข้อตกลงนี้หรือไม่? ทำไม? 
• ท่านจำเป็นตองรูอะไรก่อนที่จะทำการตกลงกับบุคคลอื่น? 

ชี้ให้เห็นว่าในการตกลงใดๆ ก็ตามเราควรมีความเชื่อมั่นในอีกฝ่ายหนึ่ง เราจำเป็นตองเว่าเราสามารถวางใจ 
บุคคลอื่นได้ 

เมื่อเรารับฟิธการฐานะใ]โรหิต เราฟ้าพันธสัญญาศักดิรฑธ 
อขิบายว่ามีบุคคลหนึ่งที่เราสามารถวางใจได้ตลอดเวลาว่าจะรักษาข้อตกลง เม่ือเราทำการตกลงกับบุคคลนี 

เรารูว่าพวกเขายุติขรรมเสมอและไม่เคยลมเสือน ข้อตกลงกับบุคคลผู้นี้ถูกเรียกว่า พันธสัญญา ซึ่งจะนำพรแห่ง 
คุณคำอันเป็นนิจมาสู่เรา บุคคลผู้นี้สือพระเจา 

ให้เยาวชนหญิงท่ีได้รับมอบหมาย อ่าน อีนัส 1:15-17 
เขียนคำว่า?รัน!ไส้ญญา บนกระดาน แล่,วอ่านคำจำกัดความต่อไปปี: 

''พันธสัญญา คอการผูกมัด สัญญาสักดสทธ ข้อตกลง สนธิสัญญาหรือสัญญาซ่ึงกันและกัน ระหว่างพระผู้ 
เป็นเจากับบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่ม1ของผู้ท่ีถูกเสือก" (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 2nd ecL 
[Salt Lake City: Bookcraft, 1966], p. 166; italics added). 
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จดประสงค์ของพธี 
และพันธสัญญา 

บทที่ 



รูปภาพ 

ข้อพระคัมภีร์ 
และการสนทนา 

การนำเสนอของคร 

ข้อความที่ยกมา 
และภาพเหมือนจริง 
หรอกระดาน 

• เราสามารถเรียนรูเง่ือนไขของพันธสัญญาของเรากับพระบิดาบนสวรรค์ได้ท่ีไหน? 

ชี้ให้เห็นว่าพระคัมภีร์บรรจเงื่อนไขเหส่านี้ไวมากที่สุด พระคัมภีร์อธิบายถึงส่ิงท่ีพระบิดาบนสวรรค์ทรงคาด 
หวังจากเราและสิ่งที่พระองค์ทรงสัญญากับเราเป็นการตอบแทน 

ให้หญิงสาวท่ีได้รับมอบหมายอ่านคำสอนและพันขสัญญา82ะ10 ชีให้เห็นว่าการรับพรของเราขนอยู่กับการ 
รักษาข้อตกลงในส่วนของเรา เราสามารถม่งหวังได้ว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงเป็นผูท่ีวางใจได้โดยสมบูรณ์ 
อธิบายว่าพิธีการมากมายของฐานะปุโรหิตตองการให้เราทำพันธสัญญากับพระเจาเมื่อเรายอมรับพิธีการ 
เขียนคำว่าพิธีทาร บนกระดาน 
• พิธีการคอละไร? 
ใชข้อความที่ยกมาต่อไปนี้เพื่อช์วยให้เยาวชนหญิงเข้าใจว่าพิธีการคออะไร 

''พิธีการ เป็นสัญลักษณ์ทางโลกของความเป็นจริงทางวิญญาณ มักจะเป็นการปฏิบัติที่เป็นสัญลักษณ์ของ 
พันธสัญญาหรือข้อตกลงกับพระเจา" (John A Widtsoe, Priesthood and Church Government, 
rev. ed. [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1954], p. 348; italics added). 

แสดงรูปภาพของบัพติศมา ศีลระลึก และพระวิหาร ชี้ให้เห็นว่าบัพติศมา ศีลระลึก และการผนึกในพระ-
วิหารเป็นพิธีการทงหมด เมื่อเรารับพิธีการแต่ละอย์าง เราแสดงให้เห็นว่าเราได้ทำข้อตกลงในแต่ละอย่างหรือ 
พันธสัญญากับพระบิดาบนสวรรค์ 

ให้เยาวชนหญิงอ่านข้อพระคัมภีร์เหส่าน้ี โมเสส 6:58-59 และลูกา 22:19-20 ชี้ให้เห็นว่าสัญลักษณ์ของ 
พิธีการบัพติศมาและศีลระลึกช่วยเราระลึกถึงพันธสัญญาของเราอย่างไร 

• เหตุใดพันธสัญญาและพิธีการของพระกิตติคุณจึงจำเป็น? เหตุใดจึงไม่เป็นการเพียงพอที่จะพยายามเป็นเพียง 
แคํคนดีเทำนี้น? 
ให้เยาวชนหญิง อ่านคำสอนและพันธสัญญา 84:19-22 

ชี้ให้เห็นว่าพันขสัญญาทุกข้อและพิธีการทุกอย่างของพระกิตติคุณมีไวเพื่อเป็นผลดีแกํเรา การรักษาพันธ-
สัญญาและรับส่วนของพิธีการจะช่วยเตรียมเรากลับไปที่ประทับของพระบิดาบนสวรรค์ การทำพันธสัญญาเหส่าน้ี 
การรับพิธีการอันศักดสิทธ และการซ่ือสัตย์ในการรักษาพันธสัญญาเป็นเหมือนกับการปีนบันไดซ่ึงในท่ีสุดจะ 
ทำให้เรากลับไปหาพระบิดาบนสวรรค์ของเราได้ 

ให้เยาวชนหญิงอ่านข้อความท่ียกมาต่อไปน้ี ขณะที่เธออ่านแสดงภาพบันไดกระดาษหรือวาดรูปบันไดบน 
กระดาน 

สนทนา 

"เม่ือยาโคบเดินทางจากเบเออร์เชบาไปยังฮาราน เขาได^นไป ในฝึนน้ีนเขาเห็นตัวเองบนพ้ืนโลกตรงบันได 
ล่างสุด ซึ่งขนไปถึงสวรรค์ที่พระเจาทรงประทับยืนอยู่ เขามองเห็นเหล่าเทพขนลงอยู่บนน้ีนและยาโคบนึกถึง 
พันธสัญญาที่เขาทำกับพระเจ้า ซึ่งเขาเองตองปีนบันไดแต่ละขนเพื่อจะได้รับพรที่สัญญาไว พรท่ีจะทำให้เขาร 
สิทธิเข้าส่สวรรค์และร่วมงานกับพระเจ้า" (Marion G. Romney, "Temples-The Gates to Heaven," 
Ensign9 Mar. 1971, p. 16). 

สนทนาว่าพันธสัญญาใดที่อาจนับได้ว่าเป็นขนบันได ขณะท่ีเยาวชนหญิงบอกช่ือพันธสัญญา ให้เขียนลง 
บนขนบันได มันอาจช่วยได้ที่จะแนะนำให้เยาวชนหญิงคิดถึงพันธสัญญาที่ทำไว้ซึ่งเกี่ยวข้องกับพิธีการฐานะ-
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ปุโรหิต เช่น บัพติศมาและการยืนยัน การรับส่วนศีลระลึก การแต่งตังสู่ฐานะปุโรหิตสำหรับเยาวชนชาย เอ็น-
ดาวเมนท์ และการแต่งงานซีเลสเชียล (ท่านอาจต้องการอางสีง โมไซยา 18:8-10; คำสอนและพันธสัญญา 
20:37; 20:75-79; 84:33-34,39-40; 132:6) 

สนทนาว่าการรับพิธีการเหล่านี้และการดำรงชีวิตตามพันธสัญญาจะทำให้เรามีสิทธิ "เข้าสู่สวรรค์และร่วม 
งานกับพระเจา"อย่างไร 

เรามดวามรับผิดชอบสำหรับการรักษาพันธสัญญาที่เราทำกับพระเจา 

จารึกไว้ในใจของเยาวชนหญิงว่าเมื่อเราทำพันธสัญญากับพระเจา เราทำสัญญาอันศักดิสทธิทจะ "ระลึกถึง 
พระองค์ตลอดเวลาและรักษาบัญญัติของพระองค์" (ค.พ.20:77) ทันทีที่เราทำพันธสัญญากับพระเจา เรารความ 
รับผิดชอบที่จะระลึกถึงสัญญาของเราและรักษาพันขสัญญานี้น 

เล่าประสบการณ์ต่อไปนี้เกี่ยวกับสต1สาวชาวซามัวคนหนึ่ง 
"ข้าพเจ้าเข้าพระวิหารหลังจากรับคำแนะนำสดทายจากอธิการและประขานสเตค ช่างเป็นพรยิ่งใหญ่เพียงใด 

ที่จะอยู่ในพระนิเวศน์แห่งนน! ตา หู และใจของข้าพเจ้าเปีดกว้างเพื่อซึมซับคำสอนในนน ข้าพเจ้ารูสิกถึงความ 
จริงแทํ'ของพันธสัญญาแต่ละข้อที่ข้าพเจ้าทำภายในทุกส่วนประกอบและกระดูกทุกชนของร่างกายของข้าพเจ้า 
ข้าพเจ้ารูสืกว่าข้าพเจ้ากำลังยืนอยู่เบื้องขวาต่อหน์าพระพักตร์พระเจ้าทุกครงที่ข้าพเจ้าทำพันขสัญญากับพระ-
องค์...มันกลับกลายเป็นจริงสำหรับข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าอยู่ในโลกอย่างแน่นอนแต่รไดเป็นของโลก" (Sipuao J. 
Matuauto, "The Glorious Moments," Ensign, Aug. 1974, p. 64). 

เน์นว่าตามจริงแล่'วผูดำรงฐานะปุโรหิตท่ีปฏิบัติพิธีการเป็นตัวแทนของพระเจ้า ให้เยาวชนหญิงอ่านหลักแห่ง 
ความเชื่อข้อที่หาดังๆ 

ชี้ให้เห็นว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงเจักพันธสัญญาที่เราทำ อาจมีหลายครงท่ีเรารูสืกว่าเรากำลังยืนอยู่เพียง 
ลำพังในการพยายามที่จะรักษาพันขสัญญาของเรา แต่พระเจ้าทรงเจักเราและจะอยู่ใกลเราในความยากลำบากของ 
เรา เพ่ือช่วยให้เรามีศรัทธาอันสมบูรณ์ 
อ่านข้อความต่อไปนี้ของผู้นำศาสนาจักรฯในยุคแรก: 

"เมื่อเราเข้าส่นี้าแห่งบัพติศมาและทำพันธสัญญากับพระบิดาบนสวรรค์ของเราที่จะรับใชพระองค์และรักษา 
บัญญัติของพระองค์ พระองค์ทรงผูกมัดพระองค์ดวยโดยทำพันธสัญญากับเราว่าพระองค์จะไม่ทรงทอดท้ิงเราจะ 
ไม่ทรงปล่อยเราไว้ตามลำพัง จะไม่ทรงลมเราในทำมกลางการทดลองและความยากลำบาก เม่ือทุกส่ิงลุกข้ืนมา 
ต่อต้านเรา พระองค์จะทรงอยู่ใกลเราและจะทรงสนับสนุนเรา นั่นคอพันธสัญญาของพระองค์และ...เราสามารถ 
ผูกมัดกับพันธสัญญาที่พระองค์ทรงทำไว้" (George Q. Cannon, Gospel Truth5 vol. 1, comp. Jerreld L. 
Newquist [Salt Lake City: Zion's Book store, 1957], p. 170). 

สนทนาว่าการท่ีเรารูว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงสัญญาท่ีจะช่วยเหลอเราจะเพ่ิมพลังความสามารถและความเด็ด 
เดี่ยวของเราในการรักษาพันธสัญญาที่เราทำไว้อย่างไร 

วิธืทึ่เรารักษาพันธสัญญาซึ่งเราทำไวมือิฑรพลต,อวิถชืวิตของเรา 

เล่าเรื่องต่อไปนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่าพันธสัญญาที่หญิงสาวคนหนึ่งทำไว้มีอิทธิพลต่อชีวิตของเขออย่างไร 

การนำเสนอของครู 

ประสบการณ์ส่วนตัว 

การนำเสนอของครู 

ข้อความที่ยกมา 

เร่ืองเล่า (ทางเลือก) 
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หลายขมาแล่'ว หญิงสาวคนหน่ึงรับบัพติศมาในทะเลสาบแห่งหน่ึงใกล่'บ้าน ขณะท่ีเธอน่ังอยู่ในชุดท่ียัง 
เปียกอยู่ บิดาของเธออธิบายให้เธอหัเงว่าการบ'พติศมาของเธอเป็นกาวแรกบนหนทางสู่อาณาจักรซีเลสเชียล เขา 
สอนเธอว่าเธอต้องเตรียมตัวสำหรับกาวท่ีสองในชีวิตของเธอ นั่นสือเอ็นดาวเมนทํและการแต่งงานในพระวิหาร 
จากน่ันเขาอธิบายอย่างละเอียดว่าเม่ือเขายืนยันเขอ เธอจะได้รับของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธ ของประ 
ทานนี้จะช่วยเธอรักษาพันธสัญญาซึ่งเธอทำไว้ 

เมื่อเธอได้รับการยืนยัน เธอทำสัญญาอย่างเงียบๆ กับพระเจาว่าเธอจะไม่ทำสิ่งใดที่จะยับยงเธอจากการไป 
กัาวที่สอง ตล £เดชีวิตวัยรุ่นของเธอในการตัดสินใจของเธอและเม่ือการล่อลวงกลาแข็ง เธอยังคงจดจำถึงพันธ-
สัญญาของเธอ หลายปีต่อมาปีจจุบันน้ีเธอเป็นมารดาและมีลูกหกคน เธอหวนคิดถึงสัญญาน่ันว่ามันสำคัญเพียงใด 
ในการช่วยให้เธออยู่อย่างรคำควรเพื่อรับเอ็นดาวเมนท์และการแต่งงานซีเลสเชียล และเร่ิมต้นครอบครัวนิรันดร 
ของเธอเอง 

ไตร่ตรองคำถามต่อไปน้ีท่ีสามารถช่วยให้เยาวชนหญิงเข้าใจว่าโดยการท่ีพวกเธอรักษาพันธสัญญาท่ีทํๅไว้กับ 
พระเจา ชีวิตของพวกเธอจะได้รับผลกระทบอย่างไร ท่านสามารถขอให้เยาวชนหญิงตอบคำถามแต่ละขอในการ 
สนทนาในชนเรียน หรอท่านอาจแบ่งชนเรียนออกเป็นสามกล่มและให้คำถามแต่ละกล่มเพ่ือสนทนาและรๅยงๅน 
นี่เป็นคำถามตามด้วยข้ออางอิงพระคัมภีร์ ข้อความที่ยกมา และแนวความคิดเพื่อช่วยพวกเธอคนหาคำตอบ 

1. วิถีชีวิตของท่านจะได้รับผลกระทบอย่างไรหากท่านไม่ทำพันธสัญญา? (ดู ค.พ. 58:30; 132:7) "รชายสอง 
คนน่ังสองอาจเท่าเทียมกันในประเด็นของความดีงาม นั่งสองอาจฐศีลธรรม ความใจบุญ ความซ่ือสัตยและ 
ยุติธรรมเหมือนกัน แต่คนหน่ึงรับบัพติศมาและอีกคนหน่ึงมิได้รับ มีความแตกต่างอย่างมหาศาลระหว่างชาย 
สองคนน้ี เพราะคนหน่ึงเป็นบุตรชายของพระผู้เป็นเจาซ่ึงถูกไถ่โดยการยินยอมตามกฎของพระองคํ' แต่อีกคน 
หน่ึงยังคงอยู่ในความมืด,' (Joseph F. SmitA Gospel Doctrine [Salt Lake City: Deseret Book Co., 
1986] p. 97) 

2. วิถีชีวิตของท่านได้รับผลกระทบอย่างไรหากท่านทำพันธสัญญาแต่มิได้รักบาพันธสํญญๅนั่น? (ดู ค .พ . 1 . 1 4 

15; 58:29; อ้างถึง1ข้อความ'ของเอ็ลเดอร์แคนนอน) ชีวิตจะแตกต่างออกไปอย่างไรหากปราศจากพรที่เอ็ล-
เดอร์แคนนอนบรรยายไว้? 

3. วิถีชีวิตของท่านได้รับผลกระทบอย่างไรหากท่านทำพันธสัญญาและยังคงซื่อสัตย์ต่อพันธสัญญานั่น? (คู 
ค.พ. 54:6; โมไซยา 5:7, 15) "พระผู้เป็นเจ้า...เน่ึองด้วยความรักของพระองค์ท่ีทรงมีต่อเรา ทรงยินยอมทำ 
พันธสัญญากับเรา เพื่อว่าเราอาจถูกปลดปล่อยจากความล่มเหลว จากความโศกเศรา จากความเสียใจ และว่า 
เราอาจอุกข้ีนสู่รัศมีภาพสูงสุดท่ีทรงสัญญาไว้แกผู้ท่ีซ่ือสัตย์และอดทนจนถึงท่ีสด" (ElRay L. Christiansen, 
in Conference Report, Oct 1972, p. 46; or Ensign, Jan. 1973, p. 51). 

การประยูกต็๋บทเรยน 

แนะนำให้เยาวชนหญิงแต่ละคนใชเวลาระหว่างศีลระลึกใคร่ครวญถึงพันธสัญญาที่เธอทำไว้เมื่อครงรับ 
บัพติศมาและวางแผนวิธีที่เธอสามารถรักษาพันธสัญญาได้อย่างเต็มที่ยิ่งขื้นในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ 
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คำถามและ 
ข้ออ้างอิง 



การแต่งงานในพระวิหาร ข้อกำหนด 
สำหรับชีวิตครอบครัวนิร,นดร์ 

วัตถุประสงค ์ เยาวชนหญิงแตํละคนจะเขาใจว่าการแตํงงานในพระวิหารจำเปีนสำหรับชีวิตครอบครัวนิรันดร 

การเตรียม 1. รูปภาพ 8 เจ้าสาวและเจ้าบ่าว อยู่ท้ายเล่ม 
2. มอบหมายเยาวชนหญิงเสนอเร่ืองเล่า ข้อพระคัมภีร์ หรือข้อความท่ียกมาตามท่ีท่านตองการ 

ข้อแนะนำ 
สำหรับการ 
ดำเนินบทเรียน บทนำ 

การสนทนา แสดงภาพเจ้าสาวและเจ้าบ่าวแก่เยาวชนหญิง เขียนคำว่า การแต่งงานบนกระดาน และขอให้เยาวชนหญิง 
บนกระดาน บอกคำเฉพาะ หลายๆ คำเท่าที่จะบอกไดเพื่อบรรยายความหมายของภาพและความหมายของคำว่าการแต่งงาน 

ที่มีต่อพวกเธอเขียนคำต่างๆ บนกระดานอย่างรวดเร็ว คำเหล่านี้อาจรวมถึงค0ไเพ/เต่งงาน ความสุข แหวน 
ความเปีนนิรันดร ใบรับรองเขาพระวิหาร ดอกไม เพื่อนเจาสาว ความรัก ความรคำควร นาผงพระจันทร์ พิธี 
ฉลองของขวัญ เพื่อน ครอบครัว ผู้รอำนาจ และงานเลยงรับรอง 

ลบคำว่า/??รแต่งงาน ออกจากกระดาน และเขียนคำว่า/??รแต่งงานในพระวิหาร ลงไปแทน อรบายแก่ 
เยาวชนหญิงว่ารความแตกต่างระหว่างการแต่งงานในพระวิหารกับพิธีแต่งงาน ปีหลายวิธีที่จะฉลองการแต่งงาน 
เช่น จัดให้มีงานเลี้ยงรับรองและการให้ของขวัญ แต่การแต่งงานในพระวิหารเป็นพิธีศักดิสทข เปีนพันขสัญญา 
ระหว่างเจ้าสาว เจ้าบ่าวและพระเจ้า เจ้าสาวทำพันธสัญญากับเจ้าบ่าวและพระเจ้า เจ้าบ่าวทำพันธสัญญากับ 
เจ้าสาวและพระเจ้า และทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวทำพันธสัญญาร่วมกันกับพระเจ้า ขอให้เยาวชนหญิงแยกแยะคำ 
บนกระดานท่ีอธิบายถึงการแต่งงานในพระวิหาร ซึ่งมิใช่พิธีแต่งงาน เขียนวงกลมลอมรอบคำเหล่าน้ี ถามเยาวชน 
หญิงว่าพวกเธออยากจะเพิ่มเติมคำใดลงไปอีกหรือไม่ 

รูปภาพ และ อางถึงภาพของเจ้าสาวและเจ้าบ่าว และอธิบายว่าการแต่งงานในพระวิหารมิไดจัดขื้นอย่างโอ่อ่าหรูหรา 
การนำเสนอของครู หรือเป็นพิธีแต่งงานท่ีจัดข้ืนอย่างใหญ่โตในโบสถ์ แต่จัดขนในห้องผนึกเล็กๆ ที่สวยงาม เรียบง่าย คู่หนุ่มสาวคุก 

เข่าอยู่คนละดานของแท่นและหันหนาเข้าหากันท่ามกลางครอบครัวและเพื่อนสนิทที่ถึอไบรับรอง เข้าพระวิหาร 

ชายคนหน่ึงท่ีมีอำนาจ ผนึกทั้งสองเพื่อกาลเวลาและนิรันดร์จะให้คำแนะนำแก่ทั้งสอง จากนนเขาจะปฏิบัติพิธี 
การผนึก 

การสนทนา ขอให้เยาวชนหญิงบอกเหตุผลที่คนหนํมสาวให้ไวสำหรับการไม่อยากแต่งงานในพระวิหาร ข้างล่างนี้เป็น 
เหตุผลท่ีคนหนุ่มสาวให้ไว้ พิจารณาแต่ละข้อกับชนเรียนโดยเร็ว และคำแนะนำอื่นๆ อีกทที่ยาวชนหญิงให้ไว้ 

1. บางคนไม่เข้าใจความสำคัญของการแต่งงานในพระวิหาร 
2. บางคนแต่งงานเมื่ออายุยังนํอยเกินไป 
3. บางคนไม่อยากสวมการ์เมนท์ 
4. บางคนไม่มีคำควร (ไม่สะอาดทางศีลธรรม ไม่รักษาพระวาจาแห่งปีญญา ไม่จ่ายส่วนสิบ ฯลฯ) 
5. บางคนมีบิดามารดา สมาชิกครอบครัว ญาติ หรือเพ่ือนท่ีไม่สามารถมางานแต่งงานได 
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บทที่ 



6. บางคนแต่งงานกับผู้ไม่เป็นสมาชิก 
7. บางคนยังไม่แน่ใจเพียงพอในความรักที่พวกเขาอยากแต่งงานเพื่อความเป็นนิรันดร 

ตอนน้ีขอให้เยาวชนหญิงบอกเหตุผลท่ีคนหนุ่มสาวให้ไว้สำหรับการแต่งงานในพระวิหาร ข้างล'างนี้เป็นเหตุ 
ผลบางประการท่ีคนหนุ่มสาวให้ไว้ พิจารณาข้อเหล่านี้พรอมกับคำแนะนำอื่นๆ ที่สมาชิกในชนเรียนให้ไว้อย่าง 
รวดเร็ว 

1. เป็นพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า 
2. พระบิดาบนสวรรค์ทรงสัญญาด้วยพรมากมายแก่ผู้ที่แต่งงานในพระนิเวศน์ของพระองค์และดำรงชีวิตตาม 

พันธสัญญาที่ทำไว้ที่นั่น 
3. มันเป็นเพียงวิธีเดียวที่สารภรรยาและครอบครัวจะอย่ด้วยกันหลังจากชีวิตนี้ 
4. ทำให้เราอยู่ในที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าได้ ในระดับสูงสุดของรัศมีภาพในอาณาจักรซีเลสเชียล 
5. บิดามารดาได้สอนและมุ่งหวังให้ลูกๆ แต่งงานในพระวิหาร 
6. เพ่ือนๆ แต่งงานในพระวิหาร 
7. คู่สามีภรรยารักกันมาก พวกเขาตองการที่จะอยู่ด้วยกันตลอดกาล 
8. คนหนึ่งสามารถ!ถึงคุณคำของพระกิตติคุณในคู่ของเขา 
9. คนหน่ึงสามารถแน่ใจได้ว่าคู่ของเขาบริสุทธิสะอาดและมีคุณธรรม 

การแต่งงานในพระวิหารเป็นพิธการนิรันดร 

เร่ืองเล่า อ่านข้อความต่อไปนี้ของเอ็ลเดอร์บรูซ อาร์. แมคคองกีะ 

"เม่ือไม่นานมาน้ีข้าพเจ้ากับภรรยากำลังสนทนากันอย่างเอาจริงเอาจัง ซึ่งในการสนทนานั่นเรากำลังนับพร 
มากมายของเรา เราเอ่ยถึงหลายส่ิงท่ีมาถึงเรา จากศาสนาจักรฯ จากครอบครัวของเรา จากการฟืนฟ่อันย่ิงใหญ่ 
ของความจริงนิรันดร์ท่ีได้เกิดขนในสมัยน้ี และแล่'วเธอได้ทำให้การสนทนาถึงจุดสุดยอดโดยคำถามน้ี: อะไรคอ 
พรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยเข้ามาสู่ชีวิตของคุณ?, 

"ข้าพเจ้าพูดโดยไม่ลังเลแม้แต่น์อย 'พรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยมาสู่ผมคล เม่ือวันท่ีสิบสามเดือนตุลาคม 
ค.ศ. 1937 เวลา 11:20 น. ข้าพเจ้าได้รับสิทธิพิเศษที่จะคุกเข่า ณ แทํนของพระเจ้าในพระวิหารซอลทํเลคและ 
รับคุณเป็นเพื่อนชั่วนิรันดร' 

"เธอกล่าวว่า 'เอาละคุณผ่านการทดสอบแล่'ว' 

"ข้าพเจ้าเชื่อว่าสิ่งเดียวที่สำคัญที่สุดที่สิทธิชนยุคสุดทายทำมาตลอดในโลกนี้คอ แต่งงานกับคนท่ีถูกตอง 
ในสถานท่ีท่ีถูกตอง โดยผู้มีอำนาจท่ีถูกตองและจากน่ัน เมื่อพวกเขาถูกผนึกโดยพลังและอำนาจที่อิไลจะศาสดา 
ฟืนฟูขื้นมา-สิ่งที่ยังคงสำคัญที่สุดที่สิทธิชนยุคสุดทายสามารถทำได้ตลอดไปคือ ดำรงชีวิตเพื่อว่าขีดจำกัดและ 
เงื่อนไขของพันธสัญญาที่ทำไว้จะผูกเข้าด้วยกันและมีผลเดี๋ยวนี้และตลอดกาล', ("Agency or Inspiration?" 
New Era, Jan. 1975, p. 38). 

การน0าเสนอของครู อธิบายว่าพลังอำนาจที่จะผูกมัดชายและหญิงเข้าด้วยกันชั่วนิรันดรคือ ฐานะปุโรหิต เมื่อชายและหญิงแต่ง 
งานในพระวิหาร พวกเขาทำพันธสัญญาหรอสัญญาโดยพลังอำนาจของฐานะปุโรหิตต่อพระบิดาบนสวรรค์ของ 
พวกเขาว่าพวกเขาจะดำรงชีวิตอย่างชอบธรรมและรักษาบัญญัติของพระองค์ พระบิดาบนสวรรค์ทรงทำพันธ-
สัญญากับลูกๆ ของพระองค์ว่า พวกเขาจะอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวตลอดช่ัวนิรันดร พระบิดาบนสวรรค์ยังทรง 
สัญญาที่จะประทานพรพิเศษอื่นๆ อีกมากมายแก่คู่สามีภรรยาหากพวกเขาชอบธรรมและรักษาพระบัญญัติ 

8 5 



การสนทนา • เหตุใดการแต่งงานกับคนท่ีถูกต้อง ในสถานท่ีท่ีถูกต้อง โดยผูมีอำนาจท่ีถูกต้องเป็นส่ิงท่ีสำคัญท่ีสุดเพียงส่ิง 
เดียวท่ีบุคคลหน่ึงสามารถทำไดในชีวิตน้ี? 

• การแต่งงานสำคัญอย่างไร? 
• ทำไมพระบิดาบนสวรรค์ทรงปรารถนาให้บุตรและธิดาของพระองค์แต่งงานในพระวิหาร? 
• ยังมีพลังอำนาจอื่นใดหรอไม่ที่เหนือกว่าฐานะปุโรหิตซึ่งสามารถผนึกชายและหญิงสำหรับความเป็นนิรันดร? 
• การแต่งงานในพระวิหารช่วยสามีและภรรยาเจริญกัาวหนาช่ัวนิรันดรไดอย่างไร? 
• หากคู่สามีภรรยาแต่งงานตามกฎหมาย การแต่งงานน้ีนผูกมัดตลอดช่ัวนิรันดรหรอไม่? ทำไม? 

การนำเสนอของครู อธิบายว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงบัญชาให้บุตรและธิดาของพระองค์แต่งงานในพระวิหาร ประขานคิมบอลล์ 
กล่าวว่า "โดยการแต่งงานชืเลสเชียลเท่าน้ีนท่ีบุคคลจะคนพบทางตรงและแคบ ชีวิตนิรันดรไม่สามารถมีขนได 
ในทางอ่ืนใด พระเจาทรงกำหนดไว้จำเพาะและยืนยันอย่างแน่ชัดย่ิงในเร่ืองของการแต่งงาน" ("Marriage The 
Proper Way,'New Era, Feb. 1976, p.6) เพ่ือดำเนินต่อไปในฐานะสามีและภรรยาตลอดช่ัวนิรันดร คู่สามี 
ภรรยาต้องแต่งงานโดยผู้มีอำนาจฐานะปุโรหิตในพระนิเวศน์ของพระเจา และดำรงชีวิตต่อจากนนตามพันธสัญญา 
ที่พวกเขาทำไว้ในพระวิหาร 

ขณะนี้เป็นเวลาฑื่จะเตรยมสำหรับการแตงงานในพระวิหาร 
ขอความท่ียกมา อ่านและสนทนาขอความที่ยกมาสองตอนต่อไปนี้จากอดีตประขานของศาสนาจักรฯ: 
และการสนทนา „9t_ y A I VI ' ^ ^ ^ Q e 2L ฟ 5» J G| 9> 

ขาพเจาเชอว่า เมควรมเยาวชนชายหรอเยาวชนหญงสทขชนยูคสุดทายทมค่าควรคนไดละความพยายามดวย 
เหตุผลใดก็ตามท่ีจะมาสู่พระนิเวศน์ของพระเจาเพ่ือเร่ิมต้นชีวิตดวยกัน คำสาบานการแต่งงานเกิดขื้นในสถานที่ 
อันศักดึสทธ0ินี้ และพันขสัญญาอันศักดิสทธิทเข้ามาเพ่ือกาลเวลาและนิรันดรเป็นส่ิงต่อต้านการส่อลวงมากมาย 
ของชีวิตท่ีคอยโน์มนำสู่ความแตกราวภายในบานและทำลายความสุข 

"พรและสัญญาท่ีมาจากการเร่ิมต้นชีวิตดวยกันเพ่ือกาลเวลาและนิรันดรในพระวิหารของพระเจ้าจะไม่มา 
สู่เราโดยทางอื่นใด เยาวชนชายและเยาวชนหญิงสิทธิชนยุคสุดทายท่ีมีคำควร ผูซึ่งเริ่มต้นชีวิตดวยกันจะคนพบว่า 
การเป็นห้นส่'วนนิรันดรของเขาทงสองภายใต้พันธสัญญาอันเป็นนิจจะกลายเป็นรากฐานซ่ึงสันติ ความสุข คุณ-
ธรรม ความรัก และสัจขรรมนิรันดรอนๆ ทุกอย่างของชีวิตจะถูกสรางบนนี้น ในโลกน้ีและโลกหนา" (Heber 
J. Grant, "Presidents of the Church Speak on Temple Marriage," New Era. June 1971, p. 8) 

"ขณะน้ีเมล็ดแห่งชีวิตแต่งงานท่ีมีความสุขถูกหว่านในเยาวชน ความสุขรไดเร่ิมต้นท่ีแท่นผนึก มันเริ่มขน 
ระหว่างช่วงเวลาเยาว์วัยและมิตรภาพ เมล็ดแห่งความสุขเหส่าน้ีถูกหว่านโดยความสามารถของท่านท่ีจะเป็นนาย 
ของอารมณ์อันเร่ารอนท่ีกำลังผลักดัน พรหมจรรย์ควรเป็นคุณขรรมโดดเด่นท่ามกลางคนหนํมสาวในศาสนาจักรฯ 
มีเพียงมาตรฐานเสียว มันนำไปใชไดกับชายหนํมเช่นเสียวกับหญิงสาว หากท่านทำตามมาตรฐานนน-ตามจริง 
แลว หากท่านจะฟิงการกระตุ้นของหัวใจท่ีแท่'จริงของตนเอง-ท่านจะเรียนเว่าการเป็นนายตนเองในระหว่าง 
เยาว์วัย และการยินยอมตามมาตรฐานแห่งศีลขรรมสือบ่อเกิดของความเป็นสุภาพบุรุษ มงกุฎของความเป็นหญิง 
ที่งดงาม รากฐานของบานแห่งความสุข และเป็นปีจจัยท่ีเสริมสรางต่อความเข้มแข่็งและการดำรงอยู่อย่างถาวร 
ของวงศ์ตระกูล 

"ความหย่อนยานไม่เข้มงวดในเยาว์วัยเป็นเหมือนหลักฐานการกู้ยมส่วนตัวท่ีต้องชำระเม่ืออยู่ในวัยผูใหญิ 
ยี่สิบ สามสิบ สี่สิบปีนับจากนี้เป็นต้นไป ท่านต้องจ่ายมันแต่ความเป็นนายและพรหมจรรย์เป็นเมล็ดที่ถูกหว่านซึ่ง 
จะชำระเงินปีนผลกัอนใหญ่ให้แก่เราเป็นเวลาหลายปีนับแต่น้ีไป และหลายปีน้ีนฝานไปอย่างรวดเร็ว-โอ ช่าง 
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รวดเร็วจริงๆ " (David o . McKay, "The Choice of an Eternal Companion," Improvement Era, Apr. 
1965, p. 285) 

ดวามใเติฮนสีจะมาอุ[เยาวชนหญิงไดโดยผ่านทางการแตงงานในพระวิหาร 

เร่ืองเล่า อ่านเรื่องราวต่อไปนี้: 

"เร่ืองทังหมดนีเร่ิมขึนเม่ืออาทิตย์แรกของเสือนเมษายน มันเป็นอย่างนี้นหรือ? ข้าพเจาเดาเอาว่ามันรได้เริ่ม 
ขนจริงๆ เพราะคาเร็น เอมิลี่และข้าพเจ้าเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของกันตลอดกาล ไม่ว่าจะเป็นการฉลองวันเกิด การ 
ถักกระเป้าลือแบบเดียวกันในปฐมวัยเมื่อเป็นเด็กหญิง หรือการเดินขบวนในท่ีผนึก การออกนัดเที่ยวด้วยกันเป็น 
คู่หรือสามคู่ในชั่นมัธยม ไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใดบุคลิกภาพที่แตกต่างกันอย่างมากของพวกเราดูเหมือนจะ 
เสริมให้กันและกันอย่างสมบูรณ์ และจากความเป็นจริงแล่'วเรามิได้แยกจากกันเป็นเวลา 15 ปี 

"หลังจากจบการศึกษาระดับมัธยม แมรบางส่ิงเร่ิมเปล่ียนไปในกล่มสามคนท่ีน่าช่ืนชมยินดีของเรา คาเร็น 
กับเอมิลี่อยู่ที่บานและเข้าเรียนมหาวิทยาลัย ขณะที่ข้าพเจ้าอยู่หอพักวิทยาลัยเล็กๆ ของรัฐ ซึ่งอยู่ห่างออกไปโดย 
ใช้เวลาเดินทางสามช่ัวโมงร่วมกับคนแปลกหนัาอีกห้าคน หลังจากอดทนด้วยกันมามาก เรา!สึกประหลาดใจว่า 
ระยะทางเพียงสองสามไมลทำให้เกิดอะไรข้ีนกับมิตรภาพท่ีดีของพวกเรา แต่ไม่ชาเราก็!.... 

"ข้าพเจ้า!ตัวว่าการติดต่อที่พิเศษของเราได้จากไป แต่ข้าพเจ้าตกใจอย่างยิ่งในวันหนึ่งเมื่อเปีดจดหมายและ 
พบการประกาศการแต่งงานจากเอมิลี่ แต่ประหลาดใจยิ่งกว่านี้นเมื่อไม่มีคำว่า พระวิหาร อยู่ในใบประกาศ 

"ข้าพเจ้ารีบกลับบานในวันหยุดสุดสัปดาห์น้ีนและตรงไปท่ีบานของเอมิล่ี ที่นั่นเราคุยกัน-พูดถึงสภาพที่เรา 
เกอบจะลืมในปีแห่งความสุขท่ีผ่านมา เธอเพิ่ง!จักกับเท็ดได้สองเสือน แต่เขาหล่อมาก ฉลาด เป็นคนหน่ม ซึ่ง 
เป็นที่ชื่นชอบมากในมหาวิทยาลัย นั่งสองจะเรียนจบพรอมกันและจากนั่นเท็ดจะไปเรียนในโรงเรียนทันตกรรม 
คนในครอบครัวของเขาตกลงแล่'วท่ีจะช่วยเหลือพวกเขาสำหรับคำใช้จ่ายต่างๆ เพ่ือว่าจะได้ไม่มีปีญหา เอรลี่ 
เล่าแบบตลกๆ ว่า หลังจากเขาจบการศกษาแลัว นั่งหมดที่พวกเขาจะตองทำคอนั่งนับเงินเพียงอย่างเดียว 

ข้าพเจ้าเริ่ม!สึกสนิทสนมกับเอมิลี่อีกครง ทันใดนั่นข้าพเจ้าก็ได้ยินตนเองกล่าวความสงสัยออกมาดังๆ ว่า 
ทำไมจึงไม่ได้เอ่ยถึงพระวิหารเลยในใบประกาศของเธอ เธอกล่าวว่า •คอว่า เราทำไม่ได้ ข้าพเจ้า!สึกได้ว่า 
อากัปกิริยาที่ไม่มีมารยาของเธอปกปีดความกังวลที่เธอมีอยู่ได้ไม่หมดเสียทีเดียว 'ประการแรกคอเท็ดนับลือ 
ศาสนาแบบทิสต์ นอกจากน้ีแล่'วเราอยากแต่งงานในบานพักสกีของบิดามารดาของเขา และเขียนพิธีของเราเอง 
การแต่งงานควรเป็นส่วนตัวจริงๆ และมีความหมาย มิใช่ใช้คำพูดที่เหมือนกันสำหรับทุกคน เท็ดคงเข้าร่วมใน 
ศาสนาจักรฯสักวันหน่ึง แต่ถึงแมัเขาไม่เข้าร่วม คุณพ่อของฉันมิได้เป็นสมาชิกและสิ่งนี้ก็มิได้หยุดคุณแม่ของฉัน 
จากการเป็นคนแข็งขันในศาสนาจักรฯ มันจะไม่หยุดฉันด้วยเช่นกัน' 

"ตังแต่เวลาที่เอมิลี่เริ่มพูดจนถึงเวลาที่เธอจบคำพูดซึ่งได้ถูกเตรียมไว้เป็นอย่างดีของเธอ การประมาทของเธอ 
ได้สรางกำแพงขนระหว่างเราอีกครงหน่ึง ข้าพเจ้าจะพูดอะไรได้? หลังจากพูดไปเรื่อยๆ สักคร่หนึ่ง เพื่อพยายาม 
ทำให้สบายใจ ข้าพเจ้าก็กล่าวลา'' 

หยุดพักเร่ืองไว้ก่อน และให้เยาวชนหญิงพิจารณาคำถามน้ี: 

• ถาทำนเป็นเพื่อนของเอมิลี่ ท่านจะพูดกับเธอว่าอย่างไร? 
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เล่าเรื่องต่อ: 

"สามสัปดาห์ต่อมาข้าพเจาไปร่วมงานแต่งงานของเห็ดกับเอมิล่ีท่ีบานพักสกี ผิดความคาดหมายของข้าพเจา 
มันเป็นเหตุการณ์ที่ดึงดูดความสนใจมากทีเดียว-แมจะไม่ใช่พิธีทางศาสนา นั่งสองอ่านคำกลอนให้กันฟิงในงาน 
พิธ ี ขณะที่มีเสียงขล่ยยาวคลอเบาๆ หลังจากรการเตนรำ มีนาพนช์สำหรับเราชาวมอรมอน และแชมเปญ 
ลาหรับคนอ่ืนๆ ข้าพเจ้าบอกได้เลยว่าบิดามารดาของเห็ดร่ารายมาก และพวกเขาได้วางแผนการแต่งงานนั่งหมด 
พวกเขามีความสุขอย่างลนพันกับลูกสะใภคนใหม่ (และบางทีความสุขนั่นอาจเกิดจากแชมเปญเล็กน้อยด้วย) 
แต่ข้าพเจาสังเกตเห็นมารดาของเอมิลี่ ตาของเธอบวมแดง-เหมือนกับว่าเธอได้รองไห์มาก มารดาหลายคนเป็น 
อย่างนั่น-โดยเฉพาะเมื่อเธอเป็นลูกคนเดียวของเขา 

"ช่างน่าแปลกท่ีเอมิล่ียังคงแข็งขันในศาสนาจักรฯ ด้วยงานการศึกษาของเธอและหนาที่ภายหลังแต่งงาน เธอ 
เข้าร่วมการประชุมอย่างซ่ือสัตย์อีกน่ังรับใชในฐานะผู้ช่วยบรรณารักษ์ด้วย เธอกับเห็ดอาศัยอยู่ในอพาร่ทเมนท 
แห่งหน่ึงในวอร์ดของเรา และข้าพเจาเห็นเธอบ่อยๆ เธอรายงานถึงชีวิตการแต่งงานให้ข้าพเจ้าพีงลย่างตื่นเตน 
เสมอ และบอกว่าเห็ดดีกับเธอเพียงใด ข้าพเจาคิดว่า นหรอชีวิต, 

"หกเดือนต่อมาคาเร็นแต่งงานกับอดีตผู้สอนศาสนาซ่ึงเพ่ิงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท นั่งสองแต่งงาน 
ในพระวิหารโลแกน แน่นอนว่าข้าพเจ้าไปร่วมไม่ได้ แต่ข้าพเจ้าไปร่วมงานเลยงรับรองท่ีห้องวัฒนธรรมท่ีวอร์ด 
ของเรา มันสวยงามจริงๆ.... 

"ขณะนี้ข้าพเจ้าเสืาลูเอมิลี่ซึ่งมาโบสถ์ด้วยความอิ่มเอิบและตื่นเตนกับทุกสิ่งที่เธอกำลังทำ เธอจะพูดว่า 
'ไม่มีปีญหาอะไร"เขาใจกว้างมากจริงๆ "คุณไปโบสถ์ของคุณและผมจะไปโบสถ์ของผม" แม่'เขาจะไม่เคยไป 
โบสถ์ของเขาเลยแมัแต่ครงเดียว' แต่เมื่อปึกยอนไปข้าพเจ้าเห็นเอมิลี่เมื่อครงเรายังเด็ก: การสวดออนวอนเพ่ือ 
ฟลที่ไม่เป็นสมาชิกจะให์บัพติศมาเธอ สงสัยว่าพ่อของเธอจะพาเธอไปงานปาร์ตี้สำหรับพ่อและลูกสาวของ 
ปฐมวัยหรอไม่พยายามแสรงว่ามันไม่สำคัญเมื่อเขาไปสิกอถ์ฟแทนที่จะมาร่วมงานจบการศึกษาเซรนารีของเธอ 
แต่แล่'ววัยเด็กก็เป็นช่วงส้ันๆ ของชีวิต โดยแทแล่'วมันทำให้เกิดความแตกต่างอะไรในระยะยาว? 

"คาเร็นกับเอมิล่ียังคงทำส่ิงต่างๆ ด้วยกัน นั่งสองต่างก็มีลูกสาวไล่ๆ กันภายในหนึ่งสัปดาห์ ข้าพเจ้านำชุดสี 
ชมพูไปให้ลูกสาวตัวเล็กของเอมิลี่ และแน่นอนว่าข้าพเจ้ารักเด็กคนนั่น วันหนึ่งมารดาของคาเร็นบอกข้าพเจ้า 
ที่โบสถ์ว่า คาเร็น เดวิด กับมาริสาลูกสาวจะมาในเดือนมีนาคมเพื่ออวดทารกนอยและให้พรลูกของเธอโดยมีคุณ 
ตาและพี่ชายที่รักนั่งสามของคาเร็นจะยืนอยู่ในวงกลมนั่นด้วย 

"และแล่'วอาทิตย์แรกของเดือนมีนาคมก็มาถึง.... 

"ขณะข้าพเจ้าเดิน...เข้าไปในโบสถ์ ข้าพเจ้าพบเอมิลี่กับลูกนอยของเธอในห้องโถง เป็นครงแรกที่เธอกลับ 
มาท่ีโบสถ์นับต้ังแต่จูล่ีเกิด เราคุยกันครู่หน่ึงแล่'วจึงเข้าไปในห้องประชุม เอมิลี่กับมารดาของเธอนั่งอยู่ในแถวข้าง 
หน้าข้าพเจ้า.... 

"ข้าพเจ้ามองจากที่ข้าพเจ้านั่งอยู่จากแถวที่สี่นับจากด้านหลังฝานไปหลายแถวเห็นคาเร็นแวบหนึ่งกับครอบ-
ครัวของเธอนั่งอยู่ที่มัานั่งตรงกลางนั่งแถว.... 

"หลังจากรองเพลงและข้อประกาศจบแล่'ว และหลังจากเรารับศีลระลึก อธิการเล็ดเวิร์ดยืนหยู่หลังแท่นพูด 
และกล่าวว่า 'บ่ายวันน้ีเรามีของขวัญพิเศษอย่างหน่ึง ข้าพเจ้าทราบว่าหลายท่าน!จักคาเร็น อีเวนส์ตั้งแต่เธอ 
ยังเด็ก, เอมิลี่มองไปข้างหลังดูข้าพเจ้าและขยิบตาอย่าง!กัน แล่'วก็หันหน้ากลับไปอย่างรวดเร็วขณะท่ีอขิการ 
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กล่าวต่อ 'บ่ายน้ีคาเร็นซ่ึงปีจจุบันสือคาเร็น แซนเดอร์สไดนำลูกสาวตัวนอยของเธอมาเพื่อรับการตงชื่อและให้พร 
จากสารของเธอ ผ้ที่จะยนอยู่ในวงกลมคอบิดาและพี่ชายของเธอ, 

"ขณะที่ข้าพเจามองลูเดวิดนำลูกสาวตัวนอยของเขาไปจากคาเร็นและอุมเธออย่างน่มนวลที่สุดไปข้างหน้า 
อีกดานหนึ่งข้าพเจาก็มองดูเอมิลี่ มีนี้าตาเต็มอยู่ในดวงตาสีฟ้าของเธออย่างรวดเร็ว และไหลลงลาบแกมตกลง 
บนศีรษะ1ของจูล่ี ไหล่ของเธอส่ันอย่างแรงขณะท่ีเธอชุกศีรษะท่ีซอกคอของทารกน้อย มารดาของเอมิล่ีโอบไหล่ 
ที่กำลังสั่นระริกของลูกสาวอย่างนุ่มนวล และข้าพเจ้าเห็นว่าเธอกำลังรองไห้ดวย เอมิลี่เงยหน้าขนและข้าพเจ้า 
ไดยนเสียงกระช๊ับอย่างส้ินหวังดวยอาการท่ีหอบว่า 'โธ์ คุณแม่! ใครจะให้พรลูกของหนู?, 

"ข้าพเจ้าไดขนเดวิด แซนเดอรพูดหนาห้องว่า 'ข้าพเจ้าให้พรพ่านมาริสาให้มีสุขภาพดีทังกายและใจ และว่า 
ท่านจะดำรงชีวิตอย่างชอบธรรมว่าเมื่อเวลามาถึง ท่านจะพบบุตรชายที่เสือกแลวของพระบิดาบนสวรรค์ เขาผู้ซึ่ง 
ให้เกียรติฐานะปุโรหิตของเขา และจะพาท่านไปยังพระวิหารของพระเจ้าเพ่ือผนึกกับเขาช่ัวนิรันดร ตลอดการ 
ให้พรและเวลาท่ีเหลอของการประชุม ผ้าออมของจูลี่เปียกชื้นไปดวยนาตาของเอมิลี่ 

"และเวลานี้แมหนึ่งปีผ่านไป..aมื่อใดก็ตาม...ข้าพเจ้าเห็นแต่มารดากับลูกน้อยเพียงลำพัง มีบางสิ่งฉกฉวย 
หัวใจของข้าพเจ้าไป ถึงอย่างไรก็ตามข้าพเจ้ายังคงแ)าดูเอมิลี่" (Carolyn White Zaugg, "I Keep Seeing 
Emily," New Era, June 1975, pp. 26-29) 

บทสรุป 

ข้อความทียกมา อ่านข้อความต่อไปนี้จากคำปราศรัยของเอ็ลเดอร่บอยด์ เค. แพคเคอร์ ท่านอาจทำสำเนาข้อความนี้ให้แก่ 
เยาวชนหญิงแต่ละคน 

"ข้าพเจ้านึกถึงภาพที่ท่านกำลังมาสํพระวิหารเพื่อผนึกสำหรับกาลเวลาและชั่วนิรันดร ข้าพเจ้าใคร่ที่จะพูด 
กับท่านเกี่ยวกับพิธีการผนึกอันศักดิสทธนี้ ที่เราไม่ทำพิธีการนี้ภายนอกกำแพงอันศักดิสทธนี้นเพราะคุณลักษณะ 
อันลาเลิศเหนึอสิ่งใดทงหมดที่ถูกมอบแก่เรา ณ แท่นแต่งงานน้ีนอัศจรรย์ย่ิง มันมีค่าควรแก่การรอคอยทงหมด 
และแก่การต่อตานทงมวล... 

"แต่น่ีมิใช่การส้ินสุดของเร่ืองราวแห่งความรัก เร่ืองราวแห่งความรักจบลงท่ีน่ีในหนังสือหรอในละครบนเวที 
แต่มันไม่เป็นดังน้ีนในความรักท่ีแท่'จริง นี่มิใช่การสิ้นสุด-แต่เป็นเพียงการเริ่มตน" (Eternal Love [Salt Lake 
City: Deseret Book Co.,1973], p. 20) 
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บันทึกส่วนตัว 
วัตลุประสงค เยาวชนหญิงแต่ละคนจะตระหนักถึงความสำคัญของการจดบันทึกส่วนตัว 

การเตรียม 1. เตรียมฟ้าเนาของคำถามแต่ละชุดท่ีพบในตอนต้นของบทเรียน รวมทงข้ออ้ฬองพระคัมภีร์ ฟ้าหรับคำตอบไม่ 
ต้องทำฟ้าเนา 

2. จงเตรียมเล่าเกี่ยวกับบรรพบุรุษคนหนึ่งของพ่านและเล่าว่าบุคคลผูนี้มีอิทธิพลต่อชีวิตของท่านอย่างไรหรอให้ 
ผู้มาเยี่ยมชนเรียนซึ่งไดรับอนุมัติจากผูให้คำแนะนำฐานะปโรหิต เล่าให้ชนเรียนฟิงเก่ียวกับบรรพบุรุษ 

3. เตรียมเอกสารแจกข้อความท่ียกมาในบทสรุปของบทเรียน มอบให้แก่สมาชิกชั้นเรียนแต่ละคน 
4. มอบหมายเยาวชนหญิงสองหรอสามคนเล่าอย่างย่อๆ เกี่ยวกับป่ย่าตายายหรือทวดของพวกเธอ รวมถึงว่าบุคคล 

ผู้นี้มีอิทธิพลต่อชีวิตของพวกเธออย่างไร 
5. มอบหมายเยาวชนหญิงเสนอข้อพระคัมภีร์ เร่ืองเล่าหรือข้อความท่ียกมาตามท่ีท่านต้องการ 
6. ดูตอนทายของบทเรียนเพื่อเลือกกิจกรรมประวัติครอบครัว 

พระป็ดาบนสวรรค์ทรงบัญชาลูกๆ ของพระองค์ใหจดบันทึกส่วนตัว 

แบ่งชันเรียนออกเป็นสองกล่ม จงแน่ใจว่าแต่ละกล่มมีงานมาตรฐาน (พระคัมภีร์ทง 4 เล่ม) และดินสอ 
มอบคำถามและข้ออ้างอิงพระคัมภีร์ชุด ก ให้แก่กล่มหน่ึง ส่วนอีกกล่มให้ชุด ข ให้เวลาประมาณห้านาทีแก่ 
เยาวชนหญิงเพื่อตอบคำถาม 
คำถาม-ชุด ก 

1. ใครจดบันทึกข้อมูลแรกในหนังสือแห่งความทรงจำ? (โมเสส 6:5-8) 
2. ชื่อของศาสดาอีกสองท่านในพระครสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมที่เขียนหนังสือแห่งความทรงจำ (โมเสส 

6:45-46; มาลาคี 3:16) 
3. เม่ือรการปฏิบัติพิธีการฐานะปุโรหิตเช่น บัพติศมาและการแต่งงานในพระวิหาร บันทึกนนถูกเก็บรักษาไว 

ที่ไหน? (ค.พ.!28:7) 
4. เหตุผลประการหน่ึงของการจดบันทึกประจำวันหรือประวัติส่วนตัวสืออะไร? (2 นีไฟ่ 25:23) 
5. เมื่อพระคริสต์ทรงปรากฎต่อชาวนีไฟ่ พระองค์ทรงเรียนรูว่าเหตุการณ์สำคัญบางอย่างยังมิไดถูกเขียนไวใน 

บันทึกของพวกเขา พระองค์ทรงบัญชาให้ผูคนทำอะไร? (3 นีไฟ 23:6-13) 

คำตอบสำหรับ ชุด ก 

นเอดม 
2.อีนิคและมาลาคี 
3.บนแผ่นดินโลกและในสวรรค์ 
4.เพื่อชักชวนลูกหลานของเราให้เชื่อในพระคริสต์ 
5.เขียนเหตุการณ์ที่พวกเขาละเลยที่จะจดบันทึก 
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คำถาม-ชุด ข 

1. เราเไดอย่างไรว่าพระเยซูเป็นทายาทของดาวิดและเอบราแฮม? (มัทธิว 1:1) 
2. เหตุ1ใดนีไฟและพ่ีๆ ของเขาจึงกลับไปบานของเลบัน? (1 นีไฟ่ 3:1-4) 
3. เหตุใดนีไฟจึงจดบันทึกเกี่ยวกับชีวิตของเขา เมื่อเขาและครอบครัวของบิดาออกจากเจรูซาเล็มเดินทางไป 

อเมริกา? (1 นีไฟ 1:1-3) 
4. ใครสอนวิธีเขียนหนังสือแห่งความทรงจำแก่แอดัมและลูกหลานของเขา? (โมเสส 6:46) 
5. เอบราแฮมได้ความ!เกี่ยวกับสิทธิของฐานะปุโรหิตและเกี่ยวกับการสรางโดยวิธีใด? (เอบราแฮม 1:31) 
คำตอบสำหรับ ชุด ข 

1. ความ!นี้ถูกบันทึกไว้!นพระคัมภีร์ไบเบิล 
2. เพื่อเอาบันทึกของชาวยิวและเชื้อสายของบรรพบุรุษของพวกเขามา 
3. เพราะเขามีความ!สิงพระกรุณาธิคุณและความลับลึกของพระผู้เป็นเจ้า 
4.พวกเขาได้รับการสอนโดยพระหัตถ์ของพระเจ้า 
5. มันถูกเขียนในบันทึกของบิดาของเขา 

การสนทนา ใหัแต่ละกลุ่มรายงานคำตอบของคัาถามแต่ละชุดตํอชั่นเรียน หลังจากเยาวชนหญิงตอบแบบทดสอบ ขอ 
ให์ทงชนตอบคำถามต่อไปนี้: 

• ข้อมูลประเภทใดทุโมเสส นีไฟและเอบราแฮมเขียนไว้ในหนังสือแห่งความทรงจำของพวกเขา? (รายชื่อของ 
สมาชิกในครอบครัว เหตุการณ์สำคัญ ประจักษ์พยานส่วนตัว คำพยากรณ์ถึงสิ่งที่จะมาสิง พรท่ีพวกเขาได้รับจาก 
พระบิดาบนสวรรค์ของพวกเขา และบัญญัติที่พวกเขาได้รับ) 

• เหตุใดการจดบันทึกส่วนตัวจึงสำคัญ? (โดยฝานบันทึกส่วนตัว บุคคลหนึ่งสามารถแบ่งปีนกับลูกหลานเกี่ยว 
กับเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตของเธอ ประจักษ์พยาน ความนึกคิดและความ!สึก และบันทึกเกี่ยวกับพรต่างๆ 
ที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงประทานแก่เธอ) 

• ท่าน!ได้อย่างไรว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงประสงค์ใหัท่านจดบันทึกเกี่ยวกับชีวิตของท่าน? (นับแต่แรกเริ่ม 
พระองค์ทรงบัญชาลูกๆ ของพระองค์ใหัจดบันทึกส่วนตัวเก่ียวกับชีวิตของพวกเขา และศาสดายุคปิจจุบันได้ 
กระตุ้นเราใหัจดบันทึกประจำวันตลอดชีวิตของเรา) 

บันทึกของบรรพบุpmามารถนำความชื่นชมยินสีแอะความเข็มแข็งมาให้ 

เร่ืองเล่า อ่านหรอเล่าเรื่องที่แต่งขื้นต่อไปนี้: 
"ลุงทวดเป็นจารนเสียชีวิตมานานกว่า 30 ปีแล่'ว และข้าวของบางอย่างของเขาถูกมัดรวมกันใส่ไว้ในหีบ 

เก่าๆ ในหัองใตหลังคาท่ีบัานพักในฟาร์ม 

"'ผมสงสัยว่าทำไมคุณป่จึงเก็บ [ของของลุงทวด] ไว้เป็นเวลาหลายปีเช่นนี้' จอห์นบ่นพึมพำขณะช่วยจัด 
ของกับมารดาและพี่สาวของเขา คุณปเสียชีวิตเมื่อสองสามอาทิตย์ก่อน และเจนนี่ ลีนลูกสาวคนเดียวของเขาที่ยัง 
มีชีวิตอย่ กับลูกสองคนของเธอมาที่บัานเก่าของครอบครัวเพื่อปิดกวาดทำความสะอาด 

"จอห์นโยนหมวกที่เสียรูปร่างไปแล่'วลงในถังขยะใบใหญ่กลางห์อง 'นี่เธอเคยสงสัยหรือไม่ว่าลำดับวงศ์ 
ตระกูลของเธอถูกแมลงกัดกินรากหรือเปล่า? พี่หมายถึงว่า พวกเขาตองการเก็บรักษาของเก่าๆ เหล่าน้ีไว้สำหรับ 
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อะไร? ดูหนังสือเก่าๆ และชำรุดน้ีเป็นตัวอย่างซิน้อง:/',a/He/a, or Virtue Rewarded Brotherf 

"'น่ัน' อลิสพ่ีสาวของเขาตอบเบาๆ 'เป็นหนังสือนวนิยายอังกฤษเล่มแรกที่เคยเขียนขึนมา ค่อยๆ วางลงใ^ 
กล่อง ''เก็บ', นะ' 

'"เอ นี่อะไร? สมุดบันทึกเล่มเล็กๆ ที่เคยใช้มาบางแลว? ใครที่คิดว่าจะเก็บรักษาสมดนั่น?... 

"เจนนี่เดินมาและมองดูหนังสือที่จอห์นกำลังถืออยู่... 
"'เธอเล่าไดใม๊ว่าสมุดนั่นว่าไวยังไง?' อลิสถาม พรอมทงเขามาร่วมกับมารดาและน้องชาย 
"'สบายมาก' จอห์นตอบขณะท่ีน่ังลงและเร่ิมอ่าน ขามหน้าน้ีบางหน้าบันบาง 
"4 พฤษภาคม 1888... 
"'เฮ มันเหมือนกับเป็นบันทึกประจำวันหรออะไรอย่างนั่นแหละ!, 

"4 พฤษภาคม 1888: เช้าน้ีคุณแม่เก็บไวโอลินของผมไวในกล่องไมและใส่กุญแจไว*อีก เธอพูดว่ามันเป็น 
สิ่งล่อลวงขนานใหญ่สำหรับผมก่อนรีดนมวัว ผมคิดว่าเธอพูดถูก เป็นสิ่งดีที่เด็กชายคนอื่นๆ จะขยันมากกว่าผม 
มิฉะนั่นแลวเราจะไม่เคยเลี้ยงดูพวกเราแปดคนจากเนื้อที่เพืยงน้อยนิดนีไดเลย ถาคุณพ่อยังมีชีวิตอยู่เราคงจะจัด 
การไดดกว่านี้ 

"3 กันยายน 1888: วันนี้คุณคาร์เตอร์บอกคุณแม่ว่าเขาได้สอนทุกสิ่งที่เขารูแก่ผม และผมจำเป็นตองมีflรูท่ี 
เก่งกว่าน้ี มีคนหนึ่งชื่ลซิสเตอร์เคนดอลเธออยู่ที่โคลวิลล์ เธอเคยเล่นกับวงออร์เคสตราฟิลลาเดลพีเยครงหน่ึงเไอน 
เขาร่วมศาสนาจักรฯ และยายไปอยู่ตะวันตก คุณแม่สัญญากับผมว่าจะขอให์เธอรับผมเป็นลูกศิษย์ ซญใ41อยาง 
เดียวที่กำลังเกิดขื้นตอนนี้คอเธอจะคิดค่าเรียนเท่าไร ผมได้รับอนุญาตให้ดูแลไก่และเก็บไข่ไปขายเพื่อนำเงนนั่น 
ไปจ่ายคำเรียนดนตรี... 

"8 เมษายน 1892: วันนี้ผมรับรูว่ามีสามสิ่งที่ผมรักมากกว่าสิ่งอื่นใดทงหมด: พระเจา ครอบครัวของผม 
และดนตรีของผม และตอนนี้ผมเว่าความรักในสิ่งหนึ่งมิจำเป็นตองขัดขวางความรักในอีกอย่างหนึ่ง เมื่อทุกสิ่ง 
ดีทุกสิ่งก็จะไปด้วยกัน 

"1 ธันวาคม 1892: มันดกมากแลว แต่ผมนอนไม่หลับ คุณแม่ช่วยผมคัดลอกโน้ตเพลงตลอดเย็นบัน 
ผมถูกขอให้เดินทางลงไปซอลท์เลคเพื่อทดสอบสำหรับตำแหน่งในวงออร์เคสตราวอร์ดของทองที่... 

"5 มีนาคม 1893: หลังจากสืกซอมเป็นเวลาหลายสัปดาห์ร่วมกับการสวดอ้อนวอนเป็นเวลาหลายชั่วโมง 
ผมลงไปที่ซอลทํเลคและทดสอบ คุณดีนซึ่งเป็นผูอานวยเพลงบอกผมว่า ผมเป็นนักไวโอลินท่ีประสบความ 
สำเร็จมากที่สุดทางตะวันตกของเดนเวอร์ตามที่เขาได้ยนมา ที่อาจจะมีอีกหลายๆ คนในเขตตะวันตกของเดนเวอร์ 
ที่เขายังไม่ได้ยน แต่เมื่อผมเล่าให้คุณแม่ฟิงท่านก็ดีใจ ในตนฤดูใบไมร่วงผมจะอยู่ในเดนเวอร์เพื่อสืกซอม และ 
ผมกำลังจะมีรายได้พอเก็บไวสำหรับตัวเองและเจียดให้กับคุณแม่และคนอื่นๆ บางเล็กน้อย วันอาทิตย์ในการประ 
ชุมศีลระสีก ผมเล่นเพลงของโมซาร์ทซ่ึงผมได้เรียนรูเพ่ือการทดสอบคัดเสือกน่ัน 

"11 มีนาคม 1893: เหตุใดสิ่งนี้เกิดขื้นในเวลานี้? ทำไมเหตุการณ์นี้จึงประจวบเหมาะพอดีในชีวิตของผม? 
หลังจากการประชุมศีลระสิกในวันอาทิตย์ อธิการเรยโนลด์ เรียกผมเขาไปในห้องทำงานของท่าน ท่านถามผมว่า 
การทดสอบไปสิงไหนแลว ผมบอกท่านว่าผมได้รับว่าจัางแล'ว และท่านถามผมว่าผมสามารถเลื่อนการแสดงกับ 
วงออร์เคสตราออกไปเป็นเวลาสองปีได้ไหม ท่านอธิบายให้ผมฟิงว่าก่อนที่ผมจะเริ่มหารายได้ มีบางสิ่งที่ผมเป็น 
หน้ีพระเจาอยู่ โดย,ไม่มีความสงสัย, ในใจของท่านว่ามันคอพระประสงค์ของพระเจ้า ท่านขอให้ผมยอมรับการ 
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เรียกสำหรับงานเผยแผ่ ผมเว่าผมเป็นหนี้พระผู้เปีนเจาทุกสิ่ง และเวลาสองปีของการอยู่ห่างจากไวโอลินมิใช่เป็น 
การขอที่มากเกินไปเลย แตผมคิดมันเป็นการใช้หนี้ที่เกิอบจะมากกว่าที่ผมจะสามารถทนได้ ผมยังคง!ว่าความ 
ไม่แน่นอนในใจของผมเองน้ีนน่ากลัวย่ิงกว่าความสงสัย ดังนี้นผมจึงสัญญากับอธิการว่าหากมีทางใดสำหรับเราที่ 
จะรวบรวมเงินเพ่ึองานเผยแผ่แล'ว ผมจะยอมรับการเรียก... 

"13 มีนาคม 1893: คนก่อนผมบอกคุณแม่เกี่ยวกับหมายเรียกสำหรับงานเผยแผ่ เธอดีใจเป็นอย่างยิ่ง เธอ 
พูดว่าคุณพ,ออยากรับใช้งานเผยแผ่เสมอมา แต่เขาเสียชีวิตก่อนจะสามารถทำงานน้ีน ตอนน้ีผมสามารถทำงาน 
เผยแผ่ตามความตองการของเขา เม่ือผมถามคุณแม่ว่าเราจะรวบรวมเงินสำหรับงานน้ีได้อยางไร สีหน้าของเธอ 
มัวหมอง ผมเล่าให้เธอฟ้งถึงสัญญาอันมีเง่ือนไข ซึ่งผมให้ไว้กับอธิการ โดยอธิบายกับเธอว่าผมจะไม่ยอมให้เธอ 
ขายท่ีดินอีก เธอมองมาท่ีผมอย่างเงียบๆ ชั่วขณะหนึ่งและจากนี้นเธอก็พูดว่า 'เบน มีทางหนึ่งที่เราจะสามารถ 
รวบรวมเงินได้ ครอบครัวน้ีเป็นเจ้าของส่ิงหน่ึงซ่ึงมีคำมากพอท่ีจะส่งลูกไปเป็นผู้สอนศาสนา ลูกจะตองขาย 
ไวโอลินของลูก, 

"17 มีนาคม 1893: จะตองรักษาสัญญา และก็มี'วิธี วันจันทร์หน้า ผมจะไปซอลท์เลคและขายไวโอลินของ 
ผม ถาผมสามารถรวบรวมเงินได้ตามตองการสำหรับเป็นคำเดินทางของผม ผมจะไปเป็นผู้สอนศาสนาทันที ผม 
ได้ตัดสินใจและผม!สีกสงบ 

"23 มีนาคม 1893: ผมตื่นนอนเช้านี้และนำไวโอลินออกจากกล่องของมัน ผมเล่นเพลงที่ผมรักตลอดทงวัน 
ในตอนเย็นเม่ือแสงเร่ิมสลัวและผมมองไม่เห็นโน้ตท่ีจะเล่น ผมก็วางไวโอลินไว้!นกล่องของมันเหมือนเดิม มัน 
คงจะพอเพียงแล่'ว . พรุ่งน้ีผมจะออกเดินทาง 

"ถูกทีเดียว' จอห์นพูดอย่างไม่สงสัย 'มันจบถึงตรงน้ี ไม่มีอีกแล้วเกิดอะไรขื้น? เขากลับมาและได้ไวโอลิน 
อีกตัวหนึ่งหรือเปล่า? เขาเคยเล่นไวโอลินในวงดนตรีประสานเสียงหรือเปล่า? คุณแม่ครับ แม่เรเปล่าว่าเกิดอะไร 
ขน?, 

"'แม่ไม่!หรอกจอห์น' มารดาของเขาตอบเบาๆ 'แม่คิดเอาว่ามีบางคนที่อยู่รอบๆ เราเขาคนนี้นอาจ!ก็ได้ แต่ 
แม่ก็ไม่รังเกียจท่ีจะให้เร่ืองจบลงตรงน้ี ลูก!ถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับเขาแล้วนี่, 

"'เด๋ียว !' จอห์นตะโกนเสียงดัง 'ดูน่ีซิครับ มีขอความสนๆ อยู่ด้านหลังของสมุด' เขามองไปท่ีบันทึกสนๆ 
นน ไอเล็กน้อยเพื่อกลบเสียงอื่นๆ ซึ่งเกอบจะเปล่งออกมาจากลำคอของเขา พรอมทงส่งหนังสือน้ีนไปให้เจนน่ี 
'แม่ครับ, เขาพูดไม่กล้าที่จะอ่านขอความใดๆ อีก 

"เจนน่ีนำหนังสือไป เดินไปใกล้ๆ กับหน้าต่างเล็กๆ รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วเพื่อรับแสงที่ส่องลอดเขามา และ 
เพ่งไปท่ีหน้ากระดาษ มือที่เขียนคำเหล่านี้ไม่หนักแน่นหรือไม่แข็งแรงเท่ากับมือของคนที่เริ่มเขียนบันทึกประจำ 
วัน แต่ตัวหนังสือยังคงเรียงเป็นแถวและละเอียดถ่ีล้วน เธออ่าน: 

"23 มิอุนายน 1938: การตัดสินใจครงใหญ่ท่ีสุดท่ีผมเคยทำในชีวิตคอท่ีจะมอบบางส่ิงท่ีผมรักอย่างสุดซงแด' 
พระผู้เป็นเจ้าผู้ที่ผมรักมากกว่า พระองค์ไม่เคยลมผมและส่ิงท่ีผมได้ทำ เป็นจารนแลนดาร์ท'' (Karen Nolen, 
"Benjamin: Son of the Right Hand'New Era, May 1974, pp. 35-37) 

การสนทนา • จากประสบการณ์ของอลิสและจอห์น เราสามารถเรียน!ว่าอะไรเกี่ยวกับการจดบันทึกประจำวัน? 
• อลิสและจอห์นเรียน!อะไรเกี่ยวกับลุงทวดของพวกเขาจากบันทึกประจำวันของท่าน? 
• ท่านคิดว่าอลิสกับจอห์น!สีกอย่างไรเกี่ยวกับลุงทวดหลังจากอ่านบันทึกประจำวันของท่าน? 
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• บันทึกประจำวันของเป็นจาบิน แลนดาร์ทได้นำความสขมาสู่ชีวิตของเขาเองอย่างไร? 
• บันทึกส่วนตัวสามารถเป็นพรแก่ชีวิตของลูกๆ และหลานๆ ของแต่ละคนอย่างไร? 
• พ่านเถึงสิ่งที่น่าสนใจบางอย่างเกี่ยวกับชีวิตของบิดามารดาของท่าน เม่ือพ่านเหล่านนอายุรุ่นราวคราวเดียวกับ 
ท่านหรือไม่? 
• พ่านชอบฟ้งบิดามารดาเล่าเกี่ยวกับชีวิตวัยเด็ก ได้พบและแต่งงานอย่างไร หรือเกี่ยวกับตัวพ่านเมื่อพ่านยังเล็ก 
อยู่หรือไม่? 
• ความรูเกี่ยวกับชีวิตของบิดามารดาของพ่านหรือบรรพบุรุษคนหนึ่งคนใดสามารถช่วยพ่านดำรงชีวิตอย่างกลา 
หาญมากขื้นในปีจจุบันนีอย่างไร? 

อธิบายว่าโดยทางการอ่านบันทึกประจำวันของลุงทวด อลิสและจอห์นได้เรียนรูเกี่ยวกับครอบครัวของ 
เป็นจาบิน แลนดาร์ทและความสนใจส่วนตัว อีกทงได้เรียนรูสีfศรามรักของพ่านที่มีต่อพระบิดาบนสวรรค์ เม่ือ 
พวกเขาเรียนรูเกี่ยวกับชีวิตของพ่าน ความรักของพวกเขาที่มีต่อพ่านเพิ่มมากขื้น บันทึกประจำวันสามารถช่วยเรา 
จดจำเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตของเราเอง การจดบันทึกส่วนตัวลกมารถนำความชื่นฬJยนดีมาส่ลูกหลานของเรา 

เยาวชนหญิงคนหนึ่งให์ความเห็นว่า "มันเป็นประเพณีในครอบครัวของเราที่จะจดบันทึกส่วนตัว....ในช่วง 
การสังสรรค์ในครอบครัวบางครงคุณพ่อจะอ่านเร่ืองราวต่างๆ จากบันทึกของทวดของขาพเจาให้พวกเราฟิง และ 
นั่นดลใจข้าพเจาอย่างมากให์ทำสิ่งนี้นด้วย หากลูกหลานของข้าพเจาได้รับความช่ืนชมยินดีแมครงหน่ึงของท่ี 
ข้าพเจาได้รับจากการอ่านบันทึกของปูย่าตายายของข้าพเจาแลว มันจะเป็นการคุมคำเวลาที่ข้าพเจาจะทำมัน 
ต่อไป" (Laura Call, quoted in Kathleen Lubeck,"A Journal Called Lucy," New Era, Nov. 1981, 
p. 40) 

แบ่งปีนเรื่องราวเกี่ยวกับบรรพบุรุษคนหนึ่งของพ่านแก่เยาวชนหญิง และเล่าว่าประสบการณ์จากชีวิตของคน 
บางคนมีอิทธิพลต่อพ่านอย่างไร หรือให์ผูมาเย่ียมแบ่งปีนประสบการณ์ จากนนขอให์เยาวชนหญิงที่เตรียม 
เรื่องเล่าเกี่ยวกับปูย่าตายายหรือทวดของพวกเธอเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให์สมาชิกชนเรียนฟิง 

บทสรุป 
แจกเอกสารข้อความต่อไปนี้ ของประธานสเปนเซอร์ ดํบเบิลยู. คิมบอลล์ และให์พวกเขาอ่านออกเสียงะ 

"เราเชื้อเชิญคนหน่มสาวของเราให์เริ่มเสียแต่วันนี้ที่จะเขียนและจดบันทึกเรื่องต่างๆ ที่สำคัญทุกเรื่องในชีวิต 
ของพวกเขาเอง" ("The Angels May Quote from It," New Era, Oct 1975, p. 4) 

"ข้าพเจาสัญญากับพ่านว่าหากพ่านจดบันทึกประจำวันและบันทึกต่างๆ สิ่งเหล่านันจะเป็นที่มาแห่งการดลใจ 
อันยิ่งใหญ่ต่อครอบครัวของพ่าน ต่อลูกๆ ของพ่าน หลานของพ่านและคนอ่ืนๆ ตลอดหลายชั่วอายุทีเดียว เรา 
แต่ละคนสำคัญต่อคนเหล่านนที่เรารักและอยู่ใกลเรา และเมื่อลูกหลานของเราอ่านประสบการณ์ของชีวิตของเรา 
พวกเราจะรูจักเราและรักเราด้วย และในวันแห่งรัศมีภาพเมื่อครอบครัวของเราอยู่รวมกันในนิรันดร เราจะคุนเคย 
กัน" (President Kimball Speaks Out on Personal Journals" New Era, Dec. 1980, p. 26) 

กิจกรรมประวัต ิ การคนหาบรรพบุรุษของทานโดยใชการคนหาครอบครัว 
ครอบครัว (ทางเสือก) 

วัตถุประสงค์ สมาชิกแต่ละคนของชนเรียนจะเรียนรูว่าการคนหาครอบครัวคออะไร และสามารถช่วยพวกเขาสืบหาบรรพ-
บุรุษของพวกเขาได้อย่างไร และพวกเขาสามารถทำอะไรเพื่อช่วยทำให้มันมีประโยชน์มากขน 

การนำเสนอของครู 

เร่ืองราวส่วนบุคคล 
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การบรรยาย กิจกรรมนี้จะนำเยาวชนหญิงไปยังที่ที่มีการค้นหาครอบครัว 

การเตรียม ในการเตรียม ผู้!ห้คำแนะนำชนเรียนควรพิจารณาว่าจะจัดกิจกรรมขื้นที่ไหน อาจจัดขื้นที่ศูนย์ประวัติครอบ-
ครัว ศูนย์สเตค อาคารประชุม หรอบานของสมาชก ขื้นอยู่กับสภาพการณ์ในทองที่ หากเป็นไปได้เลอกสถานท่ี 
ที่มีฐานปฏิบัติการการค้นหาครอบครัวมากกว่าหนึ่งที่ (เพื่อว่าเยาวชนหญิงจะทำงานพรอมกันไดทีละหลายๆ คน) 
หมายเหตุะ หากชนเรียนใหญ่มาก อาจตองแบ่งออกเป็นกลุ่มที่เล็กกว่า 

วางแผนส่วนท่ีเสริมเข้ามาในกิจกรรม ขณะที่เยาวชนหญิงบางคนกำลังใช้การค้นหาครอบครัว คนอ่ืนๆ 
สามารถเรียนเกี่ยวกับการคัดลอกบันทึกครอบครัว และรส่วนร่วมในโครงการการคัดลอก ควรประสานงานน้ี 
กับผู้ประสานงานการคัดลอกบันทึกครอบครัวของวอร์ด นอกเหนอจากน้ีอาจรวมคำแนะนำเก่ียวกับพระวิหารหรือ 
เกมส์ไว้ดวยเพื่อช่วยเยาวชนม่งความสนใจไปที่บรรพบุรุษของพวกเขา 

กิอนเริ่มกิจกรรมควรมอบหมายให้เยาวชนหญิงทำงานกับบิดามารดา เพ่ือเติมแผนภูมิสืบสกุลย์อนหลังไปให้ 
ไกลที่สุดเทำที่จะทำได้ 

สืบหางานประวัติครอบครัวบรรพบุรุษของเรา 

กิจกรรม บอกเยาวชนหญิงว่าเราค้นหาบรรพบุรุษของเราย้อนหลังไปเพ่ือให้พวกท'านไดรโอกาสได้รับการผนึกภายใน 

ครอบครัวของพระผู้เป็นเจ้าเช่นเดียวกับที่พวกเราได้รับที่นี่ในชีวิตนี้ พิธีการแห่งความรอดเหล่านี้ (บัพติศมา 
การแต่งตงฐานะปุโรหิต เอ็นดาวเมนพ์ และการผนึก) ทำให้เราสามารถเข้าส่อาณาจักรซีเลสเชียล หากเรามี 
คำควร 

การค้นหาครอบครัวเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่ทำให้ผู้คนสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับบรรพบุรุษของพวกเขา 
และส่งรายชื่อไปพระวิหาร เมื่อพิมพ์รายชื่อของบรรพบุรุษลงในคอมพิวเตอร์การค้นหาครอบครัว จะ 
สืบเสาะหารายชื่อที่เข้าคํกันอย่างรวดเร็วผ่านรายชื่อของคนนับลานในแฟ้มคอมพิวเตอร์ มันจะนำบุคคลหนึ่งออ 
กมาจากรายช่ือพรอมกับข้อมูลในจอ เช่นวันที่และสถานที่เกิด แต่งงาน และเสียชีวิต รายช่ือของบิดามารดา 
ลูกๆ และคู่สมรส 

ข้อมูลในการค้นหาครอบครัวมาจากแหล่งต่างๆ เช่นลำดับเชื้อสายของครอบครัว บันทึกของศาสนาจักรฯ 
และบันทึกของรัฐบาล 

การค้นหาครอบครัวประกอบไปด้วยแฟ้มข้อมูลต่างๆ แฟ้มหน่ึงท่ีจะเป็นประโยชน์แก่เยาวชนมากท่ีสดคอ 
แฟ้มบรรพบุรุษ แฟ้มน้ีบรรจุข้อมูลประวัติครอบครัวซ่ึงสมาชิกของศาสนาจักรฯ และคนอื่นๆ ทั่วโลกมอบให้ 
ตงแต่ค.ศ. 1979 บรรจุรายช่ือของผู้คนนับลานเช่ือมโยงกับกลุ่มครอบครัวและวงศ์ตระกูล 

หมายเหตุะ ผู้!ห้คำแนะนำสามารถอธิบายแก่เยาวชนหญิงถึงความสำคัญของผู้คนที่มอบข้อมูลประวัติครอบ-
ครัวของพวกเขาโดยหยิบยก "หนังสือแห่งความทรงจำ แผนภูมิสืบสกุลท่ีสมบูรณ์ และบันทึกกลุ่มครอบครัว 
มาแสดงให้เห็น ผู้ให้คำแนะนำสามารถอธิบายได้ว่าข้อมูลในหนังสือมีคำมาก แต่ในรูปแบบที่พิมพ์ไวนี้เป็นประ-
โยชน์เฉพาะกับคนเพียงจำนวนน์อยอย่างไรก็ตาม โดยการเปล่ียนข้อมูลน้ีส่รูปแบบคอมพิวเตอร์ (ใช้โปรแกรม 
คอมพิวเตอร์แฟ้มบรรพบุรุษส่วนบุคคล) มันจึงสามารถลูกรวมอยู่ในแฟ้มบรรพบุรุษที่ซึ่งอีกหลายคนจะได้ 
รับประโยชน์จากมัน 
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ผูให้คำแนะนำควรชี้ให้เห็นจำแฟ้มบรรพบุรุษ ยังไม่สมบูรณ์ มันมีขอมูลมาก แต่ควรเพิ่มข้อมูลอื่นเข้าไป 
อีก-รวมทงข้อมูลเกี่ยวกับบรรพบุรุษที่เยาวชนหญิงมีอยู่ 

แฟ้มบรรพบุรุษ รวมเอารายช่ือและท่ีอยู่ของผูไห้ข้อมูลไวดวย วิธีนี้อาจทำให้เยาวชนหญิงสามารถค้นพบลูกพี่ลู 
กนองและญาติๆ ที่พวกเธอไม่เคยพบมาก่อน 

เพื่อช่วยเยาวชนหญิงเข้าใจความสำคัญของการคนหาครอบครัวสูงขนไปอีกชี้นหนึ่ง ผูให้คำแนะนำควร 
อธิบายจำถาไม่มีคอมพิวเตอร์ พวกเธอจะต้องค้นหาจากมวนไมโครฟิลม์ และคนตามหน้าหนังสือเพ่ือหาข้อมูล 
เกี่ยวกับบรรพบุรุษ เพราะหลายคนท่ีทำส่ิงน้ีเสร็จแลว เขาใช้เวลาทำงานมากมายหลายชั่วโมง แต่คอมพิวเตอร์ 
ทำให้การค้นหาข้อมูลเดียวกันนี้ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที 

ให้เยาวชนหญิงเกการใช้การค้นหาครอบครัวเพ่ือหาข้อมูลบรรพบุรุษช่วยพวกเธอ'ฝึกหารายช่ือในแผนภูมิสืบ 
สกุล ถ้าไม่มีข้อมูลอะไรเลยเกี่ยวกับบรรพบุรุษของพวกเธอในแฟ้มบรรพบุรุษ บอกพวกเธอจำพวกเธอสามารถ 
ทำการรับใช้ที่ยิ่งใหญ่โดยดูข้อมูลเกี่ยวกับบรรพบุรุษที่ถูกป้อนเข้าในแฟ้มก็ได 

เมื ่อเยาวชนหญิงใช้ การค้นหาครอบครัว พวกเธอควรพิมพ์ข้อมูลที่พบออกมา พวกเธอสามารถพิมพ์ 
แผนภูมิสืบสกุลออกมาจาก แฟ้มบรรพบุรุษดวย 

หลังจากเยาวชนหญิงทุกคนมีโอกาสใช้ การค้นหาครอบครัว แลว ทบทวนส่ิงท่ีพวกเธอทำสำเร็จ ทาทายให้ 
กิจกรรมภายหลัง พวกเธอหาข้อมูลเก่ียวกับบรรพบุรุษต่อไปและป้อนข้อมูลให้ แฟ้มบรรพบุรุษ 

อาจมีสมาชิกในวอร์ดเก็บสะสมข้อมูลประวัติครอบครัวในรูปแบบที่พิมพ์ไวแลว (หนังสือแห่งความทรงจำ) 
มากมาย เยาวชนหญิงสามารถปฏิบัติการรับใช้ท่ีมีค่าโดยทำข้อมูลคอมพิวเตอร์และช่วยสมาชิกป้อนข้อมูล ใส่ 
แฟ้มบรรพบุรุษ เพ่ือจะทำงานน้ี จะต้องมีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวกับ แฟ้มบรรพบุรุษส่วนบุคคล จำนวนมากพล 
ที่ปรึกษาประวัติครอบครัวของวอร์ดสามารถช่วยผูนำเยาวชนหญิงในการจัดโครงการการรับใช้ดังกล่าวนี้ 
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การปีส่วนเกี่ยวของ 
ในง า นเผยแผ่ศา สน า 



บทที่ เออมออก ไปยังผู้อื่น 
วัตลุประสงค์ เยาวชนหญิงแต่ละคนจะขยายมิตรภาพไปสู่หญิงสาวในวัยเดียวกับพวกเธอและสนับสมุนให้พวกเธอมีสํวน 

ในกิจกรรมและการประชุมต่างๆ ของศาสนาจักรฯ 

การเตรยม มอบหมายเยาวชนหญิงเสนอข้อพระคัมภีร์ เรื่องเล่า หรือข้อความท่ียกมาตามท่ีพ่านตองการ 

ข้อแนะนำ 
สำหรับการ 
ดำเนินบทเรยน บทนำ: คนหาความคอายคสืงกัน 

กรณืศึกษา อ่านสถานการณ์ต่อไปนี้ให้เยาวชนหญิงฟิง ให้พวกเธอพยายามคันหาส่ิงหน่ึงท่ีขาดหายไปในแต่ละสถาน-
การณ์ (เพื่อนคนหนึ่ง-คนที่เอาใจใส่) 

1. ชายคนหน่ึงถูกโจรปลนและถูกตีกำลังนอนอยู่ข้างถนน คนที่ผ่านไปมาไม่มีใครสนใจเขา 
2. หญิงสาวคนหน่ึงสวมเส้ือผาเก่าๆ สีซืดตัวใหญ่กว่ารูปร่างของเธอ เดินไปโรงเรียนคนเดียววันแล่'ววันเล่าขณะท่ี 

คนอื่นๆ ที่อายุร่นราวคราวเดียวกันเดินเป็นกลุ่มๆ อยู่ข้างหนึ่งห่างจากเธอไม่กี่กาว 
3. เยาวชนชายคนหนึ่งอยู่บานทุกวันอาทิตย์เพราะเขา!สึกว่าไม่มีใครในโควรัมฐานะปุโรหิตสนใจเขาเลย 

เราสามารณปีนเพื่อนกับคนทุกประ!ภฑ 

นิทานให้คติ วันหนึ่งสุนัขสองตัวกำลังเล่นอยู่ขางถนนในขณะที่แมวตัวหนึ่งเดินผ่านมา "ขอให้ฉันเล่นกับพวกคุณได้ 
หรือเปล่า? "แมวถาม "ไม่ได้!" สุนัขตัวหนึ่งตอบอย่างไม่สุภาพ และแมวก็เดินต่อไปตามถนน 

"ทำไมเธอทำอย่างน้ีนล่ะ? สุนัขอีกตัวหนึ่งถาม 
"สุนัขไม่เล่นกับสัตว์ประเภทน้ีน แมวแตกต่างไปจากเรา พวกมันชอบทำเสียงประหลาดและอยากปีนตนไม 

ตลอดเวลา ฉันตองการเล่นกับใครก็ได้ที่เหมอนๆ กับฉันมากกว่า" 

สองสามนาทีต่อมาเต่าที่ว้าเหว่ก็คลานชาๆ มาตามถนน มันหยุดและถามสุนัขว่ามันจะร่วมสนกด้วยได้ไหม 
สุนัขตัวนี้นบอกว่าไม่ได้เหมือนเดิม และดังนี้นเต่าจึงคลานไป 

"แล่'วทำไมเขาเล่นไม่ได้ล่ะ?" เพื่อนของมันถาม 

"เธอไม่เห็นหรือว่ามันลูเหมือนอะไร? มันไม่เหมือนพวกเราเดินก็ชาด้วย มันคงไม่สามารถวิ่งได้เร็วเพ่าเรา 
หรือไล่ตามส่ิงต่างๆ อย่างท่ีเราทำ ฉันตองการเล่นกับใครก็ได้ที่เหมือนกับฉันมากกว่า" 

"โธ่" เพ่ือนของมันพูด 

หลายนาทีผ่านไป มีกระต่ายสีเทาตัวหนึ่งกระโดดมาตามถนน มันสังเกตเห็นสุนัขสองตัวเล่นอยู่ จึงหยุดดูว่า 
มันจะเข้าร่วมได้ไหม มันถูกปฏิเสธด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม มันอยาก!ว่าทำไมมันจึงเล่นด้วยไม่ได้ สุนัขที่ 
ปฏิเสธไม่ยอมให้กระต่ายเล่นด้วยได้หยุดเล่นและมองมาที่กระต่าย 

"เธอแตกต่างจากเรา เธอมีสีไม่เหมือนเรา เธอมองลูไม่เหมือนเรา เธอทำสิ่งที่ไม่เหมือนกับเรา เธอมีเสียง 
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การสนทนา 
เร่ืองราว 

การสนทนา 

การน0าเสนอของคร 

กระต่ายทาสุนัขสองตัวแข่งขันในป่าใกลๆ และเมื่อการแข่งขันสิ้นสุดลง กระต่ายก็นำหนาสุนัขมาก มันจึง 
หันกลับและคอยให้สุนัขตามมาทัน 

"ฉันชอบว่ิงและกระโดดด้วย" กระต่ายพูด 
"เธอลูแตกต่างและเธอออกเสียงแตกต่างจากเรา แต่เธอก็เหมือนเราในบางอยำง" สุนัขตัวที่สองตอบ" เพียง 

แต่เราไม่?จัณธอเท่านี้น" 

เรื่องนี้เกี่ยวพันกับชีวิตของท่านเองอยำงไร? 

• เหตุใดสุนัขตัวแรกจึงไม่อยากเล่นกับสัตว์อื่น? 
• ทำไมสุนัขจึงเล่นกับกระต่ายในที่สุด? 
• ท่านสามารถประยุกต์แนวความคิดเหล่านี้ในชีวิตของท่านอยำงไร? 
• ท่านคิดสีงเยาวชนหญิงคนใดไหมในเขตของท่านที่อาจต์องการใครสักคนคบค้าสมาคมกับเธอ? 
• ท่านจะเไดอย่างไรว่าพวกเธอมีความสนใจคลายคลึงกับท่านหรอไม่? 

อธิบายว่าบางครงเราไม่สนใจผูอื่นและไม่รวมพวกเขาเข้าในกล่มของเราเนื่องจากสีผิว เส้ือผ้า หรืออุปนิสัย 
ที่แตกต่างออกไปของพวกเขา เราจำเป็นตอง,ใชเวลาเพื่อเจกพวกเขาดีขี้น และเพื่อค้นพบคุณลักษณะที่ดีของ 
พวกเขา ความสนใจท่ีคลายคลึงกับเรา 

การสนทนาพระคัมภีร์ 

ระดมความคิด 

กรณีศึกษา 

อธิบายว่าพระเยซูทรงมีความห่วงใยอย่างมากต่อผู้ที่สุญหายไป ในอุปมาเร่ืองหน่ึงพระองค์ทรงเล่าเก่ียวกับ 
เหรียญท่ีหายไป ให้นักเรียนพลิกไปที่ลูกา 15:8-10 ในพระคัมภีร์ไบเบิล ขอให้เยาวชนหญิงคนหน่ึงอ่านคำ 
อุปมานี้ 

ชี้ให้เห็นว่าเหรียญที่หายไปในคำอุปมาเปรียบไดกับบุคคลหนึ่งที่โดดเดี่ยวหรือสูญหายไป สตรีเปรียบเหมือน 
ใครคนหนึ่งที่คิดถึงและแสวงหาบุคคลนี้อย่างแข็งขัน อ่านคำอุปมาซาทีละข้อและสนทนาว่ามันสามารถนำมา 
ประยุกต์ใชกับเยาวชนหญิงท่ีมีเพ่ือนไม่มากหรือมิได้มาโบสถ์เป็นประจำอย่างไร ให้เยาวชนหญิงอธิบายว่าพระเจา 
จะทรงบอกอย่างไรเมื่อเราเป็นห่วงใครคนหนึ่งจริงๆ 

ขอให้เยาวชนหญิงสนทนากันถึงส่ิงท่ีจะทำเพ่ือช่วยสมาชิกชนเรียนคนหน่ึง กลับเป็นสมาชิกท่ีมีสํวนร่วมของ 
ศาสนาจักรฯ เน้นว่าการเสีกหรือการแสดงความรูสีกห่วงใยท่ีแทจริงเป็นส่ิงสำคัญ 

เสนอสถานการณ์ต่อไปนี้แกํเยาวชนหญิงและให้พวกเธอแกัปีญหา: 

1. ท่านพบเพื่อนร่วมห้องที่เข้มแข็งน้อยในรานค้าแห่งหนึ่ง ท่านอยากแสดงให้เธอเห็นว่าท่านสนใจเธอ ท่านจะ 
ทำอะไร? 
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"เธอชอบทำอะไรล่ะ?"กระต่ายถาม 
"ฉันชอบว่ิงและกระโดด" สุนัขตอบ 
"ออ..."กระต่ายพูด 

หยุดไวตรงน้ี และขอให้เยาวชนหญิงเสนอความคิดว่าตอนจบของเรื่องเป็นอย่างไร 

จบเรื่อง: 

เราสามารถเอื้อมออกไปยังผูอน 



การนำเสนอของคร 

การสนทนา 
บนกระดาน 

การสนทนาพระคัมภีร์ 

เร่ืองเล่า 

2. พ่านชวนเพื่อนที่เข้มแข็งน์อยมาที่ชนเรียน เธอลังเลก่อนให้คำตอบ จากนี้นเธอก็พูดว่าบางทีเธออาจจะมา 
พ่านสามารถทำอะไรได้บาง? 

3. พ่านชวนเพื่อนที่เข้มแข็งนอยมาที่ชั้นเรียนเยาวชนหญิง เธอบอกว่าเธอไม่อยากไปและมีคนจองมองเธอเพราะ 
เธอกำลังเข้าร่วมศาสนาจักรฯ พ่านควรทำและพูดอะไร? 

4. พ่านชักชวนสมาชิกที่เข้มแข็งน้อยให้เข้าชั้นเรียน เธอตอบว่าเธอไม่ชอบการประชุม พ่านจะทำอย่างไร? 
5. พ่านขอให้สมาชิกที่เข้มแข็งน้อยมาที่ชั้นเรียนและเธอกล่าวปฏิเสธ พ่านสามารถทำอะไรได้บาง? 

ชีให้เห็นว่าไม่มีคำตอบที่ถูกตองสำหรับสถานการณ์ตำงๆ มากมายที่เยาวชนหญิงเผชิญอยู่เมื่อกำลังพยายาม 
ทำให้สมาชิกที่เข้มแข็งน้อยกลับมาเข้มแข็ง เป็นสิ่งสำคัญที่จะแสดงความห่วงใยและความสนใจตํอแตํละ 
บุคคลในแต่ละสถานการณ์ ทัศนคติแห่งการเอาใจใส่สามารถเอาชนะความยุ่งยากมากมายและมีผลต่อคนบางคน 
มากกว่าสิ่งอื่น 

วาดเทียนไขสามเล่มบนกระดานตามภาพที่แสดงไว้ข้างล่าง: 

ชีไปที่เทียนไขเล่มที่หนึ่งซึ่งกำลังอุกอยู่ บอกเยาวชนหญิงว่าเทียนไขเล่มนี้เป็นตัวแทนของพวกเธอ เขียนคำ 
ว ่ า?/?^ใต่เทียนไขเล่มแรก อธิบายแก่เยาวชนหญิงว่าเทียนไขเล่มที่สองแทนสมาชิกที่เข้มแข็งน้อย ผู้ที่ครงหนึ่ง 
เคยอุกติดไฟ แต่ดับไปชั่วคราว โดยผ่านทางพลังของเทียนไขท่ียังส่องสว่าง เทียนไขเล่มท่ีสองจะสามารถติดไฟ 
ได้อีก เทียนไขที่ติดไฟอีกครงเป็นตัวแทนของการนำบุคคลที่เข้มแข็งน้อยเข้ามาสู่กิจกรรมที่ใหญ่กว่า วาดเปลว 
ไฟบนเทียนไขเล่มที่สอง 
• พ่านคิดว่าเทียนไขเล่มที่สามอาจหมายถึงใคร? (ผู้ไม่เป็นสมาชิก) 

เทียนไขเล่มที่สามไม่เคยติดไฟ แต่ถามันถูกสัมผัสโดยแหล่งท่ีมีไฟแล่'ว มันสามารถลุกสว่างเหมือนเทียนไข 
อีกสองเล่ม ชให้เห็นว่าโดยพนฐานแล่'วเทียนไขทงสามมีส่วนทงหมดท่ีจำเป็นต่อการลุกไหมเหมือนกัน แต่มัน 
ตองการแหล่งช่วยภายนอกเพื่อเริ่มจุดไฟ คนก็เหมือนกัน แต่ถาพวกเขาได้รับการสัมผัสโดยพระวิญญาณบริธุทธ 
พวกเขาสามารถกลับเป็นแสงสว่างต่อโลกเช่นเดียวกับเทียนไข ให้สมาชิกชั้นเรียนพลิกไปที่คำสอนและพันธ-
สัญญา 103:9 และอ่านส่ิงท่ีพระเจาได้ตรัสเก่ียวกับสิทธิชน 

• เราสามารถเป็นแสงสว่างสำหรับคนอ่ืนๆ ในทางใดบาง? (เขียนคำตอบของชั้นเรียนบนกระดานข้างเทียนไข 
คำตอบที่เป็นไปได้อาจรวมถึงการเป็นผู้สอนศาสนา หรอการเป็นแสงสว่างโดยทางตัวอย่าง มิตรภาพ การผูก 
มิตร และการรับใข้) 

วาดเปลวไฟบนเทียนไขเล่มที่สาม 

แบ่งปีนเรื่องราวต่อไปนี้เกี่ยวกับคนหนึ่งที่ใชแหล่งช่วยเพื่อทำให้เทียนไขของอีกคนหนึ่งลุกสว่างในพระ 
กิตติคุณ: 
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"เธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของข้าพเจา ข้าพเจาเติบโตมาพรอมกับเธอ และรูจักเธอตงแต่วันที่เริ่มเข้าเรียนชน 
ประถมปีท่ีหน่ึงวันแรก นับแต่นี้นมาเราได้แบ่งทุกสิ่งแกกันตงแต่เปลตุ๊กตา ขนมคุกกี้ไปจนถึงชนมัธยมศึกษา 
และงานเลี้ยง มความแตกต่างอย่างมากระหว่างเราเพียงประการเดียว ซึ่งท่านก็เห็นแลัว นั่นคอเธอยังไม่รูความ 
จริงส่วนข้าพเจารูแลว 

"มันใชเวลานานถึง 12 ปีกว่าจะเว่าพระกิตติคุณมิใชํเป็นของข้าพเจาเพียงผู้เดียวแต่เป็นของเธอด้วย และว่า 
เธออาจสามารถพบมันได้โดยฝานทางข้าพเจา 

"ข้าพเจาบอกปีญหาของข้าพเจาให้ผู้สอนศาสนาของเราฟืง ข้าพเจาคิดว่าตนกำลังจะให้งานแก,พวกเขา แต่ 
ข้าพเจาคิดผิด 

"'คุณถามเธอ และเราจะไปสอนเธอ, พวกเขากล่าว 

"การสอนเธอดูเหมือนจะไม่มปีญหา ข้าพเจารงานที่ยากที่สุดตองทำ 
"ข้าพเจาโทรศัพท์ไปหาเธอ 
"'หวัดดีจ๊ะ คุณจะมาดูภาพยนตร์ที่บานฉันคนนี้ได้ไม?' ข้าพเจาพูด 
'ผู้สอนศาสนาคนใหม่ในวอร์ดของเราจะฉายให้ดู, 

"เธอมา เธอดูฟิลม่และจากไปโดยไม่พูดอะไรมากเกี่ยวกับสิ่งนี้น 

"หนึ่งสัปดาห์ต่อมาเอ็ลเดอร์แวะมาที่บานข้าพเจา 'คุณกำหนดเวลาที่เธอจะพีงพระกิตติคุณแลวหรีอยังครับ?' 
พวกเขาถาม 

"'เออ เธอมิได้พูดอะไรมากเกี่ยวกับภาพยนตร์ ดิฉันไม่ทราบว่าจะถามเธออีกดีหรอไม่?, 

"'โทรไปหาเธอแลวถามเธอดูซิครับ* คนหน่ึงพูด เขาเป็นคนที่เกลียดการสูญเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ 
ข้าพเจาไม่อยากโตเถียงกับเอ็ลเดอร ์ ดังนี้นข้าพเจาจึงยกหูและหมนโทรศัพท์อย่างลังเลและเนๆ ข้ๅพเจา 
มักสงสัยเสมอว่าทำไมเรื่องแบบนี้จึงยากยิ่งนัก 

"'หวัดดีจ๊ะ เชอรีล, ข้าพเจาพูด 'ฉันอยากจะรูว่า...ตอนนี้เอ็ลเดอร์อย่ที่นี่...เออ ฉันเพียงแต่อยากจะรูว่า 
บางทีเธออาจอยากมาและ...เรียนรูมากขื้นเกี่ยวกับศาสนาจักรฯหรือเปล่า?, 

"เสียงเงียบหายไปพักใหญ่ 
"'จ๊ะ ฉันเข้าใจว่าจะตองเป็นเช่นนี้น, 

"ข้าพเจาถอนหายใจ 'เธอจะมาเมื่อไหร่จ๊ะ?, 

"'เมื่อไรก็ได้ที่เธออยากให้ฉันไป, 

"'คนพรุ่งน้ีดีไม?' 
"'จ๊ะดีเหมือนกัน' 
"ข้าพเจาหันไปหาเอ็ลเดอร์ 'คนพรุ่งน้ีตกลงไหม?' 
"ทังสองพยักหนาอย่างกระสือรือรน... 
"'ขอบคุณมากจ๊ะ เชอรีล'ข้าพเจากล่าวก่อนจะวางหู 
"'เดยวก่อน แพตต้ี ' เธอกล่าว 'ฉันอยากให้เธอรูว่าฉันอาจจะไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่พวกเขาพูด, 

"'ออ ไม่เป็นหรอก ขอให้มาเถอะ!' 
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"'แต่ฉันอาจจะโต้แยงกับพวกเขา และฉันก็ไม่อยากฟ้าอย่างนัน' 
"'ถ้าเธอไม่เห็นพ้องกับพวกเขา ก็ไม่เป็นไร พวกเขาไม่ว่าอะไรหรอก' 
"ขนตอนท่ีสองฝานพ้นไป 

"สิ้นสดการเยี่ยมครงที่สี่เธอไม่ไดโต้แยง ตามจริงแลวเธอเห็นด้วยกับทุกสิ่งที่เอ็ณดอร์บอกเธอจนหมดใจ 
คืนนี้นเอ็ลเดอร์ที่อายูอ่อนกว่ากำลังพูดและเมื่อเขาจะจบบทเรียนเขามองดูเธอ และกล่าวว่า,เราอยากกำหนดวัน 
บัพติศมาของคุณเป็นวันเสาร์ คุณจะว่ายังไงครับ", 

"เอ็ลเดอร์ผู้'ท่ีสะลุง เขาไม่ได้คาดคิดว่ามันจะเกิดข้ืนเร็วขณะน้ี หัวใจของข้าพเจ้าเต้นเร็วขื้น และท้ังหมดท่ี 
ขาพเจ้าสามารถทำไดคือกลนหายใจ มีความเงียบชั่วขณะหนึ่ง 

"เชอรีลพยักหน้าและบอกว่า 'ค่ะ, 

"ขาพเจ้าไม่ขยับเขย้ือน แต่ขาพเจ้าเริ่มสั่นสะทานเมื่อเอ็ลเดอร์ขอใหเธอสวดออนวอน 
"เธอสวดออนวอนโดยใชคำพูดท่ีง่ายๆ แต่ไพเราะมาก 
"ข้าพเจ้ากมหัวลง ขาพเจ้าเงยหน้าขนไม่ได ผู้สอนศาสนาจากเราไปอย่างเงียบๆ 
"จากนี้นข้าพเจ้ารูสึกว่าแขนของเธอโอบข้าพเจ้าไว้ และเราท้ังสองรองไห้ด้วยกัน 
"'แพตต้ี' เธอกล่าวย้ิมท้ังน้ีาตา 'ขอบคุณ' 
"เธอกำลังขอบคุณ/?พเจา สำหรับบางสิ่งที่เธอใหัตนเองไม่ได ขอบคุณข้าพเจ้าเมื่อเธอไดใหัของขวัญ 

ที่ยิ่งใหญ่ที่สดแกข้าพเจ้า ซึ่งข้าพเจ้าเคยหวังว่าจะได้รับการยอมรับ-ทรัพย์สมบัติที่มีค่าที่สุดของข้าพเจ้า ซึ่งคือ 
พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์" (Patti Wiltbank, "The First step Was the Hardest," New Era, Jan 
1976, pp.18-19) 

บทสรุป 

การนำเสนอของครู ชี้ไปที่เทียนไขบนกระดาน อธิบายว่าพระเจ้าตรัสว่าเราไม่ควรซ่อนแสงของเราไว้ใต้ถัง (มัทธิว 5:15-16) 
เราควรแบ่งปีนใหักับผู้อ่ืน แสงสว่างของเยาวชนหญิงหน่ึงคนจะทำใหัเกิดความแตกต่าง 

ประจักษ์พยาน แสดงประจักษ์พยานแก่เยาวชนหญิงว่าหากพวกเธอพยายามอย่างซึ่อสัตย์ เพ่ือหยิบย่ืนมิตรภาพไปยังผู้อ่ืน 
พระเจ้าจะประทานพรแก่พวกเธอสำหรับความพยายามเหล่าน้ีน สนับสนนใหัพวกเธอแบ่งปีนแสงสว่างกับผู้อ่ืน 
อย่างจริงจัง 

การประชุกต์บทเรียน 

เชิญชวนเยาวชนหญิงเสือกคนหนึ่งที่พวกเธออยากให้เขากลับเข้มแข็งหรือเปลี่ยนใจเลื่อมใสสู่พ^กิตติคุณ 

ขณะอย่ในห้องเรียนให้พวกเธอพัฒนาแผนการเพื่อทำสิ่งนี้ ให้หญิงสาวคนหน่ึงเขียนแนวความคิดท่ีพวกเธอได้ 
สนทนากันลงไป เสือกหน่ึงหัวข้อจากแนวความคิดเหล่าน้ีนท่ีชนเรียนสามารถเร่ิมดำเนินการได้เลยในปีจจุบัน 

1 0 2 



ตัวอย่างที่ชอบธรรม 
ปีอิทธิพลต่อผู้อื่น 
วัตถุประสงค เยาวชนหญิงแต่ละคนจะเป็นตัวอย่างท่ีชอบธรรมสำหรับผู้อ่ืน 

การเตรยม 1. เตรียมสำเนาข้อพระคัมภีร์ต่อไปน้ี แยกข้อละแผ่นะ ยอห์น 13:15; 1 ทิโมธ ี 4ะ12; 1 ปีเตอร' 2:21; 
มัทธิว 5:16 

2. ทำความคุ้นเคยกับข้อความและเรื่องเล่าในบทเรียน 
3. มอบหมายเยาวชนหญิงเสนอข้อพระคัมภีร์ เร่ืองเล่าหรือข้อความท่ียกมาตามท่ีพ่านต้องการ 

ขอแนะน0า 
สำหรับการ 
ดาเนินบทเรยน ตัวอย,างที่ชอบธรรมสามารดรอิทธิพอต่อผูอื่น 
เร่ืองเล่า อ่านข้อความต่อไปนี้โดยซิสเตอร์อาร์เดธ จี. แคพพ': 

"เมื่อพ่านรักษาพระบัญญัติและทำตามตัวอย่างของพระผู้ช่วยให้รอด มันเปรียบเหมือนการชูแสงสว่าง 
ตัวอย่างที่ดีของพ่านช่วยให้ผู้อื่นพบทางในโลกแห่งความมืด มันต้องใชความกล้าหาญเพื่อทำสิ่งที่พ่าน?ว่าถูกต้อง 
แมเมื่อมันยาก หรือยากมาก แต่พ่านจะไม่มีวันสูญเสียความกล้าหาญของพ่านเลยเว้นเสียแต่พ่านเสือกท่ีจะสูญเสีย 
มัน" ("Stand for Turth and Righteousness,",Ensign, Nov. 1988, p. 94) 

เล่าเรื่องต่อไปนี้: 
"ข้าพเจาอายุ 17 ปีและเป็นสมาชิกของศาสนาจักรฯตงแต่อายุไดแปดปี การดำรงชีวิตในพระกิตติคุณไม่เคย 

เป็นปีญหาสำหรับข้าพเจ้าเลย จนกระท่ังเม่ือไม่นานมาน้ี เมื่อข้าพเจ้าไดรับประสบการณ์อันไม่เคยลมเลอนเลยกับ 
เด็กชายชื่อเครก 

"...วันหน่ึงในชันเรียนพีชคณิต [มีเด็กชายกล่มหน่ึง] ตัดสินใจที่จะแสดงความหยาบคายไม่มีมารยาทต่อเครก 
ผู้ที่นั่งดานขวาถัดไปจากข้าพเจา เครกเป็นคนเงียบและเขาไม่ใช่คนฉลาดที่สุดในชน เด็กชายเหล่าน้ีจึงชอบ 
หัวเราะเยาะเขา วันหนึ่งพวกเขาตกลงใจบอกให้ทุกคนในชนเลิกสนใจเครก ข้าพเจ้ามักจะช่วยเหสือเมื่อเครก 
มีปิญหาพีชคณิตที่เครกไม่เข้าใจ ดังนี้นเมื่อข้าพเจ้าไดยนแผนการของพวกเขา ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าจะทำอะไร 

"...สองสามนาทีก่อนเลิกชนเรียน เครกชะโงกหนามาถามข้าพเจ้าว่า จะทำอย่างไรกับปีญหาข้อน้ี ทุกคนใน 
ชั้นหันมามองดูว่าข้าพเจ้าจะจัดการอย่างไร หัวใจของข้าพเจ้าเริ่มเต้นอย่างแรง ฝ่ามือของข้าพเจ้าเปียกชื้น ข้าพเจ้า 
อยากทำส่ิงท่ีดีโดยตอบคำถามเขา แต่ข้าพเจ้าเสกถึงความกดดัน ขณะท่ีเพ่ือนร่วมห้องทุกคนรอคอยให้ข้าพเจ้า 
เฉยเมยต่อเขา 

"ข้าพเจ้าเสืกว่าหน้ารอนผ่าวและเว่าหนาของข้าพเจ้าแตงขณะที่ข้าพเจ้าหันไปหๅเครก และอขิบายวิขืทำ 
ปีญหาข้อนน เพ่านี้นเองทันทีหลังจากเลิกชั้นเรียน พวกเด็กชายเริ่มเรียกชื่อข้าพเจ้าและแสดงความหยาบคายใส่ 
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าแทบไม่เชื่อว่าเราอายุ 17 ปีแลว มันเสีกเหมือนว่าเราอายุ 6 ขวบและข้าพเจ้าอยากรองไห้ แต่ 
ในส่วนสิกข้าพเจ้าทราบว่าข้าพเจ้าไดัทำสิ่งที่ถูกต้อง 
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"วันต่อมาขาพเจ้ากำลังกลัวที่จะกลับไปชั้นเรียนพีชคณิต แต่เมื่อขาพเจ้าไปถึง พวกเด็กชายกลุ่มเดิมพบ 
ข้าพเจ้าและบอกว่าพวกเขาอยากลองวิธีเดิมอีกครงและขอให้ขาพเจ้าไม่สนใจเครก แม่ไนเวลานี้นข้าพเจ้า?ว่า 
สิ่งที่ข้าพเจ้าได้ทำไปในวันก่อนถูกต้องและไม่มีทางที่ข้าพเจ้าจะทำในสิ่งที่พวกเขาขอ 

"เมื่อข้าพเจ้าบอกพวกเขาไปดังนี้น ข้าพเจ้าประหลาดใจมากในชีวิต เพ่ือนท่ีดีท่ีสุดของข้าพเจ้าท่ีน่ังอยู่ใกลๆ 
บอกพวกเขาว่าเธอจะไม่ร่วมมอกับพวกเขาอีกต่อไป อีกหลายคนเข้าร่วมกับข้าพเจ้า และไม่นานนักเกอบทุกคน 
ในชั้นคิดได้ว่าแผนการของพวกเขาเป็นแบบเด็กๆ และเหลวไหล ก่อนเลิกชั้นเรียนทุกคนพูดกับเครกและแม่'แต่ 
พวกเด็กผู้ชายที่เริ่มทำเรื่องทั้งหมดนี้ก็ได้สนทนาปีญหาบางข้อกับเขา 

"จากเหตุการณ์นี้ข้าพเจ้าได้เรียนเว่าการเป็นตัวอย่างที่ดีมิได้ง่ายเสียทีเสียว แต่บุคคลหน่ึงสามารถทำให้เกิด 
ความแตกต่างอย่างใหญ่หลวงได้ ถาท่านมีความกลาหาญและมีศรัทธาพอ ท่านสามารถเป็นอิทธิพลแก่ทั้งกลุ่ม 
ในขณะท่ีได้รับความดันจากกลุ่มหรอเพ่ือนเพ่ือให้ทำบางส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง" (Stephanie Christensen, "when the 
Pressure Is On," New Era, Jan. 1988, pp. 8 -9 ) 

การสนทนา ถามคำถามต่อไปน้ี ให้เวลาสำหรับเยาวชนหญิงหลายๆ คนท่ีจะตอบคำถามแต่ละข้อ 

• เหตุใดเราควรพยายามเป็นตัวอย่างที่สีลยู่เสมอ แมเมื่อมันยากยิ่ง? 
• มีความช่วยเหลอใดให้ไว้แก่ท่านเมื่อท่านเป็นตัวอย่างที่ดี? 
• ท่านสามารถมีอิทธิพลต่อเพื่อนๆ เพ่ือความดีได้อย่างไร? 

การน0าเสนอของคร อธิบายว่าสมาชิกของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชนยูคสุดทาย มีความรับผิดชอบใหญ่ยิ่งที่จะ 
เอื้อมออกไปและเป็นตัวอย่างที่ดี เราเว่าอะไรถูกและอะไรผิด และมีการรับรองว่าพระบิดาบนสวรรค์จะทรงอยู่ 
กับเราเสมอเมื่อเราทำสิ่งถูกต้อง เป็นการดีที่จะอยู่ใกลชิดพระบิดาบนสวรรค์โดยการรักษาพระบัญญัติของ 
พระองค์มากกว่าที่จะเป็นที่นิยมชมชอบของผู้อื่นโดยมิได้เชื่อฟ้งพระบัญญัติ 

เชิญเยาวชนหญิงเล่าเมื่อครงที่พวกเธอได้รับอิทธิพลจากผู้อื่นเพื่อทำการดี หรือเมื่อพวกเธอมีอิทธิพลต่อ 
บุคคลคนหนึ่งเพื่องานดี ทำนอาจต้องการเล่าประสบการณ์บางอย่างของทำนเอง 

ขอให้เยาวชนหญิงหลายๆ คนแบ่งปีนสถานการณ์ซ่ึงพวกเธอสามารถเป็นตัวอย่างท่ีดีได้แต่ไม่ได้ทำ ให้พวก 
เธอเล่าว่าหลังจากนี้นพวกเธอรูสีกอย่างไร 

วาดเคร่ืองหมายลบใหญ่ ( - ) บนกระดาน ถามว่ามันหมายถึงอะไรเม่ือเรากล่าวว่าบางคนมีอิทธิพลทางลบ 
ต่อผู้อื่น 

วาดเครื่องหมายบวกใหญ่ (+) บนกระดาน ถามว่ามันหมายถึงอะไรเม่ือเรากล่าวว่าบางคนมีอิทธิพลทางบวก 
ต่อผู้อื่น 

สนทนาวิธีบางประการที่เราสามารถเป็นอิทธิพลทางบวกต่อผู้อื่น 

การสนทนา 

การสนทนา 
บนกระดาน 

การสนทนา 
พระคัมภีร์ 

พระคัมmเฟ้นถึงความสำคัญของการเป็นตัวอย่าง 

อธิบายว่าพระผู้ช่วยให้รอดทรงแสดงวิธีเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เรา พระองค์ทรงซ่ึลสัตย์เสมอต่อส่ิงท่ีพระองค์ 
ทรงเว่าลูกต้อง ให้สำเนาข้อพระคัมภีร์ต่อไปน้ีแก่เยาวชนหญิงส่ีคนเพ่ืออ่านออกเสียงะ 
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บทท 21 

1. "เพราะว่าเราได้วางแบบแก่ท่านแล้ว เพ่ือให้ท่านทำเหมืลนดังท่ีเราไดกระทำแก่ท่านด้วย" (ยอห์น 13:15) 
2. "อย่าให้ผู้ใดหม่ินประมาทความหน่มแน่นของท่าน แต่จงเป็นแบบอย่างแก่คนที่เชื่อทงปวงในทางวาจาและการ 

ประพฤติ ในความรัก ในความเช่ือและ,ในความบริธุโทธ" (1 ทิโมธี 4:12) 
3. "เพราะว่าพระคริสต์ก็ได้ทรงทนทุกข์ทรมานเพ่ือท่านทงหลาย ให้เป็นแบบอย่างแก่ท่าน เพ่ือท่านจะได้ดำเนิน 

ตามรอยพระบาทของพระองค์" (1 เปโตร 2:21) 
4. "จงส่องสว่างแก่คนทั่งปวง เพ่ือว่าเม่ือเขาได้เห็นความดีท่ีท่านทำ เขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้ 

ทรงอย่ในสวรรค์" (มัทธิว 5:16) 
สนทนาว่าข์อพระคัมภีร์เหล่าน้ีนำมาประยูกต์ใชกับชีวิตของเยาวชนหญิงได้อย่างไร ถามคำถามต่อไปนี: 

• การให้แสงของท่านส่องสว่าง (หรือการเป็นตัวอย่างที่ดี) นำการสรรเสริญมาส่พระบิดาบนสวรรค์อย่างไร? 
• ท่านสามารถเป็นตัวอย่างในทางบวกกับเพื่อนๆ ของท่านในทางวาจา? ในความใจบุญ? ในศรัทธา? และใน 
ความบริสุทธอย่างไร? 

ตวอยางทื่สีนำความชื่นชมยินดมาสูผูคนจำนวนมาก 

เรองเล่า อ่านประจักษ์พยานต่อไปนี้ของซิสเตอร์เชอร์สี แคสเปอร์ ภรรยาของบิลล่ี แคสเปอรนกกอล์ฟที่มีชื่อเสียง 
ขอให้เยาวชนหญิงฟิงเพ่ือทราบถงวิธีต่างๆ ในการเป็นตัวอย่างซ่ึงเป็นส่วนสำคัญของเร่ือง 

"ข์าพเจ้าได้พูดหลายครงแลวว่าข์าพเจาพรอมที่จะเขาร่วมศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งสิทรชนยุคสุด 
ทายหลายปีก่อนบิล ขาพเจ้าได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับชาวมอรมอนมากกว่าบิล เมื่อข้าพเจ้าเป็นหญิงสาว เพ่ือนรัก 
บางคนของมารดาเป็นชาวมอรมอน เมื่อข้าพเจ้าโตขนและต่อมาเมื่อเราแต่งงาน ข้าพเจ้ามีเพื่อนหลายคนจาก 
ทั่วประเทศเป็นชาวมอรมอน 

"เมื่อบิลชนะการแข่งขันบ.ร. Open ในปี ค.ศ. 1959 และเราสามารถใชเวลามากขนเล็กนอยในซอลห์เลค 
ซิตี้ ยูท่าห์ ข้าพเจ้าเชี่ยวชาญในศาสนาเพียงพอที่จะสามารถเสนอการสังเกตที่น่าสนใจบางประการ ในช่วงน้ีน 
ข้าพเจ้ามองดูลัทธิมอรมอนอย่างตงใจจริงทีเดียว ข้าพเจ้าตองการรูเกี่ยวกับลัทธินน ยิ่งเรียนรูมากขนข้าพเจ้าก็ยิ่ง 
ตองการเรียนเต่อไป 

"มีความชัดแจ้งเกี่ยวกับชาวมอรมอน-มิใช่ในวิธีที่เปราะบาง แต่ในรูปลักษณะซ่ึงสมาชิกแต่ละคนลูเหมอน 
จะเช่ือม่ันว่าส่ิงท่ีเขากำลังทำเก่ียวกับศาสนาคอส่ิงท่ีเขาอยากทำ 

"ดูเหมือนพวกเขามีชีวิตดีกว่าคนอื่น รุ่งเรือง-และข้าพเจ้ามิได้หมายความจากจุดยืนทางการเงิน พวกเขามี 
สุขภาพดี มีความสุข และทำงานตลอดเวลา พวกเขาจะอย่กับครอบครัวของพวกเขา ถาท่านพบมอรมอนคน 
หน่ึง ท่านมักจะพบครอบครัวของเขาด้วย 

"ข้าพเจ้าชอบโปรแกรมเยาวชนของศาสนาจักรฯ ข้าพเจ้าชื่นชอบคณะนักรองประสานเสียงและอยากร่วม 
รองด้วยเสมอ ไม่มีใครบีบบังคับศาสนาของเขาให้กับเรา ดูเหมือนว่าเราชื่นชอบเพื่อนชาวมอรมอนของเรา 
ในสิ่งที่พวกเขาเป็นอยู่ 

"ข้าพเจ้าจำได้สิงงานเล้ียงครงแรกในยูท่าห์ ดูเหมือนจะมีการดื่มนัอยและแน่นอนมีการสูบบุหรี่นัอยด้วย หลัง 
จากท่ีท่านน่ังในห้องท่ีเต็มไปด้วยควันบุหร่ีคืนแล้วคืนเล่า วันแล้ววันเล่า ท่านจะเพลิดเพลินกับความสุขสบายของ 
อากาศท่ีสะอาด 
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"เพ่ือจะกล่าวซา ข้าพเจ้าชอบวิธีการดำรงชีวิตของชาวมอรมอน สิ่งนี้ปลุกเราความอยากเอยากเห็นของ 
ข้าพเจ้ามากกว่าที่เคย.... 

"ข้าพเจ้าควรจะไปเข้าพระวิหารกับบิลนานมาแล่'วก่อนท่ีเราจะไปท่ีน่ัน แต่เขาไม่ไดเตรียมตัวสำหรับการน้ีน 
พระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเราทรงเมตตาต่อเราในวิธีนี้น-พระองค์ไม่ทรงประทานกฎของพระองค์ให้แก่ 
เรามากเกินกว่าความสามารถของเราท่ีจะรักษา เราทุกคนต้องกัาวหน้าไปสู่ความสามารถน้ีนก่อนท่ีเราจะสามารถ 
ไดรับส่ิงท่ีเรามีอยู่ตอนน้ี 

"เม่ือบิลพูดว่าเขาจะรับบัพติศมา ข้าพเจ้า!แน่นอนว่าเขาหมายความอย่างนันจรง... 
"โลกใหม่เปีดกว้างต่อเรา ข้าพเจ้าสามารถออกไปเคาะประตูผู้สอนศาสนาหญิงบางคนในส์ลงกง-เพียงเพื่อ 

เรียน!เกี่ยวกับโปรแกรมผู้สอนศาสนา 

"เราไดไปยังหลายท่ีท่ีห่างไกลของในโลกเพราะกอล์ฟของเรา และเราพบสิทธิชนผู้ท่ียังคงมีความรักและใจดี 
ในทุกแห่งที่เราไป พวกเขามิไดเป็นเพียงแฟนกอล์ฟ ผู้ชมของบิลเท่านี้น แต่พวกเขาเป็นพี่น้องชายและหญิงของ 
เราในพระกิตติคุณ-พี่น้องชายและหญิงคนเดียวกับที่เรามีในโลกแห่งวิญญาณในฐานะบุตรและธิดาของพระบิดา 
บนสวรรค์ของเรา.... 

"พวกเราตระกูลแคสเปอรไดพบว่าถาเราทำให้ผู้คนรูว่าเราเป็นชาวมอรมอน มันกลับทำให้เราดีขึนอย่างน่า 
พอใจ ผู้คนนับถอเราเพราะความเชื่อของเรา พวกเขาอาจไม่เห็นพองตรงกันกับเรา แต่พวกเขานับถอเรา เหม่อน 
กับที่เรานับถลพวกเขาและความเชื่อของพวกเขา.... เราเป็นท่ีนับถลเพราะหลักขรรม1ของเรา เราไดรับคำชมเชย 
ถาเราสมควรไดรับคำชมเชย 

"และข้าพเจ้าไดเรียน!ว่าตัวอย่างมีความหมายอย่างมากในแต่ละสถานการณ์ เหตุผลส่วนหน่ึงท่ีข้าพเจ้าเข้า 
ร่วมกับศาสนาจักรฯ เพราะตัวอย่างของชาวมอรมอนที่ข้าพเจ้า!จัก ข้าพเจ้าอยากทำเพื่อผู้อื่นมากเท่ากับที่พวกเขา 
ทำเพื่อข้าพเจ้า" (Hack Miller, The New Billy Casper [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1970 J ,pp. 
132-35) 

ให้เยาวชนหญิงสนทนาวิธีซ่ึงตัวอย่างของผู้อ่ืนมีอิทธิพลต่อซิสเตอร์แคสเปอร์ ชี้ให้เห็นว่าประสบการณ์ของ 
ซิสเตอร์แคสเปอร์ทำให้เธอต้องการช่วยเหลอผูอื่นโดยการเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับพวกเขา 

การประอุกต์บฑเรียน 

การสนทนา กระตุ้นเยาวชนหญิงให้มองตัวอย่างท่ีดีของผู้คนรอบๆ พวกเขา และพยายามเป็นตัวอย่างของความดีงามต่อ 
ทุกคนรอบๆ พวกเขา 
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การเพิ่มพูนทางวิญญาณภาพ 



การกสับใจ 

วัตลุประสงค์ เยาวชนหญิงแต่ละคนจะเข้าใจหลักธรรมแห่งการกลับใจ 

การเตรียม 1.เตรียมแฝนคำเกาแผ่นดังนี้ะ"ขนตอนสู่การกลับใจะ "สำนึกผิด" "สัญญาว่าจะไม่ทำบาปซาอีก" "ให้คำม่ันกับตน 
เอง" ''ทำการชดใช" "รูสีกเสียใจอย่างแท่'จริง" "กำหนดเวลา" "ให้อภัยตนเองและผู้อ่ืน" และ "ไดรับการอภัย 
จากพระเจา" 2. มอบหมายเยาวชนหญิงเสนอข้อพระคัมภีร์ เรื่องเล่า หรือข้อความที่ยกมาตามที่ท่านต้องการ 

ข้อแนะนำ 
สำหรับการ 
ตำเนินบทเรียน 
คำถามให้คิด 

ข้อพระคัมภีร์ 
ข้อความที่ยกมา 
และการสนทนา 

ข้อความที่ยกมา 
แผ่นคำและ 
การสนทนา 

การกลับใจจำ!!เนตอการไดรับการอภย 

• ท่านเสีกอย่างก่อนและหลัง การกลับใจ? 
แอลมาพรรณนาความ!สึกของเขาภายหลังการกลับใจอย่างแทจริง ให้เยาวชนหญิงอ่านโมไซยา 27:29 
อ่านข้อความที่ยกมาต่อไปนี้ซึ่งผู้นำศาสนาจักรฯ ของเราคนหน่ึงไดเปรียบเทียบการกลับใจกับยางลบะ 

"พระผู้เป็นเจา...ทรงมีดินสอและยางลบบนดินสอ และพระองค์ทรงสัญญากับเราว่าพระองค์จะทรงใข้ 
มันถาเราจะกลับใจและเปลี่ยนแปลงท่าทีของเรา...พระองค์ตรัส'ว่าถาเรไจะละทิ้งควาน,ชั่วร''ายของเราและ*ตัดสินใจ 
อย่างถ่องแท่'เพ่ือต่อต้านมัน จากน้ีนพระองค์จะทรงชะล่างมันออกจากจิตใจของพระองค์ และไม่จดจำทุกสิ่งอีก 
ต่อไป แน่นอนพระองค์ทรงคาดหวังว่าเราชะลางความชั่วรายออกไปจากจิตใจของเราดวย" (Sterling พ . Sill, 
Making the Most of Yourself [Salt Lake City: Bookcraft, 1971 ], p. 93) 

• เหตุใดการกลับใจจึงเป็นหลักธรรมอันงดงามที่สุดและเป็นพรอันยิ่งใหญ่เช่นนี้ในชีวิตของ^า? 

ขนตอนสู่การกอับใจ 

• ท่านกลับใจอย่างไร? 
เพ่ือตอบคำถามน้ี สนทนาขนตอนของการกลับใจตามที่บอกไว้คร่าวๆ ในข้อความที่ยกมาต่อไปนี้ โดย 

เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี.เฮลส ์ ขณะท่ีท่านแนะนำแต่ละข้อความ ติดแผ่นคำที่ตรงกันสนทนาความหมายของแต่ละขน 
ตอนกับเยาวชนหญิง ให้สมาชิกชนเรียนอ่านข้อพระคัมภีร์ที่อางไว้!นขนตอน 2 และ 8 

เร่ิมโดยติดแผ่นคำ "ขนตอนสู่การกลับใจ บนกระดานะ" 

"1. สำนึกว่าเราไดทำผิดไปแล่'ว 
"2. ทำพันธสัญญากับพระเจาว่าเราจะไม่ทำบาปที่เราทำไปแล่'วซาอีก และกำลังกลับใจ 'โดยสิ่งนี้เจาจะ! หากคน 

กลับใจจากบาปของเขา ดูเถิด เขาจะสารภาพบาปและละทิ้งบาปนี้น' (ค.พ.58:43) 
"3. ให้คำมั่นกับตัวเราเองที่จะดำรงชีวิตให้ดีขื้นในทุกขนตอนของพระกิตติคุ^ 
"4. ทำการชดใชสำหรับความผิดที่เราทำโดย 

"ก. การกลับใจในคำสวดออนวอนถึงพระเจา-
"ข. การสารภาพกับอธิการของเรา... [ถาบาปนี้นเปีนบาปค่อนข้างใหญ่] 
"ค. การขอโทษผู้ที่เราล่วงเกิน 
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"5. ระดับของการกลับใจตองเท์ากับระดับของบาปท่ีเราทำ ไม่ฐวิธีที่ง่ายๆ มันเจ็บ แต่มันทำให้สะอาด 
"6. เวลาเป็นองค์ประกอบถัดมาของการกลับใจและการชดใช้ 

"ก. เวลาเพื่อพิสูจน์ต่อตัวเราเอง ต่อพระเจาของเรา ต่อเพื่อนมนุษย์ของเราว่าเราไดัให้คำมั่นกับตัวเราเองสู่ 
วิถีชีวิตใหม่ 

"ข. เวลาเพื่อศึกษาพระคัมภีร์และอุทิศชีวิตของเราต่อพระบัญญัติที่เราเรียนรู เราต้องดำรงชีวิตเพื่อจะฐความ 
สขและมีความปีติยินดี 

"7. การให้อภัยตัวเราเองอย่างสมบูรณ์และการให้อภัยโดยปราศจากความรูสีกของการตอบแทนต่อผู้ที่ไดัลํวง 
เกินเรา 

"8. ทายที่สูดน พรท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดของพรท่ังหมดะ การให้อภัยของพระเจา เราจะไม่มองยอนกลับไปที่ความท้อแท 
และความเจ็บปวดอีกต่อไป แต่จะมองไปยังอนาคตดัวยความหวัง ความปีติยินดีและความรักสำหรับพระผู-
เป็นเจา ตนเองและมนุษยชาติท่ังมวล" (In Conference Report, Oct 1976, p. 34; ovEnsign, Nov. 
1976, p.26) 

การกฉับใจเป็นกระบวนการต,อเนื่อง 

ขอความท่ียกมา อธิบายว่าการกลับใจเป็นของประทานที่เลิศลาที่สามารถช่วยให้เราเจริญกาวหน์าหน์าในชีวิตนี้ เราควรใช้ 
และการสนทนา ของประทานนี้อย่างฉลาด อ,านขอความที่ยกมาต่อไปนี้: 

"การกลับใจไดัถูกยกให้เป็นหลักธรรมที่ยิ่งใหญ่ขอที่สองของพระกิตติคุณ.... 
"เราทุกคนทำผิด หากการกลับใจของเราเป็นความจริงใจ เราฐสิทธิเขาหา [พระบิดาบนสวรรค์] เพื่อการ 

อภัย แต่จำไวว่าเราจะไม่ไดรับการอภัยในการทำผิดทุกอย่าง มันดีกว่า/สมอ ที่เราจะไม่ทำผิด และเราไม่ควรทำ 
ความผิดแบบเดิมซาแลวซาอีกอย่างโง่เง์าหรือดันทุรัง เราควรจะเรียนรูบทเรียนของเรา มันไม่เป็นการเพียงพอที่ 
จะเป็นคนดีในวันนี้เทากับที่เป็นเมื่อวานนี ้ เราควรจะดีขน....แต่คำสอนหนึ่งที่แย่ที่สุดที่ใครๆ ก็สามารถแกตัวได 
โดยพูดว่าเพราะบางคนไดทำผิด ไม่เป็นไรหรอกหากเขาทำมากกว่าหนึ่งครง หรือหลายๆ ครง เวลาที่ดีที่สุดที่จะ 
กลับใจคอเดี๋ยวนี้ ก่อนครงต่อไป'' (Richard L. Evans, in Conference Report, Oct 1969, p. 68; or 
Improvement Era, Dec. 1969, pp. 74, 76) 

ช่วยเยาวชนหญิงรูว่าการกลับใจมิ'ไดมีไวัสำหรับผูที่ทำบาปขอ\พพู่แด่มันเป็นกระบวนการของการกสับเป็น 
คนดีขน เราควรใช้หลักธรรมของการกลับใจทุกวันในชีวิตของเรา 

ขอความที่ยกมาต่อไปนี้จะช่วยอธิบายกระบวนการอันต่อเนื่องของการกลับใจ: 

"การกลับใจจำเป็นอย่างยิ่งต่อชีวิตที่กำลังเติบโต เพราะเหตุว่าในการเติบโตทุกครงมีการปรับตัวการเพิ่มและ 
การละทงอยู่เสมอ เราไม่สามารถทดแทนชีวิตที่เลวด้วยสิ่งที่ดีโดยคำพูดหรือการกระทำแต่เพียงอย่างเดียว จะตัอง 
มีกระบวนการอันต่อเนองของการทดแทนความผิดพลาดและการกระทำผิดด้วยควๅมจริงและการกระทำสิ่งที่ถูก 
ตอง กระบวนการอันต่อเนื่องของการดำเนินไปจากความเลวรายสู่ความดีและจากความดีสู่ความดียิ่งขื้น.... 

"เมื่อเราพูดสีงความจำเป็นของการกลับใจที่ต่อเนื่อง ขออย่าเขาใจว่าเรากล่าวอางสีงวัฎจํ'กรของการทำบาป 
และการกลับใจและการทำบาปอีก นั่นมิใช่การกลับใจที่สมบูรณ์ เราตองมองเห็นความถูกตองและกระทำตาม 
นน รูว่าอะไรผิดและละทิ้งมันด้วย 'ความเสียใจอย่างพระผูเป็นเจา' ถาหากเราจะรับพรของการกลับใจที่สมบูรณ์ 
(Hugh B. Brown,Eternal Quest, comp. Charles Manley Brown [Salt Lake City: Bookcraft, 
1956], pp. 99, 102) 
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การนาเสนอของครู 
และการสนทนา 

ข้อความที่ยกมา 

อธิบายว่าขณะท่ีเราเติบโตทางวิญญาณ เราจะ!ว่าสิ่งต่างๆ ที่ดูเหมือนจะถูกตองทิ้งหมดในระยะแรกนี้นไม่ถูก 
ตองเสียทีเดียว การเจริญเติบโตทางวิญญาณช่วยบุคคลเอาชนะความส่อนแอใหม่ๆ ที่เขา!เหล่านี้ นี่คอความเจริญ 
กาวหน้า แต่ละวันเม่ือเราเรียน!ถึงส่ิงต่างๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง ความ!ของเราจะเพิ่มขี้นและเราจะก้าวขนไปอีกระดับ 
หน่ึงของการเติบโต เน้นว่าก 7 รกลับใจเป็นกระบวนการอันต่อเนองของการปรับปรุงตัวทานเองใหดีขี้นทงใน 
ความคิดและการกระทำ เม่ือท่านสำนึกสิงความส่อนแอของท่าน กระบวนการน้ีดำเนินต่อไปตลอดความเป็น 
ผู้ใหญ่ 

• ท่านสามารถคิดถึงสิ่ง "เล็กๆ" ในชีวิตของท่านท่ีท่านต้องการกลับใจหรอไม่? 
• ถาท่านทำงานเพื่อกำจัดสิ่งเหล่านี้ออกจากตัวท่านสัปดาห์ละหนึ่งอย่าง ชีวิตและความ!สีกถึงคุณคำในตัวเอง 
ของท่านจะไดรับการพัฒนาให้ดีขนอย่างไร? 

ประธานสเปนเซอร์ดับเบิลยู. คิมบอลล่ชแจงว่า: "เน่ืองจากเราทุกคนทำบาปในระดับมากหรือน้อยแตกต่าง 
กัน เราทุกคนจึงต้องการกลับใจท่ีต่อเน่ือง การยกระดับการมองเห็นและการปฏิบัติของเราอย่างต่อเน่ือง คนๆ 
หน่ึงแทบจะไม่สามารถรักษาพระบัญญัติของพระเจาไดไนหน่ึงวัน หน่ึงสัปดาห์ หน่ึงเสือน หรือหน่ึงปี สิ่งนี้เป็น 
ความพยายามท่ีต้องถูกขยายออกไปตลอดหลายปีท่ีเหลออยู่ของคนๆ นน" ( The Miracle of Forgiveness 
[Salt Lake City: Bookcraft, 1969], p. 202) 

การกลับใจนำมาซึ่งสันติ 

เร่ืองเล่า ขอให้เยาวชนหญิงฟิงเรื่องเล่าต่อไปนี้เพื่อดูว่า เร่ืองน้ีสามารถเปรียบเทียบไดกับหลักธรรมแห่งการกลับใจ 
อย่างไร 

เจนชอบกิจกรรมกลางแจง และเธอใชเวลาหลายชั่วโมงไปกับการปีนเขา วันหนึ่งเธอคันพบถ0าแห่งหนึ่ง 
แม่ว่าความ!สึกอึดอัดจะกระตุนมิให้เธอเข้าไปในถา แต่ความอยากเอยากเห็นนำเธอเข้าไปข้างใน เธอเดินลึก 
เข้าไปและลึกเข้าไปในถา มองดูส่ิงท่ีกํอเป็นรูปอันนาดึงดูดใจเบ้ืองหน้า ในท่ีสุดถาก็มืดไปหมด และเธอ!ตัว 
ว่าเธอไดหลงทางแล่'ว 

เธอ!สึกตระหนกตกใจ จากน้ีนก็กลัว และโกรธตัวเองสำหรับสภาพอับจนของเธอ และเม่ือเธอหาทางกลับ 
ไม่พบ ความทอแท่'ส้ินหวังก็เกิดกับเธอ เวลานี้เธอสามารถทำอะไรไดบาง? เธอหลงทางไม่!ทิศทางเลยและไม่ 
สามารถคันหาทางท่ีถูกได เมื่อถึงจุดนี้เธอตัดสินใจสวดออนวอนเพื่อขอความช่วยเหลอ เธอออนวอนพระเจาเพื่อ 
กลับไปในทางที่ถูกต้องและเอาชนะความผิดอันโง่เขลาของการเข้ามาในถา เธอคลำไปตามกำแพง เธอเลี้ยวไป 
ตามมมถาและในทางน้ีนเธอเห็นแสงไฟสลัวๆ เธอรีบเดินตรงไปยังแสงน้ีนจนกระท่ังในท่ีสุดเธอก็เดินออกไปสู่ 
แสงอาทิตย์ท่ีสว่างจา 

คำถามให้คิด • เจนตงใจจะหลงทางในถาหรือไม่? 
• ท่านคิดว่าเจน!สึกอย่างไรเมื่อเธอเดินออกจากถา? 
• ท่านเคยรูสีกหลงทางและไม่สามารถพบทางกลับไปหาพระบิดาบนสวรรค์ของท่านหรือไม่? 

อธิบายว่าการกลับใจเป็นเหมือนความเสึกที่เจนมีเมื่อเธอยอมรับว่าทำผิด แสดงการสำนึกผิด สวดลอนวอน 
เพ่ือขอการอภัยและการทรงนำ และกลับมาสู่แสงสว่าง มันเป็นสิ่งที่หอมหวานที่สุด และเป็นความ!สึกสงบท่ีสุด 
ที่คนๆ หน่ึงสามารถได'รับ 
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บทที่ 22 

การสนทนาพระคัมภีร์ ชี้ให้เห็นว่าเราทุกคนทำผิดทุกๆ วันในชีวิตของเรา โดยผ่านทางการกลับใจท่ีถูกต้องและสมบูรณ์เพ่านน 
ที่ทำให้เราสามารถได้รับความเสกสันติภายใน 

แอลมาศาสดาในพระคัมภีร์มอรมอน ข่มเหงศาสนาจักรฯเมื่อเขายังเปีนชายหนุ่ม เทพองค์หน่ึงปรากฎต่อเขา 
และบอกให้เขาหยุดการกระทำที่ชั่วรายนน แอลมา!สึกผิดอย่างใหญ่หลวงเมื่อเขาเริ่มกลับใจจากบาปของเขา 
ให้เยาวชนหญิงคนหน่ึงอ่านแอลมา 36:12-13,15-16 

• ในที่สุดเมื่อแฮลมายอมรับในบาปของเขา เขาเสกอย่างไร? 
ให้เยาวชนหญิงอีกคนหน่ึงอ่านแอลมา 36:17-21 
• แอลมาบรรยายความเสีกของเขาไวว่าอย่างไรเมื่อเขาระลึกถึงการชดใช้ของพระเยซูคริสต์และ!ว่าเขาสามารถ 
ได้รับการอภัย? 
• ความรักและความกตัญญของเราที่มีต่อพระผูชํวยให้รอดเติบโตขนอย่างไรเมื่อเรากลับใจอย่างแทจริงและแสวง 
หาการอภัย? 

บทส^ป 

ประจักษ์พยาน แสดงประจักษ์พยานของพ่านถึงความเปีนจริงของความรักและการเสียสละทางการชดใช้ของพระเยซู 
เป็นพยานว่าความชอบธรรมคอหนทางสู่ความสุขและว่าเม่ือมีการทำผิด การอภัยท่ีสมบูรณ์จะเกิดข้ืนได้โดยผ่าน 
ทางศรัทธาในพระเยซคริสต์และการกลับใจอย่างแทจริง 
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การให้อภัย 
วัตถุประสงค์ เยาวชนหญิงแต่ละคนจะเรียนเความสำคัญของการให้อภัยผูอื่น 

การเตรียม 1. นำดินสอและกระดาษมาให้สมาชิกชนเรียนแต่ละคน 
2. เตรียมโปสเตอร์ที่รข้อพระคัมภีร์ "และท่านจงเมตตาต่อกัน มีใจเอ็นดูต่อกันและอภัยโทษให้กัน เหมอนดัง 

ที่พระเจาได้ทรงโปรดอภัยโทษให้แก่ท่านในพระคริสต์นั่น" (เอเฟซัส 4:32) 
3. เขียนขอความของประธานสเปนเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบอลล์ที่อยู่ในส่วนที่สองของบทเรียนลงบนกระดาษแผ่น 

หน่ึงมอบให้เยาวชนหญิงคนหน่ึงก่อนเร่ิมบทเรียน และขอให้เธอศึกษาข้อความนั่นเพื่อว่าเธอจะสามารถอ่านได้ 
อย่างดีในห้องเรียน 

4. มอบหมายเยาวชนหญิงเสนอเร่ืองเล่า ขอพระคัมภีร์ หรือขอความท่ียกมาตามท่ีท่านตองการ 

ขอแนะนำ 
สำหรับการ 
ดำเนินบทเรียน บทนำ 
กรณีศึกษา แจกดินสอและกระดาษหนึ่งแผ่นแก่เยาวชนหญิงแต่ละคน บอกชนเรียนว่าท่านกำลังจะบรรยายถึงสถาน-

การณสองอย่าง ในตอนสรุปของแต่ละสถานการณ์ พวกเธอตองเขียนลงไปว่าพวกเธออาจจะสามารถทำอะไร 
ถาอยู่ในสถานการณ์แบบเดียวกัน 
กรพศึกษา 1 

แมรี่แอนเชื่อมั่นในแครีเพื่อนของเธอและวางใจว่าเขาจะรักษาการสนทนาระหว่างเธอไวเป็นความลับ ต่อมา 
แมร่ีแอนไดยนแครีกำลังเล่าเร่ืองนนให้คนหน่ึงหัเงโดยบังเอิญ มิใช่แค่นน แต่แครียังต่อเติมเรื่องและเล่าข้อเท็จ-
จริงบางอย่างท่ีไม่เป็นความจริง แมรี่แอนเจ็บปวดอย่างยิ่งเพราะเพื่อนของเธอทำลายคำพูดของเธอ เธอโกรธ 
มากด้วย-โกรธจนเธอคิดว่าจะไม่พูดกับแครีอีกต่อไป 
ขอให้เยาวชนหญิงเขียนลงไปว่าเธอจะทำอะไรถาเธอเป็นแมรี่แอน 
กรพศึกษา 2 

ในระหว่างพิธีเปิดชั้นเรียน คาเร็นวางกระเป้าเงินของเธอไวับนมัาน่ัง เธอทิ้งมันไวที่นั่นเมื่อพวกเขาแยกยาย 
กันเข้าชั้นเรียน เมื่อเธอกลับมาเพื่อเอากระเป้าเงิน มันหายไปแลว วันต่อมา ซูซานหญิงสาวคนหนึ่งผู้ซึ่งเพิ่งยาย 
เข้ามาในละแวกนั่นไม่นานมานี้ ได้มาท่ีบานของคาเร็น ซูซานยอมรับว่าเธอนำกระเป้าเงินไป เธอกลับมาเพื่อ 
บอกว่าเธอ!สึกเสียใจและขอให้คาเร็นยกโทษให้เธอ คาเร็นกล่าวว่า "แน่นอน ฉันลมไปแลวละ" สองสามวัน 
ต่อมาขณะที่คาเร็นกำลังคุยกับเพื่อนๆ หญิงสาวคนหน่ึงถามข้ืนว่าใครรูจักซูซานบาง 

ให้เวลาเยาวชนหญิงที่จะเขียนลงไปว่าพวกเธอจะทำอะไรถาเธอเป็นคาเร็นบอกให้พวกเธอเก็บรักษากระดาษ 
เหล่านั่นไวั!ห้ดเพื่อกล่าวถึงอีกในบทเรียน 

พระผูช่วยให้รอดทรงสอนเรื่องการให้อภัยโดยทางค็าชุดแaะตัวอย่าง 

การสนทนาพระคัมภีร์ อธิบายว่าพระเยซูคริสต์ทรงสอนผู้คนว่าพวกเขาควรทำอะไรเมื่อรคนล่วงเกินพวกเขา ขอให้เยาวชนหญิง 
ฟิงพระคัมภีร์ข้อหนึ่งและเขียนคำแนะนำที่พระเยซูให้ไวลงไป เรียกเยาวชนหญิงคนหน่ึงอ่านมัทธิว 5:43-44 
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บทที่ 



• ท่านควรปฏิบัติต่อผู้ที่ล่วงเกินท่านอย่างไร? 

พระเยซูทรงสอนว่าผู้ท่ีติดตามพระองค์ถูกเรียกรองให้ให้อภัยทุกคน พวกเขาควรรักศัตรูและอวยพรคนที่แช่ง 
ดำพวกเขา อีกทิ้งพระองค์ทรงอธิบายอีกว่าถาบุคคลใดไม่ให้อภัย เขาได้ทำบาปที่ใหญ่หลวงกว่าผู้ที่ล่วงเกินเขา 
ขอให้เยาวชนหญิงคนหน่ึงอำนคำสอนและพันธสัญญา 64:9-10 

• มันรายแรงเพิยงใดที่ไม่ให้อภัยผู้อื่น? 
• ผู้ใดลูกเรียกรองให้!ห้อภัย? 

ข้อความที่ยกมา พระเยซูทรงเป็นตัวอย่างอันประเสริฐสุดในการให้อภัยผู้ที่ส่วงเกินและทำรายพระองค ์ ผู้นำศาสนาจักรฯ 
และการสนทนา ทำนหนึ่งอธิบายว่า: "ประวัติศาสตร์ของพระคัมภีร์ไบเบิลเล่าให้เราฟิงว่าไม่ปีมนุษย์มตะคนใดเคยประสบกับความ 

ตอยตา ความเจ็บปวด ความทุกข์ทรมานดังท่ีพระผู้ช่วยให้รอดทรงได้รับในระหว่างหลายช่ัวโมงสุดทายของความ 
เป็นมตะของพระองค์ 

"ตามการกล่าวหาท่ีไม่ถูกตอง พระองค์ทรงถูกทรยศโดยคนหนึ่งที่อยู่ทำมกลางวงลอมของเพื่อนที่สนิทที่สุด 
ของพระองค์ จากนนพระองค์ทรงจำเป็นตองผ่านการพิจารณาคดี ซึ่งตัดสินออกมาโดยคำบอกของมติมหาชนและ 
ความสะดวกทางการเม่ลงมากกว่าความยูติขรรม" 

หยุดอ่านข้อความที่ยกมาชั่วครู่และถามว่า: 

• ท่านจะเสกอย่างไรถ้าท่านถูกเพื่อนคนหนึ่งทรยศ? 
• ท่านจะรปฏิกิริยาต่อคนที่กล่าวหาท่านอย่างผิดๆ ว่าท่านเป็นอาชญากรอย่างไร? 

อธิบายว่าการทนทุกข์ของพระเยซูมิได้สิ้นสุดลงหลังจากการถูกกล่าวหาอย์างผิดๆ และการทรยศโดยเพื่อน 
คนหน่ึงของพระองค์ อ่านต่อไป 

"ครนแลวในความเจ็บปวดรวดราวอย่างไม่ขาดสาย:ปีการต่อสูดิ้นรนอันยาวนานจนถึงคัลวารีเมื่อพระองค์ 
ทรงแบกกางเขนอันหนักอ้ืง; พระองค์ทรงถูกเยาะเยยและถูกฝูงชนตามทางถ'มน้ีๅลายรด ปีการยื่นนี้าองุ่นเปรี้ยวให้ 
ทำให้บรรลุถึงจุดสุดยอดโดยการตอกตะปูอย่างโหดราย และในที่สุดที่นั่นเขาตรึงร่างที่กระดูกหักและเต็มไปด้วย 
เลอดไว้บนกางเขน แต่ก็ยังคงถูกศัตรูของพระองค์สบประมาท และในท่ามกลางสิ่งทิ้งหมดนี้พระเยซูทรงสวด-
ออนวอนอย่างเงียบๆ ด้วยความคารวะอย่างสุดชง 'พระบิดาเจาข้า ขอโปรดอภัยโทษเขา เพราะว่าเขาไม่รูว่า 
เขาทำอะไร.... ,(ลูกา 23:34)' (Robert L. Simpson, in Conference Report, Oct 1966, p. 128; or 
Improvement Era, Dec. 1966, p. 1148) 

«พื่อไดรับการอภัยจากพระผู้!ปีนเจา เราตอง*รยนเที่จะใหอภัยผู้อื่น 

ข้อความที่ยกมา อธิบายว่าเมื่อเยาวชนหญิงให้อภัย เธอยอมให้พระเจาให้อภัยเธอ เอ็ลเดอร์มาเรียน ดี. แฮ้งค์ถามคำถามต่อ 
และการสนทนา ไปน้ี: "มันไม่ดูเหม่อนการไรยางอายอย่างย่ิงหรือ ที่จะคาดหวังให้พระผู้เป็นเจาอภัยแก,เราเมื่อเราไม่ให้อภัยผู้อื่น? 

ไม่ให้อภัย-อย่างเปิดเผย? และไม่ให้อภัย 'ในใจของเรา,?" (in Conference Report, Oct 1973, p. 15; or 
Ensign, Jan. 1974, p. 20) 

• ท่านให้อภัยบุคคลหนึ่งอย่างเปีดเผยและในใจของท่านได้อย่างไร? 
• ท่านสามารถเอาชนะความรูสืกเคียดแคน โกรธ หรือ แกแคนผู้ที่ได้ล่วงเกินท่านอย่างไรเพื่อท่านจะสามารถ 
ให้อภัยเขาอย่างแท่'จริง? 
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ข้อความที่ยกมา 

โปสเตอร์ 

กรณีศึกษาและ 
การสนทนา 

• การสวดออนวอนช่วยพ่านเรียน!ที่จะให้อภัยอย่างไร? 
• การเข้าใจและการได้!จักพระผู้ช่วยให้รอดช่วยพ่านให้อภัยผู้อื่นอย่างไร? 

ชี้ให้เห็นว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงอธิบายไวัตามที่บันทึกในพระคัมภีร์ว่า เม่ือบุคคลหน่ึงกลับใจ พระองค์ 
จะทรงยกโทษบาปของเขาและ "ไม่จำมันอีก" (ค.พ.58:42) เม่ือเยาวชนหญิงให้อภัยคนใด เธอควรบอกคนนน 
อย่างเปิดเผยและลืมการล่วงเกินนันเสีย ไม่กล่าวถึงมันอีก 
เรียกเยาวชนหญิงท่ีพ่านมอบข้อความของประธานสเปนเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบอลลให้ไว้อ่านข้อความนั้นดังๆ 

"[ข้าพเจา] ตองให้อภัยแมัเม่ือ [คนหนึ่งที่ล่วงเกินข้าพเจา] ยังคงเย็นชาและไม่ใยดีและใจคับแคบหรอไม่? 
ตองทำอย่างน้ันแน่นลน 

"ความผิดพลาดโดยปกติธรรมดาคอ ความคิดท่ีว่าผู้ล่วงเกินตองขอโทษและรับความอัปยศอดสูก่อนจะได้รับ 
การอภัย แน่นอนว่าคนท่ีทำรายควรทำการแกไขให้ถูกตองทงหมด แต่สำหรับผู้ท่ีถูกล่วงเกิน เขาตองอภัยให้แก่ 
ผู้ล่วงเกินโดยไม่คำนึงถึงทัศนคติหรือพ่าทีของอีกฝ่ายหนึ่ง [กล่มอ่ืน]" (The Miracle of Forgiveness [Salt 
Lake City: Bookcraft, 1969], p. 282) 

• พ่านควรปฏิบัติต่อบุคคลที่ทำรายหรือล่วงเกินพ่านอย่างไรถาเขามิได้ขอการอภัย? หรือถาเขาไม่เสียใจ? 
• พ่านควรตอบสนองต่อคนที่ทำการล่วงเกินแบบเดิมซาแลวซาอีกอย่างไร? (มัทธิว 18:21-22) 

แสดงโปสเตอร์ท่ีพ่านเขียนข้อพระคัมภีร์ "และพ่านจงเมตตาต่อกัน มีใจเอ็นดูต่อกัน และอภัยโทษให้กัน 
เหมือนดังท่ีพระเจาได้ทรงโปรดอภัยโทษให้แก่พ่านในพระคริสต์น้ัน" (เอเฟ่ซัส 4:32) 

อางถึงกรณีศึกษาที่พ่านนำเสนอไปเมื่อเริ่มชั้นเรียน ขอให้เยาวชนหญิงไตร่ตรองคำตอบที่พวกเธอเขียน 
เยาวชนหญิงอาจเปลี่ยนความคิดเห็นของพวกเธอได้ตามความต้องการ 

• ถาท่านเป็นแม่รึ่แอน พ่านจะปฏิบัติต่อแครีอย่างไรเมื่อพ่านพบเธออีกครง? 
• ถาแมรี่แอนและคาเร็นให้อภัยจริงแล่ว พวกเธอจะรูสีกอย่างไรในใจของพวกเธอ? 
• เม่ือคาเร็นให้อภัย1ชู'ชาน เธอกล่าวว่า "ลืมไปแล่'วละ" คาเร็นควรประพฤติอย่างไรถาเธอให้อภัยซูซานจริง? 

การใหอภัยนำมาซึ่งความรักแอะพร 

เรื่องเล่าและ "ข้าพเจาเห็นเขาที่โบสถ์ในมิวนิค-ชายหัวลาน ร่างกายอ้วนเตี้ยในชุดเสือคลุมสีเทาจับหมวกสีนำตาลไว้ด้วย 
การสนทนา มือสองข้าง ผู้คนกำลังเดินเรียงแถวออกจากห้องใต้ดินที่ข้าพเจาเพิ่งพูดจบลง เคลื่อนไปตามแถวของเกัาอไมไป 

ทางประตูหลัง มันเป็นปี 1947 และข้าพเจามาจากฮอลแลนด์สู่ประเทศเยอรมนีที่พ่ายแพ พรอมกับขำวสารท่ีว่า 
พระผู้เป็นเจาทรงให้อภัย 

"มันคอความจริงที่พวกเขาต้องการได้ยินมากที่สุดในดินแดนที่ถูกระเบิดพินาศและเจ็บแคนอาฆาต และ 
ข้าพเจาได้!ห้จินตนาการทางความคิดที่ข้าพเจาชื่นชอบมากแก่พวกเขา บางทีอาจเป็นเพราะทะเลไม่เคยอยู่ห่าง 
จากความคิดของชาวฮอลแลนด์ ข้าพเจาจึงชอบคิดว่าทะเลคือที่ๆ บาปท่ีได้รับการอภัยถูกทงไป 'เม่ือเราสารภาพ 
บาปของเรา, ข้าพเจากล่าว 'พระผู้เป็นเจาจะทรงขับมันออกไปสู่มหาสมุทรท่ีลึกท่ีสุด ออกไปตลอดกาล....' 

"สีหนาลันเคร่งขรึมจองกลับมาท่ีข้าพเจา มิได้เชื่อเสียทีเดียว ไม่เคยมีคำถามหลังจากการพูดในเยอรมนีในปี 
1947 ผู้คนยืนขนในความเงียบ เก็บข้าวของในความเงียบ และออกจากห้องไปในความเงียบ 
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บทที่ 23 

"และนั่นคอเมื่อขาพเจาเห็นเขาเดินแหวกไปข้างหนาคนอื่นๆ ข้าพเจาเห็นเสื้อคลุมและหมวกสีนี้าตาล 
ชั่วขณะหนึ่ง; ถัดมาข้าพเจาเห็นชุดเครื่องแบบสีนํ้าเงินและเกราะหนารรูปกะโหลกไขว้ ภาพเก่าๆ ปรากฎข้ืนใน 
ความทรงจำของข้าพเจ้าอย์างรวดเร็วะ ห้องใหญ่ที่รแสงไฟจ้าเหนือศีรษะ; กองเส้ือและรองเทากลางพ้ืนห้อง; 
ความอับอายของการเดินในร่างที่เปลอยเปล่าผ่านชายผู้นี้ ข้าพเจ้าเห็นรูปร่างที่บอบบางของนองสาวข้าพเจ้าอยู่ 
เบองหนาเห็น1ซี่โครงอย์างชัดเจนภาย,ใต้ผิ7ที่แห้งผาก/!เทซี ่ ทำไมผอมอย่างนี้! 

[เบทซี่กับข้าพเจ้าเคยถูกจับคุมเพราะซ่อนชาวยิวไว้ในบานของเรา ในระหว่างการยึดครองของนาซีใน 
ฮอลแลนด์ ชายผู้น้ีเคยเป็นทหารรักษาการณ์ท่ีค่ายกักกันราเวนสบรูค เมื่อเราถูกส่งตัวไปที่นั่น] 

"ตอนนี้เขายืนอยู่ต่อหนาข้าพเจ้า ยื่นมือออกมา: แม่สาวนอย! ช่างเป็นข่าวดีเหลอเกินที่ไดรูจากคุณว่า 
บาปทงหมดของเราอยู่ท่ีกันบงทะเล! 

"และข้าพเจ้าผู้ซึ่งพูดถึงเรื่องการให้อภัยอย่างคล่องแคล่ว เอามือคลำเข้าไปในกระเป้าสือแทนการจับมือเรา 
เขาคงจำข้าพเจ้าไม่ไดแน่-เขาจะจำนักโทษคนหนึ่งในจำนวนสตรีหลายพันคนไดอย่างไร? 

"แต่ข้าพเจ้าจำเขาและแส้หนังท่ีห้อยลงมาจากเข็มขัดของเขาได ข้าพเจ้าประจันหนากับผู้หนึ่งที่จับคุมข้าพเจ้า 
และเลอดของข้าพเจ้าดเหมือนจะแข็งตัวแล่'ว 

"'คุณกล่าวถึงราเวนสบรูคในคำพูดของคุณ' เขากล่าว 'ผมเป็นทหารรักษาการณ์ที่นั่น'ใช่เขาจำข้าพเจ้าไม่ได 

"'นับแต่นันมา' เขากล่าวต่อ 'ผมกลายเป็นชาวคริสต์ ผมรูว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงให้อภัยสำหรับส่ิงเลวรายท่ีผม 
ทำที่นั่น แต่ผมอยากไดยนมันจากปากของคุณเช่นกัน แม่สาวนอย, เขายื่นมือออกมาอีก 'คุณจะให้อภัยผมไม่'?' 

"และข้าพเจ้ายืนอยู่ที ่นั ่น-บาปของข้าพเจ้าไดรับการอภัยครงแล่'วครงเล่า-และข้าพเจ้าให้อภัยเขาไม่ได 
เบทซี่เสียชีวิตที่นั่น-เขาลมการเสียชีวิตอันน่าเวทนาอย่างชาๆ ของเธออย่างง่ายๆ ไดเชียวหรอจึงขออย่างน้ีน? 

"มันเป็นเวลาไม่กี่วินาทีที่เขายืนอยู่ที่นั่น-เขาดึงมือกลับ-แต่สำหรับข้าพเจ้ามันดูเหมือนหลายชั่วโมงเหลอ 
เกินท่ีข้าพเจ้าต้องต่อสู้กับเร่ืองท่ียากท่ีสุดท่ีข้าพเจ้าเคยทำ 

"เพราะข้าพเจ้าต้องทำมัน-ข้าพเจ้ารู ข่าวที่พระผู้เป็นเจ้าให้อภัยรเงื่อนไขอยู่ก่อนแล่'วะ เราต้องให้อภัยผู้ท่ี 
เคยทำรายเรา 'ถาเจ้าไม่ให้อภัยเราผู้ล่วงเกินเจ้า' พระเยซูตรัส 'พระบิดาในสวรรค์จะไม่ทรงให้อภัยการล่วงเกิน 
ของเจ้า, 

"ข้าพเจ้ารูว่ามันมิใช่เป็นเพียงพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าเท่ๅนี้น แต่เป็นประสบการณ์ประจำวัน หลังจาก 
สงครามยุติข้าพเจ้ามีบัานหลังหน่ึงในฮอลแลนด์สำหรับเหย่ือความเห้ียมโหดของนาซี คนเหล่าน้ีนผู้ท่ีสามารถให้ 
อภัยศัตรูในอดีตของพวกเขาสามารถกลับไปท่ีโลกภายนอกและสรางชีวิตของพวกเขาข้ืนใหม่ไต้อีก ไม่ว่าแผล 
เป็นทางกายของพวกเขาจะเป็นอย่างไร บรรดาผู้ที่เพาะความขมขื่นของพวกเขาก็ยังคงบาดเจ็บอยู่ มันง่ายและ 
ขณะเดียวกันมันก็น่ากลัวดวย 

"และข้าพเจ้ายังคงยืนอยู่ท่ีน่ันพรอมกับความชาเย็นท่ีเกาะกินใจ แต่การให้อภัยมิใช่อารมณ์-ข้าพเจ้ารูอย่าง 
นั่นดวย การให้อภัยเป็นท่าทีของเจตนารมณ์ และเจตนารมณ์บังเกิดผลไดโดยมิต้องคำนึงถึงอุณหภูมิของหัว 
ใจ'...ช่วยดวย! ข้าพเจ้าสวดอ'ลนวอนในใจ 'ข้าพระองค์สามารถยกมือข้ืน ข้าพระองค์สามารถทำอย่างนี้นไดมาก 
พระองค์ทรงเสริมความรสึก, 
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"ข้าพเจาย่ืนมอออกไปหาคนท่ีจับแขนข้าพเจาอย่างไม่เสีกอะไรเหมือนเคร่ืองจัก^ และเม่ือข้าพเจาฟ้าดังน้ี 
สิ่งที่ไม่คาดตนก็เกิดขน กระแสอย่างหน่ึงเร่ิมข้ืนในไหล่ของข้าพเจา วิ่งลงไปที่แขนไหลทะลักเข้ามือที่เชื่อมต่อ 
กันและแล่'วความอบอุ่นแห่งการรักษานี้ดูเหมือนจะท่วมทงร่างของข้าพเจา และฟ้าให้นาตาข้าพเจาไหล 

"'ฉันให้อภัยคุณพ่ีชาย!, ข้าพเจารองไห้ 'ด้วยสุดใจของฉัน ! 

"เราจับมือกันช่ัวขณะหน่ึง อดีตทหารรักษาการณ์กับอดีตนักโทษ ข้าพเจาไม่เคยเสิงความรักของพระผู้เป็น 
เจาได้อย่างสีกซ้ืงมาก่อนจนกระท่ังข้าพเจาฟ้าส่ิงน้ี" (excerpted from "I'm still Learning to Forgive" by 
Corrie ten Boom. Reprinted by permission fromGuideposts Magazine. Copyright © 1972 by 
Guideposts Associates, Inc., Carmel, New York 10512) 

พระคัมภีร์ และ 
ประจักษ์พยาน 

พระคัมภีร์ 

บทสรุป 

สรุปบทเรียนโดยการอ่านคำสอนและพันธสัญญา 64:8-10 ให้เยาวชนหญิงฟิงและอธิบายคำสอนน้ีนโดย 
ตัวอย่างส่วนบุคคลหรือประสษการณ์จรงของคนใดคนหนึ่ง แสดงประจักษ์พยานของท่านเก่ียวกับความจำเป็นของ 
การดำรงชีวิตตามหลักธรรมน้ี ถาเราปรารถนาจะรับพรท่ีพระเจาทรงสัญญาไว้ 

อ่านเอเฟ่ซัส 4:32 อีกครงจากโปสเตอร์ และกระตุนเยาวชนหญิงให้มีเมตตาและมีจิตใจอ่อนโยนต่อผู้อื่น 
โดยเรียนเท่ีจะให้อภัยและฟ้าตามตัวอย่างของพระผู้ช่วยให้รอด 

124 



การสวดอ้อนวอนและ 
การสารวมจดใจ 

วัตถุประสงค์ ๓วชนหญิงแต่ละคนจะสำนึกในคุณค่าอันยิ่งใหญ่ของการสวดด้อนวอนประจำวัน และการสำรวมจิตใจใน^ต 
ของเธอ 

การเตรยม 1. รูปภาพ 14 พระเยซูทรงสวดออนวอนในเกธเสมนึ (62175) 
2. เตรียมโปสเตอร์ข้อความของประ'!)ๅนฐๅโรฉด์ ฎ. สิ "ชีว ิตเป็นสิ ่งเปราะบางด 9 'วยเหตุป็เง ค ว รไ^น ก ๅ รดู แ ล ด^ 

การสวดออนวอน" 
3. เตรียมสำเนาบัตรเชิญต่อไปฎ-สำหรับเยาวชนหญิงแต่ละคนในช้ันเรียน: 

บฅรเชิญ 

ใคระ ค.พ. 104:79 
ทำไม: ค.พ.!9:28 

1 เขสะโลนิกา 5:18  
ยากอบ 1:5 
แอลมา 34:27 

อย่างไร: 3 นึไฟ่ 19:6 
1 ทโมขื 4:15  

ทไหนะ มัทธิว 6:6 
แอลมา 34:26 

เมอไร: แอลมา 34:21 
1 เธสะโลนิกา 5:17 

สัญญาะ แลลมา 37:37 
(R.S.V.P.) 

4. มอบหมายสมาชิกชนเรียนเต!ยมและอ่าน 14วข้อต่อใปฎในบท 1 ร ี ย น ะ 

ก. อำนบทกวี "การสวดออนวอนท่ีไม่เป็นกฎเกณฑ์ 
ข.ข้อความของเอ็ลเดอร์เอช. บรูค ปีเตอรสนเกี่ยวกับวิธีสวด&)นวอน 
ค.ข้อความของประธานเดวิด โอ. แมคเคย'เก่ียวกับการสำรวมจิตใจ 

5. เชิญเยาวชนหญิงสองคนในช้ันเรียนรองเพลงค่ "การสวดอ*'อนวอนดวงจิตเองการ" (เพลงสวดที 67) 
6. มอบหมายเยาวชนหญิงเสนอข้อพระอัมสืร์ เ!อง 1 0 'ๅ และข้อความที่ยกมาตามทีท่ๅนเอ ง ก า ร 
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บทนำ: มอบบัตรเชิญ 

แจกบัตรเชิญแก่สมาชิกชนเรียน ระหว่างดำเนินบทเรียน นำหญิงสาวอ่านข้ออางอิงพระคัมภีร์เพื่อคนพบขำว 
สารของบัตรเชิญ 

สนทนากับชนเรียนว่าบัตรเชิญถูกมอนให้แก่ใคร ให้ชนเรียนเปีดไปท่ีคำสอนและพันขสัญญา 104:79 
และอ่านพรอมกัน ข้อความนี้บ่งบอกว่าเยาวชนหญิงแต่ละคนคือผู้ได้รับบัตรเชิญ 

พระด'มภีร์สอนเราเก่ียวกับการสวดออนวอน 

การสนทนา ให้เยาวชนหญิงเสนอแนะเหตุผลต่างๆ ว่าเหตุใดพระเข้าทรงเชื้อเชิญพวกเราให้สวดออนวอน หลังจาก 

เยาวชนหญิงให้ข้อเสนอแนะแลว ให้พวกเขอเปิดไปท่ีข้อพระคัมภีร์ส่ีข้อในบัตรเชิญ อ่านแต่ละข้อ ในแต่ละข้อ 
จะบอกเหตุผลท่ีพระเจาทรงประทานสำหรับการสวดออนวอน 

คำสอนและพันธสัญญา 19:28 (การสวดออนวอนเป็นพระบัญญัติ); 1 เธสะโลนิกา 5:18 (ให้ขอบพระทัย 
ในทุกส่ิง มันเป็นพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจา); ยากอบ 1:5 (ถาท่านขาดสติใ]ญพา); และแอลมไ 34:27 
(สวดออนวอนเพื่อความผาสุกของตัวท่านเองและของผู้อื่น) 

อธิบายต่อเยาวชนหญิงว่าปีเหตุผลมากมายกว่านี้นที่จะสวดออนวอนและว่าพระคัมภีร์สี่ข้อนี้เป็นเพืยงเหตุ 
ผลส่วนนอยเท่าน้ีน 

บทกว ี เพ่ือเร่ิมการสนทนาเก่ียวกับวิธีสวดออนวอน ให้สมาชิกชนเรียนท่ีได้รับมอบหมายอ่านบทกวีต่อไปน้ี 
การสวดออนวอนฑึ่ไม่เป็นกฎเกณฑ์ 
"วิธีท่ีเหมาะสมสำหรับมนุษย์ท่ีจะสวดออนวอน 
เดคอน เลมิวเอล เคเยสได้กล่าวไว 

"และท่าทืท่ีเหมาะสมเท่าน้ีน 
คือการคุณ,ขำลง 
"บาทหลวงดอกเตอร์ไวส์กล่าว 
หารได้ ข้าจะบอกวิธีสวดออนวอน 

"คือน่ังตัวตรงพรอมกับย่ืนมือออกไป 
ตงอกตงใจและเงยหนาขื้น 

"โอ ไม่ ไม่ ไม่ 9" เอ็ลเดอร์สโนว์กล่าว; 
"ท่าทางแบบน้ีนหย่ิงเกินไป 
มนุษย์ควรสวดออนวอนโดยการหลับตาให้สนิท 
และก้มศีรษะลงอย่างสำนึกผิด" 

"สำหรับตัวข้าพเจาดูเหมือนว่าเราควรจะ 
เอามือกอดอกไว 

ขอแนะน0า 
สำหรับการ 
ด0าเนินบทเรขน 
เอกสารแจก 
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บทที่ 24 

พระคัมภีร์ 

ข้อความที่ยกมา 

การสนทนารปภาพ 

"น้ิวหัวแม่มือทงสองข้างช้ีลงพ้ืนดิน', 

บาทหลวงดอกเตอร์ฮันตกล่าว 

"ไซร้สบราวน์กล่าวว่า "เมื่อปีที่แลว 
ข้าตกลงไปในบ่อของฮอดจกน ศีรษะลงก่อน" 

"สันเท้าทงสองของข้าช้ีขน 
ศีรษะของข้าพุงลง; 
เวลาน้ินข้าสวดออนวอน; 
ข้ากล่าวคำสวดออนวอนที่ดีที่สด; 
อย่างที่ไม่เคยสวดมาก่อน; 
โดยการยืนบนศีรษะข้า" 
(Sam Walter Foss,"The Prayer of Cyrus Brown," in Stars to Steer By, ed. Louis Untermeyer 
[New York: Harcourt, Brace and Co., 1941 ], pp. 301-2) 

ให้เยาวชนหญิงเปิดไปท่ี 3 นีไฟ 19:6 ตามท่ีบอกไวไนบัตรเชิญ อธิบายว่าเม่ือพระผูช่วยให้รอดทรงปรากฎ 
ในทวีปอเมริกา พระองค์ทรงสอนวิธีสวดอ้อนวอนแก่เหล่าสาบุศิษย์ของพระองค์ เพื่อพวกเขาจะนำไปสอนผู้คน 
ให้อ่านพระคัมภีร์และขอให้เยาวชนหญิงเล่าถึงวิธีที่ชาวนีไฟ่ไดรับการสอนให้สวดอ้อนวอน 

อธิบายว่าเพื่อช่วยเราในความพยายามที่จะเข้าใกล่'พระองค์มากขื้น พระบิดาบนสวรรค์ทรงประทานคำ 
แนะนำที่สำคัญแก่เราโดยผ่านผู้นำในยูค!]จจุบันถึงวิธีสวดอ้อนวอน ให้สมาชิกช้ีนเรียนท่ีไดรับมอบหมายอ่าน 
จากนนสนทนาคำแนะนำต่อไปนของอธิการเอช. บรูค ปีเตอร์สัน: 

"เม่ือพ่านรูสึกถึงความจำเป็นท่ีจะเช่ือถือในพระเจาหรอปรับปรุงคุณภาพการเย่ียมของท่านกับพระองค์ให้ดีข้ืน 
จงสวดอ้อนวอน หากพ่านจะยินยอม-ข้าพเจาขอแนะนำขนตอนเพื่อให้ท่านปฏิบัติตาม: ไปในท่ีท่ีพ่านสามารถอยู่ 
ตามลำพัง ไปในท่ีท่ีพ่านสามารถคิด ไปในท่ีท่ีพ่านสามารถคุกเข่า ไปในท่ีท่ีพ่านสามารถพูดออกเสียงกับพระองค์ 
จะเป็นห้องนอน ห้องนา หรือห้องส่วนตัวก็ได เอาละ นึกภาพของพระองค์ในจินตนาการของพ่าน คิดถึงผู้ที่พ่าน 
กำลังพูดดวย ควบคุมความคิดของพ่าน-อย่าทำให้ความคิดฟ้งซ่านพูดกับพระองค์ในฐานะพระบิดาและเพ่ือนของ 
พ่าน เวลานจงทูลไนส่ิงท่ีพ่านรูสืกอยากจะทูลต่อพระองค์จริงๆ -มิใช่คำซาซากที่ไรความหมาย แต่มีความจริงใจ 
เป็นการสนทนากับพระองค์ท่ีมีความจริงใจ วางใจในพระองค์ ทูลขอการอภัย อ้อนวอนพระองค์ ชื่นชมพระองค์ 
ขอบพระทัยพระองค์ แสดงความรักของพ่านต่อพระองค์ และจากนนฟิงคำตอบของพระองค์....คำตอบจาก 
พระเจามาอย่างเงียบๆ "เงียบอย่างยิ่ง โดยแทแลวมีนอยคนนักท่ีจะไดยนคำตอบของพระองค์กับหูของพวกเขา 
เราตองฟิงอย่างตงใจรฉะนนเราจะไม่เคยเคำตอบนนเลย คำตอบส่วนมากจากพระเจาจะรูสีกไดไนใจของเราเป็น 
การแสดงการปลอบประโลมอันอบอุ่น หรืออาจมาในรูปของความคิดในใจของเรา คำตอบมาถึงบรรดาผู้ที่เตรียม 
ตนเองและผู้ท่ีอดทน', (in Conference Report, Oct 1973, p. 13; or Ensign, Jan. 1974, p. 19) 

แสดงรูปภาพ พระผู้ช่วยให้รอดทรงสวดอ้อนวอนในเกขเสมนี และขอให้เยาวชนหญิงเสนอบางส่ิงท่ีเรา 
เรียนรูเกี่ยวกับการสวดอ้อนวอนจากการศึกษาเกี่ยวกับรูปภาพน ช่วยพวกเธอรูบางสิ่งเช่นความถ่อม ความ 
อ้างวาง ศรัทธา การคกเข่า การตงสมาธิ และการสำรวมจิตใจ 
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การสนทนาพระคัมภีร์ 

ขอความท่ียกมา 

การสนทนาพระคัมภีร์ 

การสนทนาพระคัมภีร์ 

การสำรวมจิตใจเป็นรูปแบบหนึ่งของการสวดออนวอน 

ขอให้เยาวชนหญิงเปิดและอ่าน 1 ทิโมธี 4:15 ตามท่ีเขียนไวไต้หัวข้อ "อย่างไร" ในบัตรเชิญ และอ่าน ขอ 
ให้เยาวชนหญิงบอกความเข้าใจของพวกเธอเกี่ยวกับคำว่า สำรวมจิตใจ 

หลังจากให้ชั้นเรียนตอบคำถามข้างต้น ให้สมาชิกชั้นเรียนที่ไดรับมอบหมายอ่านข้อความต่อไปนี้ของ 
ประธานเดวิด โอ.แมคเคย: 

"ข้าพเจาคิดว่าเราให้ความสนใจต่อคุณคำของการสำรวมจิตใจ หลักธรรมแห่งการปวารณาตัวน้อยเกินไป.... 
การสำรวมจิตใจเป็นภาษาของจิตวิญญาณ มันหมายสิง รูปแบบหนึ่งของการปวารณาตัวเองหรอการปฏิบัติทางวิญ 
ญาณ ซึ่งรลย่ในการครุ่นคิดสาระสำคัญทางศาสนาอย่างต่อเนื่องและลึกซื้ง' การสำรวมจิตใจเป็นรูปแบบหน่ึงของ 
การสวดออนวอน  

"การสำรวมจิตใจเป็นประตูบานหนึ่งที่ศักดิสทธที่สุด ลับที่สุด ซึ่งโดยทางนี้นเราผ่านเข้าส่ที่ประทับของ 
พระเจา" (David o . McKay, Man May Know for Himself, comp. Clare Middlemiss [Salt Lake 
City: Deseret Book Co., 1969], pp. 22-23) 

สนทนาถึงสถานท่ีต่างๆ ที่อธิการปีเตอร์สันแนะนำให้เราไปเพื่ออย่ตามลำพังอย่างสันๆ จากบันขอให้ 
เยาวชนหญิงนึกถึงท่ีๆ พวกเธอควรไปเพื่อสำรวมจิตใจ 

อธิบายว่าวิธีและสถานที่ที่เราสวดออนวอนและสำรวมจิตใจเกี่ยวข้องกันอย่างมาก ให้สมาชิกชันเรียนโยง 
ไปถึงบัตรเชิญของพวกเธอ และเปิดไปตามข้อพระคัมภีร์ท่ีกำหนดไว!นหัวข้อ "ท่ีไหน" อ่านร่วมกันและสนทนา 
ถึงที่ๆ พระเจาทรงแนะนำให้เราไป: 

มัทธิว 6:6 (สวดไนท่ีลับหรอในห้องส่วนตัว) 
แอลมา 34:26 (สวดลอนวอนในห้องส่วนตัว ในท่ีลับ และแดนทุรกันดารของฟาน) 

เวลาน้ีขอให้เยาวชนหญิงพิจารณาว่า "แดนทุรกันดาร" ส่วนตัวของพวกเธออย่ที่ไหนไดบาง ช่วยพวกเธอใน 
การคิดถึงสถานที่บางแห่งที่พวกเธอสามารถไปเพื่อสำรวมจิตใจไต้เป็นการส่วนตัว 

อธิบายว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงบอกเราดวยว่าเม่ือไรเราจะสวดออนวอน ขอให้เยาวชนหญิงศึกษาจากบัตร 
เชิญเพื่อเรียนรูเวลาที่เหมาะสมเพื่อสวดออนวอนตามที่กล่าวไวในพระคัมภีร์: 
แอลมา 34:21 (สวดออนวอนตอนเข้า กลางวัน และกลางคืน) 
1 เธสะโลนิกา 5:17 (สวดออนวอนโดยไม่หยุด) 

ทำให้เยาวชนหญิงรูสีกประทับใจดวยความจริงที่ว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงม่งหวังและประสงค์ให้พวกเธอติด 
ต่อกับพระองค์เสมอ ต้วยชีวิตที่ชอบธรรมรวมไปถึงการสวดอลนวอนขอบพระทัยพระเจาอย่างสมํ่าเสมอโดยไม่ 

ชวิตเปราะบาง-ดูแลดวยการสวดออนวอน 

โปสเตอร์ แสดงโปสเตอร์: "ชีวิตเป็นส่ิงเปราะบาง ดวยเหตุน้ีจึงควรไต้รับการดูแลดวยการสวดออนวอน" (quoted by 
Harold B. Lee, in Conference Report, Mexico and Central America Area Conference 1972, p. 48) 
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บทท 24 

กระดาน ถามเยาวชนหญิงว่าปีญหา การตัดสินใจ และการส่อลวงใดในชีวิตของพวกเธอที่การลำรวมจิตใจและการ 
สวดอ้อนวอนสามารถให้การดูแลไดอย่างมีประสิทธิภาพมากขน เขียนคำตอบของพวกเธอบนกระดานะ 
การสำรวมจิตใจและการสวดอ้อนวอนจะช่วยใน-

1. การสรางประจักษ์พยาน 

2. การเอาชนะทัศนคติที่ไม่ดี 
3. การปฏิบัติการลดอาหารอย่างมีความหมาย 
4. การต่อตานการปีบบังคับของกลุ่มเพื่อนวัยเดียวกัน 
5. การรักษามาตรฐานของศาสนาจักรฯ 
6. การเผชิญชญหาที่โรงเรียน 
7. การปรับปรุงภาพพจน์ของตน 
8. การรักษาพระวาจาแห่งปีญญา 
9. การพัฒนาอุปนิสัยที่ดี 
10.การเอาชนะความอ่อนแอ 

ขอความท่ียกมา • การสำรวมจิตใจสามารถทำให้การสวดอ้อนวอนของท่านเก่ียวกับปีญหาท่ีเขียนไว้บนกระดานสัมฤทธิผลมากขน 
อย่างไร? 

หลังจากเยาวชนหญิงตอบคำถาม อ่านข้อความต่อไปนี้จากเอ็ลเดอร'บอยด์ เค. แพคเกอร' ซึ่งทำให้คำถาม 
ข้างตนชัดเจนยงขน: 

"เม่ือท่านมีปิญหา แกปีญหาน้ีนในความคิดของท่านก่อน ไตร่ตรองและวิเคราะห์และครุ่นคิดถึงปีญหาน้ีน 
อ่านพระคัมภีร์ สวดอ้อนวอนเกี่ยวกับสิ่งนน... 

"ไตร่ตรองเรื่องนันวันละนิดละหน่อย และอย่าอยู่ในภาวะวิกฤตของการตัดสินใจในเรื่องสำคัญๆ ภายใตั 
อารมณ์ชั่ววูบบ่อยๆ ... 

"ข้าพเจาไดเรียนเมาว่าเวลาที่ดีที่สุดที่จะพยายามจัดการกับปีญหาสำคัญคอ เวลาในยามเชา...กระดานแห่ง 
ความคิดของท่านจะถูกกลบโดยการพักฝอนในยามคาคน จิตใจว้าว่นที่สะสมในแต่ละวันมิได้อยู่ในวิถีของท่าน 
ร่างกายของท่านก็ไดรับการพักผ่อนด้วย นั่นคอเวลาที่จะคิดบางสิ่งอย่างละเอียดรอบคอบและที่จะรับการเปีดเผย 
ส่วนตัว ("Self-reliance," Ensign, Aug. 1975, p. 88) 

บทอจุป 

ชีให้เห็นว่าบัตรเชิญจำนวนมากมี R.S.V.P. (ได้โปรดตอบด้วย) ซึ่งหมายความว่าผูที่ได้รับมันตองตัดสินใจ 
ว่าจะรับคำเชิญหรือไม่ และตองให้คำตลบ ขอให้เยาวชนหญิงโยงไปถึงบัตรเชิญและอ่านคำสัญญา ก่อนทำการ 
ตัดสินใจที่จะรับหรือปฏิเสธคำเชิญให้สำรวมจิตใจและสวดอ้อนวอน ให้พวกเธออ่านแอลมา 37:37 เพ่ือค้นหา 
สัญญาที่พระเจาทรงมอบให้ (พระองค์จะทรงชี้ทางให้พวกเธอเพื่อความดี ทรงดูแลพวกเธอ และยกพวกเธอขื้น 
ในวันสุดทาย) 

ขอให้เยาวชนหญิงพิจารณาคำตอบต่อคำเชิญอย่างจริงจัง อธิบายให้พวกเธอฟิงว่าถ้าพวกเธอยอมรับคำเชิญ 
ให้สวดอ้อนวอนและสำรวมจิตใจ พวกเธอควรให้คำมั่นกับตัวเองที่จะทำโปรแกรมนี้ทุกๆ วัน 
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อ่านโปสเตอร์ซํ้าอีกครง"ชีวิตเป็นสิ่งเปราะบาง ดวยเหตุน้ีจึงควรได้รับการดูแลด้วยการสวดออนวอน" 

ประจักษ์พยาน 

เพลงสวด 

แนะนำให้เยาวชนหญิงดูแลชีวิตของพวกเธอดวยการสวดออนวอน และแสดงประจักษ์พยานถึงคุณค่าของ 
การสวดออนวอนและการสำรวมจิตใจในชีวิตของตัวท่านเอง แบ่งปีนประสบการณ์ของท่านด้วยการสวดออน-
วอน และเชิญเยาวชนหญิงแบ่งปีนประสบการณ์ของพวกเธอด้วย 

จบบททียนโดยให้เยาวชนหญิงท่ีได้รับมอบหมายร้องเพลง "การสวดออนวอนดวงจิตต้องการ" 
(เพลงสวดที่ 67) 
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วันแซบ'ธ 
วัตถุประสงค์ เยาวชนหญิงแต่ละคนจะแสวงหาที่จะปรับปรุงการรักษาวันแซบัข 

การเตรียม 1. นำดินสอและกระดาษให้เยาวชนหญิงแต่ละคน 
2. เตรียมเอกสไรแจกสำหรับเยาวชนหญิงแต่ละคนซ่ึงคลายกับไม่บรรทัดเพ่ือใชวัด อาจมองดูคลายส่ิงน้ี: 

สำ ผรับวัดกิจกรรมวันแซบธ 

มันคอการทำดใช่หรือไม่? มันคอการยกระดับทางวิญญาณใช่หรอไม่? พระเยซูจะทรงทำมันหรือไม่? 
เป้าหมายของข้าพเจ้าะ ที่จะรักษาตัวให้หมดจดจากโลก 

3.มอบหมายเยาวชนหญิงเสนอเรื่องเล่า ข้อพระคัมภีร์ หรือข้อความท่ียกมาตามท่ีพ่านต้องกไร 

ขอแนะนำ 
สำหรับการ 
ดำเนินบทเรียน 
กิจกรรมการเขยน 

เรื่องเล่า 

การเตรียมสำหรับวันแซฟ้ธเพิ่มชุนพรของวันนน 

แจกดินสอและกระดาษแก่เยาวชนหญิงแต่ละคน บอกให้ชนเรียนพับกระดาษตามยาวแบ่งครึ่งเป็นสอง 
คอลัมน์ และเขียนหัวกระดาษของคอลัมน์แรกว่า "ส่ิงท่ีข้าพเจาทำเม่ือวันอาทิตย์ท่ีผ่านมา" กิจกรรมนี้ควรใชเวลา 
ไม่เกินห้านาที ให้พวกเธอเก็บกระดาษไวั!ชในบทเรียนช่วงต่อไป 

อ่านเรื่องเล่าต่อไปนี้: 
"ข้าพเจาจำคำพูดน้ีได 'ข้าพเจาเป็นอะไรไป? ข้าพเจากลัววันอาทิตย์ ข้าพเจาสับสน ข้าพเจาปวดศีรษะ 

ข้าพเจารองไห้ ข้าพเจาโต้เถียงกับบิดามารดา แม่ข้าพเจาจะไปโบสถ์เป็นประจำ แต่ลูเหม่อนว่าข้าพเจามิไดบรรลุ 
สิ่งใดโดยการกระทำดังกล่าวนี้เลย พรทุกประการท่ีสัญญาไวักับเราอยู่ท่ีไหน? ข้าพเจาพยายามรักษาวันแซบัธให้ 
ศักดิสทธ ข้าพเจามิไดไปดูภาพยนตร์หรือซื้อของ ข้าพเจาไปร่วมการประชุม ข้าพเจาเป็นอะไรไป? แลวข้าพเจ้า 
ก็ไดพบว่าข้าพเจาเป็นอะไรไป 

"ข้าพเจ้ารูในใจของข้าพเจาว่าเมื่อข้าพเจาทำการบ้านของโรงเรียนในวันอาทิตย์ หรือดูโทรทัศนํหรือเย็บ 
เส้ือผา หรือแม่แต่ไปเยี่ยมเพื่อนหญิงของข้าพเจ้าและคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่ผู้หญิงคุยกัน นั่นคอข้าพเจ้าไม่ได 
รักษาวันแซบัธให้ศักดิสทธึจริง วันอาทิตย์แทบจะเหม่อนกับวันอื่นๆ 

"และแลวหลังจากบทเรียนเกี่ยวกับวันแซบธ ข้าพเจ้าตัดสินใจที่จะเริ่มเปลี่ยนแปลงบางสิ่ง ข้าพเจ้าตัดสินใจ 
ว่าข้าพเจ้าควรพิจารณาตัวเองให้ดี เม่ือข้าพเจ้าตัดสินใจดังน้ีนข้าพเจ้าก็เต็มเปียมไปดวยการดลใจว่าข้าพเจ้าจะทำ 
อย่างไรเพ่ือทำให้วันน้ีนพิเศษมากข้ืน บทเรียนของเราช้ีแนะว่าเราควรทำรายการของส่ิงท่ีเราสามารถทำให้เสร็จ 
ล่วงหนาเพื่อเตรียมสำหรับวันแซบัธ เม่ือข้าพเจ้าทำรายการแลวส่ิงต่างๆ ก็อยู่ในระเบียบ" 
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การระดมความคิดเป็นกลุ่ม 

การสนทนา 
บนกระดาน 

พระคัมภีร์ 

การสนทนาพระคัมภีร์ 

ข้อความที่ยกมา 
และการสนทนา 

กรณีศึกษา 

ให้เยาวชนหญิงกล่าวถึงรายการที่พวกเธอทำเมื่อเริ่มบทเรียน ถามพวกเธอว่าส่ิงใดในรายการท่ีสามารถทำให้ 
เสร็จในวันเสาร์เพื่อจะทำให้วันอาทิตย์เป็นวันที่พิเศษมากขื้น ชี้ให้เห็นว่าวันอาทิตย์เป็นวันศักดิสทธและว่าเราควร 
ทำการเตรียมที่พิเศษสำหรับวันนี้น แบ่งเยาวชนหญิงออกเป็นกลุ่ม ให้แต่ละกล่มมอบหมายผ้จดบันทึกหน่ึงคน 
มอบคำถามหน่ึงข้อให้แต่ละกลุ่ม และให้พวกเธอระดมความคิดใชเวลาไม่เกินห้านาที รายการกิจกรรมวันอาทิตย์ 
ของพวกเธออาจช่วยในช่วงระดมความคิด 

1. เราควรเตรียมอะไรในวันเสาร์เพื่อทำให้วันอาทิตย์เป็นวันที่พิเศษมากขึน? 
2. เราควรกำจัดกิจกรรมอะไรท่ีเรามักจะทำ,ให้'วันแซบัธเพ่ือทำ,ให้'วันอาทิตย์เป็นวันทาง:วิญญาณมากข้ืน? 
3. เราสามารถเตรียมอะไรได้บางเพื่อจัดเวลาหรือกิจกรรมสำหรับครอบครัวที่จะร่วมกันในวันอาทิตย์? 
ให้ผู้จดบันทึกของแต่ละกลุ่มรายงานความคิดและข้อสรปของกลุ่ม 

• เราอาจได้รับพรใดจากการเตรียมล่วงหนาสำหรับวันแซบัธ? (ความเสิกอิ่มอกอิ่มใจ; การ!ล่วงหนาเกี่ยวกับ 
วันแซบัธ เวลาท่ีจะคิด สำรวมจิตใจ สวดอลนวอน และอ่านพระคัมภีร์; ความผูกพันกับสมาชิกในครอบครัว 
และพระบิดาบนสวรรค์มากขน) เขียนคำตอบบนกระดาน 

ชี้,ให้เห็นว่าเมื่อเรารักษTวันแซบัธให้ศักดึสิทธิ0เราจะได้รับพรสำหรับการเชื่อฟิงพระบัญญัติ'ของพระบิดาบน 
สวรรค์ของเรา ให้เยาวชนหญิงคนหน่ึงอ่านอพยพ 20:8-11 

ความคารวะลูกแสดงออกมาทางคำชุด ความคิด เพอง แอะการกระทำ 
ในคำสอนและพันธสัญญา 59:9-10 บอกเราว่าเราควรไปที่ใดในวันแซบัธ ให้เยาวชนหญิงอ่านข้อเหล่าน้ี 

• เราได้รับบัญชาให้ไปที่ใดในวันแซบัธ? 
ร ทัศนคติของเราควรเป็นเช่นใดเมื่อเราเข้าร่วมการประชุมศีลระสีก? 
• การเข้าร่วมการประชุมเป็นครอบครัวเพิ่มพลังสายใยและความสัมพันธ์แก่ครอบครัวอย่างไร? 

อ่านข้อความที่ยกมาต่อไปนี: 
บ่อยครงเรามานมัสการและถวายการบริจาค1ของเราโดยปราศจากความพยายามที่จะเตรียมภายในตัว,ของ 

เราในระดับความสมบูรณ์เดียวกันกับเสอผ้าอาภรณ์ท่ีเราใส่ภายนอกร่ายกายของเรา" (Robert L. Simpson, ๒ 
Conference Report, Oct 1966, p. 129; or Improvement Era, Dec. 1966, p. 1148) 
• เราสามารถเตรียม "ภายในตัว" ของเราสำหรับวันแซบัธได้อย่างไร? 

เสนอกรณีศกษาต่อไปนี้สำหรับเยาวชนหญิงเพื่อวิเคราะห์และสนทนา: (ช่วยให้เยาวชนหญิงเข้าใจว่ามีวิธี 
ต่างๆ มากมายท่ีจะรักษาวันแซบัธให้ศักดสิทธิหรือท่ีจะไม่ลมเหลวในการกระทำดังกล่าว) 

1. เฮเลนกับเชอร่'ล่ีหลบเข้าไปน่ังแถวหลังขณะเดียวกับท่ีอธิการประกาศผ้สวดออนวอนเปีด พวกเขายังคงก^ะซบ 
กระซาบกันระหว่างพิธีนมัสการและเขียนข้อความสนๆ ส่งให้กัน 
• การกระทำของเฮเลนกับเชอร'ล่ีอาจรผลกระทบอย่างไรต่อการนมัสการของผ้ท่ีอยู่รอบๆ พวกเขา? 

2. ระหว่างเพลงสวดศีลระสีก เอมิล่ีน่ังลงท่ีเกาอ้ีอย่างหงอยเหงา ปีดตา และถอหนังสือเพลงท่ีปีดอยู่โดยไม่ได้ 
รองเพลงตาม 
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• เนื้อรองและทำนองของเพลงสวดเพิ่มวิญญาณของการประชุมอย่างไร? 

3. ซูนั่งข้างแมรี่ระหว่างพิธีนมัสการ ขณะให้พรศีลระลึกและส่งผ่านไปยังสมาชิก ความคิดของซอยู่ท่ีภาพยนตร์ 
ที่เธอดูเมื่อวันก่อน เธอสะดงตกใจเม่ือแมร่ีสะกิดให้เธอรับส่วนศีลระลึก 

• พ่านจะเปรยบความคารวะที่ปรากฏออกมาภายนอกของซูกับความเสิกภายในของเธออย่างไร? 
• เยาวชนหญิงแต่ละคนสามารถทำอะไรได้บางในระหว่างศีลระลึก เพ่ือให้เป็นการนมัสการท่ีมีความหมาย 

มากขื้น? 

4. เทอร์รี่ฟงอธการให้โอวาทอย่างตงใจ เขากำลังพูดเร่ืองการกลับใจและเธอรูสีกถึงความรูสืกสงบสันติว่าส่ิงน้ี 
เป็นส่วนที่สวยงามของพระกิตติคุณโดยแท 

• เทอร์รแสดงให้เห็นทัศนคติแห่งความคารวะอย่างไร? 
• บุคคลสามารถรับพรใดเมื่อเขามีทัศนคติแห่งความคารวะ? 

5. อีเลนลูกเชิญให้ไปเยี่ยมบานของคาเรนเพื่อฟ้งเทปเพลงใหม่ยอดนิยม เธอได้ข่าวว่าแอนเพื่อนอีกคนหนึ่งป่วย 
และจำได้ว่าเธอได้ช่วยมารดาของเธอทำคุกกี้ในวันเสาร์ เธอจึงตัดสินใจจะนำคุกกี้ไปเยี่ยมแอนแทน 

• การกระทำของอีเลนสะทอนให้เห็นถึงทัศนคติแห่งความคารวะอย่างไร? 
• เธอจะสูญเสียความเสืกแห่งความคารวะอย่างไรถาเธอไปบ้านของคาเรน? 

สรุปย่อโดยบอกว่าเราสามารถนมัสการโดยผ่านทางคำพูด ความคิดที่ดี เพลงทางวิญญาณ และการกระทำท่ี 
ดี ชแนะ-ว่าการนมัสการคอการดำรงอยู่และการกระทำการเช่ือฟงพระบิดาบนสวรรค์ของเรา 

ข้อความที่ยกมา อ่านข้อความของประธานเบ็นสัน: 

"จุดประสงค์ของวันแซบัธคอเพ่ือยกระดับทางวิญญาณ เพ่ือต่อพันธสัญญาของเราใหม่ เพ่ือนมัสการ เพื่อพัก 
ผ่อน เพ่ือสวดอ้อนวอน มันเป็นเพื่อจุดประสงค์ของการป้อนอาหารทางวิญญาณ ซึ่งเราอาจรักษาตนให้หมดจด 
จากโลกได้โดยการเช่ือทัเงพระบัญชาของพระผู้เป็นเจา" (Era Taft Benson, God, Family, Country: Our 
Three Great Loyalties [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1974], pp. 10-14) 

เราควรประเมินกิจกรรมวันแซบัธของเรา 

การสนทนา • เรารูได้อย่างไรว่าจะทำสิ่งใดและไม่ทำสิ่งใดในวันแซบัธ? 
• พ่านพอใจรายการที่ทำได้และทำไม่ได้ไนวันแซบัธนี้หรือไม่? 

อธิบายว่าชาวยิวโบราณไม่ทำตามแนวทางที่พวกเขาได้รับที่จะรักษาวันแซบัธให้ศักดสิทธิ0' เพื่อช่วยพวกเขา 
เถึงสิ่งเฉพาะเจาะจงที่พวกเขาสามารถทำได้และไม่ได้ จึงมีกฎอันเคร่งครัดของรับบาย (rabbi) ขื้น กฎเหส่าน้ี 
บางอย่างเขียนไวัข้างล่าง: 

1. "เง่ือนบางประเภทถูกกำหนดไวัว่าให้ผูกหรือให้คลายได้ และเงื่อนบางอย่างก็คลายได้ถาหากว่าคลายด้วยการใช 
เพียงมือข้างเดียว 

2. "ตองไม่ดับไฟหรือจุดไฟ 
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ขอความท่ียกมา 

การประเมินผลส่วนบุคคล 

การน่าเสนอของคร 

ข้อความที่ยกมา 

3. "กำหนดให้เดินทางได้ในระยะไม่เกินหน่ึงไมล' ระยะทางน้ีซ่ึงเป็นท่ีรูจักกันว่าคอ 'รายการเดินทางของวัน 
แซบ'ธ, ถูกกำหนดขื้นโดยการวัดระยะทางจากแทเบอร์นาเคิลที่ใชระหว่างเวลาของโมเสสไปสิงเตนท์ของค่าย 
พักที่ไกลชุด และกลับมาอีกครง ถาคนหน่ึงเดินทางไกลกว่าระยะน้ี เขากำลังทำงานและด้วยเหตุน้ีจึงอยู่ภายใต้ 
บาป" ("Is It Lawful to Do Good on the Sabbath,"New Testament Daily Teacher Manual [semi 
nary manual, 1980-81], p. 97) 

4. มีคำถามด้วยเกี่ยวกับว่าบคคลหนึ่งควรรับประทานไข่ที่ออกมาในวันแซบัธ^ากไกํซึ่งไม่รูจักภป็พรื0 ไม่ อาจารย์ 
ชาวยิวคนหนึ่งบอกว่าได้ อีกคนบอกว่าไม่ได้ (See Albert E. Bailey, Daily Life in Bible Times [New 
York: Charles Scribner's Sons, 1943], p. 255) 

อธิบายว่าเราได้รับคำแนะนำยุคชุดทายมิใชํข้อบังคับเกี่ยวกับวันแซบัธ 

"ในยุคของเราน้ี พระเจาทรงเน์นหนักไปที่การรักษาวันแซนัข.... 

"เพราะเหตุว่าเราอยู่ในสังคมท่ีละเมิดวันแซบัข เราต้อง...อยู่ในโลกแต่ไม่เป็นของโลก.... 

"เราตองไม่ซ้ือของในวันแซบัข จะไม่มีการซื้อของในเมืองแห่งไซอันในวันแซนัธ 

"เราต้องไม่เข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ไม่ตกปลาหรือลำสัตว์ในวันแซบัธ 
"ถาเรามีความตงใจจริง...เราจะดำรงชีวิตในวันแซบัธภายในกรอบของคำแนะนำที่พระเจาประทานไวใน-

พระคัมภีร์คำสอนและพันธสัญญา" (Marion G. Romney, in Conference Report, Apr. 1974, pp. 116 
17; or Ensign, May 1974, p. 80) 

• ตามท่ีคำสอนและพันธสัญญา 59:9 กลำวไว จุดประสงค์หลักประการหนึ่งของวันแซนัธสืออะไร? (เพื่อรักษา 
ตัวเราให้หมดจดจากโลก) 
• เราสามารถตัดสินได้อย่างไรว่ากิจกรรมนนจะรักษาตัวเราให้หมดจดจากโลกหรือไม่? 

เขียนคำถามต่อไปน้ีบนกระดาน และให้เยาวชนหญิงเขียนคำถามเหล่านีลงในคอลัมน์ขวามือของกระดาษะ 

1. กิจกรรมนี้นเป็นการกระทำในสิ่งที่ดีหรือไม่? 
2. มันยกระดับทางวิญญาณหรือไม่? 
3. พระเยซูจะทรงกระทำมันหรือไม่? 
ให้เยาวชนหญิงแต่ละคนประเมินกิจกรรมต่างๆ ที่เธอมักจะทำในวันอาทิตย์โดยการตอบคำถามสามข้อนี 

แนวทางเหลำนี้ได้ให้มาตราวัดเพื่อช่วยเราตัดสินใจว่ากิจกรรมนี้นๆ เหมาะสมสำหรับวันแซบัธหรือไม่ วิธี 
การวัดดังกล่าวต้องการการพิจารณาอย่างรอบคอบมากกว่าการให้กฎหนึ่งสำหรับทุกสถานการณ์ ถาเราระลึก 
อยู่เสมอ ถึงจุดประสงค์ของวันแซบัธและเป้าหมายของเราที่จะยังคงหมดจดจากโลกแลว เราจะสามารถควบคุม 
กิจกรรมต่างๆ ของวันแซบัธของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ืน 

หลังจากเยาวชนหญิงสนทนาแนวคิดสามประการน้ีแลว อ่านข้อความต่อไปนี้ของผูนำคนหนึ่งของศาสนา-
จักรฯ ของเราะ 

"ไม่ว่าท่ีบานหรือท่ีโบสถ์ ความคิดและการกระทำของทำนควรจะสอดคลองกับวิญญาณและจุดประสงค์ของ 
วันแซบัธเสมอ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสันทนาการถึงแฟ้นบางครงอาจเหมาะสมที่จะเป็นเป้าหมายที่จำเป็น 
แต่มิได้ทำให้เติบโตทางวิญญาณ สถานท่ีดังกล่าวจะไม่ทำให้ทำน 'หมดจดจากโลก' แต่จะปฏิเสธท่านจาก 
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'ความสมบูรณ์ของแผ่นดินโลก' ตามที่สัญญาไวักับบรรดาผู้ที่ทำตามกฎของวันแซบธ ฟานผู้ทำการล่วงละเมิด 
วันแซบัขจนเป็นนิสัย โดยลมเหลวท่ีจะ •รักษามันให้ศักดิสทธ: ฟานกำลังสูญเสียจิตวิญญาณที่เต็มไปด้วยความ 
ปีติยินดีเพื่อแลกเปลี่ยนกับปลอกเข็มที่เต็มไปด้วยความพึงพอใจ พ่านกำลังให้ความใส่ใจมากเกินไปกับความ 
ปรารถนาทางกายภาพของพ่านโดยให้ความสมบูรณ์ทางวิญญาณของพ่านเป็นเคร่ืองสังเๆย" (Harold ๖. Lee, 
Descisions For Succssful Living [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1973}, pp. 147-48) 

เอกสารแจก แจกไมบรรทัดกระดาษแก่เยาวชนหญิงแต่ละคน และกระตุนแต่ละคนให้รักษาวันแซบัธอย่างเต็มที่ยิ่งขน 
โดยใชแนวทางสามขอนี้ประเมินกิจกรรมต่างๆแสดงประจักษ์พยานของพ่านถึงความสำคัญและพรของการรักษา 
วันแซบัธให้ค้กดิสทข 
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ประจักษ์พยาน 

วัตถุประสงค์ เยาวชนหญิงแต่ละคนจะรูวธีท่ีได้มาซ่ึงประจักษ์พยาน ทำให้ประจักษ์พยานเข้มแข็งและแบ่งปีนประจักษ์พยาน 
ของเธอ 

การเตรยม 1. นำเมล็ดพืชและพืชที่เพาะในกระถางมา 

2. ทำโปสเตอร์ซึ่งมีคำจำกัดความต่อไปนี้: 

ประจักษ์พยานคอความเที่แน่ชัดที่ได้รับจากพระวิญญาณบริสทธิวา-
ก.พระเยซูเป็นพระบุตรของพระผูเป็นเจาและเปีนพระผูชํวยให้รอดของโลก 
ข.โจเซฟสมิธเป็นศาสดาของพระผูเปีนเจาที่ได้ฟินฟูพระกิตติคุณ 
ค.ศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชนยูคสุดทายเป็นศาสนาจักรฯ ที่แทจริงเพียงแห่งเดียวและนำโดย 

ศาสดาในยุคปีจจุบัน 
3. เขียนข้ออางอิงพระคัมภีร์แต่ละข้อในกระดาษแต่ละแผ่นะ 

แอลมา 32:27; คำสอนและพันธสัญญา 11:22; โมโรไน 10:4; ยอห์น 7:17; แอลมา 5:46 
4. มอบหมายเยาวชนหญิงเสนอเร่ืองเล่า ข้อพระคัมภร ์ หรอข้อความท่ียกมาตามท่ีทำนตองการ 

บทนำ 

แสดงเมล็ดพืชและพืชที่เพาะในกระถางให้ชนเรียนด 

• สองส่ิงน้ีมีความสัมพันธ์กันอย่างไร? 
• เพื่อว่าเมล็ดจะเติบโตเป็นตน จะตองเกิดส่ิงใด? 

อธิบายว่าในพระคัมภีร์มอรมอน แอลมาเปรียบเทียบเมล็ดพืชกับส่ิงหน่ึงขอให้เยาวชนหญิงอ่านแอลมา 32: 
27-28 เพ่ือคนหาว่าการเปรียบเทียบน้ีนคออะไร (พระคำของพระผูเป็นเจา) 
• เราเรียกความเสีงความจริงแทของพระกิตติคุณว่าอะไร? (ประจักษ์พยาน) 

แสดงโปสเตอร์ท่ีมีคำจำกัดความของค0าว่าประจักษ์พยาน (ด "การเตรียม") และให้เยาวชนหญิงคนหน่ึงอ่าน 
ออกเสียง อธิบายว่าหากปราศจากองคประกอบท่ีสำคัญท่ีสุดข้อหน่ึงข้อใดของประจักษ์พยานแลว ประจักษ์พยาน 
ของเราจะไม่สมบูรณ์ ติดโปสเตอร์แสดงไวตลอดบทเรียน (See Bruce R. McConkie, in Conference 
Report, La Paz Bolivia Area Conference 1977, p. 7) 

เยาวชนหญิงแต่อะคนสามารถไดรับประจักษ์พยานส่วนบุคคอ 

พระคัมภีร์ อธิบายว่าแอลมาคนเดียวกันนี ้ ผูที่ได้เปรียบเทียบการไดรับประจักษ์พยานกับการเจริญเติบโตของเมล็ดพืช 
มีประจักษ์พยานที่เข้มแข็งของเขาเอง แมว่าแอลมาจะเห็นเทพเม่ือยังเป็นชายหนุ่ม (แอลมา 27:8-15) เขาก็ตอง 
มาส่ความรูด้วยตัวเขาเองว่าพระกิตติอุณความเป็นจริง 

ขอแนะน0ไ 
สำหรับการ 
ด0าเนินบทเรียน 
อุปกรณ์บทเรียน และ 
การสนทนาพระคัมภีร์ 

โปสเตอร์และ 
การสนทนา 
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คำถามให้คิด 

ขอความท่ียกมา 
และการสนทนา 

กิจกรรมพระคัมภีร์ 
และการสนทนา 

ให้เยาวชนหญิงคนหน่ึงอ่านออกเสียงใน แอลมา 5:45-46 
• แอลมามาสู่ความรูด้วยตัวเขาเองอย่างไร? 

อธิบายว่าไม่มีใครเกิดมาพรอมกับประจักษ์พยานและว่าการได้มาซึ่งประจักษ์พยานสำหรับคนจำนวนมาก 
ได้เริ่มตนอย่างจริงจังขณะที่พวกเขาอย่ในวัยเดียวกับเยาวชนหญิงในชนเรียนของท่าน 

• ท่านมีประจักษ์พยานของพระกิตติคุณตามที่อธิบายไวั!นโปสเตอร์หรอไม่? 
• ท่านสามารถพูดได้อย่างซื่อตรง เช่นเดียวกับที่แอลมาพูดหรอไม่ว่า "ข้าพเจ้า f ด ้ ว ย เ อ 4 ๆ . 
• ถาท่านยังไม่มีประจักษ์พยาน ท่านเคยสงสัยหรอไม่ว่าท่านสามารถได้มันมาอย่างไร? 

ประธานสเปนเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบอลล่กล่าวว่าทุกคนสามารถได้รับประจักษ์พยาน: 

"เราสามารถได้รับการยืนยันท่ีแน่ชัดสีงความจริงแท่'ของพระผู้เปีนเจ้าพระบุคคล; ชีวิตที่ยังคงดำรงอยู่ของ 
พระคริสต์...; ความศักดิสทธิของการฟืนฟูโดยผ่านโจเซฟ สรธ.... สิ่งเหล่านี้สามารถเปีนที่เได้โดยบุคคลที่มี 
ความรับผิดชอบทุกคนอย่างชัดเจนเท่ากับความรูที่ว่าพระอาทิตย์ฉายแสง ความล้มเหลวท่ีจะได้รับความรูน้ีสือการ 
ยอมรับที่ว่าคนๆ นี้นมิได้ยอมลงทุน" (Faith Precedes the Miracle [Salt Lake City: Deseret Book Co., 
1972], pp. 13-14) 

• บุคคลคนหนึ่งตองทำอะไร "เพ่ือจ่ายราคา" ตามท่ีประธานคิมบอลล์แนะนำ? (ทำให้ได้รับความรู-ประจักษ์ 
พยาน-สิงพระผู้เปีนเจ้า พระเยซคริสต์ โจเซฟ สรธและการฟืนฟู) 

ในพระคัมภีร์เราพบอะไรท่ีศาสดาคนอ่ืนๆ ได้กล่าวไวัที่เราตองทำเพื่อจ่ายราคาของการได้รับประจักษ์พยาน 

แจกแผ่นกระดาษที่มีข้ออางอิงพระคัมภีร์ แอลมา 32:27 คำสอนและพันธสัญญา 11:22 โมโรไน 10:4 
ยอห์น 7:17 และ แอลมา 5:46 ถาชนเรียนมีนักเรียนมากพอ แบ่งเยาวชนหญิงออกเปีนส่ีหรือห้ากล่ม ถามี 
นักเรียนนอยให้พวกเธอทำคนเดียวหรือเป็นคู่ๆ หลังจากพวกเธออ่านพระคัมภีร์ท่ีได้รับมอบหมายแล้ว ถามแต่ละ 
กลุ่มด้วยคำถามต่อไปนี้: 

• ตามพระคัมภีร์ท่ีท่านอ่าน อะไรสือสํวนหน่ึงของราคาของการได้รับประจักษ์พยาน? 

เมื่อได้คำตอบแล้ว เขียนคำตอบและข้อลางอิงพระคัมภีร์บนกระดาน และสนทนาว่าแต่ละคนจะสามารถช่วย 
ในการได้รับประจักษ์พยานอย่างไร? 

ปรารถนา ที่จะ!ชื่อ (นอลมา 32:27) 
ศก y า พระคัมภร์นละคำของศาสดาในยุคปิจจุบัน 

(ค.พ.ท:22) 
สวดร'อนวอน ส์วยเจตนานใ?จริง (โมโรไน 10:4) 
ดำรงชวิฅ ตามหลักธรรมพระกิตติคุณ (ยอห์น 7:17) 
อดอาหาร และสวด&)นวอน (นอลมา 5:46) 

หมายเหตุ: คงข้อความเหล่าน้ีไวับนกระดานเพราะจะกล่าวอางสีงอีกครงในบทเรียน 

• หลังจากท่านจ่ายราคาแห่งความปรารถนา การศึกษา การสวดออนวอน การดำรงชีวิตอย่างชอบธรรมและการ 
อดอาหารแล้ว ท่านตองได้รับอะไรเพื่อทำให้กระบวนการของการได้รับประจักษ์พยานสมบูรณ์? 
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เรองเล่าและ 
การสนทนา 

ถ้าเยาวชนหญิงไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้อย่างลูกตอง ให้พวกเธออ่านโมโรไน 10:4 

ไม่ว่าประจักษ์พยานจะเกิดขื้นอย่างรวดเร็วหรือค่อยเป็นค่อยไป ประจักษ์พยานทงหมดก็มาโดยผ่านพลัง 
อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธ ประจักษ์พยานมาสู่ผู้คนที่แตกต่างกันในวิธีที่ต่างกันออกไป แต่ได้บรรยายไว 
บ่อยครงว่าเป็นความเสีกที่ไหมอย่ในใจของเราหรือความคิดในใจของเรา (ดู ค.พ. 8:2-3; 9:8; ลูกา 24:32) 

ขอความท่ียกมา "พยานที่เห็นประจักษ์ด้วยตาไม่เพียงพอ แมแต่พยานและประจักษ์พยานของอัครสาวกแต่โบราณก็ยังตอง 
ถูกหยั่งรากในประจักษ์พยานของพระวิญญาณบริสุทธ ศาสดาได้บอกเราว่าพยานของพระวิญญาณบริสุทธิทาให้ 
เกิดความติดตรึงใจในวิญญาณของเรา ซึ่งรความหมายลึกซื้งมากกว่า 'การมาเยือนของเทพ," (Dallin H. Oaks, 
in Conference Report, Oct 1990, p. 36; or Ensign, Nov. 1990, p. 30) 

ประจักษ์พยานส่วนตัวนำรางวัอทึ่ยิ่งใหญมาให 

เมื่อเยาวชนหญิงได้รับประจักษ์พยานแลว ประจักษ์พยานน้ีนจะนำพรต่างๆ มาสู่ชีวิตของเธอ ขณะท่ีท่าน 
อ่านเรื่องเล่านี้เกี่ยวกับหญิงสาวที่อายุเท่าๆ กับพวกเธอ ขอให้พวกเธอจำแนกพรที่เกิดขนจากประจักษ์พยานของ 
หญิงน้ีนในพระกิตติคุณ 

"เสือนพฤษภาคม 1972 จูลึ่ [หวาง] กำลังเดินไปตามถนนในเมืองเกาเฉียง ไตหวัน ขณะน้ีนเธอมองเห็น 
ชาวต่างชาติสองคนกำลังแจกกระดาษให้แก,ทุกคนท่ีเดินผ่าน เธอรับกระดาษมาแผ่นหนึ่ง และไม่นานนักก็พบว่า 
มันเป็นขำวสารสนๆ ของการฟืนฟูพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์...จูล่ีได้ศึกษาคำสอนของพระกิตติคุณอย่างละ 
เอียด และเธอถูกพระวิญญาณบังคับให้เรียน!เกี่ยวกับการฟืนฟู เธอส่งนามบัตรกลับไปและมีเอ็ลเดอร์มาเยี่ยม 
เกือบทันทีหลังจากน้ีน เธอรูว่าพระกิตติคุณจริง1ในทันทีหลังจากท่ีไดยน และเธอปรารถนาท่ีจะรับบัพติศมา 

"บิดา1ของจูล่ี [ผู้ซึ่งเป็นบาทหลวงของศาสนาของพวกเขา] ไม่สามารถเขาใจคำขอของเธอได้.... ถึงกระนัน 
ก็ดี เม่ือจูล่ีเล่าให้เขาฟ้งมากข้ืนเก่ียวกับศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชนยุคสดทัาย เขาก็ยอมรับขำวการ 
ฟืนฟ่นัน 

"วันอาทิตย์ท่ี 1 เสือนเมษายน 1973 จูลี่ไปโบสถ์เกาเฉียงพ?อมกับบิดามารดาและสมาชิกอีก 62 คน ของ 
ศาสนาจักรเขงเหลียว วันนี้นจูลี่ยนรองไห้เมื่อเธอเห็นบิดาและมารดาของเธอรับบัพติศมา....เธอเปียมลนไปด้วย 
ความปีติยินดีเมื่อเธอเห็นผู้คนมากกว่า 48 คนที่เธอรักสุดชีวิตเขาสู่นาแห่งบัพติศมาด้วย 

"...โดยผ่านทางความเข้มแข็งความกลาหาญ และประจักษ์พยานของหญิงสาววัยสิบห้าปีหน่ึงคน ทังกลุ่ม 
ลูกนำเข้ามาสู่ศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์" (Malan R. Jackson, "Julie Wang," New Era, June 1973, 
p. 7) 

• ประจักษ์พยานของจูลี่นำพรใดมาสู่ชีวิตของเธอและชีวิตของผู้อื่น? 

อธิบายว่าผลกระทบอื่นๆ ที่เป็นส่วนตัวของประจักษ์พยานได้รับเปิดเผยในเหตุการณ์นี้จากชีวิตของผู้เปลี่ยน 
ใจเล่ือมใสท่ีอายุยังนอย จงฟิงพรท่ีประจักษ์พยานได้นำมาสู่ชีวิตของเธอ 

เร่ืองเล่าและ 
การสนทนา 

"ข้าพเจาเพิ่งจะรับบัพติศมาไม่นานก่อนที่ข้าพเจาจะพบว่าตองเข้ารับการผ่าตัด เม่ือเพ่ือนคนหน่ึงท่ีมิได้เป็น 
สมาชิกมาเยี่ยมข้าพเจาที่โรงพยาบาล ข้าพเจาบอกเธอว่าข้าพเจาได้รับบัพติศมาเข้าในศาสนาจักรฯ แลว เธอตอบ 
โดยบอกข้าพเจาว่าที่ข้าพเจาอยู่ในโรงพยาบาลเพราะข้าพเจาเข้าร่วมศาสนาจักรฯ ที่ไม่เชื่อในพระคริสต์ ข้าพเจา 
เสีกตกตะสีงที่เธอขาดความ!เกี่ยวกับศาสนาจักรฯ ทงๆ ที่เธออาศัยอยู่ทำมกลางเหล่าสมาชิกมาหลายปี 
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"ขาพเจาไม่เคยแสดงประจักษ์พยานมาก่อนแต่ข้าพเจ้าเสีกว่าจำเป็นที่จะต์องทำอย่างนี้นในชั่วเวลานี้ 
ข้าพเจ้าบอกเธอว่าเราสักการะพระเยซูคริสต์และว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า ว่าโจเซฟ สรธ 
เป็นศาสดาของพระผู้เป็นเจ้าและว่าศาสนาจักรฯยังคงได้รับการเปีดเผยอย่ในทุกวันนี้ 

"ข้าพเจ้ารได้ทำให้เพื่อนคิดว่าเธอควรเข้าร่วมศาสนาจักรฯ แต่จากประสบการณ์นี้นทำให้ข้าพเจ้าเสึกถึง 
พลังภายในท่ียากจะบรรยาย พลังนี้ช่วยเหลอข้าพเจ้าในช่วงเวลาพักฟืน และเป็นแหล่งแห่งการปลอบประโลม 
ที่ยิ่งใหญ่นับแต่นี้นมา" 
• การแสดงประจักษ์พยานของท่านเองรผลดีต่อท่านอย่างไร? 
• เหตุใดการเ0สดงประจักษ์พยานของท่านนำพลังภายในและการปลอบประโลมมาสู่ท่าน? 

ประจักษ์พยานของครู บอกชน;รียนว่าเยาวชนหญิงทุกคนที่เต็มใจที่จะลงทุนเพื่อได้ประจักษ์พยานของตนเองสามารถได้รับ 
ประจักษ์พยานและพรท่ีมาพรอมกับประจักษ์พยานน้ีน 

ควรทำใหประจักษ์พยานเข็มแข็งแอะแบ่งฟ้นมัน!?เนประจำ 

อุปกรณ์'บทเรียน 
และการสนทนา 

ข้อความที่ยกมา 
และการสนทนา 

• เมื่อเยาวชนหญิงรประจักษ์พยานในพระกิตติคุณแล'ว เธอสามารถได้รับการประกันหรือไม่ว่าประจักษ์พยาน 
ของเธอจะยังคงอย่กัมเธอเสมอ? 
แสดงตนฟืชให้เยาวชนหญิงดู 

• พชตนนี้เปรียบเทียบได้กับประจักษ์พยานของเยาวชนหญิงอย่างไร? (ทงสองตองการการบำรุงเลี้ยงอย่เสมอ) 
• อะไรเกิดขื้นกับประจักษ์พยานถารได้รับการดูแลอย่างถูกตอง? 
• อะไรอาจเป็นเหตุผลสำหรับเยาวชนหญิงในการสูญเสียประจักษ์พยานของเธอ? (คำตอบที่เป็นได้:ลมเหลวที่จะ 
รักษาวันแซบัธให้ศักดิสทธ ละเลยการสวดออนวอนและการศึกษาพระกิตติคุณ วางสิ่งทางโลกเหนือสิ่งทางวิญ-
ญาณ การละเรดพระวาจาแห่งปีญญา) 

• ถาเรายังคงรดนี้าและดูแลตนไม่นี้อะไรจะเกิดขื้น? 
ประจักษ์พยานก็เหม่อนกัน 

• เราสามารถดำรงไวัซึ่งประจักษ์พยานอันเข้มแข็งได้อย่างไร? 

ระหว่างบทเรียนช่วงนี้กล่าวโยงถึงสิ่งที่เขียนไวับนกระดาน และช่วยให้เยาวชนหญิงเข้าใจว่าการทำสิ่งที่ 
ทำให้เกิดประจักษ์พยานอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้ประจักษ์พยานของพวกเธอเข้มแข็งขนด้วย 
อธิบายว่าวิธีหนึ่งที่จะทำให้ประจักษ์พยานของท่านเข้มแข็งขื้นคือแสดงประจักษ์พยาน 

เอ็ลเดอรกอร่ดอน ปี. ฮิงค์ลียบอกเราว่า "ทันทีท ี ่ เราได้ร ับประจักษ์พยานมันกลับเป็นของเราที ่จะ 
แสดงประจักษ์พยานน้ีนต่อผู้อ่ืน" (in Conference Report, Seoul Korea Area Conference 1975, p. 12; 
italics added) 
• ทำไมจึงเป็น "ข้อผูกมัด" ของเราท่ีจะแสดงประจักษ์พยาน? (ดู ค.พ. 88:81) 
• การประชุมหน่ึงการประชุมการประชุมพิธีศีลระสีกส่ีการประชุมของศาสนาจักรฯ คอการประชุมแสดงประจักษ์ 
พยาน ท่านคิดว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้น? 
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เร่ืองเล่า 

คำถามให้คิด 

ประจักษ์พยานของครู 

• ท่านเสีกอย่างไรเมื่อมีบางคนแสดงประจักษ์พยานอันเขมแข็งถึงพระกิตติคุณ? 
• สิ่งนี้นมีผลต่อประจักษ์พยานของท่านอย่างไร? 

อธิบายว่าประจักษ์พยานของเราจะกลับเข้มแข็งขื้นเมื่อเราแสดงประจักษ์พยานและเมื่อเราฟิงประจักษ์พยาน 
ของผู้อื่น 
เยาวชนหญิงคนหน่ึงได้รับประสบการณ์น้ีเม่ือแสดงประจักษ์พยานของเธอะ 

"มันเป็นเรื่องตลกที่ประจักษ์พยานเติบโตอย่างรวดเร็วเมื่อเราแบ่งปีน ข้าพเจาเกิดและถูกเลี้ยงในศาสนา-
จักรฯ และได้พยายามอย่างดีที่สดที่จะเชื่อฟิงคำสอนของศาสนาจักรฯเสมอมา ข้าพเจาเชื่อว่าข้าพเจารประ 
จักษ์พยานที่เข้มแข็งเช่นเดียวกับที่คนอื่นร แต่ข้าพเจาไม่เคยแสดงประจักษ์พยานเลย แน่นอนว่าเพ่ือนสนิทของ 
ข้าพเจา!ถึงความเชื่อของข้าพเจาแต่มันก็แค่นน 

"แต่แลววันหนึ่งข้าพเจากำลังนั่งอยู่ในชนเซมินารี เมื่อข้าพเจาเป็นหนึ่งในสามคนที่ถูกเรียกขึนมาแสดง 
ประจักษ์พยาน ข้าพเจาตกใจมากและกลัวจนจะตายอยู่แลว เมื่อถึงตาของข้าพเจา ข้าพเจาเพียงแต่ยืนอยู่ไม่!ว่า 
จะพูดอะไรและต่อมาก็เร่ิมมีเสียงเปล่งออกมา ข้าพเจาระบายความในใจออกมา ข้าพเจาแสดงประจักษ์พยานว่า 
พระเยซูคอพระคริสต์ ว่าศาสนาจักรฯนี้แท่'จริงและว่าโจเซฟ สมิธเป็นศาสดาของพระผู้เป็นเจาและเป็นประธาน 
ของศาสนาจักรฯ ในทุกวันน้ี 

"เมื่อข้าพเจาพูดจบ ข้าพเจา!สึกพิเศษและอบลุ่นภายใน ประจักษ์พยานของข้าพเจาได้เติบโตขื้น ข้าพเจา 
!สึกอย่างนี้น มันเป็นเหมือนกับการแ!าลูดอกไมัเติบโตในการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วในภาพยนตร์วิทยาศาสตร์" 

กล่าวโยงถึงโปสเตอร์และอธิบายว่าประจักษ์พยานของหญิงสาวคนน้ีได้รวมเอาสาระสำคัญทงหมดท่ีเอลเดอร์ 
แมคคองคีกล่าวถึง 

• ประจักษ์พยานของท่านเข้มแข็งเพียงใด? 
• ท่านกำลังทำอะไรเพื่อทำให้ประจักษ์พยานของท่านเข้มแข็ง? 
• ครงสุดท้ายที่ท่านแสดงประจักษ์พยานคือเมื่อใด? 

ถาท่าน!สึกลูกกระตุนให้แสดงประจักษ์พยานแก,เยาวชนหญิง แสดงความเช่ือม่ันว่าเยาวชนหญิงแต่ละคน 
สามารถ!ด้วยตนเองได้ว่าพระเยซูคือพระคริสต์ ว่าโจเซฟ สมิธเป็นศาสดา ว่าศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่ง 
สิทธิชนยุคสุดท้ายเป็นศาสนาจักรที่แท้จริงเพียงแห่งเดียวในปีจจุบัน และว่าศาสดาท่ียังมีชีวิตอยู่นำทางเราใน 
ทุกวันนี้ กระตนเยาวชนหญิงแต่ละคนให้แสดงประจักษ์พยานของเธอภายในเดอนถัดไป 
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ศึกษาพระคัมภีร์ 
วัตถุประสงค์ เยาวชนหญิงแต่ละคนจะมีความปรารถนาเพิ่มมากขื้นที่จะศึกษาพระคัมภีร์เปึนประจำทุกวัน 

การเตรียม 1. นำดินสอและกระดาษมาให้แก่เยาวชนหญิงแต่ละคน 

2. เตรียมส่ิงของหน่ึงอย่างหรือมากกว่าน้ีนตามท่ีบอกไวไนบทนำ 
3. เขียนข้ออางองพระคัมภีร์แต่ละข้อบนบัตรดัชนี หรือ แผ่นกระดาษและใส่ไวัในภาชนะ ถ่ายสำเนาบัตรตามตอง 

การเพื่อจะแจกให้เยาวชนหญิงอย่างน้อยที่สุดคนละหนึ่งใบ 
มัทธิว 18:15 
2 นีไฟ 32:9 
คำสอนและพันขสัญญา 121:7-8 
ยากอบ 1:5-6 

4. ทำที่คั่นหนังสือให้แก่เยาวชนหญิงแต่ละคนตามแบบที่ให้ไวไนตอนทายของบทเรียน (ควรใชกระดาษแข็ง 
หากเป็นไปได้) 

5. ขอให้สมาชิกชนเรียนสองหรือสามคนท่ีมาชนเรียน เตรียมท่ีจะแบ่งปีนข้อพระคัมภีร์ท่ีตนชอบมาล่วงหน้าหน่ึง 
สัปดาห์ และอธิบายว่าทำไมพระคัมภีร์ข้อน้ีนจึงพิเศษสำหรับพวกเธอ 

6. ทางเลอก: มอบหมายเยาวชนหญิงคนหน่ึงเสนอ "การไตร่ตรองมิใช่เป็นเร่ืองไรสาระ" 

บทนำ 

แสดงส่ิงของต่อไปนีหน่ึงอย่างหรือมากกว่าน้ีน: อาหารกระป้องท่ีไม่มีฉลาก ขวดของเหลวท่ีไม่มีฉลาก แบบ 
เส้ือท่ีไม่มีคำแนะนำ หรือสูตรลาหารท่ีไม่มีคำแนะนำ ชี้มาว่าอะไรที่ขาดหายไปจากสิ่งของแต่ละอย่าง 

• สิ่งของเหล่านี้มีคำเพียงใดในสภาพที่เป็นอย่ของมัน? 
• ท่าน?วิธีที่จะใชสิ่งของเหล่านี้หรือไม่? 
• คำแนะนำต่างๆ มีคำเพียงใด? (คำแนะนำจะให้วธีการและช่วยให้เราเวธีที่จะใชสิ่งของหรือทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด 
สำเร็จลุล่วงด้วยดี) 
• เราตองการคำแนะนำเมื่อใดในชีวิตของเรา? 
• ท่านสามารถพบคำแนะนำที่เขียนไวัสำหรับชีวิตของท่านได้ที่ใด? (ชูพระคัมภีร์ขื้น) 
เขียนข้อพระคัมภีร์ 2 ปีใฟ 33:4-5 บนกระดาน 

ให้เยาวชนหญิงอ'านและสามารถตอบโตเหตุผลของนีไฟ่เกี่ยวกับสาเหตุที่เราควรศึกษาพระคัมภีร์ 

ท่านอาจตองการเขียนคำตอบบนกระดาน 

ขอแนะน0า 
สำหรับการ 
ดำเนินบทเรียน 

พระคัมภีร์ 
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การนำเสนอของครู 

กิจกรรมการเขียน 

การรายงานของสมาชิก 
ในชนเรียน และการ 
สนทนาพระคัมภีร์ 

ไดมการแยสอะอยางมากมายเพื่อเราจะสามารดมพระคัมภีร์ในทุอวันนื้ 

ศาสดาตลอดทุกยุคสมัยได,รับคำแนะนำให้จดบันทึกการติดต่อของพวกเขากับพระ^า ศาสดาและผู้เก็บรักษา 
บันทึกได้ทำการเสียสละอย่างยิ่งใหญ่เพื่อว่าเราจะมีพระคัมภีร์อ่าน 

แจกกกระดาษและดินสอแก่เยาวชนหญิง มอบพระคัมภีร์หน่ึงเล่มแก่เยาวชนหญิงแต่ละคน และแนะนำให้ 
เธอเริ่มคัดลอกพระคัมภีร์เล่มที่เธอได้รับ ให้เยาวชนหญิงเริ่มจากข้อแรกของหนังสือเล่มแรกหรือภาคแรก 
ให้เวลาพวกเธอคัดลอกสองถึงสามนาทีก่อนจะให้หยุด 

• ตามอัตราความเร็วท่ีท่านกำลังคัดลอก จะใชเวลาคัดลอกหบังสือทงเล่มนานเท่าใด? 
ทำให้พวกเธอได้จดจำว่าช่างยากเยนเพียงใดที่จะเขียนบางสิ่ง และมันตองใชเวลาและความใส์ใจมากเพียง 

ใดท่ีจะทำส่ิงน้ีน เนนว่ายากเพียงใดท่ีศาสดาตองแกะสลักพระคัมภีร์ลงบนโลหะ หรือเขียนลงบนมวนกระดาษ 
ที่หนาหลังจากบันทึกพระคัมภีร์แลว ตองใชเวลาหลายเดอนในการทำงานและรับความช่วยเหลอช้ีนำจากพระ 
เจาเพื่อแปลแผ่นจารึกและมวนกระดาษจากภาษาดงเดิมไปเป็นภาษาต่างๆ 

• นอกเหนอจากตองใชเวลาและความพยายามในการแปลหรือคัดลอกพระคัมภีร์แล้ว ตองใชความพยายามและ 
ทำการเสียสละอะไรอีกเพื่อที่เราจะรพระคัมภีร์? 
คำตอบอาจรวมถึง-

1. ความพยายามของนีไฟ่และพวกพี่ๆ เพื่อได้แผ่นจารึกทองเหลอง ( 1 นีไฟ่ 3 -4 ) 
2. งานอันยากยิ่งของมอรมอนที่จะย่อแผ่นจารึกใหญ่ของนีไฟ และทำแผ่นจารึกของมอรมอนขื้นมาซึ่งต่อมา 

โจเซฟ สมิธได้แปลเป็นพระคัมภีร์มอรมอน (คำของมอรมอน 1:1-5 และมอรมอน 1:1-5; 5:8-9; 6:6) 
3. การต่อสูดิ้นรนเพียงลำพังของโมโรไนเพื่อทำแผ่นจารึกให้เสร็จสมบูรณ์และฝืงบันไว (มอรมอน 8ะ1-5; 

โมโรไน 1:1-4) 
4. การทนทุกข์การถูกข่มเหงและมรณสักขีของโจเซฟ สมิธ เพราะท่านแปลพระคัมภีร์มอรมอนและช่วยจัดตง 

ศาสนาจักรของพระเยชูคริสต์ข้ีนมาใหม่บนแผ่นดินโลก (Joseph Smith-History 1:30-67; ค.พ. 135:1-3) 

(ขออางอิงพระคัมภีร์มีไว้สำหรับครู ไม่จำเป็นตองอ่านให้ชนเ1ยนฟง) 
เนนว่าชายเหล่านี้ได้รับงานที่ดูเหมอนจะเป็นไปได้ แต่กระน้ีนความพยายามของพวกเขาก็ได้ทำให้พระคำ 

ของพระผูเปีนเจามีอย่บนแผ่นดินโลกในทุกรูปแบบของงานเขียนทุกวันนี้ 

เราสามารณรยนเทื่จะเบิกบานในพระคัมภีร์ 
ให้เยาวชนหญิงที่ได้รับมอบหมายล่วงหนาแบ่ง!1นข์อพระคัมภีร์ที่ตนชอบและอรบายดวยว่าเหตุใดจึงสำกัญ 

ต่อพวกเธอ 

• ทัศนคติของนีไฟ่ที่มีต่อพระคัมภีร์เป็นอย่างไร? (เพื่อช่วยตอบคำถามนี้ ให้อ่าน 2 นีไฟ่ 4:15) 
• จิตวิญญาณของเราเบิกบานในพระคัมภีร์หมายความว่าอย่างไร? (ชื่นชมปีติยินดี และซาบซ้ึงในพระคัมภีร์) 

อธิบายว่าขณะท่ีเราเรียนเท่ีจะหาคำตอบสำหรับปีญหาของเราจากพระคัมภีร์ ความชาบซึ้งและความเบิกบาน 
ของเราในพระคัมภีร์จะเพิ่มมากขน 
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ข้อความที่ยกมา อธิบายว่าพารลี พี. แพรท ผู้นำในยุคต้นๆ ของศาสนาจักรฯ เล่าประสบการณของเขาในการอ่านพระคัมภีร์ 
มอรมอนว่า: 

"ข้าพเจ้าเปิดมันดวยความอยาก! และอ่านแผ่นปะหน้าของมัน จากนี้นข้าพเจ้าอ่านประจักษ์พยานของ 
พยานหลายคนเกี่ยวกับวิธีการที่ไดพบและแปลพระคัมภีร์มอรมอน หลังจากอ่านสิ่งนี้แล้วข้าพเจ้าเริ่มต้น 
อ่านเนื้อหาในนี้นทีละหน้า ข้าพเจ้าอ่านตลอดทงวัน การรับประทานอาหารเป็นภาระยุ่งยาก ข้าพเจ้าไม่ต้องการ 
อาหาร การนอนหลับเป็นภาระยุ่งยากเม่ือกลางคนมาถึงเพราะว่าข้าพเจ้ายอมอ่านดีกว่านอนหลับ 

"ขณะท่ีข้าพเจ้าอ่าน พระวิญญาณของพระเจ้าพำนักอยู่บนข้าพเจ้า และข้าพเจ้า!และเข้าใจว่าหนังสือเล่มนี้ 
เป็นจริง เรียบง่ายและชัดเจนพอสำหรับมนุษย์ที่จะเข้าใจและเว่าพระเจ้าทรงพระชนม์อยู่ เวลาน้ีความสูขของ 
ข้าพเจ้าเต็มเปียมและข้าพเจ้าปีติยินดีอยางเพียงพอที่จะจ่ายให้มากกว่าความทุกข์โศก การเสียสละ และความ 
ลำบากตรากตรำทงหมดของชีวิตข้าพเจ้า" (Autobiography of Parley p. Pratt [Salt Lake City: Deseret 
Book Co., 1938, p. 37) 

การนำเสนอของครู อธิบายว่าพระคัมภีร์เป็นการเปิดเผยส่วนตัวท่ีให้กับเหล่าศาสดา และเม่ือเราอ่านพระคัมภีร์จะกลายเป็นการ 
เปิดเผยส่วนตัวที่ให้กับเราได เม่ือส่ิงน้ีเกิดข้ืนเราจะรูสีกไดว่าจิตวิญญาณของเราเบิกบานในพระคัมภีร์ 

ค0าตอบจากพระคัมภีร์ ให้เยาวชนหญิงแต่ละคนดึงบัตรพระคัมภีร์ออกมาจากภาชนะบรรจุท่ีเตรียมไวั แนะนำให้เยาวชนหญิงหาข้อ 
พระคัมภีร์ที่เขยนไวัในบัตรและอ่านในใจ ขอให้เยาวชนหญิงแต่ละคนพีงขณะท่ีท่านอ่านสถานการณ์ต่อไปน้ี 
และจากน้ีนพิจารณาว่าข้อพระคัมภีร์ท่ีเธอไดรับให้คำตอบของปีญหาหรือไม่ เยาวชนหญิงท่ีไดข้อพระคัมภีร์ท่ีมี 
คำตอบลูกต้องเหมาะสมจะอ่านข้อนี้นออกเสียง 

โจดี้เป็นที่ชื่นชอบมากในโรงเรียน ชูชานเป็นเพื่อนของโจดี้ แต่เธออิจฉาโจดี้ ชูซานเริ่มแพร่ข่าวลอที่ 
โรงเรียน ซึ่งทำลายชื่อเสียงของโจดี้ โจด้ีควรทำอะไร? (ลูมัทธิว 18:15) 

แมรี่เป็นกังวลมากเกี่ยวกับการแสดงที่โรงเรียน เธออยากจะทำให้ดสุดความสามารถของเธอ เธอรูสีกว่า 
เธอต้องการความช่วยเหสือ แต่เธอไม่รูว่าจะไปหาใครหรือเธอจะพบความช่วยเหลอท่ีเธอต้องการไดท่ีไหน เธอ 
ควรทำอะไร? (ด 2 นีไฟ 32:9) 

เม่ือไม่นานมาน้ีเบคก้ีไดสูญเสียสมาชิกท่ีสนิทคนหน่ึงของครอบครัวไป การสูญเสียเกิดข้ืนอย่างกระทันหัน 
และเธอเต็มไปดวยความเศราโศก เธอสามารถพบการปลอบประโลมและคำปลอบใจไดท่ีใด? (ดู ค.พ. 121: 
7 -8 ) 

ผู้สอนศาสนาสองคนหยุดอยู่ที่บานของทันย่าและไดรับเชิญให้เข้าไปข้างใน ระหว่างการสนทนาของพวกเขา 
ทันย่ารความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเว่าสิ่งที่พวกเขากำลังพูดอยู่จริงหรือไม่ เธอสามารถทำอะไรได? 
(ดูยากอบ 1:5-6) 

• มีคนใดหรือไม่ในพวกท่านที่ไดรับประสบการณ์ในการทรงนำสำหรับปีญหาจากพระคัมภีร์? 

ให้เวลาแก่เยาวชนหญิงที่จะเล่าประสบการณ์ของพวกเธอและอธิบายว่าพระคัมภีร์ไดช่วยเหลอพวกเธอ 
อย่างไร ถาท่านมีตัวอย่างจากชีวิตของท่านเอง จงแบ่งปีนให้กับชนเรียน 
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การอธิบายของครู แนะนำให้เยาวชนหญิงจดจำข้อความท่ีมีความหมายเพิเศษต่อพวกเธอ 

การน0าเสนอของครู อธิบายว่าเราสามารถอ่านและศึกษาพระคัมภีรไดหลายวิธีซึ่งจะฟ้าให้พระคัมภีร์มีความหมายมากขนและ 
เบิกบานย่ิงขนสำหรับเรา เยาวชนหญิงคนหน่ึงผู้ท่ีไดเร่ิมโปรแกรมการศึกษาพระคัมภีร์เป็นประจำได้แบ่งปีนขอ 
คิดต่อไปนี้สีงความมั่งคั่งสมบูรณ์และความเบิกบานที่เธอได้รับจากการศึกษาพระคัมภีร์ 

ขอความท่ียกมา ให้เยาวชนหญิงท่ีได้รับมอบหมายมาก่อนล่วงหนา เสนอเร่ืองราวต่อไปน้ี: "การไตร่ตรองมิใช่เร่ืองไรสาระ" 

"ข้าพเจ้าเรียนรูเพียงเล็กนอยสีงวิธีที่มนุษย์ที่ศักดิสทธ^/?^ ของพระผูเป็นเจ้าเ1ยนเที่จะ/เพ ั พระผูเป็น-
เจ้าและพระกิตติคุณ นันมิไช่ ของประทานสำหรับสองสามคนท่ีได้รับเสือก แต่เป็นพรท่ีบอกไว!นกฎแห่งการ 
เช่ือฟิงและการศึกษาท่ียาวนานหลายช่ัวโมง 

"เม่ือข้าพเจ้าอ่านพระคัมภีร์...ข้าพเจ้าเรียนรูพ้ืนฐานบางประการของการไตร่ตรองและการคนหา 

"1. สวดออนวอนเสมอก่อนที่ท่านจะเรมอ่านพระคัมภีร ทำให้ความคิดของท่านชาลงและเป็นอิสระจากโลกนี้ 
สวดออนวอนตลอดเวลาขณะที่ท่านอ่าน-เมื่อข้อคิดที่ชัดเจนของพระกิตติคุณฉายส่องจิตวิญญาณของท่าน 
หรือเม่ือท่านมีข้อสงสัยอย่าลังเลท่ีจะเรียกหาพระบิดาของท่าน 

"2. รกระดาษและดินสออยู่ไกลปีอขฌะที่ท่านย่าน นี่เป็นการกระทำที่ปลุกเราใจและเป้าหมาย แนวความคิดท่ีน่า 
ตื่นเต้นหรือความคิดใหม่ๆ จะคบคลานเข้ามาในหัวสมองท่ีคราครึลาสมัยของท่านบ่อยๆ 

"3. ย่อยๆ อ่าน! การศึกษาพระคัมภีร์มิใช่การแข่งขัน ไม่จำกัดว่าท่านจะต้องอ่านจำนวนก่ีบทก่อนเข้านอน ใช 
เวลาหลายๆ วันกับพระคัมภีร์ข้อเดียวหรือบทเดียว จงจดจำพระคัมภีร์และมันจะทำให้ความหมายต่างๆ ที่ 
ชุกซ่อนอย่ที่ท่านไม่เคย! และเหมาะสมกับชีวิตของท่านในปีจจุบันกลับเป็นท่ีเข้าใจได้สำหรับท่าน 

"4. ถ ามคำถ ามขฌะที่ท่านอ่านfฯระคัมภร...ถามคำถามและเรียกหาพระเจ้า เม่ือข้าพเจ้าทูลถามประดูหัวใจของ 
ข้าพเจ้าเปีดออกและเปีดห้องให้พระวิญญาณบริธุ[ทธิสถิตอยู่ในข้าพเจ้า 

"5. หยุดหลายครั้งระหว่างวันและไตร่ตรองความคิดประการเดียวที่ท่านคนพบอย่างลึกซี้ง ยกตัวอย่างเช่น พิจารณา 
ความจริงท่ีว่า,รักเพ่ือนบานเหมือนรักตนเอง, กล่าวข้อพระคัมภีร์ข้อน้ีซา มีคำถามสำหรับการกระทำทุกอย่าง 
ของท่าน และคิดอยู่เสมอโดยเขียนลงบนบัตรเล็กๆ 

"ทงหมดน้ีเป็นเร่ืองของการจัดเวลาให้ตนเอง; เป็นการเกิดใหม่ทุกวัน ท่านจะพึงพอใจเมื่อมันทำให้ทรรศนะ 
ของท่านกลับมีชีวิตชีวาข้ืนมาใหม่ จะมีการนำทางใหม่ในชีวิตของท่านแมเป็นการเปีดเผยประจำวัน 

"การไตร่ตรองทงหมดน้ีนำไปสํความจริงและความเข้าใจอันลึกซ้ืงในพระกิตติคุณ ภารกิจของเรา และรัศมี 
ภาพของพระผูเป็นเจ้า เม่ือท่านไตร่ตรองหลายๆ ครงท่านได้ปูทางสำหรับสันติอันแสนหวานของพระวิญญาณ 
บริ!][ทธิทจะเข้ามาสู่จิตใจของท่าน และทำให้การเป็นอยู่ทงหมดของท่านกับความจริงโดดเด่นขน... 

"[ประธาน] โจเซฟ ฟิลดิ้ง สมิธกล่าวว่า ตลอดชีวิตของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ศึกษาและ ไตร่ตรอง หลักธรรม 
พระกิตติคุณและแสวงหาท่ีจะดำรงชีวิตตามกฎของพระเจ้า ผลท่ีตามมาท่ีได้เกิดขนในใจของข้าพเจ้าถึงความรัก 
อันยิ่งใหญ่สำหรับพระองค์และสำหรับงานของพระองค์ และสำหรับทุกคนท่ีแสวงหาท่ีจะทำให้จุดประสงค์ของ 
พระองค์บนแผ่นดินโลกน้ีกาวไปอีกขนหน่ึง" (Conference Report, Oct 1971, p. 6; italics added) 

'ใชเวลาเพื่อไตร่ตรองt เป็นกุญแจสู่ความสขและความเอันเหลอเชื่อในความเป็นมตะบนโลกนี้ 
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"[พระผู้ช่วยให้รอดตรัส] 'เราฝากคำกล่าวเหส่านี้ไวักับเจ้าให้ไตร่ตรองในใจของเจา ด้วยบัญญัตินี้ซึ่งเราให้ 
แก่เจ้าว่าจะเรียกหาเราเมื่อเราอยู่ใกล้-

"'จงมาอยู่ใกลกับเรา และเราจะมาอยู่ใกลกับเจ้า, (ค.พ. 88:62-63)" (Susan Hill, "Pondering Isn't 
Preposterous," New Era, May 1976, pp. 49-50) 

สรุปรวบยอด ชี้ให้เห็นว่าการไตร่ตรองพระคัมทร์สามารถเพิ่มความชื่นชมยินดีและความเบิกบานของเราในพระคัมภีร์ 
และนำเราใกลชิดพระผู้ช่วยให้รอดมากขื้น 

บทอ^ป: ธุญแจสูความธุ[ข 

ขอความท่ียกมา เพ่ือเน้นว่าพระคัมภีร์มีความหมายสำคัญในชีวิตของเรา อ่านขอความที่ยกมาต่อไปนี้: "บางครงในชีวิตของ 
เรา แต่ละคนตองคนพบพระคัมภีร์เพ่ือตนเอง - และมิใช่คนพบเพียงครงเดียว แต่คนพบมันซาอีกครงแล้วครง 
เล่า" (Spencer พ . Kimball, "How Rare a Possession-the Scriptures!" Ensign, Sept 1976, p. 4) 

ศาสดาของพระผู้เป็นเจ้าได้บอกเราว่าเราตองอ่านจากพระคัมภีร์มอรมอนทุกวัน 

ประขานเอซรา แทฟ่ท์ เป็นสันกล่าวว่า 'มีหนงสือเล่มหน่ึงท่ีเราต้องศึกษาเป็นประจำทุกวัน ทงเป็นส์วนตัว 
และเป็นครอบครัว นั่นคอพระคัมภีร์มอรมอน" (in Conference Report, Apr. 1986, pp .99-100; or 
Ensign, May 1986, p. 78) 

"เราจำเป็นต้องอ่านบันทึก [ของพระคัมภีร์มลรมอน] ประจำทุกวัน [และพระคัมภีร์มอรมอน] จะทำให้ 
[เรา] 'เข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้าโดยการปฏิบัติตามคำสอนที่มีอยู่ในนี้น มากกว่าหนังสือเล่มอื่น1ใด'(History of the 
Church, 4:461) "(in Conference Report, Oct 1988, p. 3; or Ensign, Nov. 1988, p. 4) 

เอกสารแจก มอบที่คั่นหนังสือแก่เยาวชนหญิงแต่ละคน (ดูตัวอย่างด้านล่าง) ขอให้เยาวชนหญิงแต่ละคนเขียนเวลาที่ 
จำเพาะเจาะจงของแต่ละวันที่เธอจะอ่านพระคัมภีร์ลงบนด้านหลังของที่คั่นหนังสือ แม่'ว่าเธอจะอ่านได้เพียง 
สองสามข้อในแต่ละวัน เธอก็จะได้ประโยชน์อย่างยิ่ง กระต้นให้เธอใชท่ีค่ันหนังสือเป็นเคร่ืองหมายเม่ือเธอ 
อ่านพระคัมภีร์และเป็นเครื่องเตือนสติถึงคำมั่นสัญญาของเธอที่จะศึกษาพระคัมภีร์เป็นประจำทุกวัน และควร 
เตือนเธอด้วยว่าการศึกษาและการไตร่ตรองพระคัมภีร์เป็นกญแจสู่ความรอดและความสุขของเธอ 
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ค้นคว้า 
พระคัมภร์ 

"เพราะจิตวิญญาณข้าพเจ้าเบิกบานในพระคัมภร์ 
และใจข้าพเจ้าครุ่นคิดสิงข้อความน้ัน" (2 นไฟ่ 4:15) 



การต่อต้านบาป 

วัตถประสงค์ เยาวชนหญิงแตํละคนจะตระหนักว่าเธอต้องเสริมความเข้มแข็งให้ตัวเองเพื่อเอาชนะการส่อลวง 

การเตรืยม 1. รูปภาพ 15 เหย่ือส่อ กับดัก บ่วง ซึ่งอยู่ทายเส่ม (หากเป็นไดฟานอาจใข้เหยื่อส่อหรือกับดักที่เป็นของจริง) 
2. นำดินสอและกระดาษมาให้เยาวชนหญิงแต่ละคน 
3. มอบหมายเยาวชนหญิงเสนอเร่ืองเส่า ข้อพระคัมภีร์หรือข้อความที่ยกมาตามที่พ่านต้องการ 

ข้อควรระวังะ อย่าบรรยายคำสอนของซาตานอย่างละเอียด อย่าสนทนาประสบการณ์ของแต่ละคนท่ีมีกับ 
ซาตาน 

ขอแนะนำ 
สำหรับการ 
ดำเนินบทเรยน 

ปริศนา 

การสนทนา 

พระคัมภีร์ 

การเรียนรูว่าซาตานเปึนใคร และจุดประสงค์และหลังอำนาจของเขาคืออะไรจะสามารถช่วยเยาวชนหญิง 
เอาชนะการส่อลวง 

แจกดินสอและกระดาษแก่เยาวชนหญิงแต่ละคน และให้ชั่นเรียนเขียนเลขหนึ่งถึงสิบลงในกระดาษของ 
พวกเธอ เมื่อพ่านอำนปริศนาต่อไปนี้ ให้พวกเธอเขียนชื่อของบุคคลที่คิดว่าเหมาะสมกับปริศนานี้นต่อจาก 
หมายเลขข้อ ห้ามไม่ให้ใครพูดเรื่องใดออกมาจนกว่าจะอ่านทงสิบข้อเสรจ 
แนวความคิดะ 

1. ฉันเป็นลูกทางวิญญาณของพระบิดาบนสวรรค์ 
2. ฉันเป็นพี่ชายทางวิญญาณของพ่าน 
3. ฉันไดอยู่ในสภาในสวรรค์ 
4. ฉันไดเป็นเทพองค์หนึ่งของพระผู้เป็นเจา 
5. ฉันไดพูดกับเจาหนาที่ผู้มีอำนาจในที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้า 
6. ฉันถูกเรียกว่า "บุตรแห่งเวลาเข้า" 
7. ฉันกบฏและปฏิเสธแผนการของพระบิดาบนสวรรค์ 
8. พี่,น้องชายและพี่น้องหญิงจำนวนมากตามฉันมา 
9. ฉันมีเพียงร่างวิญญาณเพ่านี้น 
10.ฉันนำหนึ่งในสามของผู้อาศัยอยู่ในสวรรค์ลงมาจากที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้า 
(คำตอบะ ซาตานหรือลูซิเฟ่อร์) 
เปรียบเทียบคำตอบเพื่อดูว่าใครบอกไดว่าเป็นซาตานหรือลูซิเฟ่อร์ก่อน 

• คำอธิบายบางประการเกี่ยวกับซาตานทำให้พ่านรูสีกสัมสนอย่างไร? 
• ชื่ออื่นของซาตานที่เรารูจักมีอะไรบาง? (มาร ผู้ทำลาย คนชั่วราย ความหายนะ นายผี พญานาค ง ู ผู้ส่อลวง 
บิดาแห่งความเท็จ และอื่นๆ ) 
• จุดประสงค์บางประการบนแผ่นดินโลกของซาตานคออะไร? (เพื่อตอบคำถามนี้ ให้เยาวชนหญิงอ่านโมเสส 
4:3-4) (ซาตานแสวงหาที่จะทำลายอำเภอใจของมนุษย์ ไดอำนาจของพระผู้เป็นเจ้าเหนือพวกเขา หลอกและ 
ทำให้มนุษย์ตาบอด และนำพวกเขาไปเป็นเชลยตามความประสงค์ของเขา) 
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อธิบายว่ามีเหตุผลอีกประการหน่ึงท่ีซาตานล่อลวงเรา ให้สมาชิกช่ันเรียนอ่าน 2 นีไฟ่ 2:27: "เพราะ 
[ซาตาน] แสวงหาเพ่ือมนษย่ทงปวงจะได้ทุกข์ยากเหมือนกับตัวเขา" 
• ซาตานมีอำนาจเหนือเราไดหรือไม่? 

ข์อความที่ยกมา หลังจากเยาวชนหญิงตอบแล'ว อ่านข้อความที่ยกมาต่อไปนี้: 

ซาตานไม่มีอำนาจเหนือเราเวนแต่ว่าเราจะยอม...พระผู้เป็นเจ้าไม่เคยบังคับให้เราทำสิ่งลูกต้อง และซาตาน 
ไม่มีอำนาจท่ีจะบังคับให้เราทำความผิด" (Sterling พ . Sill, in Conference Report, Apr. 1970, pp. 29 
30; or Improvement Era, June 1970, p. 45) 

• เหตุใดจึงสำคัญที่จะเว่าซาตานเป็นใคร อำนาจและจุดประสงค์ของเขาคออะไร? (เพื่อเจักเล่ห์เหลี่ยมของ 
เขาและระวังอิทธิพลของเขาเพื่อว่าเราจะสามารถคงความแข็งแกร่งในพระกิตติคุณและต่อต้านซาตานได้) 

"[ประธาน] สเปนเซอร ดับเบิลยู. คิมบอลล์รับรองกับกล่มเยาวชนว่า การรับรูถึงความเป็นอยู่ อำนาจ และ 
แผนของซาตาน-พรอมกับการปีบบังคับ และประจักษ์พยานอันทรงพลังถึงพระผู้เป็นเจ้า ถึงพระกิตติคุณ และ 
ถึงแผนของพระบิดาของเรา...-สามารถช่วยให้พวกเขาบรรลุความสำเร็จอย่างที่ไม่เคยมีมาก์อน ซึ่งอาจมีผลต่อ 
ชีวิตของพวกเขาชั่วนิรันดร" (EIRay L. Christiansen, in Conference Report, Oct 1974, p. 30; or 
Ensign, Nov. 1974, p. 24) 

รูปภาพ และ 
การสนทนา 

พระคัมภีร์ 

ข้อความที่ยกมา 

การอ่ออวงเขามาไดหอายทาง 

แสดงภาพของตะขอเบ็ด กับดัก เหยื่อล่อ บ่วง หรือของจริง 

• จุดประสงค์ของตะขอเบ็ด กับดัก เหย่ือล่อ และบ่วงคืออะไร? (เพื่อล่อและจับปลาหรือสัตว์ต่างๆ) 
• บ่วงและเหยื่อล่อเหล่านี้ถูกซ่อนไว้เพื่อทำให้มันสีงดูดใจอย่างไร? 

อธิบายว่าซาตานใชบ่วง และกับดักที่ไม่ซื่อหลายๆ อย่างเพื่อพยายามดักจับเรา ให้เยาวชนหญิงอ่าน แอลมา 
12:5-6 

• ตามท่ีพระคัมภีร์กล่าวไว้ อะไรคอจุดประสงค์ของบ่วงของซาตาน? 
• บ่วงบางอย่างที่ซาตานไชกับคนหน่มสาวได้อย่างมีประสิทธิผลคืออะไร? 
• เราสามารถหลีกเล่ียงบ่วงเหล่าน้ีได้อย่างไร? 

ถามเยาวชนหญิงว่าพวกเธออยากจะเดินผ่านห้องหนึ่งในความมดที่มีกับดักมากมายวางอย่หรือไม่ 
• ความมืดหยุดหรือนำท่านกัาวหน้าชาลงอย่างไร? (เราไม่สามารถเห็น ทำงานหรือทำสิ่งต่างๆ ได้) 

ให้เยาวชนหญิงอ่านคำสอนและพันธสัญญา 50:23-25 เพ่ือดูว่าทำไมจึงสำคัญท่ีตองมีความสว่างของ 
พระผู้เป็นเจา 
• ความสว่างแทนอะไร? (พระผู้เปึนเจา ความจริง และงานของพระองค์) 
• ความสว่างนี้สามารถช่วยท่านขับไล่ความมืดหรือซาตานออกไปจากชีวิตของท่านได้อย่างไร? 

"ในความฉลาดแกมโกงของเขา [ซาตาน] เวาจะโจมสีตรงจุดไหนและอย่างไร เหย่ือของเขาจะเปราะบาง 
ที่สุดในช่วงเยาว์วัย....มารใชเครื่องมือมากมาย มากมายเหลอเกิน" (Ezra Taft Benson, God, Family, 
Country: Our Three Great Loyalties [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1974], p. 247) 
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การนำเสนอของครู 

เรื่องเล่า 

การสนทนา 

ข้อความที่ยกมา 

ข้อความที่ยกมา 

กระดาน 

เทพนิยายก1กโบราณเรื่องหนึ่งเล่าถึงชายหนุ่มผู้หนึ่งซึ่งรจุดอ่อนเพียงอย่างเดียว ขอให้สมาชิกช้ีนเรียนคน 
หนึ่งเล่าเรื่องของอคิลิส 

อคิลิสเป็นพระเอกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของเทพนิยายกรีก หลังจากเขาเกิดไม่นาน เธอิสมารดาของเขาจุ่ม 
เขาลงในแม่นี้าสติกซ์เพื่อปกป้องร่างกายของเขาจากอันตรายตามความเชื่อ แต่ทว่าสันเทาของอคิสิสที่เขอิสจับอยู่ 
ไม่ถูกนา ระหว่างสงครามโทรจันปีท่ีสิบ ปารีสยิงธนูถูกใส่เทาที่ไม่ได้รับการปกป้องของอคิลิส อคิลิสเสียชีวิต 
เนื่องจากบาดแผลนี้น 
• สันเทาของอคิลิสหมายถึงอะไร? (ความอ่อนแอที่ไม่ได้ป้องกันหรือมีความเปราะบาง) 
• ซาตานรูจักความอ่อนแอของเราได้อย่างไร? (เขาเจักเราจากชีวิตก่อนเกิด) 
• เราสามารถเอาชนะความอ่อนแอของเราได้อย่างไร? 

หลังจากการสนทนา อ่านข้อความที่ยกมาต่อไปนี้ะ "ชาตาน!จักกลอุบายทุกอย่าง เขา!ว่าเราหวั่นไหวต่อการ 
ล่อลวงที่จุดใด และ!วิธีที่จะหลอกล่อให้เราทำความชั่ว เขาและผู้สื่อสารของเขาแนะนำความชั่วราย ทำให้ความ 
รุนแรงของบาปลดน้อยลงและชักนำให้เราทำชั่ว" (ElRay L. Christiansen, "Q and A, "New Era, July 
1975, p. 49) 

มอบหมายสมาชิกชั่นเรียนคนหนึ่งเขียนการล่อลวงแต่ละอย่างที่กล่าวถึงตามข้อความที่ยกมาต่อไปนี้ที่จะ 

อ่านให้พีงลงบนกระดาน 
"เอาละ ฝ่ายตรงข้าม!ว่าบาปเล็กน้อยจะคงอยู่เป็นเวลานาน และเขายินดีตอนคนหนึ่งคนใดและทุกคน 

เข้าส่อาณาจักรของเขาโดยพยายามทำให้เราโกหกเล็กน้อยก่อน จากนี้นก็จะช่วยเราพยายามแก่'ตัวให้ตนเองใน 
การทำส่ิงน้ีนหรือหลอกลวงหรือขโมย บางกลุ่มถูกชักนำให้เหยียบยิ่าวันแซบัธจนกระทั่งกลายเป็นนิสัยของพวก 
เขา บางคนเริ่มด้วยการใข้สารระเหยเพียงเพื่อ 'ผ่อนคลายบาง, การติดยา การพูดให้ราย การไม่เชื่อพีงบิดามารดา 
หรือการหลอกลวงเพื่อนๆ ของเราก็เช่นกัน-สิ่งเหล่านี้เป็นวิธีการที่เขาใข้เพื่อทำให้เราออกนอกทางที่ถูกตองเขา 
!อยู่เต็มอกว่าหากการเบี่ยงเบนดังกล่าวยังคงดำเนินต่อไป จะก่อให้เกิดความเสียใจ ความเศราโศก และการ 
สูญเสียในอีกไม่ชา เพราะมันนำเราไปสํการทำบาปที่ใหญ่ขน 

''ไม่ตองสงสัยเลยว่าบ่วงที่มีชื่อเสียงที่สุดที่ฝ่ายตรงข้ามวางไว้คอการเสียพรหมจรรย์" (ElRay L. Christian-
sen, in Conference Report, Oct 1974, p. 29; or Ensign, Nov. 1974, p. 24) 

ถามถึงการล่อลวงอื่นๆ อีกที่เยาวชนหญิงอาจเผชิญ เติมบนกระดาน 

ก า ร ล ว ง 

การโกหก การดื่มสุรา 
การโกง การขโมยของตามห้าง?าน 
การใชคำพูดที่สบประมาท การใชยา 
การลักขโมย การไม่เชื่อฟ้งบิคา มารคา 
การผลัควันประกันพรุ่ง การใชเล่ห์เพทุบาย 
การเหยยบยาวันนซบัธ การเสียพรหมจรรย์ 
ความห้อถอย การพูดให้?าย 

(และอื ่นๆ) 
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กิจกรรมกลุ่ม แบ่งชนเรยนออกเป็นกลุ่มๆ ละสามถึงส่ีคน ขอให้แต่ละกลุ่มสนทนาการส่อลวงสองสามอย่างบนกระดาน 
พวกเธอควรคิดหาวิธีต่อสู้หรอเอาชนะการส่อลวงเหล่าน หลังจากการสนทนาให้แต่ละกลุ่มออกมารายงานหนาชน 
เรียน ขณะท่ีพวกเธอรายงานคำแนะนำ ลบการล่อลวงเหส่านี้นออกและเขียนวิธีที่เป็นประโยชน์เพื่อเอาชนะการ 
ส่อลวงลงไปแทน 

คำตอบที่เป็นได้ 
1. ทำการตัดสนใจที่ลูกตองส่วงหนา 
2. หลีกเลี่ยงรูปโฉมของความชั่วราย 
3. มีทางเสือกในใจ 
4. เปลี่ยนมูลเหตุ 
5. เตรียมการป้องกัน 
6. สวดออนวอนขอความช์วยเหสือ 
7. แสวงหาคำแนะนำของบิดามารดา 
8. เสือกคบเพื่อนที่ดี 
9. ใชเวลาในการทำส่ิงท่ีมีคำ 

10. หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจทำให้เกิดการทดลองขื้น 

พระบดาบนสวรรค์จะชวยเยาวชนหญิงแต่อะคนเมื่อพวกเธอพยายาม!อาชนะการอ,ออวง 

ขอความท่ียกมาต่อไปน้ีอธิบายวิธีท่ีเราสามารถได้รับพลังอย่างเต็มท่ีเพ่ือต่อตานการส่อลวงะ 
"ในการทำชั่วทุกอย่างของเขา ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถไปไกลเกินกว่าที่ผู้ส่วงละเมิดจะยอมให้เขาไป และเรา 

สามารถได้รับพลังอย่างเต็มที่เพื่อต่อตานความชั่วรายอันเกิดจากซาตานโดยผ่านทางการยึดมั่นในหลักธรรมของ 
พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ สมาชิกของศาสนาจักรฯอาจมีพรของพระวิญญาณบริสุทธซงเป็นทงเพ่ือนและผู้ 
กระตุ้นเสือน และเม่ือพระวิญญาณบริสุทธิอย่ภายในเราจริงๆ ชาตานก็ตองออกไป การศึกษาพระคัมภีร์ การ 
สวดออนวอน การดำรงชีวิตตามพระบัญญัติของพระเจาอย่างซ่ือสัตย์ การปฏิบัติหนาที่และข้อผูกมัดในศาสนา-
จักรฯ...สามารถสรางฐานของการมีพระวิญญาณบริธุ[ทธึ๋เป็นเพื่อนและผู้ปกป้องตลอดเวลา" (EIRay L. Chris-
tiansen, in Conference Report, Oct 1974, p. 30; or Ensign, Nov. 1974, p. 24) 
ถายังไม่มีประโยคนี้บนกระดานให้เติมข้อความนี้ลงไป 7/ สางหาการเป็นเพื่อนของพระวิญญาพบ?mาธ" 

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเนนวิธีท่ีสำคัญมากวิธีหน่ึงท่ีจะเอาชนะการส่อลวง ให้เยาวชนหญิงอ่าน 3 นีไฟ 18: 
15, 18-19 เติมประโยค "สวดออนวอนขอความช่วยเหลอ" ลงไปบนกระดานหากยังไม่ได้เขียน 

ชีให้เห็นว่าเราได้รับการบอกถึงวิธีเฉพาะที่จะขอความช่วยเหลอเมื่อเราสวดออนวอน อ่านมอรมอน 9:28 

• ข้อนีแนะนำให้เราสวดออนวอนอย่างไรเพื่อเอาชนะการส่อลวง?(ขอ "ด้วยความม่ันคงอันไม่หว่ันไหว เพื่อ 
ท่านจะไม่ฟายแพต่อการส่อลวง") เติมคำว่า 'เจตจำนงอันแน่วแน่ที่จะไม่ฟพแฟ' บนกระดาน 
พระบิดาบนสวรรค์ทรงสัญญาด้วยว่าพระองค์จะช่วยเราอีกวิธีหน่ึง อ่าน 1 โครินธี' 10:13 

• อะไรคอสัญญาท่ีทรงให้ไว? 

ข้อความที่ยกมา 

การสนทนาพระคัมภีร์ 
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บทท 28 



ช่วยเยาวชนหญิงเข้าใจว่าถาพวกเธอจะเพืยรพยายามเพื่อหลีกเลี่ยงและเอาชนะการล์อลวง พระบิดาบน 
สวรรค์จะทรงสนับสบุนพวกเธอ 

การประอุกต์บทเรยน 

แนะนำให้เยาวชนหญิงปฏิบัติตามคำแนะนำท่ีเขียนไว้บนกระดาน และระลึกถึงคำสัญญาท่ีให้ไว้ไน 1 โค-
รินธ์ 10:13 เสมอ 
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การ'เล'ด็อ๚าครั้งท'สอง 
วัตลุประสงค์ เยาวชนหญิงแตํละคนจะรูวำความรับผิดชอบในชั่วอายุของเธอคือตองเตรียมสำหรับการเสด็จมาครงที่สอง 

การเตรียม 1. รูปภาพ 16 การเสด็จมาครงท่ีสอง (62562) อยู่ด้านหลังของคู่มอ 
2. นำหนังสือเพลงสวดมาหลายๆ เล่ม 
3. ทางเลอกะ ทำโปสเตอร์ขนาดใหญ่ของคำสอนและพันธสัญญา 87:8 
4. ทำบัตรแผ่นเล็กน่ารักสำหรับเยาวชนหญิงแต่ละคน ที่มีข้อความของคำสอนและพันธสัญญา 87:8 หรอข้อ 

ความสนๆ ที่พ่านเสือกจากข้อความที่ยกมาในบทเรียน 
5. มอบหมายเยาวชนหญิงเสนอข้อพระคัมภีร์ เรื่องเล่าหรือข้อความที่ยกมาตามที่พ่านตองการ 

ขอแนะน0า 
สำหรับการ 
ดำเนินบทเรียน 

รปภาพ 

การสนทนา 
บนกระดาน 

บทนำ 

เริ่มโดยการเล่าให้เยาวชนหญิงฟิงว่าตลอดประวัติศาสตร์ของโลก กษัตริย์และราชินีตองปกครองผู้คนมาก 
มายของแผ่นดินโลก กษัตริย์และราชินีบางองค์เป็นผู้ปกครองที่ชอบธรรมผู้ซึ่งปฏิบัติต่อประชาราษฎร์อย่าง 
ยุติธรรมรหลายพระองค์ที่เป็นผู้ปกครองที่ชั่วรายใชอำนาจล่วงเกินผู้คนที่อยู่ภายใตการปกครอง ผู้ปกครอง 
เหล่านี้ไม่รคำควรสำหรับการจงรักภักดีของประชาชน 

บอกเยาวชนหญิงว่าผู้คนที่ชอบธรรมทุกหนแห่งเสืารอคอยเป็นเวลานานเพื่อจะรการปกครองของกษัตริย์ 
ที่เที่ยงธรรมและเป็นที่รัก เพื่อว่าเขาจะมีคำควรต่อการถูกเรียกว่า "กษัตริย์แห่งกษัตริย์ทงหลาย'' 

แสดงภาพของพระผู้ช่วยให้รอด อธิบายว่ายุคของเยาวชนหญิงเป็นส่วนหนึ่งที่ถูกเรียกว่า ''เช้ือพระวงศ์'' 
เพราะผู้กลาพ่ามกลางพวกเธอจะช่วยเตรียมโลกสำหรับการเสด็จมาครงที่สองของพระผู้ช่วยให้รอด 

ขอให้เยาวชนหญิงบอกคุณสมบัติบางประการที่อธิบายถึงเยาวชนแห่งเชื้อพระวงศ์ ผู้ซึ่งมีพระเยซูคริสต์ 
เป็นกษัตริย์ เขียนคำตอบบนกระดานและสนทนาส้ันๆ 

ถูกเลอก สะอาด 
ชอบธรรม ความสุข 
ร่าเริง กส์เาหาญ 
ค่าควร ยิ่งใหญ่ 
บริสุทธิ ฑื่รัก 
ซื่อสัตย์ เช่ือถือ'1 สั 
มสิทธิพิเศษ เขมแข็ง 

ขอความที่ยกมา ให้สมาชิกชื้นเรียนคนหนึ่งอ่านขอความต่อไปนี้ที่ปราศรัยแก่คนหนุ่มสาวของศาสนาจักรฯ: 

''เพื่อนที่รักของข้าพเจ้า พ่านเป็นเชื้อพระวงศ์ พ่านถูกสงวนไวเพื่อมาสู่แฝนดินโลกในเวลานี้สำหรับจุด 
ประสงค์ท่ีพิเศษ มิใช่พวกพ่านเพียงสองสามคน แต่พวกพ่านทุกคน มีหลายสิ่งที่พ่านแต่ละคนตองทำเพราะไม่มี 

บทที่ 
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ใครสามารถทำไดดีเท่ากับพวกพ่าน...."ถาท่านจะยอมต่อพระองค์ ข้าพเจาเป็นพยานว่าพระบิดาบนสวรรค์ของเรา 
จะเดินไปกับท่านตลอดการเดินทางของชีวิต และดลใจให้ท่าน!จุดประสงค์ที่พิเศษของท่านบนโลกนี้'(H. Burke 
Peterson, "Your Life Has a Purpose," New Era, May 1979, p. 5) 

การน0าเสนอของคร 

การสนทนา 

แผ่นสินโอกตองลูกจัดเตรียมไวใหพรอมสำหรับการกอับมาของพระผู้ช่วยใหรอด 

ชีให้เห็๋นว่าบรรดาผูชอบธรรมจะเฝืารอคอยการเสด็จมาครงที่สองของพระเจาด้วยความสุขอันยิ่งใหญ่ 
เป็นพรสำหรับบรรดาผูท่ีช่วยเตรียมแผ่นดินโลกสำหรับการเสด็จมาของพระองค์ อธิบายว่ารเครื่องหมายและเหตุ 
การณ์หลายอย่างตองเกิดขนก,อนพระเจาจะเสด็จมาในรัศมีภาพ เคร่ืองหมายและเหตุการณ์ต่างๆ เหล่าน้ีรวมถึง 
เหตุการณ์ท่ีได้เกิดข้ืนแลว บางเหตุการณ์กำลังเกิดขื้นในเวลานี้ และเหตุการณ์อื่นๆ ที่ยังไม่เกิดขื้นตามที่ศาสดา 
ในอดีตและปีจชุบันได้ทำนายไว้ 
• อะไรตองเกิดขื้นบนแผ่นดินโลกก่อนการเสด็จมาของพระผูช่วยให้รอด? 

เครื่องหมายและคำพยากรณ์มากมายบางอย่างรวมถึง: การเรียกศาสดาโจเซฟ สรธ การออกมาของพระ-
คัมภีร์มอรมอน การฟืนฟูฐานะปุโรหิตและศาสนาจักรฯ การฟืนฟูพิธีการพระวิหารและพิธีการฐานะปุโรหิต การ 
สั่งสอนพระกิตติคุณแก่ชาวโลก การทำลายลางคนช่ัวราย และการช่วยคนชอบธรรมให้รอด (หมายเหตุ: ไม่ตอง 
สนทนาเคร่ืองหมายและเหตุการณ์ทุกอย่างท่ีตองเกิดข้ืนก่อนการเสด็จกลับมาของพระเจา เพราะจะสนทนาอย่าง 
ละเอียดมากกว่าในบทเรียนอื่น) 

ชี้ให้เห็นว่าเหตุการณ์เหล่านี้และเหตุการณ์อื่นๆ ก่อนการเสด็จมาครงที่สองตองการและจะยังตองการยุค 
หน่ึงท่ีโดดเด่นเพ่ือว่ามันจะเกิดขนได้ (หมายเหตุ: ถาคำว่ายุคหนึ่ง ถูกกำหนดระยะเวลาแน่นอน-หมายถึงช่วง 
เวลาสนๆ อาจจะสามสิบถึงส่ีสิบปี - เยาวชนหญิงอาจเข้าใจผิดคิดว่า เรา!เวลาโดยประมาณเมื่อพระผูช่วยให้รอด 
จะกลับมา ชี้1ให้เห็นว่าคำว่พศหนึ่ง มีความหมายหลายอย่าง รวมถึงช่วงเวลาหน่ึงพันปี [See Bruce R. 
McConkie,Mormon Doctrine, 2nd ed. (Salt Lake City: Bookcraft, 1966), p. 310]) มันเป็นความ 
รับผิดชอบของสมาชิกทุกคนของศาสนาจักรฯ ที่จะช่วยเตรียมแผ่นดินโลกสำหรับการเสด็จกลับมาของพระเจา 
โดยผ่านทางความชอบธรรม ความซ่ือสัตย์ และการรับใชท่ีอุทิศตน ตองมีสิทธิชนท่ีอุทิศตัวเพ่ือรับและทำให้คำ 
แนะนำและจุดประสงค์ของพระเจาบรรลุผลสำเร็จ ยุคของสมาชิกที่เข้มแข็งไม่สั่นคลอนเพื่อทำให้การสราง 
อาณาจักรของพระผูเป็นเจาบนแผ่นดินโลกรุดหน้าไป 

อ่านข้อความต่อไปนี้ 
"เม่ือพระองค์เสด็จมาหาเรา จะเป็นดังเช่นกษัตริย์ของรัศมีภาพแห่งสวรรค์.... 

การน0าเสนอของคร 

ข้อความที่ยกมา 

การสนทนาพระคัมภีร์ 

"...การสรางอาณาจักรของพระองค์เป็นสิ่งสำคัญเสมอมาสำหรับผูคนของพระองค์...เป็นความรับผิดชอบ 
ของเราที่จะสรางไซอัน-ยังไม่ใช่เมืองไซอันของพระเจาพระองค์เอง แต่สร้างระเบียบทางเศรษฐกิจ สังคมและ 
ศาสนา ซึ่งตองเป็นมาตรฐานแก่ประชาชาติต่างๆ ก่อนการเสด็จมาของพระองค์ (ค.พ. 64:42) เราตองเตรีอ่ม 
ชั่วอายุของสิทธิชนที่ได้รับการชำระให้บริสุทธิผู้ที่พร้อมจะรับกษัตริย์ของพวกเขา 'ดังน้ีนเจาจงปีนในท่ีศักดิสทธิ 
และใบ้หวั่นใหวจนวันของพระเจามาถ(Courtney Lassetter, "When He Comes Again,''Ensign, June 
1976, pp. 68-70; italics added) 
แสดงโปสเตอร์คำสอนและพันธสัญญา 87:8 

• "ยน...ในท่ีศักดิสทธ และไม่หว่ันไหว" หมายความว่าอย่างไร? 
หลังจากเยาวชนหญิงแสดงความคิดเห็นแลว ให้พวกเธอทำเครื่องหมายข้อนี้ในพระคัมภีร์ 
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บทท 29 

คนชั่วอาอุนี้ลูกเสือกมาmอชวย*ตรยมสำหรับการเสดจมใครงที่สองของพระผู้ชวยใหรอด 

การน่าเสนอของครู บอกเยาวชนหญิงวำเปีนสิทธิพิเศษที่ไดอยู่ในสมัยการประทานความสมรณ์แหํงเวลา ศาสดาในสมัยโบราณ 
มองล่วงหนาผ่านยุคสมัยนี้ด้วยความชื่นชมเมื่อพระกิตติคุณจะไดรับการ!!นฟ่และสั่งสอนท่ามกลางชนทุกชาติ 

I แ ล ะ เ ม ื ่ อ จ ะ ร ก า ร เ ต ร ี ย ม ค ร ง ส ุ ด ท า ย เ พ ื ่ อ ร ั บ ก า ร เ ส ด ็ จ ม า ค ร ง ท ี ่ ส อ ง ข อ ง พ ร ะ ผ ู ้ ช ่ ว ย ใ ห ้ ร อ ด 

การสนทนา • เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าเราอยู่ท่ามกลางคนชื่อสัตย์ผู้ที่ช่วยเตรียมสำหรับการกลับมาของพระผู้ช่วยให้รอด? 
• เราตองระมัดระวังต่อตานสถานการณ์ทางโลกที่ลอมรอบเราอย่างไรและทำไมตองทำเช่นนน? 

ข้อความที่ยกมา ใข้ข้อความที่ยกมาข้อใดข้อหนึ่งหรอทงหมดเพื่อสรุปรวบยอดบทบาทของ ''ช่ัวอายุท่ีรุ่งโรจน์'' ท่านสามารถ 
ขอให้สมาชิกชั้นเรียนอ่านข้อความที่บรรยายถึงการทาทายและความรับผิดชอบต่างๆ ในสมัยของเรา และบอก 
ให้ทราบถึงความคาดหวังของพระเจาที่มีต่อเยาวชนของศาสนาจักรฯโดยอ่านออกเสียง 

1. "นี่เป็นชั่วอายุที่แตกต่างอย่างมากจากชั่วอายุอื่น เป็นยุคที่เมื่อพระเจาทรงประกาศ-และว่าก่อนโลกถูกทำขื้น 
ด้วย-ว่าในยุคสุดทายนี้พระผู้เป็นเจาแห่งฟ้าสวรรค์จะทรงตงอาณาจักรแหํงหนึ่งขน ซึ่งจะไม่เคยถูกทำลายหรอ 
ถูกยกให้ผู้อื่นเลย'' (Wilford Woodruff,Discourses of Wilford Woodruff, sel. G. Homer Durham 
[Salt Lake City: Bookcraft, 1946], p.145) 

''พระเจาได้ทรงเลอกวิญญาณที่ถูกเลอกจำนวนเล็กน์อย...เพื่อออกมาในยุคสุดทาย...เพื่อก่อตงอาณาจักรของ 
พระผู้เป็นเจาบนแผ่นดินโลก เพื่อสรางมันขนและเพื่อปกป้องมัน', (Wilford Woodruff,as quoted in Our 
Lineage [course of study for genealogy classes, 1933], pL 1, p. 4) 

2. ''ท่านมิใช่เป็นเพียงเยาวชนชายและเยาวชนหญิงธรรมดา ท่านเป็นวิญญาณที่ถูกเสือก หลายคนในพวกท่านถูก 
ยับยงสงวนเอาไวเกือบ 6,000 ปีเพื่อปรากฎในยุคนี ้ ในเวลานี้เมื่อมีการล่อลวง ความรับผิดชอบ และโอกาส 
ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด.... 
"...เราสวดออนวอนว่าท่านจะถูกเตรียมสำหรับการปกครองของผู้นำ... 

\..ข้าพเจาสวดออนวอนว่าท่าน-ชั่วอายุที่รุ่งโรจน์และเยาว์วัย-จะรักษาร่างกายและความคิดของท่านให้สะอาด 
เป็นอิสระจากสิ่งแปดเปีอนของโลก ว่าท่านจะเป็นภาชนะที่บริสุทธิและเหมาะสมที่จะได้รับชัยชนะในอาณา-
จักรของพระผู้เป็นเจาในการเตรียมฟ้าหรับการเสด็จมาครงที่สองของพระผู้ช่วยให้รอดของเรา" (Ezra Taft 
Benson, in Conference Report, Oct 1977, pp. 43, 46-47; ovEnsign, Nov. 1977, pp. 30,32) 

3. "เวลานี้พระเจาได้ทรงส่งชั่วอายุที่ดีเยี่ยมของเยาวชน ผู้ที่จะไม่ลูกพิชิต ไม ทงชายและหญิง.... 

"จำไว้ เพื่อนหน่มสาวของข้าพเจา ท่านตองมุมานะบากบั่น ท่านตองทำให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงสำหรับการ 
แข่งขัน ท่านตองจัดวางบุคลิกลักษณะความซื่อสัตย ์ และหลักธรรมแห่งความจริงไว้เป็นแสงสว่างนำทาง 
สำหรับวันแห่งความมืดที่อยู่ข้างหนา... 

"ความยิ่งใหญ่ในภายภาคหนา...รอคอยบรรดาผู้ที่บริสุทธและแน่วแน่ในคำสอนและตัวอย่างของพระอาจารย์" 
(Vaughn J. Featherstone, "These Are Not Men to Be Couquered," New Era, Apr. 1980, p. 5) 

4. "พ่ี,นองหญิง ท่านมิได้เกิดมาในเวลาและสถานที่นี้โดยบังเอิญ ท่านอยู่ที่นี่เพราะนี่สือที่ๆ พระเจาทรงตองการ 
ให้ท่านอยู่.... 
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"...จำตองรสตรีที่เข้มแข็ง สตรีผู้อยู่อย่างสะอาดทางศีลธรรมเม่ือสตรีทงมวลมิได้เปีนอย่างน้ีน สตรีผู้จัดตง 
บานท่ีเป็นสวรรค์น้อยๆ และท่ีครอบครัวไดรับการประคับประคอง ลูกเล็กๆ ได้รับการดูแลและไดรับความ 
รักและความเอาใจใส่จากมารดาของพวกเขา สตรีผู้ที่จะหสีกเลี่ยงภาพลามก-มิเพียงสตรีสูงอายุ แต่เยาวชนด้วย 
ผู้ที่แสวงหาหาความปราณีตละเอียดอ่อนทางสังคมและโดยส่วนตัว ผูที่พยายาม'ฝึกฝนตนเองมากขน ผู้ที่เคารพ 
ผู้มีอำนาจของบานและฐานะปุโรหิต ขณะท่ีศาสนาจักรฯเติบโต จึงตองการสตรีมากขนผู้ที่เปีนผู้นำ ตองการ 
สตรีมากขนในทุกหนแห่งผู้รความกลาหาญที่จะประกาศประจักษ์พยานของพวกเธอเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ 
สตรีผู้ท่ีจะสวดอ้อนวอนและศึกษาเพ่ือจะทราบถึงส่ิงท่ีพระเจาทรงเรียกร้องจากพวกเธอ และผู้ท่ีจะทำการเลอก 
อย่างถูกตอง และวางตนเองไว้ในพระหัตถ์ของพระเจา" (Betty E. Brown, in Conference Report, 
Melbourne, Australia Area Conference, Feb. 1976, p. 29) 

5. "เยาวชนของเราในทุกวันนี้ ท่านอยู่ทำมกลางเหส่าวิญญาณที่มีเกียรติที่สุดที่จะเกิดมาในความเปีนมตะในยุค 
หนึ่งของโลก...จงเตรียมตัวเพื่อจะกลับเปีนผู้นำในยุคมิลเลเนียมอันรุ่งโรจน์นี้น เม่ือพระคริสต์พระองค์เอง 
จะทรงปกครองในฐานะกษัตริย์แห่งกษัตริย์ทงหลาย และพระเจาแห่งพระเจาทงหลาย" (Harold B. Lee, 
Happines through Faith in Jesus Christ [family home evening manual, 1977-78], pp. 34, 39) 

เอกสารแจก แจกบัตรที่ท่านได้เตรียมไว้ซึ่งมีข้อความที่ท่านเลอกเพื่อเสือนถึงบทบาทของเชื้อพระวงศ์ของเธอ ขอให้เธอ 
เก็บรักษามันไว้เพื่อจะอ่านมันบ่อยๆ 

บทสรุป 

เพลงสวด ร้องเพลงหรออ่านเพลงสวด "มาเถิดจาวแห่งราชา" (เพลงสวดที่ 21) 

1 4 6 



การรับใช บทที่ 

วัตถุประสงค์ เยาวชนหญิงแต่ละคนจะพบความสุขในการรับใช 

การเตรยม 1. นำเครื่องมือมาสองหรือสามอย่าง หรือรูปภาพของเคร่ืองมือต่างๆ เช่น ฆลน เลอย คราด พล่ัว หรือไขควง 
2. เขียน "จงรับใชกันและกันด้วยความรักเถิด" (กาลาเทีย 5:13) บนแผ่นคำที่จะใช!นบทเรียน 
3. ก่อนเริ่มบทเรียน สนทนากับฝายประธานชนเรียนถึงความหมาย,ของคำว่า/? ารรับใช และวิธีต่างๆ ที่สมาชิก 

ชนเรียนอาจ ทำการรับใช ทั้งเป็นส่วนตัวและเป็นกลุ่ม ในบทสรุปของชนเรียน เยาวชนหญิงอาจมีความ 
ประสงค์ท่ีจะเลอกโครงการการรับใชเปีนล่ๆนตัวหรือเป็นกลุ่ม 

4. ขอให้เยาวชนหญิงส่ีคนเตรียมเสนอตัวอย่างการรับใชจากชีวิตของศาสดาส่ีคน (อย่ในช่วงท่ีสองของบทเรียนน้ี) 
5. มอบหมายสมาชิกชนเรียนเสนอเร่ืองเล่า ขอพระคัมภีร์ หรือข้อความท่ียกมาตามท่ีพ่านตองการ 

ขอแนะน0ไ 
สำหรับการ 
ด0าเนินบทเรียน 
การตงแสดง 

ข้อความที่ยกมา 
และการสนทนา 

บทนำ: เคร่ืองมอของพระเจา 
แสดงรูปภาพของเคร่ืองมือบางอย่าง 

• เคร่ืองมือเหล่าน้ีใชทำอะไร? 

อธิบายว่าไม่สัาคัญว่าจุดประสงค์ของเคร่ืองมือเหล่าน้ีคออะไร, เคร่ืองมือเหล่าน้ีสามารถทำหนาท่ีของมันได้ 
ก็ต่อเมื่ออย่ในมือของมนุษย์เท่านน 
เอ็ลเดอร์มาเรียน ดี.แฮงค์ พูดเกี่ยวกับประเภทของเครื่องมือที่พระบิดาบนสวรรค์ตองทำงานด้วย 

"พระเจาตรัสกับผูรับใชของพระองค์ 'แขนของเขาจะเปีนแขนของเรา, (ค.พ. 35:14) พ่านคิดเกี่ยวกับสิ่งนี้ 
ไหม? สำหรับข้าพเจาแลวนี่เป็นการมอบหมายส่วนตัวที่สำคัญและศักดิสทธิทสุดที่ข้าพเจาได้อ่านในบันทึก 
ศักดิสทธิหรือจากที่ส์น พระเจาตรัสว่าแขนของเราซ่ึงก็คอแขนของพระองค์ หัวสมองนี้ ลิ้นนี้ มือทั้งสองนี้ เทา 
ทั้งสองนี้ กระเป้าใบน้ี-ส่ิงเหล่าน้ีเป็นเพียงเคร่ืองมือท่ีพระองค์ทรงทำงานด้วยตราบเพ่าท่ีข้าพเจาสนใจ...ตราบเพ่า 
ที่พ่านสนใจ แขนของพ่าน ทรัพยากรของพ่าน สติปีญญาของพ่าน ลิ้นของพ่าน พลังงานของพ่าน สิ่งเหล่านี้คอ 
เครื ่องมือที ่พระเจาทรงทำงานด้วย ,' (Service Brigham Young University Speeches of the Year 
[Provo, 15 Oct 1958], p. 3) 

• ข้อความนี้มีความหมายต่อพ่านอย่างไร? 

การนำเสนอของคร 

เรืองเล่า และ 
การสนทนา 

ศาสดาของเราไดสอนโดยตัวอยางสีงวิธทื่จะรับใชผูอื่นอย่างไม,เห็นแก'ตัว 

เหล่าศาสดาผูท่ีพระบิดาบนสวรรค์ทรงเรียกให้นำศาสนาจักรฯ และสอนผูคนได้แสดงวิธีรับใชอย่างไม่เห็น 
แก่ตัวในฐานะเคร่ืองมือของพระเจา โดยตัวอย่างของพวกพ่าน ตอนน้ีเยาวชนหญิงท่ีได้รับมอบหมายล่วงหน้าควร 
แบ่งปีนเร่ืองราวต่อไปน้ีกับสมาชิกช้ันเรียน 
ใจเซฟ สรธ 

เมอรช อาร์.ธอมสัน สตรีผูหน่ึงท่ี?จักศาสดาโจเซฟเขียนว่า "ข้าพเจาไม่เคยลมความเห็นอกเห็นใจท่ีอ่อน 
โยนน่ิมนวล และความเมตตากรุณาอย่างพ่ีชายท่ีพ่านเคยแสดงต่อข้าพเจาและลูกๆ ที่ขาดพ่อของข้าพเจา เม่ือน่ัง 
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บนรถม่ากับพ่านและเอ็มมาภรรยาของพ่าน ขาพเจาจำได้แม่นเมื่อพ่านลงจากรถม่าไปเก็บดอกไมที่พ่งหญามาให้ 
ลูกสาวตัวนอยของข้าพเจา" ("Recollections of the Prophet Joseph Smith,"Juvenile Instructor, 1 July 
1892, p. 399) 

• โจเซฟ สป็ธแสดงทีพ่าอย่างไรในการปฏิบัติการรับใช? 
'ออ/อ อัลเป็ริฅ สรธ 

"บนรถไฟระหว่างซอลท' เลค ซิตี้กับซานฟรานซิสโก ประธาน[จอร์จ อัณบิร์ต] สรธร้จัก [ชาย] คนหน่ึง 
จากนาฟ่า แคลิฟลร์เนีย" ชายสองคนเพลิดเพลินกับการสนทนาอันน่าพึงใจ และเริ่มส่งจดหมายติดต่อกัน หลัง 
จากแยกทางกัน 

"ครงหนึ่งประธานสรธเสึกว่าพ่านไม่ไดยินข่าวคราวจากจอห์น เดลานี่ เพื่อนของพ่านเลย" จากการสอบถาม 
ประธานสรธได้ทราบว่าคุณเดลานี่อยู่ในโรงพยาบาล "ประธานสรธส่งข่าวที่ทำให้สบายใจและให้กำลังใจและ 
แนะนำว่า...คุณเดลานี่...อาจชอบฟิงการกระจายเสียงของคณะนักร้องประสานเ™งแทเบอร์นาเคิลพกๆ เชาวัน 
อาทิตย์" คุณเดลานี่ได้พึง และวิญญาณของเขาถูกยกขน เขาเขียนมาขอบคุณประธานสรธและกล่าวว่า "เขาหวัง 
ว่าอาจมีสักครงที่เขาจะได้ฟิงเพลงประสานเสียงเพลงหนึ่งที่เขาชื่นชอบนั่นคอ 'คำสวดออนวอนของพระเจา... 
สร้างความประหลาดใจและพึงพอใจอย่างมากเมื่อเขาไดยนเพลงนี้นในวันอาทิตย์ถัดมา นึกภาพความเบิกบาน 
ของคุณเดลานี่เมื่อเขาไดยนออร์แกนแทเบอร์นาเคิลบรรเลงบทนำ" ของเพลงสวดที่เพื่อนของเขาได้จัดเตรียมไว้ 
ให้ (See Edith Smith Elliott, "The Joy of Serving Humanity ."Instructor, Nov. 19 66, p. 427) 

• พ่านสามารถเรียนรอะไรจากตัวอย่างของประธานสรธเกี่ยวกับการรับใชผู้อื่น? 
โจเซฟ พิเลดง สรธ 

เมื่อโจเซฟ พึลดง สรธอายุสามสิบส่ิปี พ่านลูกเรียกเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสภาอัครสาวกสิบสอง ในงาน 
ของพ่าน พ่านเดินทางไปทั่วโลกและเป็นที่ร้จักของสมาชิกทุกแห่ง แต่ภรรยาของพ่านได้ให้ทัศนะส่วนตัวเกี่ยว 
กับชายยิ่งใหญ่ผู้นว่าะ 

"ชายที่ข้าพเจาเจักเป็นสามีและบิดาที่ใจดี น่ารัก ความมุ่งมาดปรารถนาท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดในชีวิตของเขาคอทำ 
ให้ครอบครัวมีความสุข สืมตนเองโดยสิ้นเชิงในความพยายามที่จะทำสิ่งนี้ เขาเป็นชายที่กล่อมเด็กที่มีอารมณ์ 
หงุดหงิดให้หลับได้ ผู้ที่เล่านิทานก่อนนอนให้ลูกเล็กๆ พึง ผู้ที่ไม่เคยเหนื่อยเกินไปหรอย่งเกินไปที่จะเข้านอนดก 
หรอตื่นแต่เชาเพื่อช่วยลูกคนโตแกัปีญหาที่สลับซับซ้อนของการบาน เมื่อเกิดความเจ็บป่วยขนชายที่ข้าพเจาร้จัก 
จะเฝืาดูแลผู้ที่ไม่สบายและเฝึาเขาตลอดไม่หลับนอน" (Ethel Smith, quoted in Bryant ร. Hinckley, 
"Joseph Fielding Smith," Improvement Era, June 1932, p. 459) 
• ประธานโจเซฟ ฟิลดิ้ง สรธทำอะไรที่แสดงถึงความรักของเขาที่มีต่อครอบครัว? 

• พ่านสามารถเรียนร้อะไรจากตัวอย่างของประธานสรธเกี่ยวกับการรับใชครอบครัวของพ่านเอง? 
สเปนเชอ{ดับเป็ลยู. คิมบอลล์ 

เอ็ลเดอร์ บอยด ์ เค. แพคเกอร ์ เล่าเรื่องต่อไปนี้เกี่ยวกับประธานสเปนเชอร์ ดบเบิลยู. คมบอลล์ะ 

"ครอบครัว เพื่อนๆ และผู้ที่คบหาสมาคมกับประธานคิมบอลล์เว่าเขาไม่เคยอยู่นิ่ง เขามักจะร้อนใจเสมอที่ 
จะทำหลายสิ่งให้เสร็จ... 
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"ครงหน่ึงขาพเจาขับรถผ่าน [ประธานและซิสเตอร์คิมบอลล์] บนทางหลวงขนไปใกลเขตแดนไอดาโฮ ทง 
สองกำลังขื้นเหนอเพื่อไปการประชุม ซิสเตอรคมบอลล่เป็นคนขบรถ บราเดอร่คมบอลล์น่ังอยู่ข้างหลัง มีเครื่อง 
พิมพ์ดีดตัวเล็กวางอยู่บนตักในที่ๆ มันเคยอยู่ มีกระดาษวางอยู่อีกด้านหนึ่ง เพราะนี่เป็นโอกาสที่จะทำงาน ทำ 
มากขนเพื่อช่วยผู้อื่น" ("President Spencer พ . Kimball: No Ordinary ManEns ign , Mar. 1974, p. 6) 

• ประธานคิมบอลล'แสดงให้เห็นว่าเขารักสมาชิกของศาสนาจักรฯอย่างไร? 
• ซิสเตอร์คิมบอลล์ให้การรับใชในทางใด? 
• งานของประธานของศาสนาจักรฯ เป็นพรแก่ชีวิตของท่านในขณะนี้อย่างไร? 
• ท่านสามารถเรียนเอะไรจากประสบการณ'ของประธานคิมบอลล์เกี่ยวกับการรับใชศาสนาจักรฯ? 

ขอความท่ียกมา เราสามารถทำตามตัวอย่างที่เหล่าศาสดาวางไวในการรับใชผู้อื่น ประธานสเปนเซอร ์ ดับเบิลยู. คิมบอลล์ 
และการสนทนา กล่าวว่าะ "พระผูเป็นเจาทรงสนใจเราและพระองค์ทรงเสืาดูเรา แต่มักจะเป็นโดยผ่านบุคคลอีกคนหนึ่งที่เขาพบ 

ความตองการของเรา ดังนี้นจงrไคัญที่เราจะรับใชกันและกัน...ในคำสอนและพันธสัญญาเราอ่านพบว่ามันสำคัญ 
เพียงใดที่จะ 'ช่วยคนอ่อนแอ ยกมึอซึ่งตกและให้กำลังใจเข่าที่อ่อนเปลี้ย, (ค.พ. 81:5) การปฏิบัติการรับใช 
ของเราบ่อยครงประกอบด้วยการให้กำลังใจแบบง่ายๆ หรือการให้ความช่วยเหลือพื้นๆ ธรรมดาด้วยงานพ้ืนๆ 
ธรรมดา แต่ผลที่เกิดจากการปฏิบัติแบบพื้นๆ ธรรมดาและจากการกระทำที่เล็กนอย แต่จริงใจน้ีนช่างย่ิงใหญ่ 
เสียน่ีกระไร" ("Three Is Purpose in Lifz,"New Era, Sept 1974, p. 5) 

อธิบายว่าพื้นๆ ธรรมดา หมายสิงการปฏิบัติท่ีเรียบง่ายทุกๆ วัน ประธานคิมบอลล่สอนและสะทอนให้เห็น 
ถึงชีวิตของเหล่าศาสดาที่กล่าวไวข้างตนว่า การปฏิบัติการรับใชเป็นประจำทุกวันเป็นพรแก่ชีวิตของผู้คนอย่างไร 
ผู้คนปฏิบัติตนในฐานะเครื่องมือของพระบิดาบนสวรรค์โดยผ่านทางการรับใช 

ทัศนคติทื่ผูใหการรับใชมความสำคัญเท'ากับการรับใชทื่ไดไห 
แผ่นคำ ติดแผ่นคำ "จงรับใชกันและกันด้วยความรักเถิด" 

เรื่องราวต่อไปนี้แสดงวิธที่เยาวชนหญิงกล่มหนึ่งทำหน้าที่เป็นเครื่องมือแห่งการรับใชที่มีประสิทธิภาพ: 
คาเรนเกิดมาพรอมกับความผิดปกติทางสมอง แต่ภาพอนาคตสำหรับเธอท่ีจะดำรงชีวิตอย่างมีความหมายน้ัน 

ดีทีเดียว ส่วนหนึ่งนนเนึ่องมาจากความช่วยเหลือของเยาวชนหญิงหลายๆ คน ช่วงสองสามเดอนแรกของชีวิต 
คาเรนก็ดูเหมือนกับเด็กคนอื่นๆ จากนั้นบิดามารดาของเธอก็ค่อยๆ เริ่มรับ!ว่าเธอไม่ได้มีพัฒนาการเหมือนพี่ชาย 
และพี่สาวของเธอ เมื่อพวกเขายังเล็กอยู ่ เมื่อบิดามารดาของคาเรนรูว่าเธอมีความผิดปกติทางสมอง ทงสองเสียใจ 
เป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามแพทย์ได้!ห้กำลังใจพวกเขา คาเรนสามารถเรียนเหลายสิ่งได้ถามีบางคนให้เวลาเพื่อ 
พยายามกับเธอ 

บิดามารดาของคาเรนพยายามให้ความรักและความเอาใจใส่แก่เธอตามที่ตองการ แต่ลูกคนอื่นๆ ในครอบ 
ครัวก็ตองการเวลาของบิดามารดาด้วย เม่ือทราบสิงปีญหาของคาเรน เยาวชนหญิงในวอรดของเธอจึงเสนอความ 
ช่วยเหลือ ระหว่างฤดูรอน เยาวชนหญิงได้กำหนดตารางหมุนเวียนเพื่อว่าพวกเธอจะให้เวลาหนึ่งชั่วโมงทุกเชา 
และบ่าย เมื่อเยาวชนหญิงเริ่มช่วยเหลือครงแรก คาเรนไม่มีกลามเนื้อเพื่อคายันร่างกาย มารดาอธิบายว่า" 'เยาว 
ชนหญิงเหล่านั้นช่วยสรางกลามเนื้อที่เธอมีอยู่ในเวลานี้ เธอเริ่มคลานได้บาง เมื่อเยาวชนหญิงเหล่านั้นพยายามกับ 
เธอมากครงขน เธอก็เริ่มคลานได้มากขื้น เธอตองการการกระตุนและกำลังใจตลอดเวลา 

"'แพทย์แนะนำให้เธอใชเวลาวันละสองชั่วโมง กระโดดเชือกเพื่อช่วยสรางกลามเนื้อขาของเธอ ช่วงเวลานี้ 
คาเรนตองได้รับความสนกสนานเพลิดเพลิน เพื่อทำให้เธอมีความสขพอที่จะใชเวลาหนึ่งชั่วโมงทุกเชาและบ่าย 

บทที่ 25 

1 4 9 



กระโดดข้ีนลง พวกเยาวชนหญิงจะเล่นเกมกับเธลเพื่อทำให้เธอเคลื่อนที่ไปมา," 

เมื่อโรงเรียนเปีดในฤดูใบไมร่วง เยาวชนหญิงห้าคน จากชนเรียนกลสตรีหน่ึงคน จากดรุณีส่ีคน มาเย่ียม 
คาเรนเสมอไม่ขาด เยาวชนหญิงแต่ละคนจะเลอกคนละหนึ่งวันในหนึ่งสัปดาห์หลังจากเลิกเรียนเพื่อใชเวลาอยู่กับ 
คาเรนหน่ึงช่ัวโมง เนื่องด้วยการรับใช้ของเยาวชนหญิง คาเรนเรียนเหลายสิ่งที่เธอไม่เคยได้เรียนรูหรือสิ่งซึ่งเธอ 
ตองใช้เวลานานกว่าจะควบคุมมันได้ 

มารดาของคาเรนกล่าวว่า "'เด็กสาวเหล่านี้ได้อุทิศมากทีเดียว พวกเขาพาเธอไปเดินเล่น อ่านหนังสือให้ 
เธอฟิง ปล่อยให้เธอเล่นใตตนไม่และเป็นเพื่อนที่ด ี คาเรนเสืารอคอยทุกวันเพื่อดูว่าพวกเขามาหรือยัง เธอเดินได้ 
เมื่ออายู 2 ขวบคร่ึง เพียงหนึ่งปีหลังจากพวกเยาวชนหญิงเริ่มโครงการการรับใช้ของพวกเขากับเธอ," 

มารดาของคาเรนรูสีกด้วยว่าหลังจากพวกเยาวชนหญิงได้!ห้ความใส่ใจทงหมดกับคาเรน โดยการเล่นกับ 
เธอ พูดคุยกับเธอ อุมเธอและให้เธอออกกำลังกาย องค์ประกอบสำคัญที่สดที่รก็คอพวกเขารักและห่วงใยเธอ 
(See "Young Women's Loving Service'"Church News, 27 Nov. 1976, pp. 8,13) 

การสนทนา กล่าวโยงถึงแฝนคำและถามะ 

• ท่านคิดว่าอัครสาวกหมายความถึงอะไรเมื่อเขากล่าวว่า "จงรับใช้กันและกันด้วยความรักเถิด"? 
• เยาวชนหญิงแสดงให้เห็นว่าพวกเขารักคาเรนและบิดามารดาของเธออย่างไร? 
• เยาวชนหญิงตองทำการเสียสละแบบใดเพื่อให้การรับใช้แก่คาเรนด้วยความรัก? 
• เราควรมีทัศนคติอย่างไรเมื่อเราให้การรับใช้? 

พระคัมเาร์ เพื่อตอบคำถามนี้ เรียกเยาวชนหญิงคนหน่ึงอ่าน 2 โครินธ์ 9:7 

ขอความที่ยกมา 
และการสนทนา 

การนำเสนอของครู 

เยาวชนหญิงแด'อะคนจะไดรับความลุ[ขจากการปฏิบัติการรับใชทุกวัน 

ขอให้สมาชิกชนเรียนฟิงความเห็นของเยาวชนหญิงที่ทำงานกับคาเรน ซึ่งพวกเธอได้แสดงความรูสึกเกี่ยว 
กับการรับใช้ว่าะ 

"'มันทำให้ดิฉันเสืกดีที่เว่าดิฉันได้ช่วยเหลอคนบางคน...ดิฉันไม่เคยคิดว่าคาเรนจะเดินได้เมื่อ^าเริ่มค^ง 
แรก ดิฉันเคยวางตนเองไวไนสภาพของเธอ และพยายามวาดภาพว่าเธอจะรูสีกอย่างไร ความคิดท่ีทำให้ดิฉัน 
ตัดสินใจได้ดีขื้นที่จะช่วยเธอเรียนร,ูวิธีการเดิน," 

"รางวัลชนใหญ่ท่ีสุดช้ินหน่ึงของ [เยาวชนหญิงอีกคนหนึ่ง] คอการได้เห็นคาเรนตื่นเตนกับการเรียนเสิ่ง 
ใหม่ๆ 'ดิฉันคิดว่าได้!ช้เวลาคุมค่า, เธอกล่าว" ("Young Women's Loving Service," p. 13) 
ถาเยาวชนหญิงคนใดมีประสบการณ์ที่เธออยากแบ่งปีน กระตุนให้เธอทำดังนัน 
• อะไรสือรางวัลของการรับใช้? 

• ถาท่านรับใช้คนบางคนที่ไม่ได้ขอบคุณท่าน ที่ลูเหม่อนไม่กตัญญต่อความเมตตากรุณาของท่าน หรือไม่รูว่า 
ท่านปฏิบัติการรับใช ้ ท่านควรมีปฎิกริยาอย่างไร? (ช่วยเยาวชนหญิงเขาใจว่าไม่ควรรับใช้โดยมีจุดประสงค์เพื่อ 
ได้รับความขอบคุณหรือการยกย่องสรรเสริญ) 

เตือนเยาวชนหญิงถึงขอความของประธานสเปนเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบอลล์ "การปฏิบัติการรับใช้ของเราบ่อย 
ครงประกอบด้วยการให้กำลังใจแบบง่ายๆ หรือการให้ความช่วยเหลอพื้นๆ ธรรมดาด้วยงานพ้ืนๆ ธรรมดา แต่ 
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ผลที่เกิดจากการปฏิบัติแบบพื้นๆ ธรรมดา และจากการกระทำที่เล็กๆ น้อยๆ แต่จริงใจนันช่างย่ิงใหญ่เสียน่ี 
กระไร" 

การสนทนา • ท่านสามารถรับใช้ในฐานะ "เคร่ืองมอ" สำหรับพระบิดาบนสวรรค์ในชีวิตของท่านได้อย่างไร? 
• ท่านสามารถใหการรับใช้ด้วยความรักเปีนประจำทุกวันแบบใดแก่ครอบครัวของท่าน เพ่ึอนของท่านและคน 

อื่นๆ ที่ท่านพบ? 
• การให้การรับใช้จะนำความสขมาสู่ท่านอย่างไร? 

ให้เวลาเยาวชนหญิงไตร่ตรองคำถามนี้ก่อนจะตอบ จากน้ีนใหพวกเธอสนทนาความคิดต่างๆ ของพวกเธอ 
ท่านอาจแนะนำรูปแบบบางอย่างของการรับใช้ เช่น การอ่านหนังสือให้น้องชายและน้องสาวฟ้ง ยมหรอพูดดีกับ 
เพ่ือนบาน หรือการทำธุระให้สมาชิกในครอบครัวหรือเพ่ือนบาน 

การประยูกต์บทเรึยน 
สนับสบุนให้เยาวชนหญิงต้ังเป้าหมายในการรับใช้และแสดงความเมตตากรูณา หากยังไม่ได้ทำงานนีแก่ผู้ใด 

ให้เวลาแก่ประธานชั่นเรยนเพื่อพูดกับเพื่อนร่วมชนเกี่ยวกับโครงการการรับใช้เปีนกลุ่ม 
ให้พวกเธอเสือกเป้าหมายหนึ่งขอและเขียนไวในปฏิทินชนเรียน 

การนำเสนอของ 
ประธานชนเรียน 
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การดำรงชีวตทีดีงาม 

บทนำ 
หมายเหตุสำหรับครู พระเจ้าทรงสอนมาตรฐานทางศีลธรรมในแต่ละสมัยการประทานผ่านทางพระคัมภีร์และเหล่าศาสดาของ 

พระองค์ ความเส่ือมถอยของมาตรฐานต่างๆ ในโลกรอบตัวเราได้ก่อให้เกิดความแตกต่างอย่างมากระหว่างส่ิงท่ี 
โลกยอมรับกับสิ่งที่พระเจ้าทรงเห็นชอบ เราตองรูจักมาตรฐานทางศีลธรรมของพระเจ้าเพ่ือท่ีจะดำรงชีวิตตาม 
มาตรฐานน้ีน 

เม่ือพ่านเสนอบทเรียนในหน่วยน้ี ควรระมัดระวังเพื่อแน่ใจว่าเยาวชนหญิงได้รับการสอนถึงมาตรฐานของ 
พระเจ้าในรูปแบบที่เหมาะสมและเข้าใจง่ายเหมาะกับระดับพัฒนาการและความพรอมของพวกเธอ 

ในบทเรีPJนเหล่าน้ี พ่านควรสำนึกเป็นพิเศษถึงความจำเป็นสำหรับการนำของพระวิญญาณในสิ่งที่ท่านสอน 
วิธีที่พ่านสอนและเวลาที่พ่านสอน การสนทนาควรจำกัดอยู่ในขอบเขตท่ีเหล่าศาสดาได้สอนไวและท่ีมีอย่ในเน้ือ 
หาของบทเรียน 

ฟิล์มวีดีโอเรื่อง Morality for Youth จะทำให้การนำเข้าสู่บทเรียน หรอ การสรุปบทเรียนในหน่วยน้ี 
เป็นไปอย่างเหมาะสม เราขอแนะนำให้ท่านฉายวีดีโอในตอนเร่ิมตนบทเรียนหรือในตอนจบบทเรียนในหน่วยน้ี 
เราไม่มีเวลาพอในช่วงของบทเรียนที่จะรวมการฉายวีดีโอกับการสนทนาไว้พรอมกับบทเรียน ดังนี้นจึงควร 
แยกเวลาของชนเรียฺนสำหรับฉายวีสีโอและการสนทนา เรื่อง Morality for Youth แยกชั่วโมงออกไปจาก 
บทเรียน 



การออกนัดเที่ยวที่ฉลาด 
วัตถุประสงค์ เยาวชนหญิงแต่ละคนจะเรียนเจ่ากิจกรรมกลุ่มที่ดีงามเหมาะสมสามารถช่วยพัฒนาส้มพันธภาพระหว่างชาย 

' หนุ่มและหญิงสาว 

การเตรียม 1. นำกระดาษและดินสอมาให้สมาชิกชนเรียนแต่ละคน 
2. ถาเป็นไปได้ ให้ฟ้าสำเนาข้อความที่ยกมาในตอนที่สองของบทเรียนแก่สมาชิกชนเรียนเพื่ออ่านออกเสียง 

ท่านอาจตองการแบ่งข้อความที่ยกมาที่มีใจความยาวของประธานสเปนเซอร์ ดบเบิลยู. คิมบอลล่ออกเป็นข้อ 
ความสนๆ สามตอน 

หมายเหตุสำหรับครู อ่านเนื้อหาบทเรียนที่ให้เสือกหรอกิจกรรมทายบทเรียนอย่างละเอียดหากท่านตัดสินใจใชการอภิปรายกลุ่ม 
ย่อย จงทำการมอบหมายล่วงหนาอย่างดี 

ขอแนะนำ 
สำหรับการ 
ดำเนินบทเรียน กิจกรรมกธุมสามารถพัฒนาความสนใจใหม่ ความเชื่อมั่นในตน!องแสะทักษะทางสังคม 

อ่านข้อความที่ยกมาต่อไปนี้จากฝ่ายประธานสูงสดและสภาอัครสาวกสิบสองะ 

ข้อความทียกมา ^หญิงสาวในชนดรุณีและครู...ได้วางแผนจัดกิจกรรมต่างๆ มากมายทั่งในโรงเรียนและในโปรแกรมของ 
ศาสนาจักรฯ ซึ่งพวกเธอจะสบุกสนานร่วมกันเป็นกลุ่ม พวกเธอควรหลีกเล่ียงความสัมพันธ์ในการออกนัดเท่ียว 
ระหว่างชายหนุ่ม-หญิงสาวเพียงลำพัง'" ("PoLicies and Procedures," New Era, Jan. 1971, p.30) 
ประธานสเปนเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบอลล์ให้คำแนะนำต่อไปนี้แก่เยาวชนของศาสนาจักรฯะ 

ข้อความที่ยกมา "หนุ่มสาวท่ีรักของข้าพเจา ท่านควรเอาจริงเอาจัง ชีวิตทั่งชีวิตมิใช่เพื่อสนกสนานร่าเริง มันเป็นธุรกิจที่ 
จริงจังมากท่ีลุ[ด ท่านจะฟ้าอย่างดีเพื่อเติบโตขนเช่นเดียวกับเด็ก- คบหาท่ังชายหนุ่มและหญิงสาวในช่วงวัยน้ีน 
เม่ือท่านเข้าสู่วัยหนุ่มสาว การคบหาทางสังคมของท่านจะยังคงอยู่ในความสนิทสนมคนเคยโดยท่ัวไปกับชายหนุ่ม 
และหญิงสาว การออกนัดเท่ียวหรือการไปในงานสังคมเป็นคู่ๆ ควรเลื่อนออกไปจนกจ่าอายุอย่างนัอยที่สุด 16 ปี 
หรือมากกจ่า และแม่กระน้ีนควรใข้ดลยพินิจอย่างมากและจริงจังในการคัดเสือก 

"หนุ่มสาวควรจำกัดอยู่ในการติดต่ออย่างใกลชิดเป็นเวลาหลายๆ ป ี เน่ืองจากชายหนุ่มตองไปเป็นผูสอน 
ศาสนาเมื่อเขาอายุ 19 ป ี ควรมีความสัมพันธ์กันภายในขอบเขตท่ีจำกัดและแน่นอนจ่าไม่ควรนำไปสู่สัมพันธภาพ 
เกี่ยวกับทางเพศ จะตองไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางเพศใดๆ ก่อนเข้าสู่การแต่งงาน" (Marrige-The Proper 
Way," New Era, Feb. 1976, p.5) 

ขอให้เยาวชนหญิงทบทวนขนตอนต่างๆ ของสัมพันธภาพท่ีเหมาะสมระหว่างชายหนุ่ม-หญิงสาว ตามท่ี 
ประธานคิมบอลล่กล่าวไว ท่านอาจตองการเขียนขนตอนเหล่านี้คร่าวๆ บนกระดานเมื่อพวกเธอตอบ 
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อ่านข้อความ 
ที่ยกมา 

ข้อความที่ยกมา 

ข้อความที่ยกมา 

• พ่านคิดว่าเหตุใดประธานคิมบอลลจงแนะนำว่าไม่ควรรการนัดเที่ยวจนกว่าจะอายูอย่างน้อยที่สด 16 ป ี หรอ 
มากกว่าน้ีน? 

• ทำไมจึงสำคัญที่ตองปฏิบัติตามคำแนะนำนี้? 
"ชายหนุ่มทุกคนควรสะสมเงินไวสำหรับงานเผยแฝของเขา และเป็นอิสระจากความยุ่งยากพัวพันใดๆ เพ่ือ 

เขาจะมีคำควร เมื่อเขากลับจากงานเผยแฝ...เขาควรรูสีกเป็นอิสระที่จะเริ่มทำความเสึกและออกนัดเที่ยว เม่ือ 
เขาพบหญิงสาวท่ีดีและถูกต้อง ควรมีการแต่งงานในพระวิหารอย่างถูกต้อง บุคคลนี้นจะไดรับพรทุกประการถา 
เขาอยู่ในการควบคุมและรับประสบการณ์ต่างๆ ตามลำดับท่ีถูกต้องะ เริ่มมีการติดต่อ!จักกันทางสังคมภายในขอบ 
เขตก่อน จไกน้ีนไปเป็นผู้สอนศาสนา จบแล'วจึงค่อยจีบและแต่งงานในพระวิหาร เรียนหนังสือและสราง 
ครอบครัวและทำงาน หากเขาไม่ทำตามน้ีเขาจะตกอยู่ในความยากลำบาก" (Spencer พ . Kimball, "Marriage-
The Proper Way," p. 5) 

ข้อความที่ยกมานี้พูดสิงชายหนุ่ม ขอให้เยาวชนหญิงอธิบายว่าจะประยุกต์ใชกับหญิงสาวได้อย่างไร 

• พ่านสามารถทำอะไรได้/*//วลานี้ที่จะเตรียมตัวเองสำหรับการนัดเที่ยวหลังจาก พ่านอายุสิบหก ? (คำตอบ 
ควรรวมสิงการเป็นเพ่ือนกับชายหนุ่ม การพัฒนาความสนใจใหม่ การได้รับทักษะทางสังคม) 

• เหตุใดจึงสำคัญที่จะมีเพื่อนเพศตรงข้ามโดยไม่มีการชอบพอฉันท์เสาว? 
• เยาวชนหญิงและเยาวชนชายจะได้รับประโยชน์อะไรจากการร่วมในกิจกรรมกลม? 

พ่านอาจต้องการเขียนคำตอบของพวกเธอบนกระดาน จงแน่ใจว่าได้กล่าวสิงประเด็นต่อไปน้ี: พวกเขาจะ 
ได้รับความเชื่อมั่นในตนเอง พวกเขาจะพบกิจกรรมและความสนใจในส่ิงใหม่ พวกเขาจะเรียนเถงความสนใจ 
ของผู้อ่ืน พวกเขาจะเรียนวิธีพูดคุยกัน พวกเขาจะเรียน!ทักษะทางสังคม พวกเขาจะกลับเป็นฅนที่น่าสนใจมาก 
ขนจากการสมาคมกันเป็นกล่ม 

กิจกรรมกลุ'มก,อให้เกิดพื้นฐานฑื่ดสำหรับการนัดเฑยว 

ชีให้เห็๋นว่าผู้นำศาสนาจักรฯ ได้แนะนำให้หญิงสาวใชเวลาก่อนการนัดเที่ยวสำหรับการเตรียมและความ 
เหมาะสมค่ควรกัน 

"'ข้าพเจามองลูว่า เวลาหลายปีก่อนการนัดเที่ยวเป็นเวลาเมื่อ "กระบวนการท่ีเหมาะสม" เบ่งบาน หญิงสาว 
ควรมีความพึงพอใจใน "กระบวนการท่ีเหมาะสม" เมื่อพวกเธอบรรลุเป้าหมาย,...[ช่วงเวลาหลายปีก่อนการ 
นัดเที่ยวคือเวลา]ที่หญิงสาวจะเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมกลุ่ม ความสนุกสนาน การเป็นผู้ใหญ่ การพัฒนา... 

การรอคอยเป็นการสูญเปล่า...มีหลายส่ิงท่ีหญิงสาวต้องทำแทนท่ีจะรอคอย [ให้สิงอายุสิบหกเพ่ือนัดเท่ียว] 
หญิงสาวสามารถเอื้อมออกไปและยอมรับว่าในขณะนี้พวกเธออยู่ตรงไหนและสนุกสนานเพลิดเพลินในวันนี้ 
แทนท่ีจะเพียงแต่รอคอยสำหรับพร่งน้ีท่ีจะเกิดขน", (Ruth H. Funk, quoted by Gerry Avant, "Pre-dating 
Years: A Vital Season," Church News, 3 Dec. 1977, p. 9) 

"'มีส่ิงสีมากมายท่ีหญิงสาวสามารถทำได้มากกว่าการรอคอยเพ่ือนัดเท่ียว เช่น การเรียน?ที่จะชอบผู้คนและ 
พัฒนาการเป็นเพื่อน ซึ่งสามารถเป็นสิ่งที่น่าส์นเต้นถาหญิงสาวจะปล่อยให้เป็นไปตามนี้น, 

หญิงสาวท่ีมีเพ่ือนหลายคนลูเหมือนจะเป็นคนท่ีมีเสน่ห์ด้วยซาไป เมื่อเธอขยายวงเพื่อนออกไป คนอ่ืนๆ 
จะลูกดึงเข้ามา ขณะท่ีเธอยังไม่มีการนัดเท่ียว เธอจะแบ่งปีนประสบการณ สรางความทรงจำและสนุกสนาน 
ร่าเริง, 
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"'ถาหญิงสาวคนหน่ึงรีบรอน หรอไม่สามารถรอคอยเพ่ือการนัดเท่ียว เธอควรจดจำท่ีจะสนทนากับพระป็ดา 
บนสวรรค์เก่ียวกับเร่ืองน้ีน, 

"...ปีแห่งการเตรียมพรอมซ่ึงจำเป็นอย่างย่ิง ไม่ควรจะถูกลืมด้วยการนัดเท่ียวก่อนสิงเวลาอันควร หญิงสาว 
ควรจัดเวลาในช่วงนี้ของชีวิตอย่างรอบคอบ รอคอยเวลาท่ีเหมาะสมเพ่ือว่าเม่ือการคบหาของเธอจะนำเธอไปส่ 
รูปแบบการออกนัดเที่ยวแลว เธอจะถูกเตรียมเพื่อรูอย่างชัดแจ้งถึงคุณลักษณะที่เธออยากจะเป็น.... 

หากใช้เวลาหลายปีก่อนการออกนัดเท่ียวได้อย่างเหมาะสม หญิงสาวจะสามารถได้รับประสบการณ์ท่ีจะช่วย 
เธอพัฒนาลักษณะพิเศษจำเพาะซ่ึงจะทำให้เธอเป็นอิทธิพลท่ีดีและทรงพลังตํอผู้อ่ืน" 

"...การคบหาของหญิงสาวที่ปราศจากเวลาแห่งการเตรียมพรอมที่จำเป็นจะไม่ลึกชื้ง 0โดยปราศจากเวลา 
เตรียมพรอมหญิงสาวจะไม่ได้รับการเพ่ิมพลังให้แก่ผูอ่ืนเช่นเดียวกับท่ีให้ตนเอง'" (Ardeth G. Kapp, quoted 
by Avant, Church News, 3 Dec. 1977, pp. 9, 14) 

ขอความท่ียกมา "ความปรารถนาอันแรงกลาสำหรับกิจกรรมกลมเป็นเร่ืองธรรมดาสำหรับกลุ่มท่ีล่อนว้ยกว่า เม่ือพวกเขาไม่ 
ได้ถูกปลุกเราในวิธีอื่นเร็วเกินไป และกิจกรรมสันทนาการและทางสังคมของชนกลุ่มใหญ่สามารถเป็นกิจกรรม 
ที่สบุกสนานและดีงามมีประโยชนํได้ ความปลอดภัยทางกายภาพและศีลธรรมจะเพ่ิมพูนขนในความหลากหลาย 
ของพวกเพื่อน กิจกรรมกลุ่มสันทนาการที่จัดขี้นที่บานมิเพียงทำให้สนุกสนานมากเท่านี้นแต่ยังให้ประโยชน์ด้วย" 

ขัดจังหวะการอ่านขอความที่ยกมาของประธานคิมบอลล ์ โดยขอให้เยาวชนหญิงตังใจฟิงแนวความคิดเก่ียว 
กับกิจกรรมกลุ่มที่ประธานคิมบอลลแนะนำ 

ถาท่านได้เขียนประโยชน์ต่างๆ ของกิจกรรมกลุ่มไวบนกระดานบางแลว ให้แต่งตังสมาชิกชันเรียนอีกคน 
หน่ึงเขียนเพ่ิมเติมขณะท่ีอีกคนหน่ึงอ่านช้อความท่ียกมาของประธานคิมบอลล์ส่วนท่ีเหลือ หรออาจให้หญิงสาว 
แต่ละคนจดบันทึกไวและพูดทบทวนประโยชน์เหล่าน้ีนหลังจากอ่านขอความจบ 

ขอความท่ียกมาต่อ "การประชุมเพิ่มพูนประจักษ์พยานได้เสริมสรางมิตรภาพและดลใจวิญญาณและสืกฝนจิตใจ การเท่ียว 
นอกบานเป็นกลุ่มสามารถสรางวินัยแก่เยาวชนในท่าทีและการผูกมิตรที่สุภาพอ่อนโยนและขยายวงลอมของ 
เพ่ือนสนิทออกไปมากย่ิงข๋ึน 

"กีฬาสามารถพัฒนาความแข็งแกร่งและความอดทนแก่ร่างกาย สามารถฝ็กอบรมวิญญาณให้เผชิญความ 
ยากลำบาก ความลมเหลวและความสำเร็จ สอนความไม่เห็นแก่ตัวและความเช้าใจ และพัฒนาจรรยาบรรณของ 
นักกีฬาที่ดีและการรูแพ'รูชนะในการเป็นผูแข่งขันและผูชม ละครสามารถพัฒนาพรสวรรค ์ สอนความ 
อดทนและส่งเสริมสัมพันธภาพและไมตรีจิต กิจกรรมกลุ่มดนตรีมีผลคลายคลึงกัน และสามารถทำให้วิญญาณ 
อ่อนโยนและนุ่มนวลและสนองความตองการทางสุนทรียศาสตร์.... 

"การเต้นรำท่ีจัดเตรียมอย่างดีในสถานท่ีๆ เอื้ออำนวย เวลาท่ีดีและโอกาสท่ีเหมาะสม จะทำให้ได้รูจักกับคน 
ใหม่ๆ และขยายวงเพื่อนออกไป มันสามารถเป็นประตูที่เปิดสํความสุข คนๆ หน่ึงสามารถรูจักกับกลุ่มหนุ่มสาวท่ี 
ดีในการสนทนาและการเต้นรำที่ชื่นชอบในตอนเย็น ซึ่งพวกเขาทุกคนมีคุณลักษณะที่นำชื่นชอบและอาจมี 
ลักษณะพิเศษบางอย่างเหนอกว่าคนอื่น ที่นี่คู่ต่างๆ สามารถเร่ิมพิจารณาและประเมินคุณคำ สังเกตลักษณะพิเศษ 
ความสนใจและความเป็นเลิศโดยการเปรียบเทียบ มิตรภาพที่มองเห็นได้ดังกล่าวสามารถเป็นพื้นฐานสำหรับการ 
นัดเที่ยวที่ฉลาด ที่คัดเลือกแลวและลูกกาลเทศะของบรรดาผูที่อายูมากพอและเป็นผูใหญ่แล่'ว จงทำส่ิงน้ีตาม 
ลำดับในการกำหนดเวลาที่เหมาะสมโดยการนัดเที่ยวที่จริงจัง และตามมาด้วยการจีบท่ีเหมาะสมซ่ึงนำไปส่การ 
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แต่งงานท่ีไม่มีวันส้ินสุด และมีความสุขในท่ีสุด" (Spencer พ . Kimball, The Miracle of Forgiveness 
[Salt Lake City: Bookcraft, 1969}, pp. 221-222) 

การระดมความคิด จัดให้มีช่วงการระดมความคิดเพื่อได้แนวความคิดใหม่ๆ ลำหรับกิจกรรมกล่ม อธิบายแนวทางต่อไปนี้เพื่อ 
การระดมความคิด: 

1. จงสรางสรรค์ อย่าท้ิงแนวความคิดข้อใด 
2. คิดถึงว่ากิจก ทมบางอย่างท่ีชายหนุ่มมักจะทำสามารถขยายออกไปถึงเหล่าหญิงสาวได้อย่างไร และ กิจกรรม 

ของหญิงสา าขยายออกไปเพ่ือให้ชายหนุ่มร่วมด้วยได้อย่างไร 
3. พิจารณากิจกรรมที่จะทำให้สนุกสนานอีกทิ้งพัฒนาความเชื่อมั่นและทักษะทางสังคม (เช่น การเรียนเที่จะพูด 

คุยกันอย่างสนิทสนม การเรียนเมารยาทที่เหมาะสม ฯลฯ) 
แนวความคิดต่อไปนี้อาจช่วยกระตุนการสนทนา: 
การแข่งขัน 

ในทีมผสมของเยาวชนชายกับเยาวชนหญิงแต่ละฝ่าย จัดการแข่งขันกีฬาประเภทใดก็ได้ มาราธอนหรือ 
แข่งขันร่วม ถาท่านเสือกกีฬาบางอย่างท่ีใหม่ลำหรับบางคน จงแน่ใจว่าได้ให้คำแนะนำที่ชัดเจนก่อน กิจกรรม 
ที่อาจเป็นได้ เช่น การแข่งขันหมากรุก วอลเล่ย์บอล และการแข่งขันรีดเส้ือให้เสร็จเรียบรอยในเวลาท่ีกำหนด 
ทำภ าพยนตร์ของตัวท่านเอง 

นำกลองถ่ายรดีโอ แล์ม ชุดแต่งตัว และอุปกรณ์แสดงหรือส่ิงของอ่ืนๆ ที่จำเป็นไปยังสถานที่ๆ น่าสนใจ 
เขียนบทภาพยนตร์ท่ีท่านจะถ่ายทำ (ไม่จำเป็นตองมีบทพูด มีแต่การแสดงสีหนาก็พอ) ต่อมาวางแผนที่จะชม 
ภาพยนตร์ที่ทำด้วยกัน 
เข่ยนหนังสอของท่านเอง 

เตรียมกรรไกร กระดาษ และกาว เขียนนิทานเด็ก โดยใช้ภาพจากนิตยสาร หรือวาดข้ืนมาเองโดยจิตรกรใน 
กล่ม บริจาคหนังสือท่ีทำเสร็จแลวให้แก่โรงพยาบาลหรือสถานรับเลยงเด็ก 

ใรงภาพยนตร์ชั่วคราว 
หาบทละครท่ีตลกและไม่ยาวมาก หรือเขียนบทขนมาเอง รวบรวมเสื้อผาที่ใชแสดง และเตรียมระบบเสียง 

ง่ายๆ หรือดนตรี ให้แต่ละคนเสือกหนึ่งตอนและอ่านทิ้งบทโดยไม่มีการเกช้อม ท่านอาจตองการใช้เทปบันทึก 
และนำกลับมาฟ้งใหม่ พรอมกับมีอาหารว่างประกอบ 
สนุกสนานวันหยุด 

ตรวจสอบดูว่ามีการฉลองวันหยุดกันอย่างไรในประเทศต่างๆ ฉลองวันหยุดตามท่ีประเทศดงเดิมทำกันโดย 
จัดเตรียมอาหาร การตกแต่งประดับประดาและรายการสันทนาการท่ีเหมาะสม 

อุทิศตัวเอง 
พากล่มเด็กไปส^นสัตว์ สวนสาธารณะ หรือสนามเด็กเล่น นำอาหารกลางวันไปให้พวกเขาด้วย หรือวาง 

แผนโปรแกรมพิเศษเพื่อพาไปโรงพยาบาลหรือไปเยี่ยมคนที่นอนป่วยอยู่ 
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บทที่ 25 

มื้ออ าหารm ป็นท างก าร 

วางแผนท่ีจะเตรียมและรับประทานอาหารม้ือท่ีเป็นทางการโดยใช้ชุดถวยชามท่ีเป็นเงิน ชุดกระเบื้อง ฯลฯ 
ที่เหมาะสม ก่อนมื้ออาหาร ขอความช่วยเหลอจากผูเช่ียวชาญพิเศษมาสอนมารยาทการรับประทาน (จะใช้สัอม 
คันไหน วิธีรับประทานอาหารด้วยท่าทีที่ดีและถูกตองฯลฯ) 

การสนทนา ถามีเวลา ถามหญิงสาวว่ากิจกรรมต่างๆ ที่พวกเธอได้เสนอแนะมาสามารถช่วยให้เราเป็นเพื่อนที่ดีขี้นกับ 
หญิงสาวและชายหนุ่มท่ังหลายได้อย่างไร 

• กิจกรรมเหล่านนสามารถเตรียมเราที่จะเป็นดู่นัดเที่ยวที่น่า?ณใจมากขื้นอย่างไร? 

การประชุกต์บทเรียน 
แนะนำให้เยาวชนหญิงปฏิบัติตามคำแนะนำของประธานคิมบอลลํ' บิดามารดาไม่จำเป็นตองวิตกกังวลกับ 

บุตรสาวที่ให้คำมั่นกับตนเองที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำนี้ การเป็นผูใหญ่ปรากฎเม่ือเยาวชนหญิงเรียนเหลักธรรม 
ที่ถูกตองและปกครองตนเองตามนี้น 

อ่านขอความตอนสุดทายของประธานสเปนเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบอลล์ ซาอีกครง: "บุคคลจะได้รับพรทุก 
ประการถาเขาอยู่ในการควบคุมและรับประสบการอ]'ต่างๆ ตามลำดับท่ีถูกตองะ เร่ิมมีการติดต่อเจํกกันทางสังคม 
ภายในขอบเขตก่อน จากน้ีน1ไปเป็นผู!สอนศาสนา จบแลวจึงค่อยจีบและแต่งงานในพระวิหาร เรียนหนังสือ สราง 
ครอบครัว และทำงาน หากเขาไม่ทำตามลำดับน้ีเขาจะตกอยู่ในความยากลำบาก" ("Marriage-The Proper 
Way" New Era, Feb. 1976, p.5) 

ชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่รวมอยู่ในพรที่เขากล่าวอางถึงคอพรอันยิ่งใหญ่ของมิตรภาพที่ดีงาม ช่วงวัยร่นเป็นช่วงหนึ่ง 
ของชีวิตท่ีจะสรางมิตรภาพท่ีพิเศษเหล่าน้ีและเตรียมสำหรับการนัดเท่ียวในอนาคต 

บทเรียนเสริมหรอกิจกรรมท่ืเฒะนำ 

หมายเหตุสำหรับครู ท่านอาจมีความประสงค์จะดำเนินเนี้อหานี้ต่อในสัปดาส์ที่สอง หรือจัดการประชุมเพ่ิมพูนประจักษ์พยาน 
หรือกิจกรรมระหว่างสัปดาห์กับเยาวชนชายสามหรือส่ีคนจากวอร์ดหรือสาขาของท่านหรือผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการ 
อภิปรายกลุ่มเก่ียวกับ "กิจกรรมกลุ่ม: การเตรียมสำหรับการนัดเท่ียวท่ีฉลาด" 

หากท่านตัดสินใจทำส่ิงน้ี เชิญเยาวชนชายจากโควรัมฐานะปุโรหิตแห่งแอรันล่วงหนัา จงแน่ใจว่าประธาน 
เยาวชนหญิงได้แจงรายช่ือของชายหนุ่มท่ีได้รับเชิญเหล่าน้ีกับประธานสาขาหรืออธิการของท่าน ให้หญิงสาวใน 
ชนเรียนของท่านส่งคำถามให้ท่านล่วงหน้าสองสัปดาห์เพ่ือท่านจะสามารถรวบรวมคำถามท่ีเหมาะสมให้เยาวชน 
ชายพิจารณา 
ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของคำถาม: 

1. ชายหนุ่มชอบหญิงสาวท่ีแต่งกายแบบใด? 
2. ชายหนุ่มชอบให้หญิงสาวพูดคุยอะไรกับพวกเขา? 
3. ชายหนุ่มชอบหญิงสาวท่ีเงียบมากกว่าหรือช่างพูดมากกว่า? 
4. ชายหนุ่มชอบให้หญิงสาวโทรศัพท์ถึงพวกเขาหรือไม่? 
5. ชายหนุ่มเสีกอย่างไรกับหญิงสาวท่ีใช้ภาษาไม่สุภาพและลามก? 

ขอความท่ียกมา 

การนำเสนอของครู 
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บางทีเยาวชนชายอาจจะให้คำตอบที่มีความหมายน่าคิดมากกว่าถ้าพวกเขาได้รับคำถามล่วงหนา ท่านอาจ 
จำเป็นตองให้แหล่งชํวยและแนวทางที่เหมาะสมสองสามประการแกํแขกรับเชิญของท่านด้วยเช่นวัตอุประสงค์ 
ของบทเรียนนและขอความที่ยกมาที่ท่านเสีกว่าพวกเขาสมควรที่จะเ (เช่น ขอความของประธานคิมบอลล) 

มั่นใจว่าเยาวชนชายเข้าใจว่าการอภิปรายกล่มย่อยมีเจตนาเพื่อช่วยคนหน่มสาวมองเห็นคุณคำของการพัฒนา 
มิตรภาพที่สิงามภายในกล่มและของการใชกิจกรรมกลุ่มเป็นพนฐานและเตรียมสำหรับการนัดเที่ยวที่ฉลาด 

ท่านควรทำหน้าที่เป็นประธานการอภิปรายเพื่อนำการสนทนา จงม่ันใจว่าคำตอบและข้อเสนอแนะต่างๆ 
เหมาะสม จงแกไขคำตอบที่ไม่เหมาะสมและไม่ถูกตองอย่างเชี่ยวชาญและมีไหวพริบ ในฐานะประธานการ 
อภิปรายท่านจะจัดบรรยากาศสำหรับการนำเสนอและแจงให้ผู้ฟิงทราบถึงเนอหาท่ีใชสนทนา เร่ิมการอภิปรายโดย 
การแนะนำผูเข้าร่วม ถามคำถามจากรายการที่ท่านรวบรวมไว ฟิงคำตอบอย่างระมัดระวังและเสกอิสระที่ 
จะถามคำถามอ่ืนท่ีท่านรูสึกว่าจำเป็นเพ่ือทำให้คำตอบนนชัดเจนขนหรือเสริมประเด็นท่ีสำคัญ เตรียมคำถามเสริม 
เพ่ือใช่ไนกรณีท่ีการสนทนาทงช่วงห่าง นำผูร่วมอภิปรายทุกคนเข้าสู่การสนทนา 

ในตอนทายของการอภิปรายกลุ่มย่อย สรุปย่อการนำเสนอและขอบคุณแขกรับเชิญสำหรับการมีส่วนร่วมของ 
พวกเขา 
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ความบรสุทธิสวนบคคล ใดยฝาน 
ทางการป็วนัยไนตพอง 

วัตถุประสงค์ เยาวชนหญิงแต่ละคนจะเข้าใจว่าการรวินัยในตนเองช่วยทำให้ชีวิตของเขอเป็นชีวิตที่สีงาม 

การเตรียม 1. ทำแฝนคำ 5 แผ่น เพื่อใชในเรื่องต่อไปนีเกี่ยวกับแอน 
2. มอบหมายเยาวชนหญิงเสนอข้อพระคัมภีร์ เรื่องเล่า หรือข้อความที่ยกมาตามที่ท่านต้องการ 

ขอแนะน0า 
สำหรับการ 
ดำเนินบทเรียน 
เรองเลา 

การสนทนา 

การนำเสนอของคร 

เราสามารณรียนเฑื่จะ?เกวินัยใหตัวเราเอง 

เสียงปรบมือดังสนั่นหวั่นไหวในห้องแสดงคอนเสิร์ท นักไวโอลินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของโลกเมื่อจบบท 
เพลงที่คัดเสือกไวของโปรแกรมตอนเย็น หญิงคนหนึ่งเดินไปที่เวทีอย่างรีบรอนโดยหวังจะแสดงความชื่นชมต่อ 
ศิลปินยิ่งใหญ่ผูนี้ โดยการเบียดเสียดผ่านฝูงชนเข้าไป ในที่สุดเธอก็เดินมาถึงเขา จับมือกับเขา และกล่าวอย่าง 
ร่าเริงว่า "โอดิฉันจะถวายชีวิตเลยถาดิฉันเล่นไดแบบนี้ !" เขาตลบอย่างตรงไปตรงมาว่า "คุณผูหญิงครับ ผมไดั 
ทำอย่างนี้น!" 

• ท่านคิดว่านักไวโอลินต้องทำอะไรเพื่อที่จะเป็นเลิศในการเล่นไวโอลิน? (มีวินัยในตนเองที่จะแกหัด ละท้ิง 
บางส่ิงท่ีอาจทำให้สบุกสนานกว่าหรือ ง่ายกว่า มีความปรารถนา มีครูที่ยอดเยี่ยม ตงเป้าหมายที่จะเป็นศิลปิน 
ยิ่งใหญ่) 

อธิบายว่าความสามารถที่จะเกวินัยให้ตัวเราเองจะกำหนดว่าสิ่งที่เราทำไปนี้นยอดเยี่ยมหรือไม่เพียงใด วินัย 
นี้รวมสิงการทำสิ่งต่างๆ ที่ยากหรือย่งยาก เช่นเดียวกับ ไม่ ทำสิ่งใดเลย 

• สิ่งใดบางที่ท่านต้องทำจากวันหนึ่งไปอีกวันหนึ่งที่ท่านพบว่ายากที่จะบังคับตัวท่านเองให้ทำ ? (ให้เยาวชน 
หญิงตอบ) 

• ท่านหยุดการทำสิ่งที่ท่านรูว่าไม่ควรทำอย่างไร ? 
ให้เยาวชนหญิงนึกภาพตัวเองอย่ในสถานการณ์ต่างๆ ต่อไปนี้ะ 

1. ที่ชายของท่านล่อเลียนท่าน เขาพูดบางสิ่งที่ทำให้ท่านรูสีกอยากจะตอบโต้ดวยเสียงดังหรือตีเขา ท่านสามารถ 
หยุดมิให้ตัวเองทำสิ่งนี้ไดหรือไม่ ? 

2. มันเป็นวันอาทิตย์อดลาหารและท่านหิวมาก แต่ยังไม่ถึงเวลาหยุดอดอาหาร ท่านสามารถหักห้ามตนมิให้รับ 
ประทานอาหารไดอย่างไร ? 

• ท่านกำลังรูสีกถึงการต่อสัเล็กๆ นัอยๆ ภายในตัวท่านขณะที่พูดเกี่ยวกับสถานการณ์เหล่านี้หรือไม่? 
ชี้ให้เห็นว่าส่วนหนึ่งของเราดูเหมือนอยากจะ "ปล่อยไป" และแสดงอารมณ์และความอยากออกมา อีกส่วน 

หนึ่งอยากจะพยายามสุดความสามารถเพื่อควบคุมอารมณ์และความอยาก อำนาจการควบคุม หักห้ามตนลูกสำ 
แดงอย่างเต็มที่โดยวิญญาณของเรา 
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ขอความท่ียกมา 

กระดาน 

การนำเสนอของคร 

กิจกรรม 

ข้อความที่ยกมา 

การนำเสนอของคร 

เรื่องเล่า 

"ทัศนะท่ีผิดประการหน่ึงในสังคมของเราคอเราเป็นเหย่ือของความอยากและความใคร่ของเรา แต่ความจริง 
นั่นคอร่างกายลูกควบคุมโดยวิญญาณซึ่งลย่ในร่างกายนั่น" (Terrance D. Olson, "Teaching Morality to 
Your Childrem,"Ensign, Mar. 1981, p. 14) 

เขียนบนกระดานะ "วิญญาณของเราควบคุมร่างกายของเรา" บางส่ิงเก่ียวกับร่างกายของเราควบคุมได้ง่าย 
และหลายส่ิงควบคุมยาก 

ชี้ให้เห็นวํไเรามีการควบคุมที่ดีเหนือร่างกายบางส่วนของเรา-ยกตัวอย่างเช่น นิ้วมือของเรา ถาเราบอกน้ิว 
หน่ึงของเราให้3อ มันก็จะงอ ถาเราบอกไม่ให้งอ มันก็จะไม่งอ ถาเราสั่งเทาของเรา มันจะเชื่อพีงทันท ี แนะนำ 
ว่าเราสามารณรียนรูที่จะเลอกว่าเราใส่ความคิดใดเข้าไป และเรียน?ท่ีจะโนมนำความคิดของเราไปในทางบวก 
และสรางสรรค์ 

อธิบายให้เยาวชนหญิงฟิงว่าท่านกำลังจะทดลองความมีวินัยในตนเอง ขอให้เยาวชนหญิงแต่ละคนแกว่ง 
มือขวาเป็นวงกลม แกว่งเทาซ้ายไปด้านหลังและกลับมาด้านหนา จากน่ันเงยหนำขนลง ตอนน้ีขอให้พวกเขาน่ัง 
เงียบๆ และรวมความคิดไปที่สิ ่งใดก็ได้^/สิ ่งที ่ท่านกำลังจะบรรยายลักษณะของมัน ต่อจากนั่นบรรยาย 
อาหารหรือขนมหวานท่ีอร่อยอย่างละเอียด 

• สิ่งไหนทำยากกว่า การบอกให้มือและเทาทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือการบอกให้ความคิดและอารมณ์ของท่านทำ 
สิ่งหนึ่ง? 

ชี้ให้เห็นว่าคนจำนวนมากไม่เชื่อว่าพวกเขาสามารถควบคุมความคิดและวินัยในตนเอง แต่จิตใจของ 
เราสามารถม่งไปท่ีความคิดเพียงอย่างเดียวในแต่ละครง เราสามารถพยายามอย่างเต็มท่ีเพ่ือควบคุมความคิดของ 
เราโดยการเลอกท่ีจะคิดในส่ิงท่ีต่างออกไป บางคนรูสีกว่าวินัยแบบน้ีไม่จำเป็น หรือยากเกินไป หรือไม่มีคำแก่ 
ความพยายาม 

"บางคนกลับพ่ายแพ้ต่อนิสัยท่ีชอบให้บังคับหรือยอมต่อความยากหรือต่อการปฏิบัติท่ีไม่ถูกตอง และโอด 
ครวญว่าพวกเขาไม่ได้รับความช่วยเหลอจนมันกลายเป็นนิสัยของพวกเขา-หาว่าพวกเขาลูกบังคับถูกชักชวน 
หาว่าการล่อลวงหนักเกินกว่าท่ีพวกเขาจะตานทานไหว แต่เรา #7 มารณลือก ได... .เ ราสามารถ ขจัดนิสัยท่ีไม่ดี 
เราสามารถสรางนิสัยที่ด ีIราสามารถ เสือกสิ่งที่เราจะ*พ ีโดยการใคร่ครวญอย่างดีท่ีสดก่อนทำส่ิงน่ัน" (Richard 
L. Evans," Self Control," Improvement Era, Dec. 1963, p. 1113) 

การยอมรับว่าเป็นการยากที่จะควบคุมตัวเราเอง แต่มันเป็นส่ิงท่ีเราสามารถเรียน!ท่ีจะทำได้ พระบิดาบน 
สวรรค์ของเราทรงบอกให้เรารักษาความคิด ความอยาก และอารมณ์ของเราภายในขอบเขตท่ีชัดเจน ในฐานะ 
พระบิดาของเรา พระองค์มิได้ขอให้เราทำบางส่ิงท่ีเราไม่สามารถทำได้ เราเป็นลูกของพระองค์ เรามีความ 
สามารถท่ีจะกลับเป็นเหมือนพระองค์ 

พีงประสบการณ์ต่อไปนี้ของเยาวชนหญิงที่ชื่อแอนอย่างตงใจ ดูว่าท่านสามารถค์นพบบางสิ่งที่แอนทำเพื่อ 
เรียนเที่จะ,ฝึกวินัยให้ตัวเธอเองหรือไม่ 

"ใครๆ เขาก็ทำกันหมดแลวทำไมฉันจะทำไม่ได้? พระบัญญัติเพียงแต่บอกว่าไม่ควรเอ่ยพระนามของ 
พระเจาอย่างไม่สมควร ดิฉันพบว่าตนเองกำลังพยายามหาเหตุผลต่างๆ สำหรับการสบถสาบาน แต่มันไม่ได้ช่วย 
อะไร ดิฉัน?ว่าเป็นสิ่งผิดที่จะสาบาน แมัว่าเพื่อนๆ ทุกคนของดิฉันจะทำ มันสรางความหนักใจแก่ดิฉัน และ 
ในท่ีสุดดิฉันตัดสินใจว่าควรทำบางส่ิงกับปีญหาของดิฉัน ดิฉัน?สึกว่าตนเอง สกปรก, และไม่มีคำควรท่ีจะเขา 
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หาพระเจาในการสวดอ้อนวอน แต่ดิฉัน!ว่าถาไม่กลับใจ มันจะทำให้เรื่องต่างๆ เลวรายลง 

"ดิฉันเริ่มพยายามควบคุมตนเองเฉพาะเพียงหนึ่งวัน ดิฉัน!ว่าได้ทำการสาบานจนเป็นนิสัย ดิฉันได้ขน 
คำพูดที่หยาบคายมากมายที่โรงเรียนมานานแสนนาน มันดูเหม่อนเป็นเรื่องธรรมดาที่จะสาบานด้วย ดิฉันตัดสินใจ 
ว่าจะพยายามไม่ทำสิ่งนี้นตลอดหนึ่งวันให้ได้ 

"วันแรกดิฉันพยายามอย่างมีสติ และดิฉันทำได้ดีจนถึงเวลาอาหารกลางวัน ครนต่อมาเม่ือทุกคนต่ืนเต้น 
และส่งเสียงดังมากจนดิฉันพูดออกมาตามอารมณ์ก่อนที่จะ!ตัว ดิฉันแทบจะไม่!ตัวว่าได้พูดอะไรไป แต่เมื่อดิฉัน 
เร่ิมสำนึกในนิสัยของดิฉันอีกครง ดิฉัน!สึกทอแทํหมดหวังและเจ็บป่วยภายใน 

"สืนนี้นดิฉันสวดอ้อนวอนอย่างมากเพื่อทลขอพลัง วันต่อมาดิฉันตื่นขื้นด้วยความกลาหาญที่จะบอกเพื่อน 
ที่ดีที่สุดสองคนของดิฉันที่โรงเรียนว่าดิฉันรูสึกไม่ดีกับภาษาที่เราพูดกัน และว่าดิฉันกำลังพยายามที่จะเปลี่ยนและ 
ดิฉันจะพยายามอีกในวันนี้น 

"ดิฉันไม่ได้คิดว่ามันจะยาก แต่อย่างไรก็ตามดิฉัน!สึกว่าการดำรงชีวิตในพระกิตติคุณง่ายเสมอ มันใช้เวลา 
สี่วันจนในที่สุดดิฉันสามารถทำได้ตลอดทงวันโดยไม่สาบาน ดิฉันตื่นเต้นแต่!ว่าทุกๆวันดิฉันจะต้องระมัดระวัง 
มาก มันง่ายมากด้วยที่จะหวนกลับไปสู่นิสัยแบบเดิมอีก 

"ดิฉันสวดอ้วนวอนตลอดเวลาในช่วงนี้เพื่อขอพลัง ดิฉันเจริญก้าวหน้าขื้นและเลิกภาษาที่ไม่ดี แต่ดิฉันยัง 
!สึกว่ามิได้รับการอภัย ต่อมาเรามีการประชุมแสดงประจักษ์พยานในการประชุมเยาวชนหญิงของเรา ดิฉันขอ 
ให้เพื่อนๆ ยกโทษให้ดิฉันสำหรับตัวอย่างท่ีไม่ดีท่ีดิฉันได้ทำไวั ดิฉัน!สึกอย่างแรงกลาว่าพระวิญญาณอย่ที่นั่น 
จนดิฉันไม่สามารถระงับความปรารถนาท่ีจะแสดงประจักษ์พยาน ดิฉันแสดงความรักต่อพระบิดาบนสวรรค์และ 
ต่อพระบุตรและต่อพระกิตติคุณของพระองค์ เม่ือดิฉันพูดจบ มันเป็นราวกับว่านี้าหนักขนาดใหญิถูกยกออกไป 
จากบ่าของดิฉัน ดิฉัน!สึกว่าดิฉันได้รับการอภัยแลว" 

การสนทนา สนทนาประสบการณ์ของแอนกับเยาวชนหญิงโดยใช้คำถามต่อไปนี้นำทางหลังจากสนทนาคำถามแต่ละข้อ 

ติดแผ่นคำที่เหมาะสมที่บอกถึงข้อสรุปเกี่ยวกับการมีวินัยในตนเองที่สืงออกมาได้จากการสนทนา 
1. แอนพยามยามที่จะปกปิดความประพฤติของเธออย่างไร? เหตุใดเราจึงพยามยามปกปิดความประพฤติของเรา 

ในวิธีที่คลายกันนี้? ทำไมเราจึงควรหลีกเลี่ยงการกระทำดังกส่าว? (ติดแผ่นคำะ"เม่ือเราปกปิดการละเมิดพระ 
บัญญัต ิ เราทำให้ความสามารถท่ีจะควบคุมตนเองของเราลดน้อยลง") 

2. อะไรเป็นเหตุให้แอนต้องการเปลี่ยนความประพฤติของเธอ? เธอ!สึกอย่างไร? อะไรเกิดขื้นเมื่อเราละเมิดพระ 
บัญญัติ? (ติดแผ่นคำะ "เม่ือเราละเมิดพระบัญญัติ เราสูญเสียพระวิญญาณของพระเจา") 

3. อะไรคอบางสิ่งที่เธอทำเพื่อฝึกวินัยให้ตนเอง? การบอกเพื่อนๆ ถึงการตัดสินใจของเธอช่วยเธออย่างไร? 
การก้าวไปทีละขนช่วยให้เราเรียน!การมีวินัยในตนเองอย่างไร? (ติดแผ่นคำะ"เราเรียน!ท่ีจะฝึกวินัยให้ตัวเอง 
โดยทำไปทีละขน") 

4. แหส่งที่มาลันยิ่งใหญิของพลังของแอนในการเรียน!ที่จะสิกวินัยให้ตนเองคออะไร? (คิดแผ่นคำะ"พระบิดาบน 
สวรรค์ของเราจะเพิ่มพลังให้แก่เราหากเราสวดอ้อนวอนเพื่อขอความช่วยเหลอ") 

5. แอน!สึกอย่างไรหลังจากที่เธอเอาชนะปีญหาของเธอ? การแสดงประจักษ์พยานช่วยนำสันติมาสู่เธออย่างไร? 
(ติดแผ่นคำะ "การมีวินัยในตนเองนำเราสู่ความปรองดองกับพระบิดาบนสวรรค์และกับตัวเราเอง") 

ขอให้เยาวชนหญิงแบ่งปีนประสบการณ์ที่พวกเธอได้รับในการเกวินัยให้ตนเองโดยเป็นสิ่งที่เธอคิดว่าจะ 
เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 
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โดยการแกวินัยใหตนเองmสามารถดำรงรวิตทื่ดีงามได 
การน0าเสนอของครู 

เร่ืองเล่า 

การลนทนา 

การน่าเสนอของครู 

กรณีศึกษา 

สถานการณ์และ 
การศึกษา 

บทสรุป 

สถานการณ์และ 
การศึกษา 

ชี้ให้เห็นว่าไม่ว่าเรากำลังเรียนรูที่จะเล่นเครื่องดนตรีชิ้นหนึ่ง พยายามที่จะควบคุมอารมณ์ หรือปอุกตัวเองให้ 
ตื่นทงๆ ที่เราอยากจะนอนหลับนานกว่านน ความพยายามของเราท่ีจะสิกวินัยให้ตนเองในทุกดานของชีวิต 
สามารถช่วยเราในความพยามยามที่จะมีชีวิตที่ดีงามได้ 

เล่าเรื่องต่อไปนี้: 
"ผูสลนศาสนาคนหนึ่งที่รับใชทางดานตะวันออกของสหรัฐได้พบกับนักศึกษาวิทยาลัยคนหนึ่งซึ่งสนใจใน 

กฎอันเข้มงวดทางศีลธรรมของผูสอนศาสนามากกว่าความสนใจในขำวพระกิตติคุณ นักศึกษาผู้นี้ถามผู้สอน 
ศาสนาอย่างดูถูกว่าเขาควบคุมความปรารถนาของเขาได้อย่างไรเม่ือมีหญิงสาวสวยๆมากมายอยู่รอบๆ เขาซึ่งบอก 
เป็นนัยว่าผู้สอนศาสนาตอง [มีความเสีกผดปกสิธรรมดา] เอ็ณดอร์อธิบายว่า: ^น่ันมิใช่แสดงว่าผมเป็นคนผิด 
ปกติ แต่ผมรูว่าผมรับผิดชอบและควบคุมดูแลความคิดและร่างกายของผม คุณคิดว่าคุณไรความสามารถในการ 
รับมือกับความปรารถนาของคุณ คุณคิดว่าคุณเป็นเหยื่อของมัน ผมได้พิสูจน์ด้วยตนเองแลวว่าผมเป็นนายของ 
ความเสกเหล่านั่น'" ( Terrance D. Olson /Teaching Morality To Your Children," p.14 ) 
• อะไรคอความแตกต่างในทัศนะของนักศึกษาวิทยาลัยและของเอ็ลเดอร์? เอ็ณดอร์ได้เรียนรูที่จะทำอะไร 
เกี่ยวกับความรูสีกและอารมณ์ของเขา? 
อธิบายว่าการอยู ่อย่างสะอาดและบริสทธิทางศีลธรรมจำเป็นตองควบคุมตนเองและเข้มงวดทางกายภาพ 

ช่วยให้เยาวชนหญิงเข้าใจว่าเมื่อเราเกการมีวินัยในตนเอง เราเพิ่มพลังการควบคุมเหนือร่างกายของวิญญาณ 
ของเราและความสามารถของเราที่จะควบคุมตัวเองจะเพิ่มขนทุกครงที่เราทำการเลอกที่จะทำสิ่งนน 

เลอกสถานการณ์ต่อไปน้ีซ่ึงเหมาะสมกับช้ีนเรียนของท่านมากท่ีสด ตอบคำถามต่อไปนีหลังจากสถานการณ์ 
แต่ละอย่าง: (1) บุคคลจะสามารถใชการมีวินัยในตนเองในสถานการณ์นั่นได้อย่างไร? (2) อาจมีอะไรเกิดขน 
หากบุคคลน้ีนไม่มีวินัยในตนเอง? (3) บุคคลนี้นได้ทำอย่างไรเพื่อป้องกันหรือหลีกเลี่ยงสถานการณ์นนๆ? (4) 
การมีวินัยในตนเองสำคัญอย่างไรในสถานการณ์ดังกล่าว? หลังจากตอบคำถามแลว อ่านบทสรุปของกรณีศึกษา 
สถานการณ์และการสนทนา 

1. เพื่อนบางคนที่โรงเรียนชวนข้าพเจาไปงานเลี้ยง ข้าพเจ้าตื่นเตนที่จะไปเพราะชายหน่มคนหนึ่งที่ข้าพเจ้าชอบ 
เป็นพิเศษได้บอกข้าพเจ้าว่าเขาจะอยู่ที่นั่นและอยากให้ข้าพเจามา ข้าพเจ้าเสืารอคอยที่จะอยู่กับเขา เมื่อเพื่อน 
หญิงและข้าพเจ้ามาถึง เรารูว่าผู้ปกครองไม่อยู่และงานเลี้ยงไม่มีใครควบคุม แสงไฟเริ่มสลัว บางคนกำลัง 
เตนรำและบางคนกำลังจับคู่ จูบและลูบไลกัน เพื่อนที่ข้าพเจ้าชอบก็เห็นว่าข้าพเจ้ามาด้วย 

ข้าพเจ้ารูว่าข้าพเจ้าควรออกไปจากงานเลี้ยง แต่ข้าพเจ้าชอบชายหน่มคนน้ีจริงๆ ข้าพเจ้ากังวลมากว่าเขา 
จะคิดอย่างไรถาข้าพเจ้าออกไป ข้างนอกก็มืด ข้าพเจ้าไม่อยากเดินกลับบานเพียงลำพัง ในท่ีสุด ข้าพเจ้าก็ 
ควบคุมความ!สึกของตนเองได้ ข้าพเจ้าโทรศัพทํไปหาผู้ปกครองและขอให้พวกท่านมารับข้าพเจ้า 

2. ข้าพเจ้ารูว่าเราไม่ควรมีการนัดเที่ยวจนกว่าจะอายุสิบหก แต่ข้าพเจ้าสบุกสนานมากในการพูดและหยอกลอชาย 
หน่มท่ีโรงเรียน คนหน่ึงสือแบรด ชายหน่มหนาตาดีท่ีลูเหมือนจะชอบข้าพเจ้า วันหนึ่งตอนอาหารกลางวันเขา 
ขอให้ข้าพเจ้าไปพบเขาที่ห้างสรรพสินคาแห่งหนึ่งและไปดูภาพยนตร์กับเขา ซึ่งเวลาเดียวกันนั่นมีกิจกรรม 
สำหรับเยาวชนหญิงด้วย มันง่ายที่จะบอกบิดามารดาว่าข้าพเจ้าจะไปกิจกรรมและนั่งรถประจำทางไปห้าง 
สรรพสินคาแทน ข้าพเจ้าก็จะกลับบานในเวลาเดียวกับที่กิจกรรมเลิกพอดี ข้าพเจ้าบอกเขาว่า "ตกลง" แต่ 
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เมื่อถึงเวลาตองออกจากบาน ข้าพเจ้า!สึกไม่สบายใจมาก คุณแม่เรียกข้าพเจ้าเข้ามาเพื่อลูว่าข้าพเจ้ารเสือนอก 
หรือยังและเธอพูดว่า "ขอให้สนกนะจะ!" แล่วเธอก็กลับเข้าไปใน,มาน 

บทสรุป ข้าพเจาเริ่มตรงไปที่ป้ายรถประจำทาง ข้าพเจาควรจะรความสุข ข้าพเจากำลังจะไปดภาพยนตร์กับชาย 

หน่มท่ี ชอบข้าพเจ้า แต่ทำไมข้าพเจ้าจึง!สึกไม่ดี? คร่ึงหน่ึง!สึกอยากจะว่ิงไปท่ีรถประจำทางอีกคร่ึงหน่ึง!สึก 
อยากว่ิงกลับ ข้าพเจาหยูดยืนอยู่ข้างถนน ข้าพเจ้าคิดถึงการหลอกลวงทงหมดที่ข้าพเจ้าจะทำเมื่อข้าพเจ้ากลับ 
ถึงบานข้าพเจ้าจะตองพูดโกหกอีกหลายวัน แลวข้าพเจ้าก็จำได้ถึงส่ิงท่ีคุณพ่อสอนเราะ "ท่ีใดปีคำว่าจะ ที่นั่น 
ตองปีคำว่าจะไม่" ข้าพเจ้า!สึกว่าตนเองสงบลง และความคิดก็แจ่มชัดขน ข้าพเจ้าบอกให้ตัวเองกลับบาน 
โทรศัพท์หาแบรด บอกเขาว่าข้าพเจ้าจะไม่ไปท่ีน่ันและทำไมถึงไม่ไป และไปกิจกรรมแทน แล่'วข้าพเจ้าก็ 
ทำตามสิ่งที่ข้าพเจ้าบอกให้ตนเองทำ 

สรุปส่วนนี้ของบทเรียนโดยการสนทนาว่าการปฏิบัติการปีวินัยในตนเองในสถานการณ์ต่างๆ ดังเช่น 
ที่สนทนากันไปแล่'วจะทำให้เยาวชนหญิงควบคุมตนเองให้ดำรงชีวิตที่ดีงามได้ 

บทสรุป 

การน่าเสนอของครู ชี้ให้เยาวชนหญิงเห็นว่าในประสบการณ์แต่ละอย่างที่สนทนากันในบทเรียนนีปีการต่อสูเพื่อพยายามให้รวินัย 
ในตนเองแต่ทุกคนสามารถทำได้ แต่ละครงท่ีเรา'ฝ็กวินัยให้ตนเองเราได้เพ่ิมพลังแก่ความสามารถของเราท่ีจะ 
ดำรงชีวิตที่ดีงาม สรุปบทเรียนด้วยข้อความต่อไปน้ีของประธานบรคัม ยัง ซึ่งยืนยันอีกครงว่าเราสามารถเรียน!ที่ 
จะเป็นนายตนเอง ขอให้หญิงสาวฟ้งสัญญาท่ีเราได้รับเม่ือเราพยายามรวินัยในตนเอง 

"เม่ือท่านตกอยู่ในความผิด หรือได้ทำผิดอย่างเปิดเผยโดยไม่คิดให้รอบคอบ เม่ือท่านเตมไปด้วยการครอบงำ 
อันชั่วราย และประสงค์ท่ีจะอ่อน,ข้อให้มันแลว#งหยุดและใหพระวิญญาฌซ่ึงพระผูเป็นเจาทรงใส่ไวในวิหารของ 
ฟานปาฟาน หากท่านทำดังน้ีน ข้าพเจ้าสัญญาว่าท่านจะรชัยเหนือความชั่วรายทุกอย่าง และได้รับชีวิตนิรันดร" 
(In Journal of Discourses, 2:256; italics added). 
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การหลีกIลียงอทธพล 
สื่อคุณภาพเลว 

วัตถุประสงค์ เยาวชนหญิงแต่ละคนจะ!จักและหลีกเลี่ยงสื่อคุณภาพเลวในชีวิตของเธอ 

การเตรยม 1. ทางเลอก: นำไข่ต้มไม่แกะเปสือกมาหนึ่งใบ ภาชนะบรรจุน่ัาพอท่วมไข่ ชอนและสีผสมอาหารสำหรับการ 
สาธิต ท่านอาจใชผาสีขาวแทนไข่ก็ได้ 

2. ทำแผนภูมิ!เนกระดานหรอโปสเตอร์ เขียนรายการเคร่ืองมือต่างๆ ของลูซิเฟอร์ท่ีประธานสเปนเซอร์ ดับเบิลยู. 
คิมบอลล' ระบุไวไนตอนแรกของบทเรียนไว้ในคอลัมน์หน่ึง เขียนรายการมาตรฐานการตัดสิน1ของประธานเบ็น 
สันในตอนที่สองของบทเรียนไว้ในคอลัมน์ที่สอง ในคอลัมน์ท่ีสามเขียนรายการวิธีต่างๆ ของอธิการปีเตอร์สัน 
เพื่อหลีกเลี่ยงสื่อคุณภาพเลว ปีดแต่ละคอลัมน์ไว้เพื่อว่าจะสามารถเปีดทีละคอลัมน์เมื่อถึงเวลาเหมาะสม 

3. เตรียมเอกสารแจก "แนวทางสำหรับการประเมินส่ือ', สำหรับเยาวชนหญิงแต่ละคน 
4. มอบหมายเยาวชนหญิงเสนอเร่ืองเล่า ข้อพระคัมภีร์ หรอข้อความท่ียกมาตามท่ีท่านต้องการ 

ขอแนะน0า 
สำหรับการ 
ดำเนินบทเรียน สื่อคุณภาพเอวเป็นเครื่องมืออันทรงพองทื่อุ[ดอย่างหนึ่งของซาตาน 

การสนทนา ขอให้เยาวชนหญิงบอกช่ือของสสารบางอย่างท่ีมีท้ังประโยชน์และโทษ รวมถึงส่ิงดังกล่าวเช่น ยาฆ่าแมลง 
สเปรย์ สารเคมี สิ่งช่วยทำความสะอาด สรุปว่าผลของส่ิงเหล่าน้ีสามารถเป็นทงส่ิงดีหรือไม่ดีก็ได ขนอยู่กับว่า 
พวกเขาใชมันอย่างไร 

อธิบายว่ารูปกะโหลกไขว้เป็นสัญลักษณ์สากลท่ีเตอนว่าสารนนเป็นพิษ ผูคนทั่วโลกรูจักมันในฐานะคำเสือน 
ดวยภาพถึงส่ิงท่ีสามารถ๓คข้ืนกับพวกเขาถ้านำสารน้ีนเข้าสู่ร่างกาย เหล่าศาสดายุคสุดทายไดเสือนเราถึงส่ิงเป็น 
พิษชนิดหนึ่งที่สามารถทำให้ถึงตายได มิใช่ต่อร่างกายแต่ต่อวิญญาณและความคิดของเรา สื่อมวลชนโทรทัศน์ 
วิทยุ ภาพยนตร์ นิตยสาร และหนังสือพิมพ์-ถ่ายทอดมาถึงผูคนจำนวนมากในเวลาเดียวกัน สิ่งเหล่านี้สามารถ 
ช่วยทำให้งานของพระเจารุดหนาไปบนแฝนดินโลก เพื่อให้การศึกษาและให้ความบันเทิง แต่มันสามารถถูกใช 
เพื่อทำลายดวย สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือสำคัญของฝ่ายตรงข้ามผูซึ่งแสวงหาที่จะถ้มลางพฤติกรรมทางศีลขรรมใน 
บรรดาพวกเรา 

อธิบายว่าถึงแมบางคนโต้แยงว่าความสัมพันธ์เร่ืองเพศ การพูดสบประมาท ความลามกอนาจาร และความ 
รุนแรงที่เราเห็นในสื่อมวลชนนี้นไม่มีผลกระทบต่อเรา แต่นั่นไม่เป็นความจริง 

สนทนากับเยาวชนหญิงว่าความสัมพันธ์เร่ืองเพศ การพูดสบประมาท ความลามกอนาจารและความรุนแรง 
มีผลกระทบรายแรงต่อเราอย่างไรบาง 

ประขานสเปนเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบอลล่ได้เสือนเราถึงอันตรายบางอย่างที่มีผลมาจากการเปิดรับสื่อคุณภาพ 
เลวเหล่านี้: 

"แน่นอนว่า...โศกนาฏกรรม...บ่อยครงเริ่มดวยการไปชมภาพยนตร์ [ที่ไม่เหมาะสม] หรือเปิดดูนิตยสาร 
ลามกอนาจาร หนทางสู่บาปอันน่าเศราของการล่วงประเวณี การเป็นชูและการรักร่วมเพศสามารถเริ่มต้น...ดวย 

การสนทนา 

ข้อความที่ยกมา 
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ข้อความทึ่ยกมา 

การสนทนา 

การน่าเสนอของครู 

โปสเตอร์ 

การสาธิต 
(ทางเสือก) 

การสนทนา 

การน่าเสนอของคร 

ข้อความที่ยกมา 

ภาพของโปรแกรมบางอย่างที่เน้นหนักไปทางเรื่องเพศและความรนแรง ซึ่งปิจจบันปรากฎทางโทรทัศน์รวมทั่ง 
ทางเครอข่ายโทรทัศน์" ( in Conference Report, Oct 1976, p. 6; or Ensign5 Nov. 1976, p. 6) 

ประธานคิมบอลล่' ยังไดเสือนเกี่ยวกับความชั่วรายของภาพลามกที่พบในสื่อมวลชนทุกรูปแบบะ"รกา^ชื่อม 

โยงระหว่างภาพลามก...การประพฤติวิปริต.... 

^เป็นเรื่องตลกที่จะบอกว่าภาพลามกไม่มีผลแต่อย่างใด จิตใจราคะมีความเกี่ยวพันอันแน่ชัดไปสู่การทำผิด 
กฎหมาย การฆาตกรรม การปลน การข่มขืน การโสเภณี และการทำผิดศีลธรรมเพื่อการคาก็เกิดมาจาก 
ศีลธรรมอันเสื่อมทรามนี้ สถิติอาชญากรรมทางเพศดูเหม่อนจะสะทอนใหเห็นความส้มพันธระหว่างอาชญากร^ 
กับภาพลามก " ( in Conference Report, Oct 1974, p. 7; or Ensign, Nov. 1974, p. 7) 

ขอให้เยาวชนหญิงยกตัวอย่างของการแสดงหรือการโฆษณาและอื่นๆ ที่ปรากฎอยู่ทุกวันและบอกว่าสิ่งเหล่า 
นี้มีอิทธิพลต่อการเสือกเสื้อผาที่พวกเธอสวมใส ่ ผลิตภัณฑที่พวกเธอใช สิ่งบันเทิง และเวลา และเงินที่พวกเธอ 
ใข้อย่างไร ช่วยให้เยาวชนหญิงมองเห็นว่าอิทธิพลของสื่อมีผลกระทบมากแค่ไหนในชีวิตของพวก^อสนทนาถึง 
อิทธิพลทางลบของสื่อ 

ชี้ให้เห็นว่าเราอาจมองไม่เห็นผลกระทบของอิทธิพลที่เสื่อมทรามเหล่านี้ในทันที เราสามารถปล่อยให้ตนเอง 
อ่อนแอทางวิญญาณทีละเล็กทีละน้อยวันแล่'ววันเล่า สัปดาห์แล่'วสัปดาห์เล่า จนกระทั่งเราถูกปิดบังจากความจริง 
เย็นชาต่อพระวิญญาณของพระเจา และถูกกสืนเข้าในอิทธิพลของความชั่วร์ายซึ่งนำเราไปสู่การทำบาป 
เปิดคอลัมน์แรกของโปสเตอร์ 
ประธานสเปนเซอร ์ ดับเบิลยู. คิมบอลล่ได้บรรยายว่าความอ่อนแอทางวิญญาณเกิดขื้นได้อย่างไระ 

"ลูซิเพ่อร์จะหลอกลวงคนที่ประมาทด้วยแผนอันอุบาทว์,ฃองเขาและ,ใชเครื่องมอทุกอย่างที่เขาสามารถ,ใช 
ไ ด ้ . . . . เ ข า จ ะ ใ ช [1] ตรรก (เหตุและผล) เพื่อให้สับสน และ [2] การอำพรางความผิดเพื่อทำลาย เขาจะ [3] 
ปกปิดเจตนาที่แฝงอยู่ภายใน [4] เปิดประดูทีละนี้ว และ [5] นำความ1ขาวที่บริสุทธิ0ที่สุดผ่านเงาม่ด 
ไปสู่ความม่ดสนิท ("President Kimball Speaks Out Morality" Ensign, Nov. 1980, p. 94; 
numbering added) 

สาธิตสิ่งต่อไปนี้เพื่ออธิบายว่าเครื่องม่อหรือวิธีการของลูซิเพ่อร์มีอิทธิพลต่อเราทีละเล็กทีละน้อ^ จุมไข่ตม 
(หรือผาขาว) ลงในน้ีาท่ีผสมสีอาหารแล่'วยกขน แสดงให้เยาวชนหญิงเห็นว่าเริ่มมีสีที่ไข่ แม่จะจางมากแทบจะ 
มองไม่เห็นในครงแรก จากนี้นวางไข่ลงในนี้าสี ตักนี้าสีราดลงบนไข่หลายๆ ครง แสดงให้หญิงสาวดูว่าเปลอก 
ไข่มีสีเข้มขนทุกครงที่ผ่านเคสืลบด้วยสีผสมอาหาร 
• การทดลองนี้เกี่ยวข้องกับการรับอิทธิพลสื่อคุณภาพเลวของเราอย่างไร? การดูภาพยนตร์หรือรายการโทรทัศน์ 
ที่ไม่ดีแม่เรื่องเดียวจะมีผลกระทบต่อท่านอย่างไร? การรับอิทธิพลดังกล่าวอย่างต่อเนื่องสามารถนำท่านไปสู่ที่ใด? 

อธิบายว่าบางครงเราอาจรูสีกว่าสื่อคุณภาพเลวไม่มีผลกระทบต่อเราเป็นส่วนตัวมากเท่ากับที่มันมีอิท^พลต่อ 
คนอื่นรอบตัวเรา ตามจริงแล่'วเราอาจไม่ทันสังเกตถึงผลทางลบของมันจนกระทั่งมันลูเหมือนว่าจะขจัดออกไป 
ไม่ได้แล่'ว 

"มลรมอนศาสดาท่ีย่ิงใหญ่ มองเห็นผูคนที่ตกไปของท่าน เขียนคำรองอันทรงพลังยิ่งถึงโมโรไนบุตรชาย 
ของท่านเมื่อท่านกล่าวว่าเนื่องจากความชั่วรายผูคนของท่านจึงมี1จเกินจะรูสึก' (ดู โมโรไน 9:20) ช่างนำเศรา 
เพียงใดที่ไม่สามารถถึงจดที่พระวิญญาณตองถอนตัวได้ และเราจะไม่สามารถรูสึกหรือรับรูความถูกตองจาก 
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ความผิดได" (Marvin J. Ashton, in Conference Report, Oct 1977, p. 109; or Ensign, Nov. 
1977, p. 72) 

• มีใจเกินจะรูสึกเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของส์อคุณภาพเลวหมายความว่าอย่างไร? เราสามารถกลับเคยชินกับการ 
มีอิทธิพลเหล่านี้รอบๆ ตัวเราซึ่งทำให้เราขาดดุลยพินิจ ว่าอะไรที่เลวและอะไรที่ไม่เลวได้อย่างไร? มาตรฐานท่ี 
ชอบธรรมในการตัดสินว่าเราควรดู ฟิง หรอ อ่านอะไรนี้นสำคัญอย่างไร? 

เยาวชนหญิงรทมารอตดสินแอะหสิกเอื่ยงฮื่อที่มึคุฌภิาพเอว 

ชี้ให้เฬ็นว่าเราควรมีความรูก่อนที่เราจะเสือกสื่อที่จะดู ฟ้ง หรอ อ่าน เราตองระวังท่ีจะเสือกความเห็นต่างๆ 
เหล่าน้ีนซ่ึงเราใช้เปีนฐานในการตัดสินใจอย่างรอบคอบ คนอ่ืนๆ อาจไม่ใชมาตรฐานอันเปีนท่ียอมรับเพ่ือตัดสิน 
สื่อ ผูเขียนบทวิจารณ์อาชีพอาจสนับสนุนให้ทุกคนเพลิดเพลินกับภาพยนตร์ "เร่ืองใหญ่" การแสดงทาง 
โทรทัศน์ เทป หรอหนังสือ แมัว่าจะมีเน้ือหาท่ีไม่เหมาะสมอยู่ในน้ีน ประธานเอซรา แทฟ่ท์ เบ็นสันได้ให้ 
มาตรฐานบางประการเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการตัดสินส่ือ แมัท่านจะกล่าวถึงหนังสือท่ีเราอ่านเป็นสำคัญ แต่เรา 
ก็สามารถประยุกต์ใช้มาตรฐานเดียวกันนี้กับสื่อชนิดอื่น 
เปีดคอลัมน์ท่ีสองของโปสเตอร์ หรือเปิดมาตรฐานห้าข้อต่อไปน้ีท่ีเขียนไวแล้วบนกระดาน 

เนื่องจากมีหนังสือจำนวนมากมายมหาศาลในปิจจบันจึงเปีนสิ่งสำคัญที่ผูมีการศึกษาอย่างแทจริงจะเว่าอะไร 
ไม่ควรอ่าน....ดังท่ีมารดาของจอห์น เวสเล่ย์ได้แนะนำเขาว่าะ 'หลีกเล่ียง [l] อะไรก็ตามท่ีทำให้เหตุผลของ 
ท่านอ่อนลง [2] . อะไรก็ตามท่ีบ่อนทำลายความอ่อนโยนของจิตใจลันมีศีลธรรมของท่าน [ร] อะไรก็ตามท่ี 
บดบังความรูสีกของท่านต่อพระผูเป็นเจา [4] อะไรก็ตามท่ีถอดความช่ืนชอบของท่านในเร่ืองทางวิญญาณออก 
ไป.. . [5 ] อะไรก็ตามท่ีเพมอำนาจของร่างกายให้อยู่เหนอความคิด' 

"ขอเท็จจริงคอว่าหนังสือเก่าไม่จำเปีนตองทำให้หนังสือน้ีนมีคุณคำ ข้อเท็จจริงคอว่าผูประพันธ์ที่เขียนสิ่งที่ดี 
ครงหน่ึงไม่จำเปีนตองหมายความว่าหนังสือของเขาทุกเล่มมีคำสำหรับเวลาของท่าน อย่าทำให้ความคิดของท่าน 
เป็นท่ีท้ิงขยะของผูอ่ืน มันยากที่จะชำระลางความคิดของท่านให้สะอาดจากการอ่านหนังสือเสื่อมทราม มากกว่าที่ 
จะชำระลางร่างกายของท่านให้สะอาดจากอาหารเน่าเสีย และมันนำความเสียหายมาส์จิตวิญญาณมากกว่า" ("In 
His Steps, "in Speeches of the Year, 1979 [Provo: Brigham Young University Press, 1980], 
p. 61) 

สนทนาถึงมาตรฐานแต่ละหัวข้ลน้ี ช่วยเยาวชนหญิงเขาใจว่าอิทธิพลของสื่อคุณภาพเลวสามารถทำให้พระ-
วิญญาณถอนตัว และปล่อยเราไTเดยปราศจากการปกป้องของพระวิญญาณบริสุทธ ถามเยาวชนหญิงว่าพวกเขอ 
สามารถใชมาตรฐานหัวขอนี้เพื่อพิจารณาสื่อที่พวกเธอเสือกไดอย่างไร 

อธิบายว่ามันจะยากมากขื้นเรื่อยๆ ที่จะแยกตัวออกมาจากอิทธิพลของสื่อคุณภาพเลวซึ่งอยู่รอบตัวเรา 
อย่างไรก็ตาม เรายังมีการป้องกันล่วงหนัาเพ่ือหลีกเล่ียงมันในครงแรก และมีการปฎิบัตบางอย่างท่ีเราทำได ถา 
เราอยู่ในสภาพการณ์ที่เราอาจควบคุมตนเองไม่ได 

อธิการเอช. บรูค ปีเตอร์สัน แนะนำเราว่า "ไม่ควรจะนิภาพยนตร์ [ที่ไม่เหมาะสม] ใดๆ ที่เราเขาร่วมชม 
หรอหูดถึง ตองไม่ปีนิตยสาร รูปภาพ หรอเพงราวคาวโลกีย์....ท่านกลาหาญพอที่จะเดินออกไปไม่ดูภาพยนตร์ 
สกปรกหรอไม่- หรือท่านดูและฟิงและบอกกับตัวเองว่า บกไม่นานมันก็จะฝานไปแล้ว, หรอ 'ทุกคนก็ดู มัน 
ตัองเป็นรูปแบบความบันเทิงที่ทุกคนยอมรับ,? ท่านกล้าหาญพอที่จะ?/ 7 ใหบานของท่านปราศจากรายการ 

การน่าเสนอของครู 

โปสเตอร์ 

ข้อความที่ยกมา 

การสนทนา 

การน่าเสนอของครู 

ข้อความที่ยกมา 
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การสนทนา 
บนกระดาน 

กรณีศึกษาและ 
การสนทนา 

โทรทัศน์ ที่เต็มไปด้วยการสนทนาทางเพศ-และแม่แต่เหตุการณ์สองแง่สองง่าม หรอไม่? พ่านคิดหรอไม่ว่า 
รายการเหล่!นี้มีประสิทธิภาพแค่ไหน,ในการโน้นน้าวจิต,ใจแมกับ'วิญญาณที่เข้มแข็งที่สุด?...เราตองไม่ป้อนอาหาร 
เสียให้แก่ตัวเอง!" (in Conference Report, Oct 1980, pp. 56-57; or Ensign, Nov. 1980, pp. 38-
39; italics added) 

เปีดคอลัมน์ที่สามในโปสเตอร ์ หรอช้ีไปท่ีคอลัมน์ท่ีสามบนกระดาน ขอให้เยาวชนหญิงบอกวิธีที่แนะนำไว 
เพื่อหลีกเลี่ยงสื่อคุณภาพเลว ขอใหสมาชิกช้ีนเรียนสนทนาคำแนะนำในโปสเตอร์หรอบนกระดานซ่ึงเป็นเคร่ือง 
นำทางหรือวิธีแกัที่เป็นไปได้สำหรับกรณีศึกษาต่อไปนี้ 

1. ไดแอนกับเพื่อนๆ ได้รับเชิญไปงานเลี้ยงที่จะมีการฉายวีดีโอ เธอ!ล่วงหน้าว่าภาพยนตร์มีคุณภาพไม่ค่อยดี 
และเธอสามารถพูดชักจูงให้เจาของงานเปลี่ยนได ้ แต่ในอีกสภาวะหนึ่ง ไดแอนพบว่าตัวเธออยู่ในสถานการณ์ 
ที่เธอไม่ทราบมาก่อนว่าในงานจะมีสิ่งบันเทิงอะไร มันเป็นภาพยนตร์ที่มีบทวิจารณ์ที่ดีเยี่ยมในหนังสือพิมพ 
และเพื่อนส่วนใหญ่ของเธอได้ดูแล้ว พวกเขาทุกคนกล่าวว่ามันเป็นภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยม ไดแอนได้ยินมาว่า 
มันใข้ภาษา แนวความคิดและฉากที่เธอ!ว่าจะทำให้เธอรูสึกอึดอัด 

• ทางเสือกของไดแอนคืออะไร? ท่านจะทำอย่างไรในสถานการณ์เหล่านี้? 

2. เพ่ือนสนิทคนหน่ึงของซารำห์ดูเหม่อนจะฟิงสถานีวิทยุท่ีเธอชอบเป็นประจำ วันหนึ่งการสนทนาของพวกเขา 
ค่อยๆ เปลี่ยนไปสํเรื่องของเพลงที่สถานีมักจะเปิดบ่อยๆ ซาราห์ถามแมรี่ว่าทำไมเธอจึงฟ้งเพลงนี้ในเมื่อเนอ 
รองของมันชักนำไปส่การผิดศีลธรรมอย่างมาก แมรี่ตอบว่าเธอชอบจังหวะและเสียงของดนตรี และไม่ได้ใส่ 
ใจมากนักกับเนี้อรอง1ของมัน 

• บทเพลงอาจมีผลอะไรต่อเธอแม่ว่าเธอจะไม่ได้พีงอย่างตงใจ? ซาร่าห์อาจตองพูดอะไรกับแม่รึ่? 

3. ชายหนํมคนหนึ่งเข้ามาอยู่ในเม่องใหญ่แห่งหนึ่งเพื่อทำการแข่งขันให้โรงเรียน ผูควบคุมป่วย และเขาไม่!จัก 
ใคร เขามีเวลาว่างในตอนเย็นเขาจึงพักอยู่ในห้องของโรงแรมและดูรายการโทรทัศน์เพื่อทำให้หายเหงา เขา 
เว่ามีเฉพาะสถานีภาพยนตร์เคเบิลเท่านี้นและเป็นภาพยนตร์สองแง่สองง่าม เขาใชเวลาตลอดเย็นนี้นโตัแยงกับ 
ตัวเองว่าเขาควรจะดูหรือไม่ มันกลับกลายเป็นสงครามแห่งการพยายามมีวินัยในตนเองอย่างแทจริงเพื่อเอา 
ชนะการล่อลวงที่จะดูรายการนี้นเมื่อไม่มีใครรู (See Jack Weyland, "The Quiet War," New Era, Oct 
1981, pp. 12-19) 

4. บิดาของครอบครัวหนึ่งโทรศัพท์ไปที่โรงภาพยนตร์ที่กำลังจะฉายภาพยนตร์ที่ครอบครัวของเขาวางแผนว่าจะ 
ไปลู ผูจัดการบอกเขาว่ามันเป็นภาพยนตร์ที ่ "เหมาะสำหรับครอบครัว" เมื่อพวกเขามาถึงฉากแรกเป็นฉากบน 
เตียงที่เห็นได้อย่างชัดเจน ทั้งครอบครัวจึงเดินออกมาจากโรงภาพยนตร์ 

• บิดาได้สอนอะไรแก่ลูกๆ ของเขา? ถาบิดาเสือกที่จะอยู ่ ลูซิเพ่อร์จะใชเครื่องม่อใดถาลูกๆ ยังคงทำตามตัว 
อย่างของบิดาในสถานการณ์นี้? 

5. แดนกับมาร์ธากำลังพยายามตัดสินใจว่าจะทำอะไรในเย็นวันหนึ่ง แดนแนะนำให้ไปลูภาพยนตร์เร่ืองหน่ึง 
"สำหรับฉันจะไปก็ได้เแต่ฉันขอเตอนคุณก่อนว่าฉันจะไม่ดูภาพยนตร์ที่ทำให้มาตรฐานของฉันตรลง" มาร์ธา 
ตอบ มาร์ธาได้วางมาตรฐานไวอย่างชัดเจนเพื่อที่เธอจะไม่ออกนอกเหนือจากนี้น ชายหนํมคนน้ีนจะคิดอย่างไร 
กับหญิงสาวที่ไม่เพียงแต่ตงมาตรฐานสูงเช่นนี้นแต่รักษามันไวอย่างจริงจังในการออกนัดเที่ยวเมื่อเธอเลี่ยงต่อ 
การล่วงเกินความเป็นเพื่อน? 
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ข้อความที่ยกมา ประธานเอซรา แทฟท์ เบ็นสัน กล่าวว่า"สงครามครงใหญ่ท่ีสดท่ีเราจะเผชิญจะต่อ!กันภายในห้องอันเงียบ 
สงัดของจิตวิญญาณของท่านเอง" (In His stept," p. 60) 

ชี้ให้เห็นว่าบางครงเราเป็นเพียงคนเดียวที่ดูรายการโทรทัศน์หรอมองไปที่ชนวางนิตยสารในรานขายของชำ 
ขอให้เยาวชนหญิงจำไว้ว่ารายการใดที่พวกเธอจะดูเมื่อไม่มีใครอยู่ที่บาน เยาวชนหญิงจะใชเคร่ืองมือใดของ 
ลูซิเฟ่อร์ถาพวกเธอดูรายการที่ไม่เหมาะสมในสภาพการณ์เช่นน? 

บทอจุป 

อธิบายว่าผู้คนหลายลานคนเสึกไดถึงอิทธิพลของสื่อมวลชน แต่เราสามารถทำไดโดยส่วนตัวเพื่อหลีกเลี่ยง 
ผลที่เลวรายของมันที่มีต่อเรา เราอาจตัองคนหาและรอคอยผลิตภัณฑ์และหนังสือท่ีมีคุณค่า เราจะตองเหรอ 
เรียน!วิธีเสือกสิ่งที่เราอ่าน ดูและฟิง และหล่อหลอมการยับยงช่ังใจและการมีวินัยในตนเองเม่ือเราทำการเสือก 
ในแต่ละวัน 

การประอุกต์บฑเรียน 

แจกสำเนาเอกสาร "แนวทางสำหรับการประเมินส่ือ" แก่เยาวชนหญิงแนะนำให้พวกเธอใชแนวทางเหล่านี้ 
เพื่อหลีกเลี่ยงสื่อคุณภาพเลวในชีวิตของพวกเธอ ขอให้พวกเธอเก็บเอกสารแจกฉบับน้ีไว้ในสมุดบันทึกประจำ 
วันของพวกเธอ 

1 6 9 



แนวทางฟ้าหรับประเมินสอ 

พฤติกรรมที่ไม่มีftaธรรมเป็นสิ่งน่าสะพึงกลัว 
ซึ่งเราจำตองเกลียดมัน แต่เม่ือเรามองดู 
มองดูบ่อยๆ เราจะคุนเคยกับใบหนาของมัน 
ศรงแรกเราจะอดกลน จากนนจะเสียดาย ต่อมาเงฉกฉวย 
(Alexander Pope," An Essay on Man," epistle 2, lines 217-21) 
เคพงมอของซาตาน 

ใชตรรก (เหตุและผล) เพ่ือฟ้าให้สับสน 
ใชการอำพรางความฝ็ดเพื่อฟ้วลาย 
จะปกปีดเจตนาที่แฝงอยู่ภายใน 
เปีดประดูทีละนว 
นำความขาวที่บริสุทธที่สุดผ่านเงามืดไปสู่ความมืดสนิท 
(See Spencer พ . Kimball, "President Kimball Speaks Out on Morality," Ensign, Nov. 1980,p. 94) 

มาตรฐานตัดสินสื่อ 
อะไรก็ตามท่ีฟ้าให้เหตุผลของท่านอ่อนลง 
อะไรก็ตามที่เป็นบ่อนฟ้าลายความอ่อนโยนของจิตใจอันมีศีลธรรมของท่าน 
อะไรก็ตามท่ีบดบังความรูสีกของท่านต่อพระเจา 
อะไรก็ตามที่ถอดความชื่นชอบของท่านในเรื่องทางวิญญาณออกไป 
อะไรก็ตามท่ีเพ่ิมอำนาจของร่างกายให้อยู่เหนือความคด 
(See Ezra Taft Benson, "In His Steps," Speeches of the Year, 1979, [Provo: Brigham Young 
University Press, 1980], p. 61) 

วิธีหลีกเลี่ยงอิทธิพลเลวรพ 

ไม่ลูหรอพูดคุยเกี ่ยวกับภาพยนตร์ที ่ไม่สี 
ไม่ลูนิตยสาร รูปภาพ หรือเร่ืองราวคาวโลกีย์ 
มีความกลาหาญที่จะเดินออกไปไม่ลูภาพยนตร์สกปรก 
ฟ้าให้บานของท่านอยู่ห่างจากรายการโทรทัศน์ที่มีการสนทนาหรือมีเหตุการณ์สองแงํสองง่าม 
(See H. Burke Peterson, in Conference Report, Oct 1980, pp. 56-57; orEnsign, Nov. 1980, 
pp. 38-39) 
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วัตถุประสงค เยาวชนหญิงแต่ละคนจะเข้าใจว่าความคิดที่มีคุณธรรมนำไปสู่ชีวิตที่มีคุณธรรม 

การเตรียม 1. นำภาพสไลด์และตลับเทปความคิดที่ดี (20 นาที; 51129) มา รวมท้ังเคร่ืองฉายสไลด์ เครื่อง 
เล่นเทปและจอภาพ ติดตงอุปกรณ์ก่อนเริ่มชนเรียน 

2. สองสามวันก่อนท่ีท่านจะสอนบทเรียนน้ี ดูภาพสไลด์ก่อน (มีต้นฉบับบทละครอยู่ด์วยเพื่อช่วยท่านในการ 
เตรียมบทเรียน ถาไม่มีภาพสไลด์ ก็ให้ใข้ต้นฉบับซึ่งอยู่ในตอน "กิจกรรมท่ีแนะนำ" ของบทเรียนเพื่อเป็น 
ข้ออางอิงสำหรับการสนทนา) 

3. เตรียมโปสเตอร์พระคัมภีร์ะ "ให้คุณธรรมประดับความนึกคิดของท่านไม่เส่ือมคลาย" (ค.พ. 121:45) 
4. เตรียมเอกสารแจกเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์ข้างต้นแก่เยาวชนหญิงแต่ละคน ดูคำแนะนำทายบทเรียน 
5. มอบหมายเยาวชนหญิงเสนอข้อพระคัมภีร์ เรื่องเล่า หรือข้อความท่ียกมาตามท่ีท่านต้องการ 

ขอแนะนำ 
สำหรับการ 
ดำเนินบทเรียน 

การนำเสนอของคร 

ข้อความที่ยกมา 

การสนทนาจาก 
แผ่นโปสเตอร์ 

ภาพสไลด์และ 
การสนทนา 

ข้อความที่ยกมา 

ขอให้เยาวชนหญิงหัเงข้อความต่อไปนีของเอ็ลเดลร์บอยด์ เค. แพคเกอร์ และกล่ันกรองเอาส่วนผสมสำคัญนี 
ออกมา: "ความคิดของเราสือแผงสวิชท์ แผงควบคุมจะกำหนดการกระทำของเรา" (Let Virtue Garnish Thy 
Thoughts, Brigham Young University Speeches of the Year [Provo, 26 Sept 1967], p. 4) 
แสดงแผ่นโปสเตอร์คำสอนและพันธสัญญา 121:45 
• ทำนคิดว่าทำไมพระเจาทรงบอกให้เรามีคุณธรรมในความคิดของเรา "ไม่เส่ือมคลาย"? 

ในสไลท์ดนตรีที่ดี ความคิดที่ดี เอ็ลเดอร์แพคเกลร์ลธิบายว่าคุณธรรมสามารถประดับความนึกคิดของเรา 
ไดและว่าเราสามารถดำรงชีวิตท่ีมีคุณธรรมโดยการเรียนเท่ีจะควบคุมความคิดของเรา ขอให้เยาวชนหญิงสนใจวิธี 
เฉพาะที่พวกเธอสามารถพัฒนาความสามารถในการควบคุมความคิดของพวกเธอ 

ฉายสไลด์ (ถ้าไม่มีภาพสไลด์ ใชต้นฉบับเป็นข้ออางอิงสำหรับการสนทนา) หลังจากสไลด์จบ สนทนาว่า 
เยาวชนหญิงจะสามารถพัฒนาความสามารถในการควบคุมความคิดของพวกเธอไดดวยวิธีใด 

ท่านอาจต้องการใชคำถามให้เสือกเพื่อการสนทนาต่อไปนี้: 

1. เอ็ลเดอร์แพคเกอร์กล่าวว่าอะไรคอสิ่งที่ยากที่สุดที่ท่านจะเผชิญในชีวิตมตะ ? (การเรียนรูที่จะควบคุมความคิด 
ของทำน) 

2.อะไรสือประโยชน์บางประการของการสามารถควบคุมความคิดของท่าน? (การเอาชนะนิสัยท่ีเคยทำ การได, 

รับความ่กลาหาญ การเอาชนะความกลัว การมีชีวิตที่เป็นสุข) 
3. ใครกำหนด ความคิดของท่าน? (ท่านเอง) 
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บทที่ ความคิดที่ดี 

ฒื่อ*ราเรียนเที่จะควบคุมความคิดของm เราจะไดรับพรังเพื่อดำรงรวิตที่มีคุณธรรม 

อธบายว่าเยาวชนหญิงบางคนในชนเรียนของท่านอาจเจักคนบางคนที่ละเมิดกฎพรหมจรรย์ และปรารถนา 
อย่างสุดหัวใจที่จะไม่ให้เขาหรือเธอทำความผดเายแรงเช่นนี้น บทเรียนนี้จะมอบกณแจสำคัญแก่เยาวชนหญิง 
แต่ละคนเพื่อมีชีวิตที่มีคุณธรรม 



บทที่ 25 

4. ท่านคิดไดหรือไม่ถึงวิธีบางอย่างที่ฟ้าให้ความคิดไม่ดีของท่านประกอบดวยความไรเดียงสาและไม่มีอันตราย? 
5. ท่านสามารถฟ้าอะไรเพื่อขจัดความคิดที่ไม่สะอาดออกไปจากจิตใจของท่าน? 
6. เล็ลเดอร์แพคเกอร์แนะนำให้ใชอะไรเพื่อช่วยเราควบคุมความคิดของเรา? (ดนตรีที่ดี) 
7. อะไรสืออันตรายของดนตรีท่ีไม่ดี? (มันนำเราไปสู่ความคิดที่ไม่ดี บ่อยครงจะตามมาดวยความไม่เคารพ ความ 

ไ?ศลธรรม ความมัวเมาลุ่มหลง) 
8. เราควรฟ้งดนตรีชนิดใด? (ดนตรีท่ียกระดับ และดลบนดาลใจ ซึ่งส่งเสริมวิญญาณภาพ ความเคารพ ความสุข 

และการคำนึงถึงความสวยงาม) 
9. พรประการหน่ึงท่ีไดสัญญาไวหากเราฟ้าให้จิตใจของเราเต็มเปียมไปดวยความดี ความงาม และดลบันดาลใจ 

คออะไร? (การทรงนำและการดลใจของพระวิญญาณบริสุทธึตลอดเวลา) 
10.เอ็ลเดอร์แพคเกอร์แนะนำให้เราฟ้าอะไรเพื ่อช่วยเราควบคุมความคิด? (คัดเสือกเพลงสวดหนึ่งเพลง 

เรียนแพลงนน และใชมันเปีนแนวทางสำหรับความคิดของเรา) 

การประยูกต์บทเรยน 

แนะนำให้เยาวชนหญิงคัดเสือกเพลงสวดหนึ่งเพลงที่เธอสามารถใชได้ตามที่เอ็ลเดอร์แพคเกอร์แนะนำ 
สนับสนนให้พวกเธอจำเนื้อเพลงและใชมันเปีนแนวทางสำหรับความคิดของพวกเธอเพื่อจะดำเนินตาม 

เอกสารแจก เอกสารแจกะ โนัตเพลงท่ีมีขอความในพระคัมภีร์ "ให้คุณธรรมประดับความนึกคิดของท่านไม่เส่ือมคลาย" 
ให้เยาวชนหญิงแต่ละคน พวกเขาอาจต้องการเขียนชื่อของเพลงสวดที่พวกเขาเสือกไว้ด้านหลังของตัวโนต 
เรียกเยาวชนหญิงคนหน่ึงอ่านคำสอนและพันธสัญญา 121:45 ซาอีกครง 

กิจกรรมฑื่แนะนำ 

ให้สมาชิกชนเรียนประเมินแผ่นเสียงและตลับเทปที่พวกเธอมีอย่ที่บานและกำจัดอันที่ไม่ได้ช่วยให้พวกเ^อ 
มีความคิดที่ดี 
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ดนตรท่ีสี ความสิดท่ืด 
บทบรรยายภาพสไลด์ โดยเอ็ลเดอร์บอยด์ เค. แพคเกอร์ 

"เราอาศัยอยู่ในบานสวนเมื่อครงขาพเจายังเป็นเด็ก ดูเหมือนไม่เคยมี,นาพอเพียงสำหรับตนไม้ อีกไม่นาน 
ค,ูนาซึ่งจะถูกไถให้เรียบเสมอในฤดูใบไม้ผลิก็จะเต็มไปดวยวัชพช วันหนึ่งข้าพเจาพบว่าตนเองกำลังประสบความ 
ยุ่งยาก เม่ือสิงเวรท่ีข้าพเจาตองรับผิดชอบการระบายน้ํา ขณะที่นาไหลลงไปก็ถูกวัชพืชกนทางนํ้าไว้ นํ้าจึงเจิ่ง 
นองไปทั่ว ข้าพเจาเข้าไปในหลุมพยายามทำตลิ่งกนนาไว้ ทนทีท่ีข้าพเจาอุดรอยร่ัวท่ีหน่ึงเสร็จมันก็จะร่ัวอีกท่ี 
หน่ึง เพ่ือนบานคนหน่ึงฝานมาท่ีสวน เขามองดูชั่วครู่ และจากนนเขาก็ใชพลั่วตักพวกวัชพืชออกไปจากหลุม 
อย่างทะมัดทะแมง ทำให้นาไหลผ่านไปตามช่องทางที่เขาทำไว้ได้ เขาพูดว่า 'ถาคุณอยากให้น้ีาไหลอยู่ในทาง 
ของมัน คุณจะตองทำที่ไว้ให้มันไหลไป, 

"ข้าพเจาได้?ว่าความคิดก็เป็นเหมือนน้ีา มันจะอยู่ในทางของมันหากเราทำที่ไว้ให้มันไป ไม่เช่นนนความคิด 
ของเราจะไปตามทางท่ีมีการต่อตานนอยท่ีสุด และมันจะไหลลงไปสู่ท่ีตาเสมอ 2/ างทีการทาทายที่ใหญ่หลวงที่สุด 
และสิ่งที่ยากที่สุดที่ฟานจะเผชิญในชีวิตมฅะนี้คิอการเพนรูที่จะควบคุมความคิดของฟาน ในพระคัมภีร์ไบเบิล 
กล่าวว่าเมื่อมนุษย์ 'คิดในใจของเขา เขาก็เป็นอย่างนี้น, (สุภาษิต 22>1า)บคคลที่สามารถควบคุมความคิดของเขา 
ใดmปีชัยเหนอตนเองแลว 

"เมื่อท่านเรียน?ที่จะควบคุมความคิดของท่าน พ่านสามารถเอาชนะนิสัยแม้นิสัยส่วนตัวที่ไม่ดี พ่านสามารถ 
ได้รับความกลาหาญ พิชิตความกลัวและรชีวิตที่เป็นสุข ข้าพเจาได้รับการบอกมาเกินกว่ารอยครงตงแต่เติบโตว่า 
ตองควบคุมความคิด แต่ไม่มีใครบอกข้าพเจาว่าจะทำอย่างไร ข้าพเจาครุ่นคิดเกี่ยวกับสิ่งนี้มาหลาย?! และได้ 
ตกลงใจว่าความคิดเป็นเหมือนเวทีทุกช่วงขณะที่ม่านเปีดอยู่ จะมีการแสดงบางอย่างอยู่บนเวทีน้ีนเสมอมันอาจจะ 
เป็นละครตลก เร่ืองเศรา น่าสนใจหรอน่าเบื่อ ดีหรอไม่ดี แต่จะมีการแสดงบางอย่างบนเวทีความคิดของท่าน 
ตลอดเวลา 

"ท่านสังเกตไหมว่าความคิดท่ีไม่ดีเล็กๆ นอยๆ เริ่มคบคลานเข้ามาจากส่วนปีกของเวที และดึงดดความสน 
ใจของท่านในช่วงเวลาของการแสดงเกอบทุกประเภทบนเวที และอยู่นอกเหนือเจตน์จำนงอันแน่วแน่ในส่วน 
ของท่าน? ความคิดท่ีไม่ดีเหล่าน้ีจะพยายามทำให้ทุกคนตกอยู่ในสภาวะท่ีเสียเปรียบ ถาท่านยอมให้ความคิด 
เหล่าน้ีดำเนินต่อไป ความคิดแห่งคุณธรรมทุกประการจะออกไปจากเวที ท่านจะถูกทอดทิ้งเพราะท่านยินยอม 
ต่อมัน ต่ออิทธิพลของความคิดที่ไม่ชอบธรรม ถาท่านยอมแพต่อมัน ความคิดไม่ดีเหล่าน้ีจะแสดงเป็นอะไรก็ได้ 
บนเวทีความคิดของท่านตามขีดจำกัดของการยอมรับโดยปริยายของท่าน มันอาจแสดงเรื่องของความขมขื่น 
ความอิจฉาริษยาหรอความเกลียดชัง มันอาจเป็นเรื่องหยาบคาย ไรศลธรรมและแม้เสื่อมทราม ถาท่านปล่อยให้ 
มันอยู่บนเวที มันจะคิดวางแผนใชคำพูดโ'นมน้าวที่ชาญฉลาดที่สุดดึงความสนใจของท่าน มันสามารถทำให้เกิด 
ความน่าสนใจแม้ทำให้ท่านเชื่อว่าความคิดเหล่านี้นไม่เป็นพิษเป็นภัย เพราะมันเป็นแค่ความคิด ท่านจะทำอะไร 
ในเวลาเช่นนนเม่ือเวทีความคิดของท่านถูกครอบครองโดยปีศาจของการคิดสกปรก ไม่ว่ามันเป็นสีเทาท่ีดูเหมือน 
จะสะอาดหรอเป็นส่ิงสกปรกซ่ึงไม่ท้ิงร่องรอยความสงสัยไว้เลย? ถาท่านสามารถเติมความคิดของท่านด้วยความ 
คิดที่สะอาดและสรางสรรค์แลว จะไม่มีท่ีว่างสำหรับปีศาจแห่งความด้ือรนเหล่าน้ีเลยและความคิดท่ีไม่ดีเหล่าน้ีจะ 
ออกไป 

"ข้าพเจาเว่าในโลกปีจจุบันนี้บ่อยครงมันยากที่จะรักษาความคิดของท่านให้ดอยู่เสมอ สิ่งนี้ตองอาศัยการ 
ควบคุมอย่างรอบคอบระมัดระวัง แต่กระน้ีนมันก็สามารถทำได้ถาหากท่านจะทำท่ีแห่งหน่ึงท่ีปลอดภัยไว้สำหรับ 
ความคิดของท่าน ข้าพเจาพบวิธีหนึ่งที่จะทำสถานที่ดังกล่าว และข้าพเจาใคร่จะแบ่งปีนมันกับท่าน นั่นคอดนตรี 
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ดนตรีท่ีดี คร๋ํงหน่ึงนักปราชญ์ผูหน่ึงกล่าวว่า • ค น ต ร เ ป ี น เ ฟ ่ อ ง ม อ ส ั น ^ ^ ^ จ ^ ^ ร ั บ ก า ร ค ร อ บ ค ร อ ง ค ว า ^ 
ษ ว ่ า ม ั น จ ะ ค ร อ บ ค ร อ ง ใ น ท า ง ด ี ห ร อ , เ ^ ต า ^ ^ เ ร ฬ ฬ น ม า อ ^ บ น เ ฬ ด ข อ ง เ ร า สัฟาน 

ว่าเพลงเช่นการดล'ใจทา*วํญญ™*'ว่า^ป^านม0งตตัว'0^"™™™™ 
iiท่านเฟือง๗ทำ'ให้เทสิคเทสินทรี0ยกรีญญาณชองท่านชื้นเท่านั้น มันก็จะเปีนประโย™แต่*มันทำให้ท่าน 
^การตุอบสนองในทางตัณหา มัวเมา'ในโ"nfWPMb หรีอมีความปรารถนาท่ีไม่ชอบแลว ควรจะหสีกเสิยง™ตรี 
ประเภทน้ัน เพราะมันไม่มีค่าควร 

•มีอยู่บ่อยครังท่ี บรรดา.!ได้ร ับสิ ่ง'ที ่*งามมัก;•ะ ,» ใ 1พ™ 1ร" มันเกิดชื้นกับ*รรมชาติ มันเกิดชื้นกับดนตรี 
มันเป็นทีประจักษ'เปีนเวลา'พาข™.-วรรษ-ว่าเร่อ'ใส่เนื้m;ใมดไ*ใน™ต™ 
สามารถ"ทำ'ใ*มนุษย่ออกนอกลู่นอกทาง และโดยดนตร ี เ 0 ^ว โดยการบรร^ โดยจ ังทวะและโตยควา^ เ ร ง 

ของมัน ๓มารถทำให้ระดับความเฉียบไวทางวิญญาณ ล ดบ้ 0ยล ง 

• เรากำส ังอย ู ่ ในย ุคท ี ่ส ั งคมกำล ้งประสบก ับการเปล ิ ่ป ล ง 0 น ล ะ เ ® ย ด ®« น ๗ ท ร ง ท ล ] ง  

1ปีนที่ขอมรับมากชื้น!Lๆ เฟ้องจาก ค ว า ม ส น ุ ก ส น า น เ ท ส ิ ด ™ 0 ^ ปีจจุบ้นดนดรีส่^ใบญ่^^^ 
โดยสัแสด๊งยอดปิยม ดูเหปีอนมีแนวโน^ที่จะเทํ่มความรุนแร^^ว่าฟ้าใ^ฟ้าให๚นเสืนมากก^ 
ทำใหสงบ นักดนตรีJางคนส่งเส่ร๊มความคิดและการกระทำอัน^8บ0ย่างเปิดเผย 

•คนหนุ่มสาว ท่านไม่สามารถเติมความคิดของท่าน^^บตรี^^ในสมยัของ๘เรา^ ฟ้นเป็รนสันต^ 
มันสามารณชอเชิญความคิดที่ไม่ดีชื้นมาบนเ^^า^^0^านไ^และ^หนตคว™^®ใ7วามสื^1าฟน้ 

ไ^สดงออกและท่านอาจจะทำดามความคิดนั้บ ท่านลดค่าของดัวเองเร่0ท่าบทำ^^^-1^^^ฟ้น|งบ^ 
^มรอบไป^ยความ!?าระหาในดนติร ี -ดวาม^ทรา^ ไร้ความคารวะ ' พ * " ™ ก า ร ล > ห ล ง ป ั ว เ ม า ต น ต 1 

เช่นน้ีไม่เหมาะสำหรับท่านฺ 
•จงเสือกสิงที่ท่านจะฟิงและผสิต เพราะมันจะกสับเปีนส่วนทนึ่™0งท่าบ มันควบดุมดวามคิ^0^^ 

มีอิทธิพลต่อชีวิตขอ^อนด้วย ^ พ เ พ ค ร ่ ข อ แ น ะ ท ำ ใ ห ้ ท ่ า น ต ร ว จ ส 0 บ ^ ^ 0 ง ท ่ า น 0 ย ่ า ง ล ะ เ ® ย ด ^ ะ โ ย น 

ส่งเส!มความคิดทํไม่ดออกไปเ^ ด น ต ร ี ด ั ง ก ล ่ า ว ไ ม ่ ค ว ร เ ป ี ^ 0 ง * ™ ™ ว ง ใ ย ฟัฒนาการทางรญญาณของ 

พวกเขา 
^ า พ แ า ร ไ ด ้ ห ม า ย ค ว า ม ว ่ า ด น ต ร ี ท ุ ก อ ย ่ า ง ใ น ป ^ บ ั น ก ่ 0 ^ 0 ด ค ว า ม ส ื ^ ไ ม ่ ฐ ง ฐ ต น ต 1 ใ น ป ี จ ' ป ั น 

ที่ทำให้ความเสกทางวญญาณความคารวะ ความ^ และการรับ!ในความงดงามต่ืนตัว 

"พระเจาตรัสว่า เพราะจิตวิญญาณชองเราเป็กบานในเทล™ 0^ ง ใ จ แพ ้ร ี งแด ้ว เทล™ 0 ™บ* 0 ™™ 
เป็นการด้อนวอนเราและจะรับตอบด้วยทรบบศีร^ 0^ า ' 2 5 : 1 2 > ฝ่ายประ™พ^™™*กรฯ 

ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอรท'ล'110ง1™ดรี1ในชีวิตชองเราว่า: 

• • ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง ม น ุ ษ ย ท จ ะ แ ส ด ง ต น ช ย า ย 0 0 ^ ป 1 ก ิ ^ ด 5 า 0 ด ข อ ๆ า ษ า ^ ^ ด ส ั น ^ น ท า ง ^ า ย แ ] ะ 

รพลังโดฟานทางดนตรี ด น ต ร ี ส า ม า ร ถ ถ ู ก ใ ๙ อ ด ล ใ จ แ ล ะ ท ำ ใ ห ้ ^ ส ่ ^ ร ี 0 ฟ ้ า ม ^ ^ ว ๓ ร ๗ ง ^ ^ า ย ^ 
และการทำให้เส์อมทรามลง ดังนั้นจีง*คญที่เรา'ในฐานะสิ'ท™นfจ.ะนำ1หล™รรมท^าตติดุ * ม า พ 
ตลอดเวลา และแสวงหาการทรงนำชองทระว ิญญา^ในการก ั ^ส ื 0 ก ด น ต ร ี ^ 0 ^ 0 บ ส ั ว เ ร า ' ( p n e s t h o o d 

Bulletin, Dec. 1970, p. 10) 

• เ ร า ม ี ค ว า ม เ ^ ม ั น อ ย ่ า ง ม า ก ใ น ต ั ว ท ่ า น เ ย า ว ^ 0 ^ า ^ ^ ก ร ฯ พ ง เ ร า , เ ร 1 ไ ส ั ข ย า ๆ ป แ บ บ ข อ ง ๓ ! ว ไ 
โปรแกรมไปร ่ท ีซ ึ ่ ง 1ทำ ' ให ้ความปรารถนาและควา^ 0 - 3 การชองท ่ าน เค ่น™ช ื ้บ ใ น ก ิ™ ข อ ง เ ร า สิงจ 

บทที่ 25 
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จะวางความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ไว้กับฟาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาพวกพ่านที่ลูกเรียกสู่ตำแหน่งต่างๆ ของ 
การเป็นผู้นำ ขอให้ข้าพเจาพูดกับพ่านผู้นำเยาวชนทิ้งหลาย จงให้ความเอาใจใส่เป็นพิเศษกับดนตรีที่พ่านวางแผน 
ไว้สำหรับกิจกรรมต่างๆ ของพ่าน ปรึกษากับผู้!ห้คำแนะนำเมื่อพ่านทำการคัดเลอก พ่านตองการผลประโยชน์ 
ของสตปีญญาของพวกเขา พรอมกับความแตกต่างอย่างยิ่งของดนตร ี เพราะช่องว่างระหว่างศาสนาจักรฯ กับโลก 
ในสมัยของเรากว้างมากกว่าที่เป็นมาในอดีต 
"ประธานเจ. รูเบน คลาร่ค ผู้นำที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของศาสนาจักรฯ ของเราอธิบายไว้ว่าะ 

"ภายใตภาระหนาที่ของเรา เราอาจไม่จัดหาหรอยอมรับกิจกรรมสันทนาการที่เป็นพิษเป็นภัยในทฤษฎีที่ว่า 
ถาเราไม่จัดหามันให้แก่เยาวชนของเราพวกเขาจะไปรับมันจากที่อื่น เราไม่สามารถตงโตะรูเลทต่ไนห้องโถงกิจ 
กรรมของศาสนาจักรฯ โดยมีจุดประสงค์เพื่อการพนันขันต่อโดยแกัตัวว่าถาเราไม่จัดหาสิ่งนี้ให้เยาวชนจะไปเล่น 
การพนันท่ีอ่ืน เราไม่สามารถยึดจับเยาวชนของเราได้ด้วยวิธีนี้ 

"ไม่เหมาะสมที่จะจัดให้มีดนตรีและบรรยากาศที่ดึงดูดเยาวชนในโลก พ่านตองยึดมั่นและไม่อ่อนข้อกับ 
สิ่งที่พ่าน?ว่าดีและถูกตอง พ่านตองมีความกลาหาญที่จะเปีดและปีดเพลงเมื่อมันมิได้ก่อให้เกิดบรรยากาศที่สราง 
ความคิดท่ีดี และพ่านตองยืนหยัดอย่บนมาตรฐานที่สูงของการแต่งกายและการแสดงของบรรดาผู้แสดงเช่นเดียว 
กับบรรดาผู้ที่เ1ข้าร่วม ข้าพเจาใคร่ขอเสือนพ่านว่ามิใช่เป็นสิทธิของเรา มิใช่เป็นสิทธิของผู้นำคนใดไม่ว่าเยาวชน 
หรือผู้!หญ่ท่ีจะดึงศาสนาจักรฯ ออกไป โดยหวังที่จะใส่ไว้!นวิถีที่ดูเหมือนว่าเยาวชนพรอมที่จะเดินทางศาสนา-
จักรฯ ติดตรึงและผูกติดอย่างแน่นหนากับความจริงและทุกคนจะอย่อย่างปลอดภัยภายในนน งานของเราคอท่ีจะ 
มอบการเป็นผู้นำประเภทที่จะสรางแนวทางอันชัดเจนเพื่อเยาวชนจะเดินตามแนวทางที่จะช่วยพวกเขายกมาตร 
ฐานของพวกเขา และรักษาพวกเขาให้ปลอดภัยจากอิทธิพลเลวรายของโลก ข้าพเจาใคร่จะแนะนำพ่านให้พัฒนา 
พรสวรรค์ของพ่าน และถาพ่านมีพรสวรรค์ด้านดนตรีจงคิดถึงส่ิงน้ีว่า: ยังมีดนตรีอีกมากที่จะถูกสราง มีอีกมากที่ 
จะถูกแสดง ดนตรีของพ่านสามารถเป็นดนตรีท่ีดีท่ีจะยกระดับจิตใจท่ีจะแผ่ขยายพระกิตติคุณ สัมผัสจิตใจ ให้ 
การปลอบประโลมและให้พลังแก่ความคิดที่ย่งยากสับสน 

"มีตัวอย่างมากมายทงในอดีตและปีจจุบันที่ยืนยันได้ถึงอิทธิพลของดนตรีที่ชอบรรม ความทอแทสนหวัง 
อันตรธานหายไปและความคิดเต็มไปด้วยสันติดังคำที่ว่า vสิทธิ'ชนมา, ได้ให้ความกล้าหาญแก,ผู้บุกเบิกที่จะเผชิญ 
ความยากลำบาก เพลงเดียวกันนี้เป็นการดลใจมานานนับป ี มีอยู่ครงหนึ่งข้าพเจากำลังคุยกับนักบินคนหนึ่งผู้ซึ่ง 
เพิ่งกลับจากการบินอันน่าหวาดเสียว เราพูดถึงความกล้าและความกลัวและข้าพเจาถามว่าเขาผนึกตนเองเข้าด้วย 
กันในการกล้าเผชิญกับสิ่งที่เขาได้อดกลนมาอย่างไร เขากล่าวว่า 'ผมมีเพลงสวดเพลงหนึ่งที่ผมชอบและเมื่อ 
อยู่ในอันตราย เมื่อเหลือความหวังเพียงเล็กนัอยที่เขาจะกลับไปได้ ผมจะคิดถึงเพลงนี้เสมอ มันคล้ายกับว่าเครื่อง 
จักรกลของเครื่องบินจะรองโตตอบกับผม, 

"'สิทธิชนมา 
อย่ากลัวงานหนักแบบใด 
ดำเนินต่อโดยสุขใจ 
แมัการเดินทาง 
ลำบากแก่พ่านทงหลาย 
พระการูณจะอยู่ใกล้ 

"จากเพลงน้ีทำให้เขายืนหยัดในศรัทธา อันเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่จำเป็นต่อความกล้าหาญ 

"พระเจาพระองค์เองทรงลูกเตรียมไวสำหรับการทดสอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์โดยผ่านทางอิทธิพลของ 
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ดนตรี พระคัมภีร์บันทึกไว้ว่า: ไมอรองเพลงสรรเสริญแลว เขาก็พากันออกไปยังภูเขามะกอกเทศ, (มาระโก 
14:26) 

"จงจำไวคนหน่มสาว ข้าพเจาอยากให้พวกท่านแต่ละคนจำไวว่านี่สือศาสนาจักรฯ ของท่าน และพระองค์ 
ทรงเป็นพระเจาและพระผู้ช่วยให้รอดของท่านผู้ซ่ึงทรงถอหางเสือ การทรงนำและการดลใจอย่างสม่าเสมอของ 
พระองค์มีไว้สำหรับท่านเมื่อท่านรักษาความคิดของท่านให้เต็มไปด้วยความดี ความสวยงามและการดลใจ 
และน่ีเป็นวิธีหน่ึงท่ีจะทำส่ิงน้ีน เลอกเพลงหรอเพลงสวดเพลงหนึ่งที่ท่านชอบดังเช่นที่เพื่อนนักนินของข้าพเจา 
ทำ เพลงท่ีมีเน้ือรองยกระดับจิตใจและดนตรีท่ีให้ความคารวะ เพลงที่ทำให้ท่านเสิกสิงบางสิ่งที่คลายคลึงกับการ 
ดลใจ มีเพลงไพเราะให้เลอกมากมาย แสวงหาการทรงนำของพระวิญญาณในการทำการเลอกของท่าน ทบทวน 
บทเพลงในความคิดของท่านอย่างละเอียด จดจำเนื้อเพลง สีงแมว่าท่านจะไม่ได้รับการ'ฝึกอบรมด้านดนตรีมา 
ก่อน ท่านก็สามารถคิดสิงเพลงที่งำยๆ และใชเพลงนื้เป็นหนทางเพื่อให้ความคิดของท่านดำเนินตาม ทำให้มัน 
เป็นช่องทางอุกเฉินของท่าน 

"เพราะดนตรีจะช่วยยกระดับจิตใจและเป็นสิ่งสะอาด ความคิดที่ตาชาจะหลุดออกไปอย่างอับอาย เพราะ 
คุณธรรมจะไม่คบหากับความสกปรก ความช่ัวรายก็ไม่สามารถทนต่อการประทับอยู่ของแสงสว่าง ในเวลาที่ 
เหมาะสมท่านจะพบว่าตนเองกำลังฮัมเพลงอยู่ในใจโดยอัตโนมัติเพื่อขับไล่ความคิดที่ไม่ดีออกใป คนหน่มสาว 
เมื่อท่านทำให้ตนเองฝึกใฝ่กับสิ่งที่ชอบธรรมและมีค่า รักษาความคิดของท่านให้ดี เพราะเมื่อมนุษย์คิดเขาจะเป็น 
ดังนนและท่านจะมีความสามารถทำให้สิ่งต่างๆ เหล่าน้ืนท่ีจะนำความสำเร็จมาสู่ชีวิตของท่านบรรลุผล 

"ท่านเป็นบุตรชายและบุตรสาวของพระผู้เป็นเจาผู้ทรงฤทธานุภาพ ข้าพเจาเป็นพยานว่าพระผู้เป็นเจาเป็น 
พระบิดาของเรา เราเป็นลูกของพระองค์ พระองค์ทรงรักเราและได้ทรงจัดเตรียมส่ิงท่ีย่ิงใหญ่และมีเกียรติให้แก่ 
ชีวิตของเรา ข้าพเจา! และข้าพเจาขอบพระทัยพระองค์ฟ้าหรับอิทธิพลของดนตรีท่ีดีท่ียกระดับจิตใจในชีวิตของ 
ข้าพเจา ซึ่งมีอิทธิพลต่อความคิดและยกระดับจิตวิญญาณของข้าพเจา" 
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ก ารด0ารงชีวิตอย่างชอบธรรม 
ท่ามกล างค ว ามกดดัน 

วัตถุประสงค์ เยาวชนหญิงแต่ละคนสามารถเรียนรูที่จะดำรงชีวิตอย่างชอบธรรมพ่ามกลางความกดดัน 

การเตรียม 1. รูปภาพ 17 ดาเนียล (62096) อยู่ทายเล่ม 
2. นำหนังสือเพลงสวดและดินสอมาให้กับสมาชิกชนเรียน 
3. เตรียมลำเนาของเอกสารแจก "การดำรงชีวิตอย่างชอบธรรมทำมกลางความกดดัน', มอบให้เยาวชนหญิงแต่ละ 

คน 
4.ทางเสือก: เตรียมเอกสารแจก: "ขอให้ข้าพเจ้าต่อตานความกดดันทางโลกในปีจจุบันไดเพ่ือข้าพเจาจะครอบ 

ครองรัศมภาพซีเลสเชียลในความเป็นนิรันดร์" (ด ู บทสรุป) 
5. มอบหมายเยาวชนหญิงคนหน่ึงเตรียมนำชนเรียนรองเพลง "จริงต่อศรัทธา" (เพลงสวดที่ 129) ทำนอาจ?เต 

ชนเรียนโดยรองเพลงน้ี 
6. มอบหมายเยาวชนหญิงเสนอเร่ืองเล่า ข้อพระคัมภีร์หรือข้อความที่ยกมาตามที่ท่านต้องการ 

บทนำ 

เมื่อครังอีเวน สตีเฟนเป็นผูอำนวยเพลงของคณะนักรองประสานเสียงแทเบอร์นาเคิล หลังจากเสร็จการนำ 
คณะนักรองในภาคการประชุมใหญ่สามัญเขาค่อยๆ นั่งลงและยื่นหนาออกมาเล็ก,น้อย รอคอยฟิงข่าวสารของ 
ประธานโจเซฟ เอฟ. สมิธ อย่างกระวนกระวายใจ เขา?สึกขนลุกกับคำเทศนาของศาสดาเกี่ยวกับเรื่องของเยาว 
ชน ความกดดันทางโลกท่ีพวกเขาเผชิญและความสำคัญของการซ่ือตรงต่อคำสอนของพระกิตติคุณ ศาสตราจารย์ 
สตีเฟนเดินเตร่ขนไปบนชิต ครีค แคนยอน เพียงลำพัง หลังจากเสร็จส้ินการรับใชเพ่ือไตร่ตรองถึงถอยคำท่ีไดั 
รับการดลใจของศาสดา เขาน่ังลง "'บนหินกัอนหน่ึงซ่ึงตงอยู่อย่างม่ันคงภายใต้ความกดดัน [ที่รุนแรง] ของ 
นาท่ีไหลทะลักมาอย่างแรง" ดูเหมือนว่าก้อนหินเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งที่เขาไดยนเมื่อเชานี้ ทันใดนั่นเนื้อรองและ 
ทำนองของเพลงสวดเพลงหนึ่งที่กลายมาเป็นเพลงที่ชื่นชอบของเยาวชนผุดขนมาในความคิดของเขา ขณะท่ีกำลัง 
นั่งอยู่บนหินก้อนนั่นเขาเขียนเนื้อรองและแต่งเป็นเพลง "จริงต่อศรัทธา" เขารักเยาวชนเหมือนดังที่ศาสดารักและ 
กล่าวว่าเพลงน้ี "เป็นคำแนะนำทางวิญญาณของเขาท่ีให้กับเยาวชน" (Adapted from J. Spencer Cornwall, 
Stories of Our Mormon Hymns [Salt Lake City ะ Deseret Book Co., 1963], pp. 173-74) 

แจกหนังสือเพลงสวดแก่เยาวชนหญิงแต่ละคน และให้พวกเธอเปิดไปที่เพลง "จริงต่อศรัทธา" ขอให้ 
เยาวชนหญิงผลัดกันอ่านเน้ือรองทงส่ีขอและสรอยเพลง 
• ผูแต่งเพลงพยายามแสดงให้เห็นขำวสารอะไร? 

เราสามารถดำรงชวิตอย่างชอบธรรมในโลกทื่ไม่ชอบธรรม 

การนำเสนอของครู ชี้ให้เห็นว่านับแต่กาลเริ่มต้น ชายและหญิงไดแสดงความกลาหาญอย่างยิ่งในการเลอกที่จะไม่ "หว่ัน" แต่ที่ 
จะดำรงชีวิตอย่างชอบธรรมทำมกลางความกดดันของโลกอันไม่ชอบธรรมรอบตัวพวกเขา ตัวอย่างในพระคัมภีร์ 
ที่เด่นที่สุดของการทำดังนี้สือดาเนียลในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคฟันธสัญญาเดิม 

ข้อแนะน่า 
สำหรับการ 
ดำเนินบทเรียน 

การสนทนา 

บททึ่ 
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บทที่ 35 

• ดาเนียลพิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นไปได้ที่จะดำรงชีวิตอย่างชอบธรรมในโลกที่ไม่ชอบขรรมอย์างไร? 

เอกสารแจก ให้เยาวชนหญิงเปีดไปท่ีหนังสือดาเนียลในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม 
มอบเอกสารแจกที ่ม ีคำถามและขออางอิงแก่เยาวชนหญิงแต่ละคน ทบทวนรายละเอียดต่อไปนี 

และให้เวลาพวกเธอคันหาคำตอบที่ปรากฏอย่ในคำอางอิง 

การนำเสนอของครู อธิบายว่า ''ดาเนียลถูกนำไปในดินแดนที่แปลกถิ่นแห่งหนึ่งเมื่อเขายังหนุ่ม-ดินแดนที่มีขนบธรรมเนยมที่ 
แปลก ภาษาท่ีแปลก สภาพแวดลอมที่แปลก และ [ศาสนา] ที่แปลก...การทดสอบประการแรกสำหรับเขา.... 
เกิดขนเมื่อกษัตริย์บัญชาว่า [บรรดาผู้ท่ีลูกนำมายังบาบิโลนตอง] ดื่มนาองุ่นและรับประทานอาหารสูงของกษัตริย์ 
ดาเนียล เขาใจจากพระบัญญัติของพระเจาตามท่ีบิดามารดาของเขาสอนว่า สิ่งเหล่านี้ไม่ดีสำหรับร่างกายของ 
เขา...ดาเปียลและเพื่อนของเขา [ได้รับ] การสอนให้รักษาพระบัญญัติของพระผูเป็นเจา...ดาเนียลขอรองว่าขอให้ 
เขากับเพื่อนๆ ทำตามกฎแห่งสุขภาพที่พวกเขาได้รับการสอนมา" เขาแนะนำให้มีการทดสอบเป็นเวลาสิบวันเพื่อ 
ลูว่าอาหารประเภทไหนดีกว่า [Commentary adapted from L. Tom Perry, "In the World, 'Speeches 
of the Year, 1981 [Provo: Brigham Young University Press, 1981 ], pp.2-7] 

เอกสารแจก 1. อาหารของดาฌียลมีผลอย่างไรเมื่อเปรยบเทียบกับเนื้อของกษัตริย์? (ดาเนียล 1:15) 

2. พระผู้เป็นเจ้าประทานพรอะไรแก่ดาเปียลและเพื่อนๆ ฟ้าหรับการเป็นคนซื่อสัตย์และการเชื่อฟิงกฎแห่ง 
สุขภาพ? 

(ดาเปียล 1:17) การทาทายครงท่ีสองของดาเนียลเกิดข้ืนเม่ือกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ทรงพระสุบินและอยากรู 
ความหมายของมัน ไม่มีหมอดูหรือนักโหราศาสตร์คนใดในอาณาจักรสามารถบอกความฝืนของกษัตริย์และความ 
หมายของมันได้ ทำให้กษัตริย์พิโรธมาก เขาจึงบัญชาให้ฆ่านักปราชญของบาบิโลนทุกคนรวมทงดาเปียลด้วย 

3. ดาเปียลทำอะไรเมื่อเขาไดยนแผนการของกษัตริย์? (ดาเปียล 2:16) 

4.ดาเนียลได้รับคำตอบที่เขาตองการเกี่ยวกับความฝืนของกษัตริย์โดยวิธีใด? (ดาเปียล 2:18-20) 

5. หลังจากดาเปียณเกัพระสุบินของกษัตริย์แล่ว กษัตริย์มีปฎิกริยาอย่างไรและอะไรเป็นรางวัลของดาเปียล? 
(ดาเปียล 2:47-48) 

ดาเปียลยังคงมีการทดสอบครงที่สามอีก ไขากัาวข้ืนไปสู่ตำแหน่งของผู้ครอบครองภายใตกษัตริย์สามพระองค์ 
[และ] ได้รับการแต่งตงเป็นหัวหนำของเจ้านายทงปวง บรรดา...เจานายอิจฉาดาเปียล....พวกเขาพยายาม 
หาช่องทาง เพื่อพวกเขาจะสามารถนำดาเปียลไปอยู่ต่อพระพักตร์กษัตริย์ เมื่อพวกเขาหาไม่พบพวกเขาก็ตอง 
[คิดหา] แผนการรายอ่ืนอีก เจ้านายที่ชั่วรายเหล่านี้เสนอกฎใหม่แก่กษัตริย์ซึ่งบ่งไวว่าภายในเวลาสามสิบวัน 
ห้ามมิให้ผู้ใดในอาณาจักรสวดอ้อนวอน [แต่ตอง] สรรเสริญกษัตริย์แต่พระองค์เดียว ดูเหมือนกษัตริย์จะ 
คิดว่านั่นเป็นความคิดที่ดี...ดังนี้นพระองค์จึงทรงจะวางโทษแก่ [ผู้ที่ต่อตาน]กฎ...เมื่อดาเปียลได้ยนกฎใหม่นี้ 
เขารูสกลำบากใจอย่างมาก [เพราะว่า] การสวดอ้อนวอน [และ] การติดต่อกับพระผู้เป็นเจ้าของเขา [เป็นส่ิง 
สำคัญอย่างยิ่งสำหรับเขา] "(See Perry, "In the World", p. 6) 

6. โทษของการไม่เชื่อฟิงกฎนี้คออะไร? (ดาเปียล 6:7) 

7.ดาเปียลทำอะไรเฌ้เขาจะรูกฤษฎีกาและโทษของมัน ? (ดาเปียล 6:10) 
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การสนทนา 

การน่าเสนอของครู 

เล่าเร่ือง 

การสนทนา 

การน่าเสนอของคร 

"บรรดาผู้ที่ตองการให้ดาเปียลออกไปจากทางของพวกเขาได้สอดแนมดาเนียลในบานของเขา และเมื่อพวก 
เขาเห็นว่าดาเปียลกำลังสวดออนวอน [พวกเขาไปทูลต่อกษัตริย์] กษัตริย์รักดาเปียลและพระองค์ทรงรูว่า 
พวกเจ้านายใชเล่ห์กลกลั่นแกลงดาเปียล พระองค์พยายามเปลี่ยนแปลงกฎเพื่อช่วยดาเปียลให้รอดพนจาก 
ถาสิงห์แต่พวกเจ้านายเสือนพระองค์ว่ากฎที่พระองค์ทรงตั้งไวแลวนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้', (Perry, "In the 
World", p. 6) 

8. กษัตริย์พูดอะไรกับดาเปียลเมื่อพวกเขาโยนดาเปียลลงในถาสิงห์? (ดาเปียล 6:16) 

"ดาเปียลได้เปีนตัวอย่างที่ยิ่งใหญ่ต่อพระพักตร์กษัตริย์ซึ่งฟ้าให ้ [กษัตริย์] ทรงวางใจในพระผู้เป็นเจ้า [ของ 
ดาเปียลที่จะให้] ปลดปล่อยดาเปียลออกจากถาสิงห ์ กษัตริย์ใชเวลาตลอดทงสืนอดอาหารให้ดาเปียลในตอน 
เชาพระองครบเสด็จไปที่ถาสิงห์และตะโกน [เรียกเขา],, (Perry,"In the World," p.6) 

9. กษัตริย์ตรัสถามอะไรดาเปียล? (ดาเปียล6ะ20) ดาเปียลตอบว่าอย่างไร? (ดาเปียล 6:22) 

10. หลังจากการอัศจรรย์ครงนี้เป็นที่ประจักษและความจงรักภักดีของดาเปียลต่อพระผู้เป็นเจ้าของเขา กษัตริย์ 
ทรงออกกฤษฎีกาใหม่ไวว่าอย่างไร? (ดาเปียล 6:26-27) 
(Commentary adapted from L. Perry, "In the World," Speeches of the Year, 1981, pp.2-7) 

ขอให้เยาวชนหญิงเปรียบเทียบคำมั่นสัญญาต่อความเชื่อของพวกเขากับของดาเปียลในใจ 

• ท์านกลาหาญพอที่จะทำอย่างที่ดาเปียลทำหรือไม่? 

ชี้ให้เห็นว่าอิทธิพลอันยิ่งใหญ่ของดาเปียลเพียงคนเดียวที่มต่อทงอาณาจักรเป็นไปตามการเสือกดำรงชีวิต 
อย่างชอบธรรม 

ชี้ให้เห็นว่าการท้าทายในสมัยของเรารรูปแบบต่างออกไปจากสมัยของดาเปียล แต่การทาทายของเราจะ 
มาถึง และดูเหมอนว่ามันจะยากเท่าๆ กับของดาเปียล และผลที่ตามมาของการตัดสินใจของเรานนสิกลายิ่ง 

เล่าเรื่องต่อไปนี้เกี่ยวกับเยาวชนหญิงคนหนึ่งผู้ปฎิเสขที่จะลดมาตรฐานการนัดเที่ยวของเธอให้ตาลงะ 

"เขอเป็นสมาชิกของศาสนาจักรฯ เพียงคนเดียวในชี้นเรียนที่โรงเรียนของเธอ เธอเป็นหญิงสาวท่ีเหส่าชาย 
m4มชื่นชอบ และรโอกาสมากมายที่จะออกนัดเที่ยว ชายคนหนึ่งในชั้นเรียนของเธอมิไดดำรงชีวิตตามมาตรฐาน 
ที่เธอได้!'บการสอนในศาสนาจักรฯ ของเรา เธอตัดสินใจที่จะบอกทุกคนที่นัดเธอเที่ยวว่าเธอดำรงชีวิตตาม 
มาตรฐานใด ถาเธอจะนัดเที่ยวกับพวกเขา พวกเขาควรทำตัวให้สอดคลองกับมาตรฐานของเธอ เธอตองได้รับคำ 
มั่นสัญญาจากพวกเขาก่อนที่เธอจะยอมนัดเที่ยว วันหนึ่งนักฟ่ตบอลตัวเอกของโรงเรียนมีชื่อแห่งหนึ่งขนมาหาเธอ 
ก่อนการเตนรำที่พิเศษสดในรอบปีจะมาถึง เขาพูดว่า 'คุณก็ทราบว่าผมอยากจะขอให้คุณไปเตนรำกับผมถาคุณจะ 
ลดมาตรฐานของคุณลงมาสักหน่อย' เธอตอบเขาโดยไม่ลังเลแมแต่นอยว่า โดฉันเสียใจ ถามันหมายถึงการลด 
มาตรฐานของดิฉันลงเพื่อออกไปกับคุณ ดิฉันไปกับคุณไม่ได้หรอก ดิฉันได้ทำคำมั่นสัญญาที่จะดำรงชีวิตตาม 
มาตรฐานเหล่าน้ีน ไม่ว่าใครกำลังขอนัดเที่ยวกับดิฉันก็ตาม,]' (L. Tom Perry, in Conference Report, Oct 
1979, p. 51; or Ensign, Nov. 1979, p. 36) 

• ทานคิดว่าทำไมเยาวชนหญิงผู้นี้จึงมีความกล้าหาญที่จะตอบดัง!!น? 

ชี้ให้เห็นว่าดาเนยลรได้ถูกทิ้งไวโดยปราศจากความช่วยเหลอเมื่อเขาเสือกที่จะดำรงชีวิตอย่างชอบ^รรม 
และพวกเราก็เหมอนกัน พระเจาทรงรักลูกๆ ของพระองค์ทุกคน ทรงตองการให้พวกเขาได้รับความสำเร็จ 
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บทที่ 25 

ขอความท่ียกมา 

การสนทนา 
และกระดาน 

และมิไดทรงทอดท้ิงให้เราด้ินรนโดยไม่ช่วยเหลือ แต่กระนนก็ดีพระองค์ยังทรงตองการใหเราเรียนรูจากประสบ-
การณ์ของเราเพื่อเราจะมีความ!และกลาที่จะปฏิบัติอย่างชลบขรรมบ่อยครงขน 

อ่านขอความที่ยกมาต่อไปนี้: 
"พระองค์ทรงเป็นพระบิดาท่ีมีความรักผู้ทรงต้องการให้เรามีความสุข ความสุขท่ีมิใช่เป็นผลมาจากความไร 

เดียงสาแต่มาจากftวามชอบธรรมที่ได้พิสูจน์ไพห็นแลว ดวยเหตุฉะน้ีบางครงพระองค์จะไม่ทรงหันเหประสบ-
การณ์การเรียนเอันเข้มงวดที่อาจเกิดขนไปจากเราแต่ละคน-สีงแมว่าพระองค์จะทรงช่วยเหลือเราในการเผชิญกับ 
ประสบการณ์เหลำน้ีน" (Neal A. Maxwell," Talk of the Month," New Era, May 1971, p.30; italies 
added); 

• มีแหล่งช่วยเหลืออื่นใดอีกนอกเหนือจากพระบิดาบนสวรรค์ที่ใหไวเพื่อช่วยเราในการแสวงหาที่จะดำรงชีวิต 
อย่างชอบธรรม? 

เขียนคำตอบของเยาวชนหญิงบนกระดาน คำตอบบางประการของพวกเธออาจรวมถึง: บิดามารดาและสมา 
ชิกคนอื่นๆ ของครอบครัว พระวิญญาณบริสุทธ พระคัมภีร์ ฐานะปุโรหิตและผู้นำของศาสนาจักรฯ เพ่ือนท่ีดี ขอ 
ให้ยกตัวอย่างวิธีท่ีเราอาจใชแหล่งช่วยอ่ืนๆ เหล่าน้ีในสถานการณ์ต่างๆ กันเพื่อช่วยเราดำรงชีวิตอย่างชอบธรรม 
ขอให้เยาวชนหญิงแบ่งปีนประสบการณ์ที่พวกเธอไดรับในความพยายามที่จะดำรงชีวิตอย่างชอบธรรมทำมกลาง 
ความกดดันทางโลก 

ความปีติยินฒเอะพรมาสู่บรรดาผูฒี่แอกความชอบธรรม 

การน่าเสนอของครู • พรใดที่เกิดขื้นอันเป็นผลมาจากความเชื่ออย่างมั่นคงของดาเนียล? 

ชี้ให้เห็นว่าดาเนียลเว่าเขาไม่สามารถรูสีกดีกับตนเองถ้าเขาต่อตานพระผู้เป็นเจ้าอย่างโจ่งแจง สำหรับเขา 
แลวมันเป็นส่ิงเลวรายย่ิงกว่าความตาย เขาสามารถมีความปีติยินดีท่ีแท้จริงในใจของเขา และสันติสุขภายใน 
ไดัอย่างไรถ้าเขาหันหลังให้กับส่ิงท่ีเขารูว่าถูกต้อง หรอปฏิเสธท่ีจะทำให้ความเช่ืออย่างม่ันคงของเขาเป็นท่ีรู? โดย 
ไม่คำนึงถึงความกดดันทางโลกและสภาพการทดลอง เขาเลือกท่ีจะดำรงชีวิตอย่างชอบธรรม และโดยการน้ีเขา 
จึงไดรับพรจากพระบิดาบนสวรรค์ของเราและรางวัลจากกษัตริย ์ เราก็เช่นกัน เราจะไดรับพรเม่ือเราดำรงชีวิตท่ี 
ชอบธรรมและดีงาม เราอาจถูกทดสอบและอาจจะไม่ไดัรับความม่ังค่ังและช่ือเสียงตามท่ีโลกสนับสนุน แต่เราจะ 
รารวยในขอบเขตท่ีสำคัญมากกว่าในชีวิตของเรา เอ็ลเดอร์เจมส์ อี. เฟ่าสต์ กล่าวว่า: 

"เพราะเหตุว่าความดีงามและศรัทธาไม่ไดหาซ้ือกันง่ายๆ ในท้องตลาด บางคนอาจรูสีกว่าพวกเขาสามารถ 
ดำรงชีวิตตามมาตรฐานใดก็ไดัที่พวกเขาคิดเพอสืนเอาเอง ในสังคมท่ีสูญส้ินคุณค่า-สูญสนศีลธรรม สูญสิ้น 
มาตรฐาน-คนจำนวนมากดำรงชีวิตโดยสูญเสียความรูสึกถึงคุณค่าในตนเอง ความเคารพในตนเองและความมี 
เกียรติเพราะคนหน่มสาวจำนวนมาก และคนมีอายุไม่เข้าใจตามคติพจน์ของชาวเมืองนอตตงแฮม ประเทศ 
อังกฤษที่ยืนยันว่า: Vivet post fiwera virtus ( คุณธรรมดำรงอยู่หลังความตาย,)" (in Conference Report, 
Apr 1981, p. 9; or Ensign, May 1981, p. 9) 

การสนทนา • อะไรคอความปีติยินดีและพรบางประการที่กล่าวไวที่มาจากการดำรงที่ชอบธรรรมและดีงาม? เหตุใดส่ิง 
เหล่านี้จึงสำคัญกว่าการอยู่อย่างมีเกียรติดัวยการสรรเสริญและการยกย่องของชาวโลก? 
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บทอจุป 

สีงแมโลกจะวาดรูปภาพอันเศราหมองบ่อยครังเพียงใดก็ตาม ก็ยังมีดาเนียลสมัยใหม่อยู่ทำมกลางพวกเรา 
เราสามารถท่ีจะเป็นเหมือนดาเนียลไดด้วยและดำรงชีวิตอยางชอบธรรมทำมกลางความกดดันรอบตัวเรา โดยรูวา 
พระบิดาบนสวรรค์ของเราจะทรงอยู่ท่ีน่ัน เพ่ือสนับส,นุนและให้พรเรา เราสามารถท่ีจะ ''จริงต่อศรัทธา" และไม่ 
"หว่ัน" 

เพลงสวด รองเพลงปีด "จริงต่อศรัทธา" (เพลงสวด ที่ 129) 
เอกสารแจก "ขอให้ขาพเจาต่อตานความกดดันทางโลกใน!เจจุบันได้เพื่อขาพเจาจะครอบครองรัศมีภาพซีเลสเชียลใน 
(ทางเสือก) ความเป็นนิรันดร" 
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การดำรงรวิตอย่างชอบธรรมท,ามกอางความกดดัน 

1. อาหารของดาฌียลมีผลอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อของกษัตริย์? (ดาเนียล 1:15) 
2. พระผู้เป็นเจ้าประทานพรอะไรแกํดาเนียลและเพื่อนๆสำหรับการเป็นคนซื่อสัตย์และการเชื่อฟิงกฎแห่ง 

สุขภาพ? (ดาเนียล 1:17) 
3. ดาเปียลทำอะไรเมื่อmไดยนแผนการของกษัตริย์? (ดาเนียล 2:16) 
4. ดาเนียลไดรับคำตอบที่เขาตองการเกี่ยวกับความฝืนของกษัตริย์โดยวิธีใด? (ดาเนียล 2:18-20) 
5. หลังจากดาเปียลแกัพระสุบินของกษัตริย์แลว กษัตริย์มีปฎิกริยาอย่างไรและอะไรเป็นรางวัลของดาเปียล? 

(ดาเปียล 2:47-48) 
6. โทษของการไม่เช่ือฟิงกฎข้อน้ีคืออะไร? (ดาเนียล 6:7) 
7. ดาเปียลทำอะไรแม้เขาจะรูกฤษฎีกาและโทษของมัน? (ดาเปียล 6:10) 
8. กษัตริย์พูดอะไรกับดาเปียลเม่ือพวกเขาโยนดาเปียลลงใน*ฑสิงห์? (ดาเปียล 6:16) 
9. กษัตริย์ตรัสถามอะไรดาเปียล? (ดาเปียล 6:20) ดาเปียลตอบว่าอย่างไร? (ดาเปียล 6:22) 

10. หลังจากการอัศจรรย์ครงนี้เป็นที่ประจักษ์ และความจงรักภักดีของดาเปียลต์อพระผู้เป็นเจ้าของเขา 
กษัตริย์ ทรงออกกฤษฎีกาใหม่ไวว่าอย่างไร? (ดาเปียล 6:26-27) 

1 8 2 



ความสำคัญของก ารดำรง 
ชีวิตที่ดีงพอย่างแทจริง 
วัตถุประสงค์ เยาวชนหญิงแต่ละคนจะเขาใจความสำคัญของการดำรงชีวิตท่ีดีงามอย่างแทจริง 

การเตรียม 1. เตรียมแฝนคำตามที่บอกไวไนตอนแรกของบทเรียน 
2. เตรียมแผนภูมิการอธิบายบนกระดานตามท่ีแนะนำไว!นตอนท่ีสองของบทเรียน 
3. ทางเลอกะ เตรียมเอกสารแจกตามท่ีแสดงไว ในตอน "การประยุกต์บทเรียน" 
4. มอบหมายเยาวชนหญิงเสนอเร่ืองเล่า ขอพระคัมภีร์ หรือขอความท่ียกมาตามท่ีฟานตองการ 

ขอแนะนำ 
สำหรับการ 
ดำเนินบทเรียน 

เติมในช่องว่าง 

การนำเสนอของครู 

แฝนคำ 

การสนทนาพระคัมภีร์ 

ขอความท่ียกมา 

การสนทนา 
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บทที่ 36 

เราสามารถเความจริงของทุกเรึ่อง 

เขียนประโยคต่อไปน้ีบนกระดานะ" ศึอศวามพงสิ่งดังที่มัน และดังที่มัน และดังที่มัน " 
ขอให้เยาวชนหญิงเปีดไปท่ีคำสอนและพันธสัญญา 93:24 เพ่ือเติมคำท่ีขาดหายไปซ่ึงเป็นคำจำกัดความของความ 
จริง หลังจากพวกเธอเติมคำท่ีขาดหายไปเสร็จแลว ให้เยาวชนหญิงแต่ละคนทำเคร่ืองหมายพระคัมภีร์ขอน ให้ 
เยาวชนหญิงคนหน่ึงอ่านออกเสียง 

กล่าวอางถึงพระคัมภีรขอนี้ ช่วยให้เยาวชนหญิงเขาใจว่าความจริงนิรันดร์ไม่เปลี่ยนแปลง ความจริง 
ที่พระผู้เป็นเจาไดทรงเปีดเผยแก่เราบนแผ่นดินโลกนี้เป็นความจริงเดียวกับที่ทรงสอนในชีวิตก่อนเกิด และมันจะ 
เป็นเหมือนกับช่ัวนิรันดร์ ไม่เปล่ียนแปลง 
ติดแผ่นคำ: "ความจริงไม่เปล่ียนแปลง" 
• เราพบความจริงไดอย่างไร? 

ขอให้เยาวชนหญิงสองคนหาและอ่าน ยากอบ 1:5 และเจคอบ 4:13 ยาว่าพระผู้เป็นเจาทรงเป็นแหล่งของ 
ความจริงทงมวล เราสามารถสวดอ้อนวอนถึงพระบิดาบนสวรรค์ และทลขอเพ่ือ!ความจริงของพระองค์ เราเรียน 
รูความจริงโดยผ่านทางพระวิญญาณ 

ประธานคิมบอลล์มอบการนำทางน้ีแก่เราเพ่ือช่วยเราในการคนหาความจริง: 
" ท ำ น จ ะ / ท่านไม่จำเป็นต์องสงสัย....ขนตอนที่จำเป็นคอ:^71/7 คิด สวดออนวอนและทำ:...พระเจาทรง 

สัญญาซาแลวซาเล่าว่าพระองค์จะทรงประทานความรูถึงเรื่องทางวิญญาณแก่ท่านเมื่อท่านวางตัวเองไวไนกรอบ 
ของความคิดที่ถูกตองเหมาะสม.... ,และโดยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธท่านจะรูความจริงของทุกเรื่อง , 

(โมโรไน 10:5)" (Spencer พ . Kimball, "Absolute Truth." Ensign, Sept 1978, pp.7-8; italics 
added) 

• ขนตอนส่ีประการท่ีประธานคิมบอลล์แนะนำซ่ึงจะนำเราไปสู่ความจริงคออะไร? 

ขณะที่เยาวชนหญิงตอบติดแผ่นคำที่เหมาะสม: "เราสามารถรูความจริงได ถาเรา:" "ศึกษา" "คิด" "สวดอ้อน 
วอน" "ทำ" ใชขอพระคัมภีร์ต่อไปน้ีเพ่ือช่วยเยาวชนหญิง!วิธีประยุกต์ใชขนตอนเหล่าน้ี 



เรื่องเล่า 

การสนทนา 

เรื่องเล่า 

สรุปย่อ 

1. ศึกษา (ยอห์น 5:39) 
2. คิด (3 นีไฟ 17:2-3; โมโรไน 10:3; ค.พ. 88:62-63) 
3. สวดออนวอน (เยเรมีย์ 29:12-13; แอลมา 5:45-46; โมโรไน 10:4) 
4. ทำ (ยอห์น 7:16-17) 

เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี.สก๊อตต์ เล่าเร่ืองต่อไปน้ี: 
"พระเจ้าทรงประทานความจริงแก่เราเมื่อmดำรงชีวิตอย่างชอบธรรม บางครงมันเขามาในรูปของคำตอบต่อ 

คำสวดออนวอนที่จริงใจและเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเมื่อเราต้องการการทรงนำ ข้าพเจ้าจำไดคนวันหนึ่งในสนาม 
เผยแฝ...ข้าพเจ้ามีความรูสึกอย่างรุนแรงว่าผู้สอนศาสนาคนหนึ่งกำลังอย่ในความลำบาก ข้าพเจ้าพยายามคิดว่า 
เป็นใครแต่คิดไม่ได ข้าพเจ้า...ขื้นไปบนส่วนที่เรียบของหลังคาบานศณะเผยแผ่ของเรา ข้าพเจ้าพยายามอย่าง 
หนักตลอดท่ังคน ทบทวนเพื่อนผู้สอนศาสนาแต่ละคนของข้าพเจ้าในใจ คิดถึงทุกสิ่งที่ข้าพเจ้ารูเกี่ยวกับผู้สอน 
ศาสนาทุกคนและวิงวอนต่อพระเจ้าเพื่อพระองค์จะทรงทำให์ข้าพเจ้ารู'ว่า ผู้สอนศาสนาที่ต้องการความช่วย 
เหลือน้ีนอยู่ท่ีไหน ในท่ีสุดเม่ือฟ้าสาง ข้าพเจ้าถูกตรึงให์รูว่าเขาอยู่ในส่วนใดของคณะเผยแผ่...ข้าพเจ้าไปที่นั่น 
และโดยผ่านทางสัมภาษณ์อย่างเหมาะสมข้าพเจ้าไดพบและช่วยเหลือบุคคลที่พระเจ้าทรงต้องการให์ช่วยเหลือ 
ใช่ พระผู้เป็นเจ้าทรงตอบคำสวดออนวอนและประทานความจริงแก่เราเมื่อเราดำรงชีวิตอย่างเชื่อฟิงและปฏิบัติ 
ศรัทธาที่จำเป็น "("Truth," in Speeches of the Year, 1978 [Provo: Brigham Young University 
Press, 1979], p. 101) 

ชี้ให์เห็นวิธืที่ประธานคณะเผยแผ่ประยูกต์ใชขนตอนสี่ขันตอนตามที่ระบุไวบนแผ่นคำ ยำว่าพระเจ้าทรง 
ใช "ความรูสึก(impression)" เพ่ือประทานความช่วยเหลือท่ีจำเป็น และว่าประธานคณะเผยแผ่ต้องคิด พยายาม 
อย่างหนักโดยทบทวนข้อมูลในใจ และอ้อนวอนต่อพระเจ้าก่อนท่ีเขาจะสามารถรูถึงส่ิงท่ีจะทำ 
เล่าประสบการณ์ต่อไปน้ีของประธานโจเซฟ สรธ: 

"เมื่อข้าพเจ้าเป็นเด็ก...ข้าพเจ้ามักจะออกไปและพูลขอให์พระเจ้าแสดงสิ่งอัศจรรย์บางอย่างแก่ข้าพเจ้าอยู่ 
บ่อยๆ เพื่อว่าข้าพเจ้าจะไดรับประจักษพยาน แต่พระเจ้ายับยงส่ิงอัศจรรย์ต่อข้าพเจ้าและทรงแสดงความจริงต่อ 
ข้าพเจ้า เป็นบรรทัดๆ เป็นข้อๆ ที่นี่นิดที่นั่นหน่อย จนถึงท่ีพระองค์ทรงแสดงความจริงต่อข้าพเจ้า จากศีรษะจรด 
เทัาข้าพเจ้าและกระทั่งความสงสัยและความกลัวทงมวลไดถูกไขออกไปจากข้าพเจ้า...พระองค์ทรงประทานประ-
จักษ์พยานที่ข้าพเจ้ามีอยู่นี้โดยการกระซิบของเสียงเรียบนิ่มของพระวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงพระชนม์และ 
โดยหลักธรรมและพลังอำนาจน้ีพระองค์จะทรงประทานความรูถึงความจริงให์แก,ลูกหลานมนุษย์ทงปวง ซึ่งจะอยู่ 
กับพวกเขาและจะทำให์พวกเขารูจักความจริง ดังที่พระผู้เป็นเจ้าทรงรู และทำตามพระประสงค์ของพระบิดาดังท่ี 
พระคริสต์ทรงกระทำ"(Joseph F. Smith, Gospel Doctrine, 5th ed [Salt Lake City: Deseret Book 
Co., 1939], p. 7) 

สรุปส่วนน้ีของบทเรียนอย่างรวดเร็ว โดยอ้างถึงแผ่นคำและกล่าวขันตอนเหล่านันชำอีกครัง 

เราสามารถสรางชวิตที่สีงามบนรากฐานของความจริง 

การสนทนาพระคัมภีร์ อ่านและทำเครื่องหมายข้อพระคัมภีร์ดังต่อไปนี้ ใชข้อพระคัมภีร์เหล่าน้ีเป็นพ่ืนฐานการสนทนา ช่วยให์ 
เยาวชนเข้าใจประเด็นต่างๆ ที่ตามมา 
1.โมเสส 5:58; โมเสส 5:12 ความจริงของพระกิตติคุณถูกสอนแก่แอดัมและอีฟ และเขาสอนมันให์แก่ลูก 

หลานของพวกเขา 
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บทที่ 36 

แผนภูรHรอการน่าเสนอ 
บนกระดาน 

การสนทนา 

พระคัมภีร์ 

เรื่องเล่า 

2. โมเสส 5:13 ชาตานมาในท่ามกลางลูกหลานของแอดัม หลอกลวงคนจำนวนมากด้วยการโกหกของเขา "การ 
ไม่ยอมรับพระผู้เป็นเจานำมนุษย์ไปอยู่ภายใตอิทธิพลของซาตาน มนุษย์จึงสูญเสียความรูถงพระผู้เป็นเจา ใน 
ที่สุดและกลับมีราคะตัณหาและชั่วราย" [Marion G. Romney, "Truth and Knowledge," in Speeches 
of the Year 1977 [Provo: Brigham Young University Press, 1978], p. 63) 

อธิบายว่าเราอยู่ที่นี่เพื่อเรียน!สิ่งหนึ่งนั่นคอเพื่อเจักความจริงเพื่อที่จะเลอกสิ่งดีมากกว่าสิ่งเลว เราจำเป็นต้อง 
สำปีกว่าซาตานจะทำทุกอย่างภายในพลังอำนาจของเขาเพื่อหลอกลวงเราและนำเราไปสู่ "ราคะ ตัณหาและความ 
ชั่วราย" (เตรียมแผนภูมต่อไปนี้หรือวาดบนกระดานก็ได) 

กล่าวอางสีงแผนภูมิ ถามคำถามต่อไป: 

• สภาพของเราเป็นอย่างไรเมื่อเราเขามาสู่ชีวิตบนโลกนี้ตอนเกิด? 
• เมื่อเราเติบโตขื้นและเริ่มสรางรูปแบบความสัมพันธ์ ทางใดนำเราไปตามวิถีของซาตาน? 
• พฤติกรรมใดจะนำเราไปตามวิถีของความจริงของพระผู้เป็นเจา? 
• วิถีทางใดเป็นตัวแทนของชีวิตที่เป็นเหมือนนิรันดร์จริงๆ? 
• วิถีทางใดคือการโกหก? 

ชี้ให้เห็นว่าพระบิดาบนสวรรค์ของเราทรงมอบกุญแจดอกหนึ่งแก่เราเพื่อตัดสินความดีจากความชั่ว และ! 
จักความจริงของพระองค์ ให้เยาวชนหญิงอ่านและทำเคร่ืองหมายโมโรไน 7:15-17 เมื่อเราต้องเผชิญกับการ 
เสือกหรืออยากจะ!ว่าส่ิงน้ีนดีหรือไม่ดี เราสามารถถามตัวเองว่า "มันเช้ือเชิญให้เราทำดีหรือไม่? มันจะเพิ่มพลัง 
แก่ศรัทธาของเราในพระคริสต์หรือไม่?" 

ขอให้เยาวชนหญิงหาและอ่านยอหน 8:32 พรอมกัน จากนี้นให้พวกเธอฟิงเรื่องราวต่อไปนี้ (สิ่งเหล่านี้จะ 
ช่วยให้เยาวชนหญิงเขาใจความสำคัญของความจริง วิธีที่จะ!จักมัน และวิธีที่จะทำตามความจริงนน) 

แอนประสบกับสถานการณ์ที่ยากลำบากในความสัมพันธ์ของการนัดเที่ยว เธอสนใจชายหนุ่มคนหน่ึงมาก 
เขารไดเป็นสมาชิกของศาสนาจักรฯ "ดิฉันสวดออนวอนเสมอเพ่ือจะคนพบว่าอะไรคือส่ิงท่ีถูกต้องสำหรับดิฉัน 
และเม่ือดิฉันได้รับคำตอบ ดิฉันไม่อยากจะฟิงดิฉัน!สึกว่าถาดิฉันยุติความสัมพันธ์กับคนผู้นี้ ดิฉันจะไม่มีใครอีก 
ดิฉันต่อสูกับความ!สืกที่ดิฉันได้รับในการสวดออนวอนของดิฉัน แต่ดิฉัน!ว่าคำตอบนี้นถูกต้อง ดิฉันรูไนใจของ 
ดิฉันว่าจะทำอะไร ดิฉัน!ว่าถาดิฉันยังคงดำเนินความสัมพันธ์นี้ต่อไป มันจะนำดิฉันออกไปจากทางที่ดิฉันควรจะ 
ไป ดิฉันพยายามอย่างมากและในที่สดดิฉันก็ได้รับความกลาหาญที่จะทำตามการกระต้นที่ได้รับในการสวดออน-
วอน ดิฉัน!ว่าพระบิดาบนสวรรค์ของเราทรงรักเรา และทรงเจ็บปวดกับเราเมื่อเราต้องทำการเสือกที่ยาก" 
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บ เ ส ท ธ -
(เกด)h) 

ไม่เห็นแก่ตัว 

เห็นแก่ตัว 

มวินัยในตัวเอง 

ii ปล่อยตัว :e 

มสัมพันธภาพท่ีดกับส่ิงท่ี 
ถูกตามกฎหมาย__^ 

มสัมพันฺธภาพอย่างแนบแน่น 
กับสิ่งที่ไม่ถูกกฎหมาย 

ติดตามการโกหกของซาตาน 

ติดตามความจริงของพระผูเป็นเจ้า 

บ!สุทธิ 

บริสุทธ 



การสนทนา 

เร่ืองเล่า 

การสนทนา 

ข้อความที่ยกมา 

บทสรุป 

การประอุกต็๋บฑเรยน 

มอบเอกสารแจกที่เตรียมไว้แก่เยาวชนหญิง ขอให้พวกเธอใชมันเพื่อตัดสินความดีจากความชั่ว ความจริง 
จากความผิดพลาด โดยการคาดล่วงหนาว่าพฤติกรรมหน่ึงๆ จะนำพวกเธอตรงไปหาพระเจาหรือออกห่างจาก 
พระองค์ 

• แอนเรียนรูความจริงสีงความสัมพันธ์ของเธอกับชายหน่มผู้นี้ไดอย่างไร? 
• อะไรจะเกิดขนถ้าแอนหันหนีจากความจริงและยังคงเชื่อว่าความสัมพันธ์นดีสำหรับเธอ? 
• การเรียนรูความจริงและการทำตามนี้นทำให้แอนเป็นอิสระอย่างไร? 
• แอนกำลังทำตามวิถีทางใดในแผนภูม? 

เจนนิเฟอร์กำลังไดรับการสัมภาษณ์จากอธิการของเธอ เขาถามคำถามหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับการรักษาพระ-
บัญญัติข้อหนึ่งเป็นพิเศษ ขณะท่ีเขาอธิบายถึงพฤติกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการรักษาพระบัญญัติข้อน ทันใดนน 
เจนนิเฟ่อร์เตัวว่าเธอไดทำผิด หัวใจของเธอเตันเร็วขน และมือของเธอเริ่มเปียกชุ่มไปดวยเหงื่อ เธอสามารถพูด 
อาองไปว่า "รักษาคะ" และปล่อยให้เร่ืองท่ังหมดผ่านไป และตอบคำถามข้อต่อไป-หรือเธอจะยอมรับว่าเธอ 
ทำผิด 

สนทนาว่าการเลอกใดที่เป็นการทำตามอำเภอใจของตน และการเลอกใดจำเป็นต้องมีวิบัยในตนเอง 
• อะไรจะเกิดขื้นถ้าเจนนิเฟอร์เพิกเฉยต่อการกระต้นและเลอกที่จะโกหก? เธอกำลังจะเดินอยู่บนวิถีทางใด? 

อ่านคำบรรยายต่อไปนี้ถึงผลที่ตามมาของการหลีกเลี่ยงความจริง "ไม่มีมนุษย์คนใดท่ีกำลังโกหกจะเป็น 
อิสระทั่งหมด เฉพาะเขาผู้ที่แบกรับหรือผู้ที่ไดแบกรับภาระอันหนักองที่มีอยู่เท่านี้นจึงจะสามารถประกาศว่า 
เขาเป็นอิสระทั่งหมดได เราควรจะแบกรับภายในใจของเราว่าความผิดมิไดเป็นความถูกต้องเพียงเพราะคน 
จำนวนมากทำอย่างนี้น การกระทำท่ีผิดมิใช่เป็นส่ิงถูกต้องเพียงเพราะไม่มีใครเห็น" (Marvin J. Ashton, in 
Conference Report, Apr. 1982, p.14; or Ensign9 May 1982, p . l l ) 

ชี้ให้เห็นว่าซาตานพยายามอย่างแข็งขันที่จะหลอกลวงเรา ถ้าเราต้องการหลีกเลี่ยงไม่เข้าไปในทางของเขา 
เราต้องมีความกลาหาญที่จะทำสิ่งที่เราเสีกว่าถูกต้อง 

อธิบายว่าถ้าเราศกษาอย่างพากเพียร คิด สวดอลนวอน และทำ เราจะสรางชีวิตของเราบนรากฐานอันม่ันคง 
ของความจริงในพระกิตติคุณ และเมื่อเราพยายามที่จะเชื่อพีง พระเจาจะทรงสนับสนุนเราในการทดลอง ความ 
ทุกข์ยากและในการเสือกที่ยากทุกอย่างของเรา การเชื่อพีงความจริงจะทำให้เราเป็นอิสระจากความผิด ความ 
โศกเศราและบาป เราจะเป็นอิสระท่ีจะดำรงชีวิตท่ีดีงามและรับความปีติยินดีนิรันดรเพราะ "ความจริงคงอยู่ตลอด 
กาลและตลอดไป" (ค.พ. 1:39) 
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ความบริสุทธ่็ -

มันเชิญให้ฉันท0าดีหรือไม่?  

มันชักชวนให้ฉันทำบาปหรือไม่? 

ความบริสุทธ 
* ชีวิตที่บริสุทธิ 

k การผิดุศีลธรรม 
ชีวิตที่มีบาป 



การรักษาสุขภาพ 
ร่างกาย 



บทที่ การดูแลร่างกาย 
ของIรา 

วัตถุประสงค์ เยาวชนหญิงแต่ละคนจะเรียนเท่ีจะช่ืนชมร่างกาย,ของเขอและรักษามัน'ใ'พอยู่'1นสภาพท่ีดีท่ีสดเท่าท่ีเป็นไปได 

การเตรียม 1. จัดหารูปภาพต่อไปนี้จากท้ายเล่มะ หมายเลข 13 พระวิหาร (หรือเลอกภาพพระวิหารจากหองสมุดอาคาร 
ประชุม) และหมายเลข 18 การออกกำสังกายของหญิงสาว 

2. จัดหาดินสอและกระดาษมาให้เยาวชนหญิงแต่ละคน 
3. จัดหาสิ่งช่วยดูแลความสะอาดร่างกาย (เช่นสบ่ นี้ายากำจัดกลิ่น หวี แปรง แชมพู แปรงสีฟิน และตะไบเล็บ) 
4. วาดโครงร่างชนาดใหญ่ของหญิงสาวคนหนึ่งบนกระดาษโปสเตอร์หรือกระดาษอะไรก็ได้ และตัดออกเป็น 

ห้าส่วนแบบปริศนา เขียนแต่ละส่วนตามภาพท่ีแสดงไวเตรียมติดไวบนแผ่นติดประกาศหรือบนโปสเตอร์ท่ีมี 
ขนาดใหญ่กว่า 

5. เตรียมแผนภูมิของระดับพลกำลังและความอดทนเพื่อติดบนกระดานหากท่านตองการ 
6. มอบหมายเยาวชนหญิงเสนอข้อพระคัมภีร์ตามที่ท่านตองการ 

หมายเหตุสำหรับครู ก่อนถึงบทเรียน จัดกิจกรรมในวันธรรมดาซึ่งเยาวชนหญิงจะสามารถฟ้าการทดสอบพลกำลังและความ 
อดทนต่อไปนี้ (จัดหาเชือกสองสามเสันยาวเสันละแปดฟุตครึ่ง) หรือมอบหมายเยาวชนหญิงแต่ละคนให้ดูว่าเธอ 
สามารถกระโดดเชือกได้กี่ครงโดยไม่หยุด แลวให้เยาวชนหญิงแต่ละคนรายงานตัวเลขต่อท่านก่อนบทเรียน 
ถาหากเป็นกิจกรรมที่เยาวชนหญิงฟ้าเองเป็นส่วนตัว ตรวจสอบดูว่าเยาวชนหญิงแต่ละคนได้ฟ้างานมอบหมายน้ี 
เสร็จในช่วงระหว่างสัปดาห์ 
การทดสอบพอกำอังแอะดวามอดทน 

ให้เยาวชนหญิงสองถึงสามคนนำเชือกมาคนละหน่ึงเสันและพยายามกระโดดห้าสิบครงโดยไม่หยุดและไม่ให้ 
เชือกแตะติดเท้าหรือศีรษะ พวกเธออาจตองการสืกหน่ึงครงก่อนทดสอบจริง เยาวชนหญิงแต่ละคนควรบันทึก 
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ความ! 

ออกกำลังกา ไยReฟักผ่อน 

' แต่งตัวเรียบ โภชนาการ 



ข้อแนะน0า 
สำหรับการ 
ด0าเนินบทเรียน 
รูปภาพ การสนทนา 
และพระคัมภีร์ 
ปริศนาและ 
การสนทนา 

พระคัมภีร์ 

ปริศนาและ 
การสนทนา 
บนกระดาน 

พระคัมภีร์ 
และปริศนา 

อุปกรณ์การสอน 
และการสนทนา 

ปริศนาและ 
การสนทนา 

หญิงอโาวฑื่ชื่Mชมร่างกายของเธอแอะอยากให้!?เนที่น่าสนใจจะลูแอตัวเอง 
แสดงรูปภาพพระวิหารและให้อ่าน 1 โครินธ์ 3:16-17 เน้นว่าเราได้รับบัญชาให้ดูแลเอาใจใส่ร่างกายของ 

เราอย่างดี 

ติดส่วนหัวของภาพปริศนาบนแผ่นติดประกาศหรือแผ่นโปสเตอร์ 
• เราสามารถพบข้อมูลเกี่ยวกับวิธีดูแลร่างกายของเราไดที่ไหนจากพระคัมภีร์? (ค.พ. 89 พระวาจาแห่ง!]ญญา) 
• ตามที่พระวาจาแห่งปีญญากล่าวไว้ เราไม่ควรนำส่ิงใดเข้าสู่ร่างกายของเรา? (เหลาองุ่น หรือเคร่ืองด่ืมแรง 
ยาสูบและเครื่องดื่มรอนโดยเฉพาะกาแฟและนาชา) 

นอกเหนือจากการรักษาพระวาจาแห่งปีญญาแลว เยาวชนหญิงสามารถทำไดอกหลายส่ิงเพ่ือทำให้วิหารของ 
เธอสวยงาม สะอาด และบริสุทธ ขอให้หญิงสาวเปิดนละอ่านคำสอนและพันธสัญญา 88:124 

• พระคัมภีร์ข้อนี้บอกอะไรเราเกี่ยวกับการดูแลตัวของเรา? 
ขอให้เยาวชนหญิงคนหนึ่งอ่านครึ่งหลังของข้อนีโดยเริ่มจากคำว่า ''เขานอน'' 
ติดแผ่นปริศนาที่มีคำว่า "การพักผ่อน" บนแผ่นติดประกาศหรือโปสเตอร์ 

• ท่านคิดว่าเหตุใดพระเจาจึงทรงแนะนำให้เราเข้านอนแต่หัวคาและตื่นแตํเชา? 
• อะไรคือผลดีของการนอนหลับพอประมาณ? (เขียนคำตอบบนกระดาน: เรียนดีข้ีน รความสุขมากขน รูสืก 

ดีขื้น มีพลังงานมากขน มองดูสดใสข้ืน) 
• การนอนหลับมากเกินไปมีผลเสียอย่างไร? 

ขอให้เยาวชนหญิงพลิกไปที่คำสอนและพันธสัญญา 42:41 เพ่ือคนหาอีกวิธีหน่ึงท่ีพวกเธอสามารถทำให้ 
ตัวเองน่าสนใจมากขื้น เน้นว่าความสะอาดทางร่างกายสำคัญเท่ากับความสะอาดทางศีลธรรม ติดแผ่นปริศนาคำ 
ว่า "การดูแลความสะอาด" 

แสดงให้ลูส่ิงช่วยดูแลทำความสะอาด เน้นว่าทุกคนจะลูดีมากขนถามีฟิน ผิวหนัง และผมสะอาด ชี้ให้เห็น 
ว่ากลิ่นหอมสดชื่นดึงดูดความสนใจตรงกันข้ามการขับเหงื่อและกลิ่นตัวอาจทำให้น่ารังเกียจ ขอให้เยาวชนหญิง 
สำรวจลูผม ผิวหนัง เล็บและฟินของพวก^อ และคิดดูว่าพวกเธอจะปรับปรุงการดูแลความสะอาดส่ิงเหล่าน้ี 
ไดอย่างไร แนะนำให้พวกเธอเลอกทำนิสัยท่ีดีหน่ึงอย่างของการดูแลความสะอาดระหว่างสัปดาห์ท่ีจะสีงน้ี 

ติดแผ่นปริศนา "โภชนาการ" บนแผ่นติดประกาศหรือโปสเตอร์แจกกระดาษหนึ่งแผ่นและดินสอแก่สมาชิก 
ชี้นเรียนแต่ละคน และขอให้พวกเธอเขียนชื่อผลไมและผักต่างๆ ที่พวกเธอคิดออกในเวลาสองหรือสามนาที จาก 
นี้นขอให้เยาวชนหญิงที่เขียนไดมากที่สุดอ่านสิ่งที่เธอเขียน ให้เยาวชนหญิงคนอ่ืนๆ เพื่มเติมสิ่งที่ยังไม่ไดเขียน 
แลวให้ทุกคนเติมส่ิงต่างๆ ที่พวกเธอคิดไม่ถึงลงไปในรายการของเธอ จงแน่ใจว่าในรายชื่อเหล่านนมีผลไม 
ประเภทสัม ผักใบเหลอง ผักใบเขียวรวมอยู่ด้วย 
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จำนวนครั้งที่กระโดดไว้!นกระดาษ 

ข้อควรระวัง: เยาวชนหญิงคนใดก็ตามท่ีมีข้อจำกัดทางร่างกายหรือมีปีญหาสุขภาพไม่ควรทำการทดสอบน้ี แต่ 
เธอสามารถช่วยคนอื่นนับและบันทึกคะแนนของพวกเขา 



การสนทนา 
ภาพปริศนา 

รูปภาพและ 
การสนทนา 

• เราตองการอาหารประเภทใดอีกนอกเหนือจากผักและผลไมในแต่ละวัน? (ข้าว เนื้อ ไข่ สัตวปีก หรือ ปลา 
นมและอาหารประเภทนมชนิดอื่น) 

เน้นถึงความหลากหลาย บ่อยครงอาหารที่เยาวชนหญิงคนหนึ่งรับประทานนี้นไม่เพียงพอเพราะเธอรับ 
ประทานแต่อาหารที่เธอชอบเพียงสองสามอย่างกล่าวอางถึงรายชื่อผักและผลไมที่พวกเธอได้เขืยนไว กระด้น 
ให้พวกเธอทดลองสิ่งใหม่ๆ บาง 

ขอให้เยาวชนหญิงพลิกกระดาษของพวกเธอและเขียนรายการอาหารที่พวกเธอเสืกวำมีคุณคำทางโภชนาการ 
น้อยในเวลาสองถึงสามนาที 

• อาหารเหล่าน้ีทำให้รูปลักษณ์ภายนอกและสุขภาพของท,านเปีนอย่างไร? (ดูว่าคำตลบเหล่านันกล่าวถึงนำหนัก 
ที่เพิ่มขื้นไว้ด้วย) 

ยาว่าเพื่อทำให้พวกเธอมองดูดีที่สุด พวกเธอตองจำกัดหรือหยุดรับประทานบางส่ิงต่อไปน้ี เขียนคำว่า 
"หยุดบางส่ิงท่ีดีเพ่ือส่ิงท่ีดีกว่า" บนกระดาน 

• "ส่ิงท่ีดีกว่า" ที่เราได้รับโดยการหยุดรับประทานอาหารที่ไม่รคุณคำคออะไร? (เน้นว่านิสัยการรับประทาน 
อาหารท่ีถูกตองสามารถทำให้ผิว ผม ตา ฟิน และรูปร่างดีขน) 

• เรารูว่าเราสามารถลดนี้าหนักได้โดยลดการรับประทานสิ่งที่ไม่จำเป็นลงและออกกำลังกายพอควร แต่เรา 
สามารถเพ่ิมน้ีาหนักโดยไม่รับประทานส่ิงท่ีไม่มีประโยชน์มากเกินไปได้อย่างไร? 

เราสามารถเพ่ิมน้ีาหนักโดยการใชความสามารถในการแบ่งแยกและการรับประทานอาหารต่างๆ ที่มีคุณคำ 
ทางโภชนาการท่ีให้พลังงานสูงมากข้ืน 

เราได้สนทนากันถึงการดูแลความสะอาด โภชนาการ พระวาจาแห่งปีญญา และการพักผ่อนพอสมควร แต่ 
หญิงสาวของเรา (ในภาพปริศนา) ยังตองการสิ่งอื่นๆ อีกเพื่อทำให้การเป็นอยู่ทางกายภาพของเธอสมบูรณ์ 

ติดแผ่นปริศนาใบสุดท้าย "การออกกำลังกาย" บนแผ่นติดประกาศหรือโปสเตอร์ 
ติดแผนภูมิคะแนนต่อไปนี้หรือเขียนลงบนกระดาน 
ระดับพลกำลังและความอดทน 

กระโดดติดต่อกัน 10 ถึง 24 ครง -พอใชได้ 
กระโดดติดต่อกัน 25 ถึง 44 ครง - ดี 
กระโดดติดต่อกัน 45 ถึง 50 ครง - ดีมาก 

สนทนากันว่าเยาวชนหญิงแต่ละคนคนพบอะไรเกี่ยวกับพลกำลังและความอดทนของเธอ 

แสดงรูปภาพของเยาวชนหญิงที่กำลังออกกำลังกาย และสนทนาถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมอย่าง 
กระสือรือรนในกิจกรรมกีฬา การเด้นรำ การวิ่ง การเดิน และกิจกรรมทางกายภาพอื่นๆ 
• เหตุใดเราจึงตองออกกำลังกาย? 
• วิธีที่สนุกสนานบางอย่างของการออกกำลังกายอย่างพอเพียงคออะไร? 

นอกเหนือจากกิจกรรมทางกายภาพที่มีมากมายแลว การออกกำลังกายที่เป็นกิจลักษณะจะสามารถช่วยทำให้ 
กลามเนื้อของเรากระชับขื้นหรือทำให้ร่างกายบางส่วนแข็งแรงขื้นด้วย อีกทงช่วยให้เราใชพลังงานที่เรารับ 
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การนำเสนอของครู 



ประทานเข้าไป แนะนำให้เยาวชนหญิงแต่ละคนเสือกกิจกรรมหรอการออกกำลังกายหนึ่งอย่างที่เขอรูสีกว่าจะ 
เป็นประโยชน์ต่อเธอ และวางแผนท่ีจะทำกิจกรรมหรอออกกำลังกายแบบนนในสัปดาห์ท่ีจะสิง 

เนนว่าพลานามัยทางร่างกายเชื่อมโยงกับการรประสิทธิภาพในทุกๆ ด้านในชีวิตประจำวันของเรา 

การลูแอร่างกายของเราอย่างลูกตองนำมาซึ่งรางวัอมากมาย 

การสนทนา • รางวัลใดมาจากการทำทุกสิ่งที่เราพูดสิง? (คำตอบที่เป็นได้: สุขภาพที่ดีขึ้น มองตนเองดีข้ึน มีพลังงานมาก 
ขึ้น รูปลักษณ์ภายนอกมีเสน่ห์มากขึ้น รูสิกมีความสุขมากขึ้น) กระตุนให้เยาวชนหญิงแต่ละคนบอกอย่างน์อย 
ที่สุดหนึ่งข้อ 

• สิ่งเหล่านี้มีคำพอแก่การเสืยสละหรือไม่? 
เราได้วางแผนร่วมกันที่จะดูแลวิหารทางกายภาพของเราให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ เราตองทำตามแผนน้ี 

อย่างสมรเสมอจนกลายเป็นอุปนิสัยท่ีดีไปโดยอัตโนมัติ (สิงส่วนหนึ่งของภาพปริศนาออก) ร่างกายของเราไม่ 
สามารถทำหน้าท่ีของมันได้ดีท่ีสุดหรือมองดูดีท่ีสุด เวันแต่ว่าเราจะทำตามแผนแต่ละส่วน (นำส่วนน้ีนกลับเข้า 
ที่เดิม) 

เอ็ลเดอร์เดลเบิร์ท แอล. สเตพลีย์ กล่าวว่า: "มีความสัมพันธ์อันใกลชิดระหว่างสุขภาพทางกายและพัฒนา 
การทางวิญญาณ....เมื่อสุขภาพทางกายของบุคคลหนึ่งถูกทำลายลงโดยการไม่เชื่อฟิงกฎนิรันดร์ของพระผูเป็นเจ 1 
พัฒนาการทางวิญญาณของเขาจะเป็นโรคด้วย" (in Conference Report, Oct 1967, p. 74; or Improve-
ment Era, Dec. 1967, p.77) 

การประยุกต์บทเรยน 

ประจักษพยาน เป็นพยานสิงความสำคัญของการดูแลร่างกายของเราอย่างถูกตองและสนับสนนให้เยาวชนหญิงแต่ละคน 

ทำบางสิ่งเพื่อปรับปรุงการดูแลร่างกายของเธอในสัปดาห์นี้ 
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บทที่ 36 



วัตถุประสงค์ 

เรื่องเล่า 

การนำเสนอของคร 

.เยาวชนหญิงแต่ละคนจะเขาใจและปรารถนาที่จะปฏิบัติหลักเบื้องตนของโภชนาการที่ดีซึ่งฐอยู่ในพระวาจา 
แห่งปีญญา 

การเฅรยม 1. ห่อลาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการหลายๆ ชนิดเป็นของขวัญ เช่น ผลไม ผัก ขาว ไข่ตม หรอเนยแข็ง 
ทำเช่นเดียวกับอาหารบางชนิดที่ไม่มีแคลอรี่ เช่น ลูกกวาด นาอัดลม มันฝรั่งทอดกรอบ ขนมชง หรอคุกก้ี 
ใส่ของขวัญเหล่าน้ีลงในถุงกระดาษใบใหญ่ เพื่อให้เยาวชนหญิงแต่ละคนในชั้นเรียนเสือกได้หนึ่งชิ้น 

2. มอบหมายเยาวชนหญิงเสนอเร่ืองเล่า ข้อพระคัมภีร์ หรือข้อความท่ียกมาตามท่ีฟานตองการ 

ขอแนะนำ 
สำหรับการ 
ด0าเนํนบฑเรยน บทนำ 

แสดงให้ช้ันเรียนลูถุงกระดาษท่ีใส่ห่อของขวัญ อนุญาตให้เยาวชนหญิงแต่ละคนเสือกของขวัญในถุงหน่ึงช้ิน 
และเปิดดู 

ขอให้เยาวชนหญิงอธิบายว่าของขวัญช้ินไหนดีท่ีสุดสำหรับเธอ จากนนให้พวกเธอพิจารณาดูว่าเราได้ประ-
โยชน์อย่างไรจากการรับประทานลาหารที่รคุณค่าทางโภชนาการ 

แนะนำเยาวชนหญิงว่าพวกเขามอำเภอใจและแม้แต่ในการเสือกรับประทานอาหารและถาพวกเธอจะเสือก 
อาหารท่ีเหมาะสม พวกเธอจะได้รับสุขภาพดีเป็นรางวัล 

มเหคุผอทางวิญญาณ สำหรับการมธุ[ขภาพทางกายที่สี 

อ่านเรื่องต่อไปนี้เกี่ยวกับดาเนียลและกษัตรย์เนบูคัดเนสซาร์ะ 
ในสมัยของกษัตริย์เนบูคัดเนสซารแห่งบาบิโลน ผู้คนในอาณาจักรยูดาห้ถูกจับไปเป็นเชลย ดาเนียลเป็น 

ขุนนางหน่มคนหนึ่งซึ่งลูกนำมาที่พระราชวังพรอมกับชายหน่มที่มีชื่อเสียงคนอื่นๆ เพ่ือรับการสอนวิชาและภาษา 
ของชาวเคลเดีย เม่ือเขาถูกเสนอให้รับประทานอาหารท่ีพระเจาทรงบัญชามิให้ชาวยิวรับประทาน เขาขอให้ 
หัวหน้าทหารวังของพระราชวังนำอาหารที่เขาและเพื่อนของเขาจะทานได้มาให้ หัวหน้าวังคิดว่าการอนุญาตตาม 
คำขอรองจะเป็นเหตุให้เขาถูกลงโทษจากกษัตริย์ แต่ดาเนียลก็สามารถพูดโน้มน้าวจนเขายอมให้รับประทาน 
อาหารตามที่ดาฌียลตองการเป็นเวลาสิบวัน 

สิบวันต่อมา ดาเนียลกับเพื่อนๆ มองลูมีสุขภาพดีกว่าบรรดาพวกท่ีรับประทานอาหารของชาวเคลเดีย 
มหาดเล็กจึงนำอาหารตามแบบของดาเนียลมาให้คนเหล่าน้ีนรับประทานสามปี หลังจากสามปี กษัตริย์ก็ทดสอบ 
พวกเขา พวกเขาฉลาดกว่าพวกโหรและพวกหมอดูของกษัตริย์ (ดู ดาเนียล 1) 

อธิบายว่าไม่มีกฎใดท่ีให้เฉพาะทางโลกหรือทางกายภาพ ทุกกฎเกี่ยวข้องกับทางวิญญาณ ร่างกายของเรา 
เป็นของประทานจากพระผู้เป็นเจาพระองค์ทรงรูจักเราและทรงเว่าเราตองการอะไร พระองค์ทรงประทานแนว 
ทางแก่เราเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่จะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงและโดยการควบคุมตนเองและเชื่อฟิงแนวทาง 
เหล่านน เราจะเก็บเกี่ยวประโยชน์และพรทางวิญญาณ 
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บทที่ โภชนาการและ 
พระวาจาแห่งปีญญา 



การสนทนา 

การอ่านพระคัมภีร์ 
และการสนทนา 

การสนทนา 

กรณีศึกษา 

การสนทนา 

การนาเสนอของคร 

พระคัมภีร์ 

• เราเรียกแนวทางที่พระเจาทรงกำหนดขื้นเพื่อดูแลร่างกายของเราว่าอะไร? (พระวาจาแห่งปีญญา) 
• ทำไมจึงสำคัญที่เราตองทำตามกฎน? 

ให้เยาวชนหญิงคนหน่ึงอ่าน 1 โครินข์ 3:16-17 และ 1 โครินข' 6:19-20 สนทนาพระคัมภีร์สองข้อน้ีกับ 
ชั้นเรียน ถามพวกเขอว่าเหตุใดเปาโลจึงเรียกร่างกายมตะของเราว่าพระวิหาร ให้พวกเขอสนทนากันว่า ทำไมจึง 
สำคัญที่จะปกฟ้องร่างกายมตะของเรา และเราสามารถทำส่ิงน้ีได้อย่างไร 

ขอให้สมาชิกชั้นเรียนบอกท่านว่ากองควบคุมอาหารในปีจจบันเสึกว่าอาหารกลุ่มใดที่เราตองการเพื่อให้ได้ 
อาหารครบหมู่ในแต่ละวัน? 

แบ่งกระดานออกเป็นสี่ช่องและเขียนคำตอบของเยาวชนหญิงในช่องที่สองใตหัวข้อ "อาหารท่ีได้รับส่วนสัด 
พอเหมาะ" 

คำตอบเหล่านี้จะกลับมาใชอีกครงในบทเรียนเพื่อเปรียบเทียบกับอาหารที่เราได้รับคำแนะนำให้รับประทาน 
ในพระวาจาแห่งปีญญา จงแน่ใจว่าคำตอบได้รวมส่ิงท่ีแสดงภายใตหัวข้อไว้ด้วย (ดูตัวอย่างการอขิบายบน 
กระดานทายบทเรียน) 
ถามเยาวชนหญิงว่ารอะไรไม่ถูกตองเกี่ยวกับอาหารของเยาวชนหญิงต่อไปนี 
1. ทีน่า?สึกว่าอาหารเข้าไม่จำเป็นและทำให้อวน เม่ือถึงเวลาลาหารกลางวันเขอจึงรูสึกหงดหงิดและอารมณ์เสีย 

และเขอไม่สามารถจดจ่อในการทำงานได้ 
2. ชู?สึกว่าเขอรนี้าหนักมากเกินไป และตัดสินใจท่ีจะลดน้ีาหนักทันที เขอรับประทานแต่แท่งลูกกวาดเพื่อให้ 

พลังงานลยางรวดเร็วแก่เขอ เขอจึงป่วยมากหลังจากนี้นเพียงแค่สามวัน 
3. คริสตัดสินใจท่ีจะไม่รับประทานอะไรเลย พเว้นขัญพืชและ,ขนมปีง ที่ทำจากแป้งสาลีล้วนๆ เพราะเขอได้ยน 

มาว่ามันดีมากสำหรับร่างกาย 
4. ไดแอนอยากจะเข้าร่วมกลุ่มกับเพื่อนถึงแห้เ^อจะเป็นโรคเบาหวาน และอย่ในระหว่างการควบคุมนาตาล แต่ 

เขอก็เข้าร่วมกับเพื่อนๆ ของเขอทุกวันในการรับประทานขนมหวาน ไอศครีมและของหวานอ่ืนๆ 
สนทนากับเยาวชนหญิงว่าสุขภาพที่ดีรค่าเพียงใด 

• ท่านจะ?สึกอย่างไรถาท่านป่วยและถูกบังคับให้นอนอย่บนเตียงนานๆ? 
• เหตุใดจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะกำหนดราคาของสุขภาพดี? 
• ถาสุขภาพของท่านไม่ดี เงินมากมายท่ีท่านรนนมันสำคัญหรือไม่? 
• ท่านสามารถเปรียบสุขภาพดีกับพรทางวัตลุอื่นๆได้หรือไม่ เช่น บานหลังใหญ่ รถยนต์ราคาแพง วันหยุด 

พักรอนที่วิเศษสุดหรือเสื้อผ้าสวยๆ? 
• สุขภาพทางกายของท่านปีผลต่อสุขภาพทางวิญญาณของท่านอย่างไร? 

อขิบายว่าร่างกายของเราเป็นของประทานจากพระผู้เป็นเจาและเป็นบานของวิญญาณแห่งสวรรค์ของเรา 
ร่างกายที่ดีของเราปีค่าเกินกว่าจะประมาณได้ ดังนี้น จึงควรได้รับการดูแลและเฝึารักษาอย่างดีเพื่อว่าเราจะ 
ตระหนักถึงศักยภาพอันยิ่งใหญ่ของเราในฐานะขิดาของพระผู้เป็นเจา 

พระวาจาแหงฟ้ญญาประกอบดวยแนวทางสำหรับอุ[ขภาพฑื่ดีทางรางกายแอะทางวิญญาณ 

ขอให้เยาวชนหญิงเปีดไปที่ภาค 89 ของพระคัมภีร์คำสอนและพันขสัญญา อ่านส่วนของบทนำ สนทนาภร 
หลังและจดประสงค์ของภาคนี้ตามที่บอกไว้ 
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ข้อความยกมา 

การสนทนาพระคัมภีร์ 

พระคัมภีร์และ 
การสนทนา 
บนกระดาน 

ขอให้เยาวชนหญิงคนหน่ึงอ่านคำสอนและพันขสัญญา 89:1-2 พิจารณาพรอมกันว่าภาคนีเขียนถึงใครและ 
เขียนในรูปแบบใด ให้เยาวชนหญิงสนทนาว่าเหตุใดพวกเขอจึงรูสึกว่าพระเจาทรงห่วงใยความรอดทางโลกของ 
สิทธชน 

เพ่ึอให้แน่ใจว่าเยาวชนหญิงรูว่าพระวาจาแห่งปญญาเปึนพระบัญญัติท่ีผูกมัดสำหรับพวกเราน1ใ1จจุบัน อ่าน 
ข้อความส่อไปนี้: 

"รเหตุผลอันแน่ชัดว่าทำไมจึงประทานพระวาจาแห่งปีญญาให้แก่เรา อย่างน้อยท่ีสุดในเวลาน้ันมันมิใชํเป็น 
1ใญญัสิหรอข้อบังคับรกาประทานพระวาจาแห่งปีณญาเป็นพระบัญญัติ มันจะตองนำมนษย์ทุกคนมาอยู่ภายใตการ 
กล่าวโทษ เม่ือเขาใชส่ิงมีพิษเหล่าน้ี พระเจาทรงเมตตา จึงทรงประทานโอกาสเพื่อให้พวกเขาเอาชนะมัน ก่อน 
ที่พระองค์จะทรงนำพวกเขามาอยู่ภายไตกฎ ต่อมาประธานนริคัม ยัง ประกาศจากแฟนพูดว่า พระวาจาแห่ง 
ปีญญาเป็นการเปิดเผยและเป็นบัญชาของพระเจา ข้าพเจาจึงปรารถนาจะกล่าวอางสีงข้อเท็จจริงนั้น เพราะข้าพ-
เจ้าไม่ประสงค์ให้ท่าน?สึกว่าพวกmiHดอยู่ภายใต่ขอบังคับ เราไม่ตองการอยู่ภายใตการกล่าวโทษ" (Joseph 
Smith, in Conference Report, ocL 1913, p. 14) 

ขอให้เยาวชนหญิงคนหน่ึงอ่านคำสอนและพันขสัญญา 89:3 สนทนาประโยคท่ีว่า 'ดัดแปลง,ให้เข้ากับความ 
สามารถของคนอ่อนแอและคนอ่อนแอท่ีสุดในสิทธิชนทงหลาย, ข้อความนี้กล่าวรวมถึงใคร? 

ให้เยาวชนหญิงอีกคนหน่ึงอ่านคำสอนและพันขสัญญา 89:4 
บอกเยาวชนหญิงว่าในความห่วงใยที่ทรงมีต่ลเรา พระเจ้าทรงเสือนmว่ามนุษย่ควรแสวงหาประโยชนจาก 

ความอ่อนแอของเรา 

ขอให้พวกเธอช้ืแจงว่าอะไรคือ "ความช่ัวและแผน...ท่ีมีอยู่ในใจของคนช่างคบคิด" 

ให้พวกเธอพิจารณาว่าการโฆษณาในนิตยสาร โทรทัศน์ และสื่ออื่นๆ แสดงให้เห็นภาพการด่ืมสุราและการ 
สูบบุหรี่อย่างไร 

บอกหญิงสาวว่ารายการห้าข้อต่อไปน้ีถูกเรียกว่าคำเตอนในพระวาจาแห่งปิญญา ขอให้พวกเธอฟงส่ิงท่ีไม่ต 
สำหรับร่างกายเมื่ออ่านข้อเหล่านี้ 

เขียนคำว่^มิใช่สำหรับร่างกพ ดานบนของช่องแรกบนกระดาน 

ให้เยาวชนหญิงคนหน่ึงอ่านคำสอนและพันธสัญญา 89:5-9 

เขียนรายช่ือส่ิงต่างๆ ที่ไม่ควรนำเข้าสู่ร่างกายของเรา โดยให้เยาวชนหญิงช่วย (ดูตัวอย่างทายบท) 

ถาเยาวชนหญิงตอบว่า "เคร่ืองด่ืมแรง" อ่านถ้อยคำต่อไปนีที่ศาสดา โจเซฟ สมิข ให้ไวเม่ือเตอนกรกฎาคม 
1833 ห้าเดือนหลังจากไดรับการเปิดเผย ถ้อยคำนี้จะช่วยให้พวกเธอรับรูว่านั้าชาและกาแฟคือเครื่องดื่มแรง 
ตามที่กล่าวไว!นพระวาจาแห่งปีญญา 

"xข้าพเจาเข้าใจว่าบางคนกำลังหาข้อแก่'ตัวให้ตนในการใชชาและกาแฟ เพราะพระเจาตรัสเพียงว่า "เคร่ือง 
ดื่มแรง" เท่าน้ันในการเปีดเผยถึงพระวาจาแห่งปีญญใ... 

"'[ชาและกาแฟ] คือสิ่งที่พระเจ้าทรงหมายความถึงเมื่อพระองค์ตรัสว่า "เคร่ืองด่ืมแรง", "('Joseph Smith, 
as quoted by Joel H. Johnson,,4 Voice from the Mountains [Salt Lake City: Juvenile Instructor 
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บทที่ 36 

Office, 1881], p. 12) 

ขอให้เยาวชนหญิงพิจารณาว่าวิทยาศาสตร์และการแพท^ด้พิสูจน์ให้เห็นอะไรไม่กี่ปีมานี้เกี่ยวกับการสูบ 
บุหรี่ การด่ืมสุรา นี้าชา และกาแฟ ขอให้พวกเขากล่าวถึงวิธีการเฉพาะหลายๆ อย่างท่ีไดพิสูจน์ให้เห็นว่า สิ่ง 
เหล่าน้ีมีอันตรายต่อสุขภาพของเรา คำตอบควรรวมถึง อัตราการเป็นมะเร็ง เบาหวาน โรคหัวใจ โรคปอด 
โรคตับสูงข้ืน และมีผลเสียต่อเด็กท่ีอยู่1ในครรภ์ 

พระคัมภีร์และ ขอให้เยาวชนหญิงฟิงรายการแปดข้อต่อไปนี้อย่างตงใจเกี่ยวกับสิ่งที่ดืสำหรับเรา 
การสนทนา เ ข ี ย น ค ำ พ อ เ ป ็ น ป ร ะ โ ย ช น  ์ ไว้ด้านบนของช่องที่สาม 
บนกระดาน ขอให้เยาวชนหญิงคนหน่ึงอ่านคำสอนและพันธสัญญา 89:10-17 

เขียนรไยชื่อลาหารดีที่พระเจาทรงแนะนำให้เรารับประทานไว้ใตหัวข้อโดยให้เยาวชนหญิงช่วย อ่านข้อ 
พระคัมภีร์ซาอีกครงถาจำเป็น (ด ู ตัวอย่างทายบท) 

กล่าวโยงไปถึงอาหารครบหม่ตามที่เขียนไว้ก่อนแล้วบนกระดานและนำไปเปรียบกับอาหารที่เป็นประโยชน์ 
ในพระวาจาแห่งปีญญา แสดงให้เห็นว่าทงสองช่องน้ีมีรายการเหมือนกัน 

ชี้ให้เห็นว่าอาหารที่อยู่ในพระวาจาแห่งปีญญาประสานกับมาตรฐานโภชนาการที่ดีเบื้องตนในปีจจุบันอย่างไร 
(ทงสองอย่างเหมือนกัน) 
สนทนาถึงคำท่ีใช่ไน ข้อ 11: "ในฤดูของมันทงหมดน้ี พึงใข้ด้วยความรอบคอบและการถวายความขอบคุณ" 

เขียนคำว่า^พญาถาเชื ่อฟืง ไว้ด้านบนของช่องที่สี่ ขอให้เยาวชนหญิงอีกคนหนึ่งอ่านคำสอนและพันธ-
สัญญา 89:18-21 เขียนรางวัลที่สัญญาไว้สำหรับผู้ที่เชื่อฟิงพระวาจาแห่งปีญญา โดยให้เยาวชนหญิงช่วยอ่านข้อ 
พระคัมภีร์ชาอีกหากจำเป็น (ด ู ตัวอย่างทายบท) 

• พรทางวิญญาณที่ได้สัญญาไว้หากเรารักษากฎนีคออะไร? 
• พระเจาทรงหมายความว่าอย่างไรเมื่อตรัสว่าขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ ของความ!? 
• การรักษากฎนี้จะทำให้ท่านสามารถรับใชพระเจาได้ดีขีนอย่างไร? 
• การรักษากฎนี้ในเวลานี้ช่วยให้ท่านเข้าใกล้พระบิดาบนสวรรค์ของท่านมากขี้นอย่างไร? 

บอกเยาวชนหญิงว่าพระบิดาบนสวรรค์ของเราทรงเป็นพระบิดาที่พระทัยดีและอดทน พระองค์ทรงรัก 
พวกเราอย่างยิ่ง และเมื่อเราไม่รักษาพระบัญญัติของพระองค์ พระองค์ก็ไม่สามารถให้สัญญาใดแก่เราได้และเรา 
จะสูญเสียพรที่น่าจะเป็นของเราไป 

บทสรุป 

ให้เยาวชนหญิงคนหน่ึงอ่านคำสอนและพันธสัญญา 29:34-35 

แมว่าพระบัญญัติจำนวนมากของพระผู้เป็นเจามีผลต่อชีวิตทางโลกของเรา พระบัญญัติเหล่านี้ถูกมอบให้m 
โดยมีจุดประสงค์พิเศษเฉพาะเพื่อยกระดับการเป็นอยู่ทางวิญญาณของเรา เราได้รับความสุขทางโลกเช่นเดียวกับ 
พรทางวิญญาณ โดยผ่านทางการเช่ือฟิงพระบัญญัติของพระองค์ 

พระคัมภีร์ 

การน่าเสนอของครู 
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การประqกต์บทเรยน 

ขอให้เยาวชนหญิงพิจารณาถึงธรรมชาตินิรันดรของวิญญาณที่อาศัยอยู่ในร่างกายของพวกเธอ กระตุนพวก 
เธอเพื่อทำให้แน่ใจว่าวิญญาณของพวกเธอมีบานที่มีสุขภาพดี สุขสบายอาศัยอยู่เพื่อว่าวิญญาณจะเจริญ และ 
กาวหน้าไปสู่ขีดความสามารถสูงสุดของพวกเธอ และรับสัญฺญาที่ใหญ่ยิ่งกว่าทงหมดนั่นคอ-ชวิตซีเลสเชียล 

ตัวอย่างบนกระดาน 

1 9 6 

มิใช่สำหรับร่างกาย 

1. ยาสบ 
2. เครองดึ่มแรง 

(อัลกอฮอลล์) 
3. เครองดึ่มแรง 

(กาแฟและชา) 

อาหารทึ่ได้สัดส่วนพอเหมาะ 

1. อาหารประเภทโปรตน เช่น 
เนื้อ ปลา สัตว์ปีก ไข่ 

2. ผลไม้และผัก 
3. นมและผลิตผลประเภทนม 
4. ผลิตผลจากธัญพช เช่น 

ขนมปีง ชแ1 ยล 

เพื ่อเป็นประโยชน์ 

1. สมุนไพร (พชและผัก) 
2. ผลไม้ 
3. เนื้อและสัตว์ปีก 

(ใชอย่างประหยัด) 
4. ธัญพชทงหมดโดยเฉพาะ 

ข้าว ข้าวสาล 

สัญญาถ้าเชื่อฟ้ง 

1. สุขภาพ 
2. ปีญญา 
3. ขุมทรัพย์แห่งความ 

เแห่งทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ 
4. พลกำลัง 
5. การปกป้องจาก 

เทพผู้ทำลาย 



การไพาในทางที่ผิด 

วัตถุประสงค เยาวชนหญิงแต่ละคนจะรูสีงผลที่มีตํอร่างกายและวิญญาณจากการใชยาในทางที่ผิด 

การเตรียม 1. ดินสอสำหรับเยาวชนหญิงแต่ละคน 
2. ทางเลอกะ เตรียมสำเนารายการตรวจสอบในบทนำสำหรับเยาวชนหญิงแต่ละคน 
3. ทางเสือกะ เตรียมโปสเตอร์คำจำกัดความของคำว่าการใชยาในทางที่ผิดตามที่ใหไ^นบทนำ 
4.ทางเลอกะ เตรียมโปสเตอร์ข้อความจาก 1 โครินธ์ 3ะ17 "เพราะวิหารของพระเจาเป็นท่ีบริสุทธิศกดิสทธ 

และพ่านท้ังหลายเป็นวิหารนน" 
5. มอบหมายสมาชิกอภิปรายว่าทำไมเหตุผลต่างๆ ของการใชยาในทางที่ผิดจึงไม่ชอบดวยกฎหมาย โดยใชเนอหา 

ในบทเรียนหรือใชแนวความคิดของพวกเขาเอง (ดูตอนที่สองของบทเรียน) 
6. มอบหมายเยาวชนหญิงเสนอข้อพระคัมภีร์ เรื่องเล่า หรือข้อความที่ยกมาตามที่พ่านตองการ 

ขอแนะน0ไ 
สำหรับการ 
ด0าเนินบทเรียน บฑนำ 

แจกดินสอและสำเนารายการตรวจสอบข้างล่างแก่เยาวชนหญิงแต่ละคนขอใหพวกเธอบ่งชี้ว่าสารเหล่านี้สาร 
ใดเป็นยาเสพติดหรือรยาเสพติดเจอปนโดยทำเครื่องหมายหนาสารแต่ละอย่าง 

รายการตรวจสอบ 
กัญชา 
ยาสูบ 
คาเฟอีน 
แอลเอสดี 
โคเคน 
แครค (โคเคนสกัดเพึ่อใชเสพโดยเฉพาะ) 
แอลกอฮอลล์ 
เฮโรอีน 
ยานอนหลับ (บา'รทูเรต) 
แอมเฟตามีน 
ยาเม็ดลดความอวน 

ทารสนทนา เมื่อเวลาผ่านไปหนึ่งถึงสองนาที สนทนาเก่ียวกับสารต่างๆ ในรายการตรวจสอบรวมท้ังสารตัวอ่ืนท่ีพ่าน 
เลือกขนมา บอกเยาวชนหญิงว่าสารเหล่านี้ทุกตัวเป็นยาเสพติดหรือยาเสพติดเจือปน และยังมีอีกหลายตัวที่มิได 
เขียนไว้ชี้ให้เห็นว่ายาเสพติดเหล่านี้แตกต่างกันออกไป บางตัวเป็นยากระตุน (กระตุนการทำหนาที่ต่างๆ ของ 
ร่างกาย) และบางตัวเป็นอันตรายมากกว่าตัวอื่น แต่ทุกตัวสามารถเป็นยาเสพติดที่แกัความอยากของคนติดยา 
หรือทำให้ตกอย่ภายใตัการครอบครองของยา 
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ข้อความที่ยกมา ขอให้เยาวชนหญิงบอกคำจำกัดความของคำว่า การใชยาในทางท่ีผิด สนทนาแนวความคิดเหล่าน้ีทงหมด ชี้ 
โปสเตอร์และ ให้เห็นว่ายาเสพติดส่วนใหญ่เป็นยาท่ีมีประโยชน'ในการรักษาโรค แต่การใชยาในทางที่ผิด คือ " การใชยารใช่ 
การสนทนา เพื่อการรักษาและใชเกินขนาด ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ ์ ความคิด หรอพฤติกรรม" (Ira พ. 

Hillyard, "Drug Abuse: It Starts in the Medicine Cabinet,"Ensign, Apr. 1977, p.42) แสดงโปสเตอร์ 
และสนทนาคำจำกัดความของคำว่าการใชยาในทางที่ผิด รวมและเนนความคิดท่ีว่าการใชยาตามใบส่ังแพทย์ 
หรือยาท่ีไม่ใช่ตามใบส่ังแพทย์อย่างไม่ถูกตองถือเป็นการใชยาในทางท่ีผิดทงส้ิน ขอให้เยาวชนหญิงคิดถึงคำจำกัด 
ความนี้ไว้ในใจเสมอขณะที่บทเรียนดำเนินต่อไป 

การใชยาในทางฑึ่ผิดไม่ถอว,าถูกตอง 

การน่าเสนอของครู ชี้ให้เห็นว่าถึงแมคนจำนวนมากจะรูถึงภาวะเสี่ยงของการใชยาในทางที่ผิดแต่ปีญหาก็คือยังคงรการใชกัน 
อย่างแพร่หลาย ทงคนหน่มและคนสูงวัยรูสิกถึงแรงผลักดันมากข้ืนท่ีจะทำในส่ิงท่ีเพ่ือนๆ ของพวกเขากำลังทำ 
และทดลองยา เน่ืองจากปีญหาท่ีรุนแรงและเพ่ิมข้ืนน้ี เราจึงจำตองเข้าใจว่าทำไมมันจึงเกิดขนและหาหนทางท่ีจะ 
ต่อสูกับมัน 

การสนทนา เอ็ลเดอร์มาร์วิน เจ. แอชตันกล่าวว่า "อะไรเป็นเหตุให้คนหน่มสาวท่ีแข็งแรง น่ารัก และคล่องแฅลํวมีชึวิต 
บนกระดาน ชีวา ยอมให้สารเคมีควบคุมพฤติกรรมของเขาหรือเขอ?"(in Conference Report, Apr. 1971, p. 13; or 

Ensign, June 1971, p. 30) ขอให้สมาชิกช้ีนเรียนบอกเหตุผลว่าทำไมคนหน่มสาวเหล่าน้ีจึงเก่ียวข้องกันยา 
เสพติด เขียนคำเสนอแนะของพวกเขาบนกระดานและสนทนากัน กระตุนให้พวกเขาอรบายแนวความคิดเหล่า 
นั้น เม่ือบทเรียนมาถึงจุดน้ี อย่าสนทนากันว่าทำไมเหตุผลต่างๆ เหล่าน้ีในการใชยาเสพติดจึงไม่มีผล เพราะจะ 
สนทนาเร่ืองน้ีในอีกช่วงหน่ึงของบทเรียน เหตุผลบางประการอาจรวมถึงแรงผลักดันกล่ม การหลบหนี การไม่ 
เป็นผู้ไหญ่เต็มท่ี การหาง่าย และแรงดึงดูดจากโฆษณา 

จงขยายแนวความคิดเหล่าน้ีในข้อความต่อไปน้ี ขอให้ช้ีนเรียนอ่านและเพ่ิมเติมเข้าไปตามท่ีท่านตองการ 

1. แรงผลักดันกลุ่ม การตองการเป็นท่ียอมรับของผู้อ่ืน ดูเหมือนจะสำคัญ บรรดาผู้ท่ีถูกผลักดันโดยเพ่ือนๆ ให้ 
ทดลองยาเสพติดอาจทำตามแรงผลักดันนั้นเพื่อได้รับและคงไว้ซึ่งการยอมรับหรือการเป็นที่นิยมชมชอบ 

2. การหลบหนี บางคนอาจ!สึกว่าปีญหาและความเครียดของพวกเขาเหลอที่จะทนได ้ พวกเขาอาจหาทางหนีจาก 
ปีญหาเหล่านั้นโดยฝานทางยาเสพติด ซึ่งยับยงความ!สำนึกในตัวเองและทำให้เกิดแรงกระตุนที่ฉะสรางความ! 
สึกของการเป็นอยู่ที่ดีชั่วคราว 

3. fาารไพ่ป็นผูไหญํเต็มที่ความ!สึกอยาก!อยากเห็น ความเบ่ือหน่าย หรือการต่อตานเป็นมูลเหตุท่ีทำให้บางคน 
ใชยาเสพติด พวกเขาอาจกำลังแสวงหาการเข้าไปพัวพัน การแสดงออกและความตื่นเตน คนหนุ่มสาวบางคน 
อาจคิดว่าพวกเขาจะดูเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเมื่อพวกเขาทำสิ่งที่พวกเขาคิดว่าเป็น ''ผู้ไหญ่" 

4. การหาง่าย เนื่องจากมีการซื้อขายยาเสพติดกันอย่างผิดกฎหมายและเนื่องจากพัฒนาการอย่างรวดเรึ่วของยาเสพ 

ติดขนานใหม่ สารท่ีอันตรายจึงหาได้ง่ายมากขน สภาวการณ์เหล่าน้ีทำให้ได้ยาเสพติดมาง่ายขน การเข้าใกล 
ยาเสพติดง่ายขนนี้ดูเหมือนจะทำให้การใชยาของบางคนเป็นที่ยอมรับมากขน 

๖. แรงดึงดูดจากโฆษฌา การโฆษณาเก่ียวกับคนท่ีมองลูมีสุขภาพดี รารวย เชื่อมั่น และหล่อ สามารถทำให้เกิด 
แรงดึงดูดอันไม่พึงปรารถนา บางครงเทคนิคการโฆษณาท่ีดึงดูดมีอำนาจโนมนาวจิตใจและสามารกทำไห้ผลิต 
ภัณฑ์เหล่านี้กลายเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 
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บทที่ 36 
การสนทนา 

การนำเสนอของ 
สมาชิกชนเรียน 
(ทางเลอก) 

หลังจากสนทนาสาเหตุที่ทำให้ผู้คนใชยาในทางที่ผิดแลว กล่าวยอนไปถึงส่ิงท่ีเขียนไว้บนกระดาน และถาม 
เยาวชนหญิงว่าทำไมเหตุผลที่เขียนไว้นี้จึงไม่มีผลและไม่ถูกตองสำหรับการใชยาในทางที่ผิด 

ถาฟานไดขอให้สมาชิกชี้นเรียนคนใดอภิปรายว่าทำไมเหตุผดของการใชยาในทางที่ผิดจึงไม่มีผล โดยอาศัย 
เน้ีอหาในบทเรียนหรอจากแนวความคิดอ่ืนมาก่อนแลวล่วงหนา ให้พวกเธอนำเสนอแนวความคิดของพวกเธอใน 
ช่วงเวลานี้ ถาหากไม่ไดมอบหมาย ก็ขอให้สมาชิกของชี้นเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้ะ 

1. แรงผลักคันกล่ม เราจำเป็นต้องพัฒนาความเชื่อมั่นส่วนบุคคลเกี่ยวกับเรื่องของความถูกตองและไม่ถูกตอง 
ตั้งแต่เยาว์วัยในชีวิตของเรา ขณะท่ีมีเพ่ือนร่นราวคราวเดียวกันส่งเสริมให้เราทำผิดก็มีเพ่ือนท่ีกำลังทำส่ิงถูก 
ต้องและเรานำจะทำตามตัวอย่างของพวกเขา เราควรอยู่ท่ามกลางผู้ที่วางวิถีชีวิตที่ชอบธรรมของพวกเขาเอง 
และสนับสนุนให้ผู้อ่ืนทำตาม แทนที่จะอยู่ท่ามกลางผูคนที่นำตัวเองเข้าไปส่แรงผลักดันให้ทำผิดไดง่ายๆ เรา 
สามารถช่วยผู้ท่ีใชยาในทางท่ีผิดส่วนใหญ่โดย ''เป็นตัวอย่างของการดำรงชีวิตแบบชาวคริสต์ ผูมีสุขภาพดี 
และเข้มแข็ง'' เราสามารถแสดงให้เห็น ''รางวัลของการดำรงชีวิตอย่างมีระเบียบแบบแผน เช่น สุขภาพที่ดี 
ความสุขสันติและความสำเร็จ'' ในชีวิตประจำวันของเรา (Victor L. Brown, Jr., "Q and A, New Era, 
May 1979, p. 33) 

2. การหลบหนี ความเครียดและความต้องการประสบการณ์ของชีวิตมีอยู่จริง ทุกคนต้องการการผ่อนคลาย หรือ 
การเปลี่ยนแปลงในบางครง แต่ในวิธีท่ียอมรับได การผ่อนคลายน้ีสามารถมาถึงเราไดโดยผ่านทางการพูดคุย 
ปิญหาต่างๆ กับครอบครัว เพ่ือนๆ ผู้นำและครูในศาสนาจักรฯ หรือผู้ให้คำปรึกษาระดับอาชีพ การเปลี่ยน 
แปลงสามารถเกิดขื้นไดไนรูปแบบของการพักผ่อนหย่อนใจทางสุขภาพ-กีฬา กิจกรรมทางวัฒนธรรม งาน 
อดิเรกท่ีสรางสรรค์ วันหยุดพักรอน การพักผ่อน และการรับใชผู้อื่น การพักผ่อนหย่อนใจแบบนี้มิเพียงจะ 
สามารถผ่อนคลายจากความกดดันเท่าน้ีน แต่ยังทำให้เรารูสืกถึงคำของเราเอง เราควรหลีกเลี่ยงการใชอัล-
กอฮอลล์ และยาในทางท่ีผิด เพื่อเป็นทางหลบหนีจากความรับผิดชอบที่จะกระทำเพื่อตัวเราเอง 

3. การไม่เป็นผูไหญ่เต็มท กระบวนการของการเจริญเติบโตและการเรียนรูเป็นส่ิงท่ีเราทุกคนต้องประสบ กระ 
บวนการทางธรรมชาตินี้อาจจะเกิดความผิดพลาดในระหว่างนน แม้กระนนเราสามารถดูแลการเจริญเติบโต 
และการเรียนรูโดยการมีวิจารณญาณที่ดีและควบคุมตนเองในทุกขั้นตอน ช่างโชครายที่ "[ผู้คน] หนํมสาวท่ี 
ทุนหันพลันแล'นบางคน....กำลังแสวงหาอารมณ์ตนเต้นชั่ววูบเพื่อเพิ่มรสชาติให้กับปีแห์งการเจริญเติบโตไปส่ 
ความเป็นผู้ใหญ่อย่างใจรอนรน คนหน่มสาวเหส่าน้ีบางคนไต้ยินว่ายาเสพติด กระตุน' แต่แทบจะไม่เข้าใจ 
เลยถึงอันตรายของมัน บางคนจึงพัวพัน-อย่างจงใจหรือบางครงโดยไม่ไดตั้งใจ-กับยาเสพติดที่ทำลายลาง 
เหส่าน้ี'' (Hillyard, "Drug Abuse," p. 41) 

4. ก ารหาง่าย การหาไดง์ายข้ืนในบางส่ิงมิไดหมายความว่ามันดีหรือว่าเราต้องรับมัน เราต้องพัฒนาความเข้ม-
แข็งส่วนตัวเพื่อปกป้องตัวเราเองจากสิ่งที่มีอยู่มากมายในสังคม แต่ไม่จำเป็นต้องไดมันมา "แน่นอนว่าการหา 
ง่ายต่อยาเสพติดชนิดใหม่ที่มีฤทธแรงกว่าและผิดธรรมดาในปริมาณที่มากเป็นองค์ประกอบหนึ่ง [ในการใชที่ 
เพิ่มขน]...ยาเสพติดเหส่านี้ไดชักนำไปส่แนวโนมของการใชมันทุกวันอย่างรวดเร็วมาก และการใชยาเสพติด 
เหส่านี้เป็นเหมือนไม้เทาที่ช่วยผู้คนผ่านความยากลำบากเล็กๆ น้อยๆ ในชีวิตแต่ละวันจนกลายเป็นเรื่องธรรม-
ดาไปหมด (Hillyard, "Drug Abuse," p. 42) 

5. แรงดึงดูดจากโฆษฌา ขณะท่ีการโฆษณาไดให้ข้อมูล บ่อยครงมันเบี่ยงเบน ควบคุม หรือให้ข้อมูลเพียงบาง 
ส่วนเท่านี้น การโฆษณาบางอย่างให้สัญญาว่ายาสามารถเยียวยารักษาอาการเจ็บไข้ทุกอย่างได เราจำเป็นต้อง 
เพอสมควรว่าเราสามารถใชวิจารณญาณที่ดีในการประเป็นโฆษณาต่างๆ เหส่าน้ี ถาเราไม่ระวัง เราจะสามารถ 
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การนำเสนอของคร 

ข้อความที่ยกมา 

"เคยชินกับการคิดว่ายาเสพติดเป็นการเยียวยารักษาสิ่งใดก็ตามที่ทำให้เราเจ็บป่วยหรอทำให้เราไม่รความสุขได 
ทันฟวงทีในแต่ละวัน" (Hillyard, "Drug Abuse", p. 42) 

อธิบายว่าแทนที่จะถูกชักนำไปโดยเหตุผลต่างๆ ที่ดเหมือนจะถูกต้องในการใชยาผิด เราจำเป็นต้องผสม 
ผสานความแข้ากับปีญญาเพื่อสรางปึอมปราการให้กับตัวเราเองในการต่ลสักับความอ่อนแอและการหลอกลวง 

"ยาเสพติดและอัลกอฮอลล์ดูเหมือนจะดึงดูดใจเป็นพิเศษในยูคของเรา แมมนุษย์จะใชมันไปในรูปแบบที่ 
แตกต่างกันและดวยเหตุผลที่ต่างกันออกไปนับแต่แรกเริ่ม สิ่งเหล่านี้ให้สัญญาแห่งการปลดปล่อยเสมอมา แต่มัน 
ก็โกหกเสมอไป" (E. Brent Frazier, "Drugs: Why Do Kids Start? How Can You Help?" Ensign, 
Aug. 1975, p. 67) 

การน0ไเสนอของคร 

การสนทนา 

กรณีศึกษา 

การสนทนา 

เราควรเสีงผอที่ตามมาของการใชยาในทางที่ผิด 

อธิบายว่ายาท่ีถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งควบคุมหรือไดมาโดยผ่านทางแพทย์บ่อยครงจำเป็นต่อการเป็นอยู่ที่ต 
และสุขภาพที่ดี อย่างไรก็ตาม เม่ือใชยานขัดกับหรือโดยปราศจากคำแนะนำของแพทย์มันสามารถเป็นอันตราย 
ได ยาอื่นๆ รวมทงยาท่ีไม่ใช่ตามใบส่ังแพทย์ ที่นำมาใชดวยเหตุผลที่ผิดเป็นผลเสียต่อทังร่างกายและวิญญาณ 
• ผลของการใชยาในทางที่ผิดซึ่งมีผลต่อร่างกายและวิญญาณคออะไร ? 

เนนความคิดที่ว่าผู้ที่รับประทานยาดังกล่าวมักจะทำไปทงๆ ที่เ'โดยคิดหาเหตุผลว่าพวกเขามีสิทธิที่จะ 
บริโภคสิ่งที่พวกเขาเลือก ว่าพวกเขามีเหตุผลที่ชอบซึ่งคนอื่นอาจจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ได ว่าสารเหล่านนไม่ 
เป็นอันตราย และว่าผลท่ีตามมาของมันไม่รายแรงหรือไม่สำคัญเสมอไป ข้อโต้แยงต่างๆ เหล่านสามารถนำไป 
สู่การตัดสินใจที่ผิดในการใชยาอย่างไม่ถูกต้อง การตัดสินใจดังกล่าว-แม่'เพื่อการทดลอง-ก่อให้เกิดความเสียหาย 
มิเพียงต่อบุคคลคนเดียวแต่ต่อผู้ที่อยู่รอบๆ ตัวเขาดวย การบริโภคยาท่ีมีอันตรายไม่ใช่เร่ืองส่วนตัวหรือส่วนบุคคล 
มันมีผลกระทบอย่างไม่คาดคิดต่อชีวิตของผู้อื่นที่เขาบริสุทธแถะมันทำให้เกิดความเศราโศกที่ไม่นำปรารถนา 
การใชยาในทางที่ผิดเป็นการเชิญชวนที่นำหวาดกลัวและไม่คำปึงถึงผลที่จะเกิดขนภายหลัง ซึ่งนำไปสู่ความยาก 
ลำบากที่ลึกชงยิ่งขน ความปวดราวใจมากขน และแมัหายนะในท่ีสุด 

กรณีศึกษาต่อไปนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขื้นจริงของคนหนํมสาวที่มีส่วนพัวพันกับการใชยาในทางที่ผิต ขอให้ 
สมาชิกชนเรียนอ่านออกเสียง จากนี้นสนทนารายละเอียดบางประการของแต่ละกรณีเพื่อช่วยให้เยาวชนหญิงรับเ 
ถึงผลรายที่ตามมาของการใชยาผิด 

จิมเป็นปุโรหิตสิทธิชนยุคสุดทายที่เข้มแข้ง เขาอยู่ในทีมฟุตบอลโรงเรียนมัธยม สมาชิกในทีมบางคนจะมา 
รวมกันในวันหยุดสุดสัปดาห์เพ่ือด่ืมเบียร์และสูบกัญชา และจิมตัดสินใจเข้าร่วมกับพวกเขา เขาคิดว่าเขาจะไม่ 
ดื่มหรือสูบ เขาเพียงแต่จะร่วมสนุกกันฉันท์เพื่อน แมักระน้ีนเขารูว่าบิดามารดาของเขาจะไม่อนุญาตหากพวก 
ฟานรูว่าเขาจะไปท่ีใด ในที่สุดเขาถูกชักนำจากแรงผลักดันของกล่มเพื่อนร่นเดียวกัน และเขาเร่ิมด่ืมเบียร์และสูบ 
กัญชากับคนเหล่านน ทุกครงที่เขาทำ เขาจะกลับมาที่บ้านโดยแบกภาระอันหนักองอันเนื่องจากการทำความผิด 
อย่างรายแรง ดวยเหตุว่าจิตสำนึกของเขารบกวนเขา เขาเริ่มหาข้อแก่'ตัวโดยไม่เข้าร่วมในกิจกรรมของศาสนา-
จักรฯ และเร่ิม?สึกห่างเหินจากครอบครัวของเขา 

• อะไรสือผลที่ตามมาในทันทีจากการใชยาของจิม? 
• ผลระยะยาวคออะไร? 
• การพัวพันกับยาเสพติดของจิมมีผลกระทบอย่างไรต่อเขาทงทางร่างกายและทางวิญญาณ? 
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กรณีศึกษา "บาร์บารำติดเฮโรอีนเม่ืออายุสิบสอง ภายหลังจากใช้กัญชาเกินขนาดมาสองปีในวัยอ่อนต่อโลกของเขอ การ 
ติดเฮโรอีนทำให้เขอเป็นโสเภณีและเป็นขโมย นอกจากเฮโรอีนแล้ว เขอยังใช้อัลกอฮอลล่และบาร์ป็ทูเรตเกิน 
ขนาดอีกด้วย เพียงแค่สองเดอนหลังจากวันเกิดอายุสิบแปดของเขอ เขอไดไชแอลเอสดีในปริมาณมากพรอมกับ 
ยาเสพติดทุกชนิด และในท่ีสุดยานได้ทำลายความคิดของเขอ" (Hillyard, "Drug Abuse", p. 14) 

การสนทนา • เรื่องนี้ทำให้ท่านเสกอย่างไร? 
สนทนาถึงการพัวพันกับยาเสพติดหลายชนิดท่ีเพ่ิมมากขึนของบาร์บารำ 

• ประสบกาเณ์ของบาร์บารำมีผลอะไรต่อท่านถาเขลเป็นพี่สาวของท่านหรือเป็นเพื่อนสนิท? มันมีผลอะไรต่อ 
ครอบครัว ? 

• ตลอดหล ไยปีของการเส่ือมถอยและการด้ินรนของบาร์บารำ เขอไดัรับผลกระทบทางร่างกายและทางวิญญาณ 
อย่างไร? 

กรณีศึกษา ขณะที่เจเน็ตกับเพื่อนๆ ของเขอกำลังเดินกลับจากโรงเรียน พวกเขาตกลงใจว่าจะลดน0ไหนัก พวกเขาหยุด 

ที่รานคาแห่งหนึ่ง และแต่ละคนก็ซ้ือยาเม็ดลดความอ้วนคนละหน่ึงห่อซ่ึงได้โฆษณาไว้ว่าเป็นวิขีท่ีง่ายท่ีสุดในการ 
ลดน้ีาหนัก ภายในช่วงเวลาอันสน หญิงสาวส่วนใหญ์มีน้ีาหนักลดลงตามตองการได้หยุดรับประทานยานน แต่ 
ทว่าเจเน็ตสังเกตเห็นว่าเม่ือเขอรับประทานยาดูเหมอนจะทำให้เขอมีกำลังวังชามากขน เขอจึงรับประทานมันต่อ 
แมว่านี้าหนักของเขอจะลดลงไปตามที่เขอตองการแล้วก็ตาม มันดูเหมือนว่ายาเม็ดสามารถทำให้เขอทำหลายสิ่ง 
ได้มากขื้นในแต่ละวัน เขอมองไม่เห็นอันตรายของมันท่ังๆ ที่ยานี้ซื้อได้โดยไม่ตองมีใบสั่งจากแพทย์และถูก 
กฎหมายด้วย เขอไม่เคย!เลยว่าเขอตองพึ่งมัน จนกระท่ังเขอตัดสินใจท่ีจะหยุดใช้ยาเหล่านน 

• เหตุใดวิขีลดน้ีาหนักวิขีน้ีจึงไม่ดี ? อันตรายของการพึ่งยาเม็ดเพื่อควบคุมความอยากคออะไร? 
• ผลอะไรที่อาจเกิดขื้นจากการใช้ยาในทางที่ผิดของเจเน็ต-ทางร่างกาย อารมณ์ และทางวิญญาณ? 
• การใช้ยาในทางที่ผิดของเจเน็ตมีผลอะไรต่ออนาคตของเขอ? 

สนทนาถึงอันตรายของการติดยาหรือการพึ่งยาที่ไม่ใช่ยาตามใบสั่งแพทย์ ซึ่งลูเหมือนกับว่าไม่มีอันตราย 
แต่ประการใด 

กรณีศึกษา "ในช่วงเวลาเดียวกันนี้เมื่อปีที่แล้ว...ขาพเจาลย่ในสถานที่แห่งหนึ่ง...ความคิดของขาพเจาโลดแล่นไปถึง 
บางส่ิงบางอย่าง ขาพเจาอาศัยอยู่ห่างไกลจากบานอยู่ในโลกที่เสกสรรซึ่งแต่งขนโดยผู้ที่ติดยาเสพติด โลกอันเต็ม 
ไปด้วยภาพหลอน สิ่งที่อยู่รอบกายขาพเจ้าไม่ใช่สิ่งที่ขาพเจ้ากำลังมองหา.... 

"ขณะที่ขาพเจาเสืาบอกกับตัวเองว่า ไจามีความสุข, ขาพเจาสงสัยว่าทำไมขาพเจาจึงตองทำงานหนักเพ่ือ 
สรางความเช่ือม่ันให้ตัวเอง ขาพเจ้ากลับตองพึ่งบางสิ่งที่อยู่นอกกายขาพเจา ยิ่งขาพเจ้าเขาใกล้ภาพนี้นมากเท่าใด 
ขาพเจ้ายิ่งออกห่างจากเพื่อนๆ มากเท่านี้น 

"ขาพเจ้าอยู่ที่ใหน? ขาพเจ้าเป็นอะไร? ขาพเจ้าเป็นใคร? คำถามเหล่านี้หลอกหลอนในสมองของขาพเจ้า 
ทั่งวันคืน และวันแล้ววันเล่าขาพเจ้าก็ยิ่งถูกนำห่างออกไปจากคำตอบของมัน 

"คนหนึ่งขณะที่ขาพเจ้าเดินไปตามถนนภายใตัอิทขิพลของยาซึ่งขาพเจ้าไม่!ว่าคออะไร ขาพเจ้าคนพบว่าท่าม 
กลางเสรีภาพน้ีส่ิงหน่ึงท่ีขาพเจ้ากำลังได้รับมาคือความตาย และขาพเจ้ายืนอยู่เพียงลำพัง อึดอัดอยู่ในความอ้างว้าง 
โดดเด่ียวของตน" (Charleen Hurson, "Start the World; I Want to Get On," New Era, Apr. 1972, 
p.12) 

บทที ่36 
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การสนทนา 

ข้อความที่ยกมา 

โปสเตอร์และพระคัมภีร์ 
(ทางเสือก) 

• ประสบการณ์เช่นนี้มีผลอะไรต่อร่างกายและวิญญาณ? 
• หญิงสาวผู้นี้จะเอาชนะปีญหาและเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขอได้อย่างไร? 

ขอให้สมาชิกคนหน่ึงในชนเรียนอ่านข้อความต่อไปน้ีะ 

"จงฉลาด อย่ามองต้ืนๆ โดยหลงระเริงไปกับการใชอัลกลฮอลล ์ ยาสูบ และยาเสพติด มันไม่ฉลาดเลยที่จะ 
ทำอย่างนี้น มันเป็นความโง่เขลาที่จะใชโคเคน กัญชา หรือยาเสพติดชนิดใดก็ตามที่ขโมยการควบคุมความคิด 
ของท่านไปจากท่าน หากท่านให้อภัยคำพูดที่เสียดแทงใจท่านหลังจากใชยาเสพติดทุกตัวในปริมาณ สูง, จะร 
การตอบโต ตา' ทำไมจงจ่ายเงินไปกับสิ่งซึ่งเพียงให้โทษต่อท่าน? ทำไมจึงตกเป็นทาสของนิสัยที่รความ 
สามารถเพียงแค่ซ่อนและตัดอนาคตของท่าน?" (Gotdon B. Hinckley in Conference Report, Oct. 1981, 
p. 57; ovEnsign, Nov. 1981, pp. 40-41) 

แสดงโปสเตอร์ขำวสารจาก 1 โครินธ์ 3:17 อ่านและสนทนาข้อความนัน และให้เยาวชนหญิงทำเคร่ือง 
หมายในพระคัมภีร์ของพวกเธอ ชี้ให้เห็นว่าคำเตือนและคำสัญญาของพระวาจาแห่งปีญญา (ค.พ. 88) ฟ้ามาใช่' 
ได้กับการใชยาที่ถูกวิธีและการใชยาในทางที่ผิด การใชสารท่ีเป็นอันตรายต่อร่างกายอย่างประมาทเป็นการกระทำ 
ที่ตรงข้ามกับคำแนะฟ้าและพระบัญญัติของพระเจา 

บทสรุป 

การน0าเสนอของครู ยาว่าการตัดสินใจที่ฉลาดเพียงประการเดียวเกี่ยวกับยาที่เป็นอันตรายทุกชนิดคือไม่บริโภคยาตัวใดเลย แมไน 
ปริมาณเล็ก,น้อย อ่านข้อความต่อไปนี้: 

"คนจำนวนมากพูดว่า บุหรี่หนึ่งมวน ชาหรือกาแฟหน่ึงถวย สูบกัญชาหนึ่งครังจะไม่เป็นอันตรายต่อท่าน 
และแน่นอนว่าการดื่มอัลกอฮอลล์หนึ่งแกวไม่สามารถก่อให้เกิดอันตรายแก่ใครได้ 

''ข้าพเจาขอยาว่าถาท่านไม่รับสิ่งเหลำนี้เข้าสู่ร่างกายครงที่หนึ่ง ท่านจะไม่รับครงที่สองเด็ดขาด ท่านจะไม่ 
กลายเป็นคนติดยาเสพติดหรือติดอัลกอฮอลลตลอดไป'' (N. Eldon Tanner, in Conference Report, Apr. 
1975, p. 114; or Ensign5 May 1975, p.77) 

การประอุกต์บทเรืยน 

ขอให้เยาวชนหญิงให้คำมั่นสัญญากับตัวเองว่าจะไม่ใชยาในทางที่ผิดหรือคบหาเพื่อนที่ทำอย่างนี้น แนะฟ้า 
พวกเธอให้พยายามช่วยผูอื่นให้รูสีงอันตรายและความปวดราวใจที่มาสู่ชีวิตของพวกเขาและชีวิตของผูที่อย่รอบตัว 
เขาอันเนื่องมาจากการใชยาในทางที่ผิด 
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การดูแลสุขภาพ 

วัตถุประสงค์ เยาวชนหญิงแต่ฟิะคนจะ!จักคุณค่าและประโยชน์ชกงเไ 1รดูแฟ้สขภ 'แงตไใฌไน 

การเตรียม 1. เตรียมเอกสารแจก "แนบทดสอบถูกผด" สำหรับเยาวชนหญิงแต่ละคน 
2. มอบหมายเยาวชนหญิงเสนลเรองเล่า ข้อพระคมภร์ และ1ข้อความ,ท่ียกมาต ไมท่ีพ่ ไนตองก ไร 

ขอแนะน0ไ 
สำหรับการ 
ดำเนินบทเรียน บทนำ 

การสนทนา บอท,ให้เยาว'ชนหญิงเล่าประสใเทารพส่ไน ตัว,ไน t ไารตูแ(เทเ-ไงคนท่ีเจา111ไ r เไนบานข<•ไงพ'วทเขอ พวกเใไอ 
เรียน!อะไรจากประสบการณ์น? พวเไเขอใเระสงค์จะ!อะไรเม่ึอพวกเขอIV].ไงช่วยดูแลใเคคล!ณ? 

แรามโอกาสมากมายที่จะจัดให้มการดูแส์อุ[ขภาพในบานของแรา 

การน์ไเสนอของครู การรักษาสุขภาพไห้ดีและการฟ้องกันอบตเหตุเป็นสิ่งสำคัญสองไเระการที่ตองพจารพาไ!m ไรจัดไห้มีก 17 
ดูแลสุขภาพในบาน แมจะมีการใไองกันล่วงห!ทอย่างดีแค่ไหนก็ตาม ทกครอไ)ครัวก็มักจะมอบัตเหตุหรือความ 
เจึ่บป่วยคุกคามเป็นครงคราว ด้วยเหตุนี้จึงเป็นการฉลาดที่จะมความ!ในเ1องก ไรไเฐมพยาบาลและกไรดูแล 
รักษาไนนานบาง ทองเล่าต่อไใเนี ้ ชไห้เห็นว่าทุกคนสามารถเรียน!ทักษะหลายๆ ใเระการเพ่ือจัดให้มก ไรดูแล 
สุขภาพเป็นอย่างดีแก่คนไข้ที่สูงอายุไนบาน เ1องเล่าต่อไปน้ีชให้เห็นว่าทุกคโเสามารถเรีโฌ!ทั!!ทะหลไยๆ ประ-
การเพื่อจัดให้มกไรดูแลสุขภาพอย่างดแกํคนไข้ที่สูงอายุในบาน 

เร่ืองเล่า แลนอายุสิบสอง?!เมื่อคุณย่าโอลเซ่นหกล้มที่ลานหลังใ[ไนและสะโพท'ขวาหัก)พพทยดามเหลกเข้าไปไน 
กระดูกที่แตกของเขอเพื่อทำให้มันแขงแรงและกลับคนสู่สภาพดีดังเดม 

เขอได้รับอนุญาตให้ออกจาtไโรงพยาบาลอกห้าวันต่อมา แต่แพทยแนะ!โไไห้เขออย่ไนสถานพยาบาลขนาด 
เลกหรือสถานท่ีๆ เขอสามารถได้รัา)เไารดูแลอย่างดีขณะท่ีเขอรอเไระดูกของเขอเไล้า)สู่สภาพปtไต มารดาของ 
แลนถามครอบครัวว่าพวกเขาเตม1ไจท่ีจะร่วมกันรับผด1ชอบตนลคุพย่าหรือไม่ถาท่านมาอาศัยอยู่ท'แพวก).ขา พวก 
เขาจะมีงานเพิ่มขน เช่น ซักผาปูที่นอน ใเลอกหมอน และชุดนอน เตรียมอาหารใส่ถาด ทาโลช่ันท่ีหล้งและข ) 
ของท่าน ช่วยท่านทำกายภาพ พาท่าน!iงเกาอเขน และทำให้ท่านสดชนโดยมีการสนทน!าท่ีเป็นมตร 

แอน เบน (นองชายอายุหกปี) ฟรานซ่ส กับมาร์ทาทต (พื่สาวฝาแฝด) ยนดีช่วยดูแลไห้การพยาบาล ช่วง 
ระยะแรกคุพย่าถูกจำกัดให้อยู่!ไนเตยง พสาวทงสองจะเปลยนผ้าปูท่ีนอน คนหนึ่งจะจับคุณย่าพลกไาเด้า!mนึ่ง 
ขณะท่ีอีกคนหน่ึงจะปูผ้าอีกด้านหน่ึง แอนกับคู่แฝดจะเตรียมถาดอาหารสำหรับคุณย่า เบนจะนำผ้าเช็ดตัวชุบน้ีไ 
หมาดๆ มาเช็ดมือและใบหน์าของท่าน ทุกวันอาท่ตย์แอนจะไปเกา)ดอกไมจากสวนมาใส่ไวนแเจกันไ)นถได 
อาหารเย็นของคุณย่า ซึ่งมักจะทำให้คุณย่ายมอยู่เสมอ 

เบนชอบที่จะทาโลชั่นที่มือและแขนของคุณย่า และคุณย่าก็จะเล่าเรื่องเกยวกันคุพป่โอถเซ่นให้เขาฟิง คุณ 
ปูเสียชีวิตหนึ่งปีก่อนเบนเกิด เย็นวันหน่ึงเม่ือคุณย่าโอลเซ่น!สีกทอแทหมดหวังกันการฟืนสู่สภาพใ)กตท่ีเป็นไาเ 
อย่างชาๆ ของเขอ บิดาของแอนก็ได้ไห้พรท่าน 
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บทที่ 



เม่ือพ่ีสาวของแลนรูว่าเสียงเพลงท่ีดังจะทำให้คุณย่าหงุดหงิด พวกเธอก็จะหร่ีเสียงให้เบาลง มารดาไปเช่า 
เกาอี้เข็นและรถประคองเดินมาจากรานอุปกรณ์การแพทย ์ คุณย่ากลับแข็งแรงดังเดิมโดยนั่งอยู่ในเกาอี้เข็น 
วันละสองสามชั่วโมง เบนกับแอนจะผลัดกันช่วยฟานทำกายภาพตามท่ีแพทย์แนะนำ เด็กๆ สนุกกับการเข็นคุณ 
ยำไปรอบๆ บาน และละแวกบานในวันที่แจ่มใส เม่ือคุณยำพรอมท่ีจะยืน และเรียนเที่จะใช้ขาของท่านอีกครง 
บิดาจะช่วยท่านยืนในรถประคองเดินที่ทำด้วยโลหะเบา ท่านจะเดินไปขางหนาโดยใช้รถนี้คายันท่านเมื่อขาของ 
ท่านแข็งแรงขึ้น ในท่ีสดท่านไม่ตองใช้รถประคองเดินอีก ใช้แต่ไมเทาเพื่อยันตัวไว้เท่านี้น 

เมื่อคุณยำสามารถเดินไดเองโดยไม่ตองใช้ไมเทา ทุกคนก็?สึกปลื้มปีติ แมกระนี้นครอบครัวเสกเศราเล็ก 
นอยเพราะท่านกลับบานได้แลว คุณยำโอลเซ่นพึ่งตัวเองได้แลว และถึงแมัท่านจะกตัญณูสำหรับความช่วยเหลอ 
ของครอบครัวน้ี แต่ท่านก็มีความสุขท่ีจะได้กลับบานของท่านและกลับไปหาเพ่ือนๆหลายคนในละแวกบานของ 
ท่านเอง 

การสนทนา เขียนบทเรียนอันมีคุณคำบางประการที่ครอบครัวของแอนได้เรียนเจากการดูแลคุณยำไวบนกระดาน 

(อาจเขียนส่ิงต่อไปน้ี: การร่วมมือร่วมใจ ทักษะและขั้นตอนด้านสุขภาพ คุณคำของพรฐานะใ]โรหิต การ 
รับใช้ด้วยความเมตตา การมีวินัยในตนเอง การไม่เห็นแก่ตัว ความเห็นใจ วิธีปรับตัวให้เขากับสภาพแวดลอม 
ใหม่ในบานของพวกเขา) 
• ประสบการณ์น้ีช่วยเตรียมพวกท่านให้ดูแลครอบครัวในอนาคตของท่านเองอยำงไร? 

การสนทนา สภาพการณ์ใดอีกท่ีสามารถเกิดข้ึนในบานซ่ึงตองการทักษะการดูแลสุขภาพ? (การเกิดของทารก ลุบัติเหตุ 
ความเจ็บป่วยเฉียบพลัน การพักฟืนหลังการฝาตัด การดูแลสมาชิกในครอบครัวท่ีทุพพลภาพ ความเจ็บป่วย 
เรื้อรัง) 

เราสามารณรียนเทักษะการลูแออุ[ขภาพเบองตนได 

ขอให้สมาชิกชนเรียนอ่านและทำเคร่ืองหมายท่ีประโยคสุดทายในคำสอนและพันธสัญญา 38:30 "หากเจา 
เตรียมพรอมเจาจะไม่กลัว" 

การเตรียมพรอมเป็นมากกว่าการมีแต่เพียงอุปกรณ์ช่วยยามฉกเฉินและยามเจ็บป่วย มันรวมถึงการรทักษะ 
และขอมูลสำคญท่ีจะช่วยให้เราทำหนาท่ีได้อย่างถูกตอง บางครงการทำส่ิงผิดพลาดในกรณีอุกเฉินเป็นอันตราย 
กว่าการไม่ได้ทำอะไรเลย ในสถานการณ์บางอย่าง การปฏิบัติท่ีถูกตองในทันทีเท่าน้ีนจึงจะสามารถช่วยชืวิตไว้ 
ได้การเรียน!ทักษะบางอย่างเหล่าน้ีจะทำให้เรามีความเช่ือม่ันและมีความสามารถท่ีจะปฏิบัติอย่างฉลาดหากมีความ 
จำเป็นเกิดขึ้น 

• การเตรียมของเราท่ีจะรับมือกับการบาดเจ็บหรอสถานการณ์การดูแลสุขภาพสามารถส่งผลต่อพฤติกรรมของเรา 
เองและการตอบสนองต่อผูป่วยหรอผูได้รับบาดเจ็บอย่างไร? 

รวมแนวความคิดต่อไปนี้ไวในการสนทนา ถาท่านรูสีกส์นเตนหรอเป็นกังวลจนเกินไปผูป่วยหรอผูได้รับ 
บาดเจ็บจะ?สึกถึงความห่วงใยน้ีและจะกังวลไปด้วย ท่านควรแสดงท่าทีที่สงบถาท่านกลัวจงสวดออนวอนในใจ 
พระปิดานนสวรรค์จะทรงช่วยท่านให้อยู่ในความสงบและในท่าทีท่ีวางใจ และจะทรงดลบันดาลให้ท่านทำส่ิง 
ที่ถูกตอง เป็นส่ิงสำคัญท่ีจะได้รับความช่วยเหลอจากบรรดาผูท่ีเว่าจะทำอะไร โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกรณีอุกเฉิน 
สิ่งนี้จะช่วยให้ท่านรักษาท่าทีที่สงบไว้ได้ด้วย 
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พระคัมภีร์ 

การนำเสนอของครู 

การสนทนา 



บทที่ 36 

การดูแลเด็กทารกหรอเด็กวัยคลานอย่างถูกตองเป็นทักษะหนึ่งที่สำคัญเนื่องจากว่าเยาวชนหญิงส่วน1ใหญํจะ 
เป็นพี่เลี้ยงเด็กในครอบครัวของผู้อื่นและของตนเอง พวกเธอจึงควรมีความ!ที่หาได้ง่ายๆ 

• ท่านจำเป็นตองมีความรูเรื่องใดเมื่อดูแลเด็กเล็ก? (บานเลขที่ของบานที่ท่านไปเป็นพี่เลี้ยงเด็ก หมายเลข 
โทรศัพท์หรอบานเลขที่ที ่บิดามารดาของเด็กอยู่ ชื่อแพทย์ประจำของครอบครัวและหมายเลขโทรศัพท์ 
หมายเลขโทรศัพท์ฉกเฉินของเจาหนาที่ฝ่ายพยาบาลและหน่วยดับเพลิง หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ควบคุม 
สารพิษ ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของญาติที่รับผิดชอบหรือเพื่อนหากติดต่อกับบิดามารดาไม่ได้) 

ถึงแมท่านอาจไม่เคยใข้ขอมูลเหล่านี้ การมีข้อมูลนี้ไว้จะช่วยให้ท่านเชื่อมั่นว่าท่านจะปฏิบัติได้อย่างชาญ 
ฉลาดในกรณีอุกเฉิน 

สามัญสำนึกเป็นพ้ืนฐานของการดูแลเด็กทารกส่วนใหญ่ ยกตัวอย่างจงพิจารณาคำถามต่อไปนี: 
• ข้อควรระวังบางประการในการดูแลเด็กทารกคออะไร? เด็กวัยคลาน? 

สนทนาคำตอบของเยาวชนหญิงและเพิ่มเติมข้อควรระวังอื่นๆ อีกเช่น ไม่ปล่อยเด็กทารกไว้เพียงลำพัง 
บนเกัาอหรือบนเตียงนอน หรือในอ่างอาบนา ไม่ปล่อยให้เด็กเล่นที่พื้นสนามโดยไม่ดูแล จับและทำให้เด็ก 
เรอหลังการให้นม 

ถามเยาวชนหญิงว่ามีอะไรอีกบางที่พี่เลี้ยงเด็กควรทราบ 
แบบทดสอบถูกผิด แจกแผ่นทดสอบถูกผิดให้แก่เยาวชนเพื่อทดสอบความรูเกี ่ยวกับการปฐมพยาบาลและเทคนิคการดูแล 

สุขภาพในกรณีฉกเฉิน เยาวชนหญิงจะมีระดับความเข้าใจที่ต่างกันออกไป 
แบบทดสอบถูกผิด 

1. วิธีที่ดีที่สุดในการห้ามเลอดคอใชผาหรือฝ่ามือกดลงไปบนแผล 
2. ภาวะอุกเฉินทางการหายใจเกิดขนเม่ือหยุดหายใจ และผู้เคราะห์รายพูดไม่ได้ ช่วยโดยการผายปอด 
3. อย่าพยายามใชขนตอนที่ท่านไม่รูเพราะท่านอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บมากยิ่งขึ๋น ให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยเหลอเรว 

ที่สุดเท่าที่จะทำได้ 
4. อย่าเคลื่อนย1ยผู้ได้รับบาดเจ็บจนกว่าผู้ช่วยแพทย์จะมาถึง เว้นแต่ว่าผู้เคราะห์รายอยู่ในที่ๆ จะทำให้เกิดลัน 

ตรายมากขน 
5. ถาผู้เคราะห์รายกลนสารเคมีที่เป็นลันตรายหรือสารพิษลงไป โทรศัพท์ไปที่ศูนย์ควบคุมสารพิษหรือโรง-

พยาบาลที่ใกลที่สุดเพื่อขอคำแนะนำก่อนจะทำสิ่งใดลงไป 
6. ไม่ให้อาหารหรือน้ีาแก่ผู้ป่วยท่ีหมดสติ 
7. ระหว่างทำการช่วยชีวิตแบบปากต่อปาก ควรเชิดศรษะของผู้ป่วยขนเพื่อทำให้คางตงตรง ควรเอามือบีบ 

จมูกเบาๆเพื่อฟ้องกันมิให้ลมรั่วออกมาจากรูจมูก 
8. เพื่อฟ้องกันผู้ได้รับบาดเจ็บจากภาวะช็อค เขาควรให้ผู้ป่วยนอนลงและห่มผาให้ถาหนาว 
9. ท่าทีที่เชื่อมั่นและสงบของผู้ให้การปฐมพยาบาลจะทำให้ผู้เคราะห์รายสบายใจและระงับความกลัวลันจะทำให้ 

โอกาสช็ลคมีเพิ่มขื้น 
10. การประคบด้วยความเย็นใชได้กับรอยฟกชาเพื่อลดอาการบวมและเสือดออกใตเนื้อเยื่อ 
11. การใชสายรัดห้ามเสือดเป็นเทคนิคการปฐมพยาบาลที่ไม่ยอมรับกันแลว เว้นแต่ว่าไม่สามารถห้ามเสือดท่ีไหล 

ออกมาอย่างมากโดยวิธีอื่น 
12. ควรลางแผลถลอกเล็กๆ นอยๆ ลันเกิดจากการเสียดสีหรือการถูไถของผิวหนังด้วยสบ่และนื้าเพื่อป้องกันการ 

ติดเชื้อ 
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13. ถาคนๆหน่ึงถูกสารเคมีเขาตาโดยบังเอิญ ลางตาด้วยนาจำนวนมากอย่างรวดเร็ว จุ่มผาขนหนูสะอาดลงใน 
นาเย็นท่ีสะอาด และ?เดนาลงท่ีหัวตาโดยให้ศีรษะของผู้ป่วยตะแคงไปข้างหน่ึงเพ่ือว่านาจะไหลออกมานอก 
ขอบตา ทำขนตอนเหลำนี้เพื่อให้สิ่งระคายเสืองหลุดออกมา 

14. ทุกคนควรเรียนรูที่จะป้องกันตนจากความรอนหรือความเย็นจัด 
15. ไม่เคล่ือนยายผู้ป่วยกระดูกหัก เว้นแต่ว่าจำเป็นจริงๆ 
16. ผู้ที่ได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงที่ศีรษะควรได้รับการเอาใจใส่อย่างดีจากแพทย์ แม'ว่าเขายังเสก 

ตัว และควรได้รับการดูแลอย่างละเอียดรอบคอบเป็นเวลาย่ิสิบส่ีถึงส่ีสิบแปดช่ัวโมงหลังจากน้ีน 
17. ไม่ปล่อยให้เด็กอย่ในรถยนต์ที่ปีดประดูโดยไม่ดูแลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออากาศรอน 
18. วิธีที่ดีที่สุดที่จะดับไฟบนเสื้อผาของคนใดคนหนึ่งคอห่อตัวผู้เคราะห์รายด้วยพรมหรือผาห่ม หรือกล้ิงไป 

บนพ้ืน 
19. พ่านควรจำหรือเก็บหมายเลขโทรศัพท์อุกเฉินในทองที่ของฟานไว้!กลมึอ 
20. เก็บสารเคมีและสารพิษทุกชนิดให้พ้นมือเด็ก 

(Adapted from the Relief Society Courses of Study, 1976-77, pp. 36-66) 
การสนทนา เยาวชนหญิงจะรูได้ว่าคำตอบทั่งหมด ถูกตอง สนทนาคำถามที่พวกเขาไม่แน่ใจให้เยาวชนหญิงนำแผ่น 

ทดสอบกลับไปบานเพื่อใชศึกษาและเป็นข้ออางอิงในภายหนา 

บทสรุป 

การนำเสนอของครู เป็นสิ่งสำคัญที่จะเการปฏิบัติการปฐมพยาบาล และทักษะอื่นๆในการดูแลสขภาพในบาน เราควรเรียน! 
เกี่ยวกับขนตอนใหม่ๆ อยู่เสมอ การเจักขนตอนที่ง่ายๆและถูกตองทำให้การดูแลผู้อื่นง่ายขนและอาจช่วยชีวิต 
เขา1วได้ 

การประอุกต์บทเรืยน 

การนำเสนอของครู 1. ถามสมาชิกชนเรียนว่าพวกเธออยากได้ความรูเพิ่มมากขึนในเรื่องใดต่อไปนี วางแผนการสาธิตในวันอาทิตย์ 
ก.ให้มารดาผู้หนึ่งที่ได้รับการอบรมและเชี่ยวชาญในการดูแลเด็ก หรือให้พยาบาลสาธิตการดูแลเด็กทารก 

เช่น การอาบ,นาและการให้นม 
ข.ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ เช่น หัวหนาหมู่ลูกเสือ อาสาสมัครสภากาชาด แพทย์หรือพยาบาลมาสาธิตการช่วยชีวิต 

แบบปากต่อปาก การผายปลด ให้แก่ผู้ที่กำลังหายใจไม่ออก การใชแรงกดเพื่อห้ามเลือด การปฏิบัติต่อ 
ผู้ที่ช็อค 

2. ให้ผู้ท่ีทรงคุณวุฒิสาธิตทักษะการพยาบาลในบาน เช่น การเปลี่ยนผาปูที่นอนขณะที่ผู้ป่วยอยู่บนเตียง การจับ 
ชีพจรและวัดอุณหภูมิ 

3. ให้ชนเรียนแสดงบทบาทสมมุติถึงวิธีโทรศัพท์ไปที่หน่วยดับเพลิงหรือศูนย์ควบคุมสารพิษเพื่อช่วยเหลือใน 
กรณีอุก!ฉิน การให้รายละเลียดท่ีอยู่ และสภาพทั่วไปของเหตุอุกเฉินอย่างถูกตอง 

4. สนับสนุนให้เยาวชนหญิงลงทะเบียนในหลักสูตรการปฐมพยาบาล การพยาบาลที่บานของสภากาชาด หรือ 
หลักสูตรอ่ืนๆ ที่คลายคลึงกันน 

214 



บทที่ 36 
แบบทดสอบถูกผิด 

1. วิธีที่ดีที่สุดในการห้ามเลือดคอใข้ผ้าหรือฝ่ามือกดลงไปบนแผล 
2. ภาวะอุกเฉินทางการหายใจเกิดขนเมื่อหยุดหายใจ และผ้เคราะห์รายพูดไม่ได้ ช่วยโดยการผายปอด 
3. อย่าพยายามใชขนตอนที่ท่านไม่รูเพราะท่านอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บมากยิ่งขน ให้ผ้เชี่ยวชาญช่วยเหลือเร็ว 

ที่สดเท่าที่จะทำได้ 
4. อย่าเคลื่อนยายผ้ได้รับบาดเจ็บจนกว่าผ้ช่วยแพทย์จะมาถึง เวนแต่ว่าผ้เคราะห์รายอยู่ในที่ๆ จะทำให้เกิดลัน 

ตรายมากขื้น 
5. ถ้าผ้เคราะห์รายกลืนสารเคมีที่เป็นลันตรายหรือสารพิษลงไป โทรศัพท์ไปท่ีถูนย์ควบคุมสารพิษหรือโรง-

พยาบาลที่ใกลที่สุดเพื่อขอคำแนะนำก่อนจะทำสิ่งใดลงไป 
6. ไม่ให้อาหารหรือนาแก่ผู้ป่วยท่ีหมดสติ 
7. ระหว่างทำการช่วยชีวิตแบบปากต่อปาก ควรเชิดศีรษะของผ้ป่วยข้ืนเพ่ือทำให้คางตงตรง ควรเอามือปีบ 

จมูกเบาๆเพื่อ!)องกันมิให้ลมรั่วออกมาจากรูจมูก 
8. เพื่อป้องกันผ้ได้รับบาดเจ็บจากภาวะช็อค เขาควรให้ผ้ป่วยนอนลงและห่มผ้าให้ถ้าหนาว 
9. ท่าทีที่เชื่อมั่นและสงบของผูไห้การปฐมพยาบาลจะทำให้ผ้เคราะห์รายสบายใจและระงับความกลัวลันจะทำให้ 

โอกาสช็อคมีเพิ่มขน 
10. การประคบด้วยความเย็นใชได้กับรอยฟกชาเพื่อลดอาการบวมและเลือดออกใตเนอเยื่อ 
11. การใชสายรัดห้ามเลือดเป็นเทคนิคการปฐมพยาบาลที่ไม่ยอมรับกันแลว เวนแต่ว่าไม่สามารถห้ามเลือดที่ไหล 

ออกมาอย่างมากโดยวิธีอื่น 
12. ควรลางแผลถลอกเล็กๆ นอยๆ ลันเกิดจากการเสียดสีหรือการถูไถของผิวหนังด้วยสน่และนาเพื่อป้องกันการ 

ติดเชื้อ 
13. ถ้าคนๆหนึ่งถูกสารเคมีเข้าตาโดยบังเอิญ ลางตาด้วยน้ีาจำนวนมากอย่างรวดเร็ว จุ่มผ้าขนหนูสะอาดลงใน 

นํ้าเย็นที่สะอาด และ?)ดน้ีาลงท่ีหัวตาโดยให้ศีรษะของผ้ป่วยตะแคงไปข้างหน่ึงเพ่ือว่านาจะไหลออกมานอก 
ขอบตา ทำขนตอนเหส่านี้เพื่อให้สิ่งระคายเสืองหลุดออกมา 

14. ทุกคนควรเรียน!ที่จะป้องกันตนจากความรอนหรือความเย็นจัด 
15. ไม่เคลื่อนยายผ้ป่วยกระดูกหัก เวนแต่ว่าจำเป็นจริงๆ 
16. ผ้ที่ได้รับการกระทบกระเทํอนอย่างรูนแรงที่ศีรษะควรได้รับการเอาใจใส่อย่างดีจากแพทย์ แม'ว่าเขายัง!สึก 

ตัว และควรได้รับการดูแลอย่างละเอียดรอบคอบเป็นเวลาย่ิสิบส่ีถึงส่ีสิบแปดช่ัวโมงหลังจากน้ีน 
17. ไม่ปล่อยให้เด็กอยู่ในรถยนต์ที่ปีดประดูโดยไม่ดูแลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออากาศรอน 
18. วิธีที่ดีที่สุดที่จะดับไฟบนเสื้อผ้าของคนใดคนหนึ่งคอห่อตัวผ้เคราะห์รายด้วยพรมหรือผ้าห่ม หรือกลงไป 

บนพื้น 
19. ท่านควรจำหรือเก็บหมายเลขโทรศัพท์ฉกเฉินในทองที่ของท่านไวไกลมือ 
20. เก็บสารเคมีและสารพิษทุกชนิดให้พนมือเด็ก 

(Adapted from the Relief Society Courses of study, 1976-77, pp. 36-66) 
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การพัฒนาทางสังคม 
และอารมณ์ 



ความสามารถนา ไปสํความสำเร็จ 

วัตอุประสงค์ เยาวชนหญิงแต่ละคนจะรูว่าเธอมีความสามารถอันนำไปสู่ความสำเร็จ 

การเตรียม 1. นำดินสอและกระดาษมาให้เยาวชนหญิงแต่ละคน 
2.มอบหมายเยาวชนหญิงเสนอข้อพระคัมภีร์ เรื่องเล่าหรอข้อความที่ยกมาตามที่ท่านตองการ 

ขอแนะนำ 
สำหรับการ 
ดำเนินบทเรียน 
ข้อความที่ยกมา 

กิจกรรม 

การนำเสนอของครู 

การนำเสนอของครู 

บทนำ 

อ่านข้อความต่อไปนีะ 
"ความอ่อนแอที่ใหญ่หลวงที่สุดประการหนึ่งในบรรดาพวกเราคือ การสูญเสียศรัทธาในตัวเอง จุด 

อ่อนทั่วไปประการหนึ่งของเราคือ การสบประมาทค่าอันมหาศาลของตัวเอง " (L .Tom Perry, "Be the Best 
of Whatever You Are," in Speeches of the Year, 1974 [Provo: Brigham Young University 
Press, 1975], p. 77) 

แจกกระดาษและดินสอแก่เยาวชนหญิงแต่ละคน ให้แต่ละคนเขียนสิ่งที่เขอไม่ชอบเกี่ยวกับตัวเอง สิ่งเหล่า 
นั้เป็นเรื่องเฉพาะสำหรับเธอเท่านั้น เธอไม่จำเป็นตัองบอกให้!ครทราบ จากน้ันให้เยาวชนหญิงขีดฆ่าส่ิงจำเป็น 
ทางวัตลุต่างๆ ที่มีอยู่ในรายการซึ่งเธอโม่สามารถหาชื้อมาไดไนเวลานี้ดวยรายไดที่รอยู่ในปีฉจุบัน จากน้ันให้ 
พวกเธอขีดฆ่าเอกลักษณ์ทางร่างกาย ที่พวกเธอเปลี่ยนแปลงไม่ได (ยกตัวอย่าง เช่น ความสูง สีของตา รูปหนา 
ขนาดของเทา) ให้เยาวชนหญิงมองดูรายการของเธออีกครง พวกเธอจะเห็นว่ามีเหลอเพียงสองสามสิ่งเท่านั้น 
สิ่งเหล่านี้ควรจะรวมเอาคุณสมบัติทางวิญญาณ บุคลิกลักษณะและลักษณะพิเศษจำเพาะของนิสัยส่วนตัวและ 
ลักษณะพิเศษจำเพาะทางร่างกายที่สามารถปรับปรุงให้ดีขื้นไดโดยอาหารและทางตกแต่ง 

ชี้ให้เห็นว่าหลายสิ่งที่เราไม่ชอบเกี่ยวกับตัวเราที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได เม่ือเรายอมรับส่ิงเหล่าน้ีว่าเป็น 
ลักษณะพิเศษที่ไม่มีใครเสมอเหมือนแลวเราจะสามารถนำเวลา พลังงาน และความสนใจของเราไปถูขอบข่าย 
ที่เราสามารถปรับปรุงให้ดีขื้นได้ บทเรียนนี้ม่งไปสู่ขอบข่ายเหล่านั้นที่เราจะสามารถปรับปรุงให้ดีขื้นและเพิ่ม 
ความสามารถลันนำไปสู่ความสำเร็จ 

เราไม่ควรประเมินค,าต้วเราเองตาเกินไป 

ในแต่ละวันเราตัลงเผชิญกับลักษณะพิเศษจำเพาะและคุณสมบัติต่างๆ ของตัวเราเองและของผู้อื่น บ่อยครั้ง 
เราจะตัดสินตัวเราเองจากผู้อื่นที่เราพบเห็น ช่างโชครายที่เรามักจะคิดสิงแต่ความเขมแข็งของพวกเขาและความ 
ล่อนแอของเรา เราปรารถนาให้เราสูงเท่ากับคนอ่ืน ผอมเท่ากับคนอื่น แต่งตัวดีเท่ากับคนอื่น สวยเท่ากับคนอ่ืน 
มีพรสวรรค์เท่ากับคนอื่น ฉลาดเท่ากับคนอื่น มีจิตวิญญาณดีเท่ากับคนอื่น - และสิ่งเหล่านกโลดแล่นอยู่ใน 
ความคิดของเรา แต่ละครั้งที่เรามองตัวเองในขอบเขตจำกัดและด้วยท่าทีที่ไม่สอดคลองกับความเป็น^ง เราได้ 
ทำลายความเชื่อมั่น,ในตนเองและ,ไม่สามารถรับเอาประโยชน์'จากความเข้มแข็งและ1พรสวรรค์ชอง!เรา โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งเราสามารถทำลายวิธีที ่เรามองตัวเองถากล่มเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันของเ^าได้กำหนดมาตรฐานของพวก 

เขาขื้นและเรารสีกว่าเราไม่ได้บรรลุมาตรฐานเหล่านั้น 
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ข้อฅวามที่ยกมา อ่านข้อความที่ยกมาต่อไปนี้: 

การสนทนา 

ข้อความที่ยกมา 

การสนทนา 
ข้อฅ'วาม-ที่ยกมา 

"เราไม่ได้ทำให้การมองภาพพจน์แบบต้ืนๆ ของตนเอง [ดีขื้นได้] เม่ือเราปล่อยให้ผู้อ่ืนกำหนดมาตรฐานให้ 
ตัวเรา และเมื่อเราทำตามแรงผลักดันกลุ่มจนเป็นนิสัยไป คนหนุ่มสาวมักจะขนอยู่กับภาพพจน์ของผู้อ่ืนมาททว่า 
ของตัวเองบ่อยเกินไป" (James E. Faust, in Conference Report, Apr. 1981, p. 8; or Ensign, May 
1981, p. 9) 

ขอให้เยไวชาiหญิงพิจารณารายชื่อสิ่งที่พวกเขอไม่ชอบเกี่ยวกันตัวเอง 
• ทำไมบางครงเราจึงเอาความอ่อนแอของเรามาพูดจนเกินความเป็นจริง? 
• การประเมนคำตัวตนเองตาเกินไปสามารถปิดกนพรสวรรค์ของเรา กิจกรรมศาสนาจักรฯ และโอกาสในการ 

เป็น ผู้นำ,ของเราอย่าง'ไร? 

อ่านข้อความที่ยกมาต่อไปนี้จากเอ็ลเดอรมารวน เจ. แอชตัน: 
"ครูท่ีฉลาดและประขานสมาคมสงเคราะห์สเตคคนหน่ึง...ฉายภาพขนาดใหญ่บนจอ เป็นภาพของเดกชายที่มี 

ดวงตาสดใส ผมยุ่งเหยิงสกปรก เลามอกอดอก และครุ่นคิดอย่างหนัก มีคำอขิบายภาพอ่านได้ว่า 'ผมรูว่าผมเป็น 
บุคคลสำคัญเพราะพระผู้เป็นเจามิได้สรางขยะ' โปรดให้ข้าพเจาพูดซา 'ผม!ว่าผมเป็นบุคคลสำคัญเพราะพระผู้ 
เป็นเจามิได้สรางขยะ'.... 

"ในทุกก้าวของชีวิตมนุษย์ทุกคนตองการความช่วยเหลอในการสรางความเคารพนับถือตัวเองและการพงพา 
ตัวเอง...กาพพจน์ของบุคคลเกี่ยวกับตัวเขาเองไม่มีอะไรมากกว่าหรอน์อยกว่าสิ่งที่เขาได้เรียนรูโดยผ่านท)ง 
ประสบการณ์ของเขาและปฎิสัมพันข์กับผู้อื่น เป็นการสมควรที่จะกล่าวถึงคนบางคนที่ได้ช่วยเหลอเดึ่กชาย 
ที่มีแบบฉบับคนหนึ่งพัฒนาบุคลิกลักษณะเฉพาะตัวของเขา คนบางคนน้ีนอาจจะเป็นมารดา ครูปฐมวัย เพื้อน 
บานหรอแมแต่เพลงดังเช่น 'ฉันลูกพระผู้เป็นเจา' ก็ได้ทำให้เด็กชายตัวน้อยๆ ผู้นี้รู'ว่าเขาเป็นบุคคลสำคัญ เขา!ว่า 
เขาไม่ใช่เศษขยะ เขา!ว่าเขามีทางที่จะดำรงอยู่ได้ เขา!ว่าเขาเป็นมนุษย์ท่ีพระบิดาบนสวรรค์ทรงรัก" (in Con-
ference Report, Oct. 1981, p. 125; or Ensign, Nov. 1981, p. 89) 
• เราวางภาพพจน์ของตัวเราไวับนอะไร? 

เอ็ลเดอร์แอชตันชี้ให้เห็นว่าภาพพจน์ของบุคคลคนหนึ่งเกี่ยวกับตัวเขาเองมีพื้นฐานอยู่บนประสบการณ์ของ 
เขาเช่นเดียวกับปฎิสัมพันข์ที่เขามีกับผู้อื่น ทงโดยสิ่งที่เรามองเห็นตัวเองเป็นอยู่และโดยสิ่งที่ผู้อื่นพูดถึงเรา 
สามารถมีผลต่อความเชื่อมั่นในตัวเองของเรา 

เมื่อฟานอ่านข้อความต่อไปนี จงให้เยาวชนหญิงฟิงวิขีใหม่ที่มีพลังมากกว่าในการประเมินภาพพจน์ของ 
ตนเอง 

"คุณคำของศรัทขาในพระผู้เป็นเจาและความประพฤติที่ดีงาม...มักจะถูกปฏิเสขโดยคนจำนวนมากว่าไรคำ 
สิ่งนี้เป็นเสันทางกำหนดความฟายแพ้เพราะมันไม่ได้ไห้ความสนใจต่อความสำคัญลันทรงอำนาจยิ่งเกี่ยวกับ 
(สิ่งที่อยู่ในจิตสำนึก) แต่วัดไม่ได้ ยกตัวอย่างข้าพเจารักภรรยาและครอบครัวของข้าพเจา และข้าพเจา!สึกถึง 
ความรักของพวกเขาที่มีต่อข้าพเจา ท่านไม่สามารถวัดได้ว่าความ!สึกรักของพวกเราที่มีต่อกันลึกซงเพียงใด 
แต่ทว่าความรักเป็นอยู่จริงสำหรับเรา ความเจ็บปวดก็เป็นสิ่งที่ยากจะวัดได้ แต่มันเป็นจริงเช่นเดียวกันกับศรัทขา 
ที่แท่'จริงของเราในพระผู้เป็นเจา เราสามารถ!ถึงการทรงพระชนม์อยู่ของพระองค์โดยไม่สามารถวัดปริมาณของ 
มันได้ พอลกล่าวว่า 'พระวิญญาณน้ีนเป็นพยานร์วมกับวิญญาณจิตของเราทังหลายว่า เราทังหลายเป็นบุตรของ 
พระเจา'" [โรม 8:16] (James E. Faust, in Conference Report, Apr. 1981, p. 9; or Ensign, May 
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1981, pp. 9-10) 

ขอให้เยาวชนหญิงคิดถึงสิ่งที่เอ็ลเดอร์เฟาสต์ พูดไวัเกี่ยวกับสิ่งที่ยากแก์การวัดเกี่ยวกับตัวเราเอง เขยน 
สิ่งเหล่านี้นบนกระดาน 
• อะไรเป็นอิทธิพลบางอย่างที่ส่งผลถึงความ!สีกที่เรามีต่อตัวเอง? สิ่งนีอาจรวมถึง-
1. ความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติแห่งสวรรค์ของเราในฐานะลูกของพระผู้เป็นเจา 
2. วิธีที่บิดามารดาพูดกับเรา 
3. วิธีที่เพื่อนๆ ที่เราวางใจปฏิบัติต่อเรา 
4. วิธีที่ครูเข้าใจการบานของเรา 
5. ความสำเร็จและความลมเหลวที่เราประสบ 

การสนทนา เอลีเนอร์ รูสเวลต์เป็นบุคคลที่น่าจดจำเพราะการมองการณ์ไกลของเขอ เมื่อเขลกล่าวว่า "ไม่มีใครสามารถ 
ข้อความที่ยกมา ทำให้ท่าน!สึกด้อยได้หากท่านไม่เห็นชอบด้วย" ("Points to Ponder, "Reader's Digest, Feb. 1963, p.261) 

• เหตุใดบางครงเราจึงยอมให้ผู้อื่นทำให้เรา!สึกด้อย? (เพราะเราพรอมที่จะเชื่อในสิ่งเลวที่สุดเกี่ยวกับตัวเรา 
บ่อยๆ และไม่จดจำความเข้มแข็งและศักยภาพของเรา เพราะเรากังวลมากเกินไปกับความคิดเห็นของผู้อื่น) 
• ท่านสามารถรักษาตนให้พ้นจากการประเมินคำตัวเองตาเกินไปได้อย่างไร? 

ถาเยาวชนหญิงตอบคำถามน้ีไม่ได้ ขอให้พวกเขลใคร่ครวญคำถามน้ีช่ัวครู่ บทเรียนที่เหลอจะมีคำแนะนำชง 
จะช่วยเขอตอบคำถามนี้ 

ท'ศนคติของเราเกึ่ยวกับตัวเราช่วยให้เราประสบผรเสำเร็จ 

ชี้ให้เห็นว่าเราทุกคนไม่ได้มีพรสวรรค์ ความสามารถ หรือศักยภาพเหมือนกัน ทว่าเราแต่ละคนมีบางส่ิงท่ี 
สามารถทำได้เป็นอย่างสี เราจำเป็นตองหาเอกลักษณ์ของตัวเอง และฝากความหวังไวักับส่ิงน้ีน เราจำเป็นตองมี 
ความเช่ือม่ันในตัวเองมากพอท่ีเราจะสามารถปรับปรุงให้ดขน เราเร่ิมได้โดยการคิดว่าเราสามารถประสบผลสำเร็จ 

"ความนึกคิดมีความเกี่ยวข้องอย่างมากกับวิธีที่เราดำรงชีวิต ไม่ว่าเราจะกระสือรือรนหรือทอแพ้ ไม่ว่าเราจะ 
ชื่นชมกับความสำเร็จหรือประสบกับความลมเหลว ไม่ว่าเราจะชื่นชมกับความเป็นอยู่ทางวิญญาณหรือทนทุกข์ 
จากการสูญเสียความเป็นอยู่ทางวิญญาณ ไม่ว่าเราจะเช่ือฟิงหรือไม่เช่ือหัเงกฎของพระผู้เป็นเจา และข้าพเจาเชื่อ 
ในอืกหลายๆ ประเด็น นักพฤติกรรมสมัยใหม่บางคนบ่งชี้ว่ากระบวนความคิดของมนุษย์เหมือนกับการทำงาน 
ของคอมพิวเตอร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความคิดระดับจิตสำนึกและจิตไต่'สำนึก สิ่งที่เราใส่เข้าไปในกระบวนการนี้น 
ตองเกี่ยวข้องอย่างมากกับสิ่งที่ออกมาไนรูปแบบของทัศนคติ อารมณ์ และพฤติกรรม" (Dean L. Larsen, 
"Thoughts about Thoughts," Speeches of the Year.; 1976 [Provo: Brigham Young University 
Press, 1977] p. 116) 

• ชีวิตของท่านจะแตกต่างออกไปอย่างไรหากท่านเสือกคิดแต่สิ่งที่สีเกี่ยวกับตัวท่านเองตลอดเวลา? 
• เราจะใส่ความคิดที่สีเข้าไปในสามัญสำนึกของเราได้อย่างไร? 

ค์นหาเทคนิคที่เป็นไปได้ ตัวอย่างเช่น การพูดถึงสิ่งที่สีของตัวเอง การสนับสนุนตัวเองด้วยคำชีแนะใน 
ทางบวกเช่น "คุณสามารถทำได้!" 
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การสนทนา 

การสนทนา 

การสนทนา 

การน่าเสนอของคร 

การสนทนา 

กรพีศึกษา 1 

มารดาของชินดี้กำลังรีบเตรียมอาหารเย็นไวบนโตะ ซึ่งขณะนั้นเป็นเวลาประมาณ 6 โมงเย็น เพราะเธอมี 
ประชุม 1 ทุ่มครึ่ง ซินดกำลังคิดสิงสิ่งที่ตองทำที่โรงเรียนในวันรุ่งขื้นขณะที่เธอวางจานและชุดรับประทานอาหาร 
และชอนสัอมไวไนแต่ละท่ี เสียงมารดาดังมาจากห้องครัว "เร็วเข้า ซินตี้ อย่าง'ชาน'ทซิลูก" ในระยะน้ีไดยนฅน 
บอกว่าเธอเป็นคนชาประมาณสองสามครง และเธอเริ่มเชื่อ "ดิฉันคิดว่าตนเองเป็นคนชา" เธอคิด 

• ซินดี้สามารถเปลี่ยนการตอบสนองในทางลบของเธอเป็นการตอบสนองในทางบวกมากขื้นไดอย่างไร? 
กรพีศึกษา 2 

ชูเริ่มเรียนไวโอลินจากเพื่อนบานคนหนึ่งซึ่งเป็นครู เธอรูสิกว่าเธอถอไวโอลินกับคันชักไม่ถนัด และเธอ 
บอกครูว่าเธอคงทำได้ไม่ดีนัก ครูรับรองกับเธอว่าหากเธอสิกฝนเธอจะเริ่มรูสีกว่ามันง่ายมากขื้น แต่ชูรูสึกว่าเธอ 
คงไม่สามารถเรียนรูมันได้แน่ อีกไม่นานเธอก็หยุดไม่สิกฝนมันอีกเลย 

• ครูของชูมีปฏิกิริยาอย่างไรเมื่อชูมาเรียนกับเธออีก? 
• ปฏิกิริยาดังกล่าวนจะยนยันคำสันนิษฐานของชูหรอไม่ว่าเธอเรียนรูที่จะเล,นไม่ได้? 
• ปิญหาที่แทจริงของชูคืออะไร - ไม่มีความสามารถด้านดนตรี หรือ เธอมีทัศนคติในทางลบเกี่ยวกับตัวเอง? 
• ชูได้วัดตัวเองจากผลของการเรียนไวโอลินของเธอโดยวิธีใด? 
กรพีศึกษา 3 

เบ็คกืทำงานตลอดทงคืนเพ่ือเตรียมสุนทรพจน่'สำหรับโรงเรียน เมื่อเธออานให้มารดาฟิงในเชาวันรุ่งขนก่อน 
ไปโรงเรียน เธอพูดว่า 'หนูคิดว่ามันเป็นสุนทรพจน์ท่ีดีมาก คุณแม่ว่าอย่างนั้นไม๊ฅะ?" มารดาของเธอตอบว่า 
มันเป็นสุนทรพจน์ที่ดีจริงๆ เพราะเธอใชเวลามากในการเตรียม 

• โดยการเห็นชอบของมารดา ทัศนคติของเบ็คกี้จะมีผลต่อการนำเสนอที่โรงเรียนของเธออย่างไร? 
• อะไรจะเกิดขนถ้าเธอไม่ได้ใชเวลาเตรียมสุนทรพจน์? เธอจะรูสีกอย่างไรกับตัวเอง? 

อธิบายว่าองค์ประกอบมากมายมีผลต่อความเชื่อมั่นในตัวของเรา แต่ส่ิงหน่ึงท่ีสำคัญท่ีสุดคือทัศนคติของ 
เราเอง เรามีความรับผิดชอบ เราสามารถเสือกท่ีจะยอมให้ความคิดในทางลบมีชัยเหนือเรา หรือเราสามารถเสือก 
ความคิดในทางบวกซ่ึงจะช่วยให้เราประสบผลสำเร็จ เรารูว่าเราเป็นลูกทางวิญญาณของพระบิดาและพระมารดา 
แห่งสวรรค์ และว่าความสามารถของเราที่จะเติบโตในทุกๆ ด้านไม่มีขีดจำกัด เราสามารถทำให้ภาพลักษณ์สํวน 
ตัวของเราดีขนได้ หากเราเสือกท่ีจะพัฒนาพรสวรรค์และความรูของเรา และเพิ่มความห่วงใยและความรักของ 
เราสำหรับผู้อ่ืน 

เราแต่ละคนเกิดมาเพื่อประสบผลสำเร็จ และเราควรคิดในทางบวก ใชมาตราวัดของสวรรค์ประเมินตัว 
เราเอง ดังข้อความที่ยกมาต่อไปนี้ชี้แนะว่า: 

"การมองขนไปคนหาความบริสุทธิจะเพิ่มเกียรติในตนเอง เช่นเดียวกับตันไมใหญ์ เราควรข้ืนไปให้ถึง 
เพื่อเห็นแสงสว่าง....ข้าพเจาเห็นเกียรติของมบุษย่'และคุณคำในตัวเองปรากฏออกมาอย่างมีความหมายยิ่งในชีวิต 
ของผู้ท่ีถลมท่ีสุด ในชีวิตของคนยากจน เช่นเดียวกับในชีวิตของผู้มีการศึกษาตามมหาวิทยาลัยและของผู้มีความ 
มังคัง" (James E. Faust, in Conference Report, Apr. 1981, p.9; or Ensign5 May 1981, p.10) 
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กรณีศึกษาต่อไปนีแสดงให้เห็นว่าความคิดของเราสามารถมีอิทธิพลต่อความสามารถของเราอันนำไปสู่ความ 
สำเร็จ 

บทที่ 36 



บทรจุป 

อธิบายว่ามีหลายครงที่เราทุกคนเสีกว่าตนสำคัญน้อยกว่าคนอื่น เราตองเปรียบตัวเรากับส่ิงท่ีดีท่ีสุดของ 
เราเองและพยายามปรับปรุงตามความสามารถของเราเอง การทาทายท่ีย่ิงใหณูท่ีสุดประการหน่ึงคอการเอาชนะ 
ความ!สีกที่ว่าเราไม่ใช่คนสำคัญ ชีวิตของเรามีจุดประสงค์ เราเกิดมาเพ่ือประสบผลสำเร็จและกลับเป็นเหมือน 
พระผู้เป็นเจา 

การประยุกตบทเรยน 

1.เกหัดรับคำยกย่องสรรเสริญโดยกล่าวคำง่ายๆ "ขอบคุณ" อย่าใช้คำพูดในทางลบเช่น "โอ มันเป็นเพียง 
ชุดเก่าๆ" หรอ "ดิฉันรองเพลงไม่ได" หรือ "ผมของดิฉันไม่สวยเลยจริงๆ " การยอมรับคำยกย่องสรรเสริญ 
ไม่ใช่การยโสโอหัง 

2. ดูรายการที่ได้ทำไวัเมื่อเริ่มบทเรียน เสือกหน่ึงขอท่ีสามารถเปล่ียนแปลงได้ และเร่ิมตนปรับปรุงคุณสมบัติส่วน 
ตัวขอนี้ 
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วัตลุประสงค์ เยาวชนหญิงแต่ละคนจะมีความกลาที่จะยอมรับโอกาสเพื่อปรับปรุงชีวิตของเธอ 

การเตรียม 

หมายเหตส่า-หริบคร 

1. รูปภาพ 19 เอสเธอร์อย่ทายเล่ม 
2. เตรียมแฝนขอความท่ีเขียน โยชูวา 1:9 ไวั 
3. เตรียมกระกาษที่เขียนหัวข้อการสนทนาไว 
4. เตรียมเล่า) รื่องส่วนตัวเกี่ยวกับความกล้าของท่านที่จะลองสิ่งใหม่ๆ 
5. มอบหมายเยาวชนหญิงเสนอเร่ืองเล่า ข้อพระคัมภีร์ หรอข้อความท่ียกมาตามท่ีท่านตัองการ 

บทเรียนน้ีม่งไปท่ีความกล้าท่ีจะลองส่ิงใหม่ๆ และส่ิงท่ียกระดับจิตใจเช่นเดียวกับความกลาท่ีจะลองต่อไใเ 
แม่ไนสถานการณ์ท่ียุ่งยาก จงแน่ใจว่าเยาวชนหญิงไม่สับสนระหว่างความกลาน้ีกับความกลาท่ีจะทำส่ิงซ่ึงไม่ชอบ 
ธรรมและมทะล 

ขอแนะน0ไ 
สำหรับการ 
ด0ไเนินบทเรียน 

การสนทนา 

ตองใชความกลาที่จะอองสิ่งใหม่ๆ และสิ่งที่ยกระดับจิตใจ 

ขอใหัเยาวชนหญิงคิดถงครงหน่ึงเม่ือพวกเธอลองส่ิงใหม่และมันคุมคำ เช่น การเป็นผู้พูด เข้ารับการคัด 
เลอกสำหรับกิจกรรมหรออบรม ลองกีฬาชนิดใหม่ หรอเรียนรูทักษะใหม่ ขอใหัพวกเธอแน่งปีนความเสกเกี่ยว 
กับประสบการณ์นี้น จากน้ีนอธิบายว่ามันต้องใชความกล้าท่ีจะลองส่ิงใหม่ๆ และสิ่งที่ยกระดับจิตใจ 

ขณะท่ีท่านสนทนาความรูสิกของเยาวชนหญิงเก่ียวกับประสบการณ์ของพวกเธอ ดึงแนวความคิดต่อไปนี้ 
ออกมา: 

1. ผู้คนส่วนใหญ่เสกกลัวเมื่อพวกเขาพบกับประสบการณ์ใหม่ๆ 
2. เป็นเรื่องปกติที่จะรูสิกวิตกกังวลและหวาดหวั่นต่อการลองสิ่งใหม่ 
3. เราต้องไม่ปล่อยใหัความกลัวหยุดเราจากการลองสิ่งที่จะเพิ่มพลังและปรับปรุงชีวิตของเรา 
• ความกลัวอะไรบางที่อาจจะขัดขวางเราจากการลองสิ่งใหม่? 

ขณะที่เยาวชนหญิงแบ่งปีนแนวความคิดของพวกเธอ ถึงประเด็นที่ว่าผู้คนส่วนใหญ่กลัวเป็นคนที่แตกต่าง 
จากคนอ่ืน หรอกลัวถูกหัวเราะเยาะ ถาพวกเขาล่มเหลวจากการลองส่ิงใหม่ ม่อยครงความกลัวเหล่านี้จะขัดขวาง 
ผู้คนในการพยายามทำกิจกรรมหรีอทักษะใหม่ๆ 

พูดถึงความหมายของคำว่า ความกลา ช่วยเยาวชนหญิงเข้าใจว่า ความกลาใหัพลังแก่เราที่จะลอง ถาเรา 
กลัวท่ีจะลองส่ิงใหม่และส่ิงท่ียกระดับจิตใจเรา เราอาจหยุดความเจริญกัาวหน้า และ!เดกนตนเองจากประสบ-
การณ์ที่จะเพิ่มพลังและแฝขยายชีวิตของเรา เมื่อเราใชความกลากับศรัทธาเพื่อจุดประสงค์ที่ชอบธรรม มันจะ 
เป็นเครื่องมือที่ใหญ่ยิ่งที่สุดอย่างหนึ่งที่เรามีเพื่อช่วยปรับปรุงชีวิตของเรา 

• อะไรคอสิ่งที่คุมคำที่ทานต้องกล้าที่จะทำ? 
ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำบางประการ: การเป็นผู้พูด การเร่ิมต้นการสนทนากับคนใหม่ การสวดออนวอนต่อหน้า 
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กล้าที่จะลอง บทที่ 

การน่าเสนอของครู 



กลุ่มคน การเข้าร่วมกิจกรรมท่ีโรงเรียน การกล่าวคำยกย่องสรรเสริญ การแนะนำพระกิตติคุณให้แก่เพื่อน การ 
เรียน!กีฬาชนิดใหม่ การยอมรับเม่ือทำผิดและเสียใจและการสมัครงาน 

กๆรน0ไเสนอของครู ชี้ให้เห็นว่าบางครงเราแต่ละคนจะรูสีกกลัวและหวาดหวั่น แต่ถึงกระ14นเราจะกลับเข้มแข็งข้ืนและเตรียม 
ตัวดีขนสำหรับการทาทายที่ใหญ่ยิ่งขน เม่ือเราไม่ปล่อยให้ความกลัวควบคุมความปรารถนาท่ีจะปรับปรงชีวิตของ 
เราเรามีแหล่งสนับสบุนท่ีดีเย่ียม เพื่อช่วยเราเอาชนะความกลัวและให้พลังแก่เราที่จะลองสิ่งใหม่และสิ่งที่ยกระดับ 
จิตใจ 

แผ่นข้อความพระคัมภีร์ แสดงแผ่นข้อความของ โยชูวา 1:9 ให้เยาวชนหญิงอ่านและจำ เนนว่าพระเจาจะทรงสนับสนุนเราและ 
ประทานพลังให้แก่เราเมื่อเราแสวงหาความช่วยเหลอจากพระองค์ขณะที่เราพยายามอย่างสุดความสามารถที่^ะ 
ทำสิ่งดี 

กิจกรรม ให้เยาวชนหญิงแต่ละคนเลอกกระดาษหนึ่งแผ่นที่ท่านไดเตรียมไว ซึ่งมีหัวข้อการสนทนาต่อไปนี้เขียนไว 
ให้เธออ่านให้ช้ีนเรียนฟ้ง และบอกว่าคำแนะนำแต่ละข้อนี้สามารถช่วยคนๆ หน่ึง มีความกลาที่จะลองอย่างไร 
ท่านอาจตองการเพิ่มเติมความคิดของเธอโดยดึงเอาเนื้อหาเพิ่มเติมของหัวข้อนนออกมา เม่ือท่านรูสีกว่าจำเป็น 

จงเตรียม (ตัดสินใจเกี่ยวกับมาตรฐานและคุณค่าก่อนที่ภาวะวิกฤตจะมาถึง สิ่งนี้จะช่วยให้ท่านคิดไตอย่าง 
ชัดเจนมากขี้น และให้ความกลัาแก่ท่านที่จะปฏิบัติอย่างถูกตอง จงเตรียมท่ีจะยืนหยัดอยู่ในการตัดสินใจของ 
ท่านแมจะมีความกดดันและอารมณ์) 

จงว่านอนสอนง่าย (จงเต็มใจที่จะฟิงและเรียนรู ตรวจดและวิเคราะห์สถานการณ์อย่างมีเป้าหมายเท่าท่ีท่าน 
สามารถทำได้ก่อนท่ีจะลอง จงระวังความด้ือรนและความหย่ิงจองหองแบบผิดๆ ฟิงพระวิญญาณเพื่อการทรงนำ) 

รทัศนคติที่ด (เจักและรูสีกถึงคุณค่าของตัวทานเองในฐานะลูกของพระผูเปีนเจา จำไวว่าท่านถูกส่งมาที่นี่ 
เพ่ือประสบผลสำเร็จ ท่านมีพรสวรรค์และความสามารถซึ่งจะเติบโตเข้มแข็งขนเมื่อท่านใชมัน) 

สวดออนวอน (การสวดออนวอนเปีนแหล่งของพลังซ่ึงสามารถให้ความกลัาท่ีจะลองและท่ีจะเอาชนะความ 
กลัวแก่ท่าน พระวิญญาณบริสุทธจะช่วยนำทางท่านและทำให้ท่านเข้มแข็ง) 

ป็ความเชื่อมั่น (ระลึกอยู่เสมอว่าท่านมีทรัพยากรมากมายที่จะช่วยเหลอท่านเมื่อท่านลองสิ่งใหม่ ท่านมี 
สมองท่ีจะคิดหาเหตุผล มีครอบครัว ผูนำศาสนาจักรฯ ครู เพื่อน และพระคัมภีร์เปีนที่พึ่ง) 

ทำใหดีที่ล[ด (ทงหมดท่ีเรียกรองจากท่านในการลองส่ิงใหม่คอทำให้ดีท่ีสุด อย่ากลัวท่ีจะลมเหลว เพราะ 
การลองจะทำให้ท่านดีขนแมว่าผลของมันจะไม่สมบูรณ์ดังที่ท่านปรารถนา) 

เราไดรับความเขมแข็งส่วนบุคดอเมื่อเราเผชิญโอกาสใหม่ๆ อย่างกอาหาญ 

เร่ืองเล่าจากพระคัมภีร์ ชี้ให้เห็นว่าพระคัมภีร์เล่าถึงบุคคลจำนวนมากที่เผชิญโอกาสแห่งการทาทายใหม่ๆ อย่างกลาหาญ เน่ืองจาก 
ความกลาของพวกเขา ชีวิตของพวกเขาจึงถูกทำให้แข็งแกร่งขนและได้รับพร เอสเธอร์เปีนหญิงสาวสวยชาว 
ฮีบรูเธอแต่งงานกับกษัตริย์แห่งเปอร์เซีย หัวหนาขนนางชี้นผูไหญ่ของกษัตริย์เกลียดชาวยิว และคิดแผนรายเพื่อ 
ฆ่าผูคนของเลสเธอร์ สิ่งนี้นำความเศราโศกมาสู่เอสเธอร์และผูคนของเธอ โมเดรคัยลุงของเอสเธอร์รูว่าตองทำ 
บางสิ่งเพื่อช่วยพวกเขา เขาจึงไปหาเอสเธอร์เพื่อขอความช่วยเหลอ เขาขอให้เธอพูดกับกษัตริย์และลองชักชวน 
ให้กษัตริย์เปลี่ยนแผนการรายนี้ ในเวลานี้นมีธรรมเนียมว่าบุคคลที่เข้าไปเสืากษัตริย์โดยรได้รับเชิญจะถูกฆ่า 
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พระคัมภีร์ 

การน0ไเสนอของครู 

พระคัมภีร์ 
การนำเสนอของครู 

เอสเธอร์รูไนข้อน้ี ถ้าเธอเข้าแ!าพระองค์และพระองค์ทรงยึ่นพระคฑาออกรับเธอ เธอก็จะสามารถทูลต่อพระองค์ 
ได้ แต่ถ้าพระองค์ทรงช้ีพระคฑาข้ืน มันหมายถึงความตายของเธอ เอสเธอร์ตองตดสินใจว่าเธอจะเสี่ยงชีวิต 
เพื่อลองช่วยชีวิตผู้คนของเธอหรือไม่ 

• อ่านเอสเธอร์ 2ะ5-17;3-4 ร่วมกัน 
• ท่านคิดว่าเอสเธอร์รูสีกอย่างไรเมื่อเธอเผชิญสถานการณ์เช่นนี้? 

เอสเธอร์สํงคำตอบของเธอไปให้โมเดรคัย ให้เยาวชนหญิงอ่านและสนทนาเอสเธอร์ 4:16 

ท่านอาจตองการเล่าว่าเกิดอะไรขนเมื่อกษัตริย์เห็นเอสเธอร์ โดยใชคำพูดของท่านเอง (ดูเอสเธอร์ 5:1-3) 

• เธอเตรียมสำหรับการทดสอบความกลาครังนีอย่างไร? 
• เอสเธอร์เหรือไม่ว่าเธอจะประสบผลสำเร็จหรือลมเหลว? 
• ท่านคิดว่าเอสเธอร์รูสิกอย่างไรหลังจากที่สามารถช่วยผู้คนของเธอได้? 

อธิบายว่าการทดสอบศรัทธาและความกลาทำให้เอสเธอร์เข้มแข็งขื้น เพราะเธอกลาที่จะลอง เธอจึงกลับ 
กลายเป็นสตรีอันเป็นท่ีรักมากท่ีสดคนหน่ึงของอิสราเอล 

หากมีเวลา เล่าเร่ืองของกิเดโอนจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม (ผู้วินิจฉัย 6-8) กิเดโอน 
เป็นชายหน่มที่ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองและคิดว่าตนเป็นคนตาตอยที่สุดในครอบครัวของบิดา วันหนึ่งขณะที่ 
เขากำลังนวดข้าวสาลี เทพองค์หน่ึงมาปรากฏต่อเขา นั่งอย่ใตตนก่อหลวง เทพบอกกิเดโอนว่าพระเจาทรง 
ประสงค์ให้เขาช่วยชีวิตอิสราเอลจากชาวมีเดียนศัตรูของเขา กิเดโอนทูลถามว่าเขาจะทำงานใหญ่ยิ่งเช่นนี้ได้ 
อย่างไร 
ขอให้เยาวชนหญิงเปีดไปท่ีผู้วินิจฉัย 6:16 เพื่อฅนดูว่าพระเจาทรงตอบกิเดโอนอย่างไร 

อธิบายว่ากิเดโอนได้รับพลังในความกลาเพื่อเขาจะสามารถรื้อแท่นบชาพระบาอัลลง ต่อมาไม่นานเขานำชาย 
สามรอยคนต่อสูกับพวกชาวมีเดียน และช่วยปลดปล่อยผู้คนของเขา เหมือนดังท่ีเอสเธอร์ได้ทำ 
• การทดสอบศรัทธาและความกลาเหล่านี้เปลี่ยนกิเดโอนอย่างไร? 

ชี้ให้เห็นว่าพระเจาทรงสัญญากับเราแต่ละคนว่าถ้าเรามีความกลาที่จะทำสิ่งถูกตอง พระองค์จะทรงอย่กับเรา 
และเราจะมีพลังท่ีจะเผชิญการทดสอบและโอกาสต่างๆ ในแต่ละวัน พลังส่วนตัวน้ีสามารถช่วยเราเผชิญความ 
ผิดหวัง และมีความกลาที่จะลองอีก 

บทรจุป 

อ่านข้อความต่อไปนีโดยเอ็ลเดอร์เอฟ. เอนซิโอ บุสเช่: 
ข้อความที่ยกมา "มันตองใชความกลาและคำมั่นสัญญาที่จะทำตามการกระตุนของพระวิญญาณเพราะการกระตุนอาจทำให้เรา 

ตกใจกลัวขณะท่ีนำเราเดินไปตามวิถีทางใหม่ บางครงเป็นทางที่ไม่มีใครเดินมาก่อน วิถีทางของกิโลเมตรที่สอง 
วิถีแห่งการปฏิบัติที่แตกต่างจากวิธีที่ชาวโลกปฏิบัติโดยสิ้นเชิง ยกตัวอย่าง เราอาจถูกกระตุนให้ย้ิมเม่ือมีคน 
ทำให้เราช่นเคอง แสดงความรักเมื่อผู้อื่นเกลียดชังเรา กล่าวขอบคุณเม่ือผู้อ่ืนไม่ทราบว่าจะขอบคุณสำหรับอะไร 
ยอมรับงานท่ีผู้อ่ืนจองหองเกินกว่าจะทำ กล่าวขอโทษเม่ือผู้อ่ืนแก่'ตัวให้ตนเอง ทำทุกสิ่งที่ลูเหมือนโง่เขลา สิ่งซึ่ง 
พระวิญญาณกระตุ้นให้ทำด้วยใจท่ีฟิง ชื่อสัตย์ และชอบธรรม" ("The Only Real Treasure," New Era, Dec. 
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1979, p.5) 

สนทนาสถานการณ์ตำงๆ ที่เอ็ลเดอรบุสเช่กล่าวถึง เพ่ือช่วยเยาวชนหญิงมองเห็นความสำคัญของความกลา 
ในสถานการณ์ที่คลายคลงกันในชีวิตของพวกเธอเอง 

การประยุกต์บทเรยน 

แนะนำให้เยาวชนหญิงสวดออนวลนก่อนลองสิ่งใหม่ กระตุนให้พวกเธอแสวงหากไรนำทาง!! ไกพระ 
วิญญาณบรสุทธเพื่อพบและประสบกับโอกาสใหม่ๆ ชึ่งจะเพิ่มพลังและยกระดับชีวิตของพวกเธอ แนะนำไห้ 
พวกเธอเขียนลงในบันทึกประจำวันถึงความรูสืกก่อนและหลังเมื่อประสบกับโอกาสเหล่านี้ 
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การดำรงชีวิตที่ชอบธรรม 
วัตถุประสงค ์ เยาวชนหญิงแต่ละคนจะเว่าความรูสึกเคารพตนเองเป็นผลที่ตามมาจากการดำรงชีวิตที่ชอบธรรม 

การเตรียม 1. ก่อนเริ่มบทเ1ยน ใส์ดินประมาณหน่ึงชอนชาลงในขวดใส เติมนี้าเกอบเต็มขวด ปีดฝาและเขย่าให้เข้ากัน 
ปลอยทิ้งไ^สบนาทีและเทนี้าออกจนเหลอแต่ตะกอน เติมนี้าลงไปในขวดลีกครงและเขย่า ปล่อยท้ิงไว้สิบนาที 
เท,นาท้ิง ทำกระบวนการนี้ซาสี่ถึงห้าครงจนกว่านาที่อย่เหนือตะกอนจะใส กระบวนการน้ีจะขจัดสารท่ีละลาย 
อยู่ในน้ีาให้หมดไป 

2. มอบหมายเยาวชนหญิงเสนอข้อพระคัมภีร์ เรื่องเล่า หรอข้อความท่ียกมาตามท่ีท่านตองการ 

ขอแนะนำ 
สำหร้บการ 
ด0าเนํนบทเรียน บทนำ 

กิจกรรม ยกขวดนี้าที่รดินซึ่งวางไว้บนโต๊ะมาประมาณสิบถึงสิบห้านาทีแลวขื้นมา นี้าที่อยู่เหนือตะกอนจะใสนอกให้ 
เยาวชนหญิงแ)าดูว่าจะเกิดอะไรขนเม่ือท่านเขย่าขวด นาจะขน จากนนวางขวดลงไว้บนโต๊ะเหมือนเดิม 

พระคัมภีร์ ให้เยาวชนหญิงอ่าน อิสยาห์ 57:20-21 

การน0ไเสนอของครู อธิบายว่าบรรดาผู้ท่ีอย่ใกลมหาสมทร รูว่ไจะเกิดอะไรขนกับนี้าท่ามกลางพายู สิ่งสกปรกและสารอินทรีย์ทุtไ 
ชนิดจะถูกนำขนมาจากห้วงทะเลสีกและถูกคล่ืนโหมซัดทำให้ ''ปลักและส่ิงสกปรก" ลอยขนมาเหนือนา มความ 
ไม่สงบและความสับสนขณะท่ีคล่ืนโหมชัดอย่างแรง 

การสนทนา • อิสยาห์เปรียบ ''ทะเลท่ีกำเริบ เพราะมันน่ิงอยู่ไม่ได'', กับอะไร? เมื่อพระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า ''ไม่มีสันติสุข แก่คน 
อธรรม'" สันติสุขที่พระองค์ตรัสถึงคอสันติสุขแบบใด? (สันติสุขของความคิด จิตสำนึกอันใสสะอาด) ช่วยให้เยาว 
ชนหญิงเข้าใจว่าเมื่อบุคคลทำบาปและไม่กลับใจ เขาจะไม่รความสงบหรอไม่มีสันติสุข ความไม่สงบน้ีทำให้มี 
บางส่ิงเกิดขน สิ่งนนคืออะไร? นำการสนทนาโดยรวมแนวความคิดที่ว่าความรูสิกผิดและขาดความเคารพตนเอง 
คือผลลัพธ์บางประการที่เกิดขื้น 

การน่าเสนอของครู อธิบายว่าการสูญเสียความเคารพนับถึอตนเองอันเกิดจากความชั่วรายเป็นเหมือน ''ทะเลกำเริบ'' ไม่มีสันติ 
สุขในชีวิตของคนชั่วราย 
• ความชั่วรายนำไปสู่ความสูญเสียความเคารพนับถือตนเองอย่างไร? 

การน่าเสนอของคร 

ข้อความที่ยกมา 

การดำรงชวิตที่ชอบธรรมเพิ่มชุนความเคารพตนเอง 

อธิบายว่าบางครงมีการสนทนาถึงความเคารพตนเองในความหมายของสิ่งที่คนๆ หน่ึงสามารถทำได เช่น 
เล่นดนตรี เรียนดีหรือเล่นกีฬาเก่ง มีสิ่งหนึ่งที่ทุกคนสามารถทำได ซึ่งจะพัฒนาและเพิ่มพูนความเคารพตนเอง 
นั่นคือการดำรงชีวิตอย่างชอบธรรม เมื่อคนๆ หน่ึงพยายามท่ีจะดำรงชีวิตท่ีชอบธรรม เขาจะมีความสงบน่ิงในใจ 
ของเขาซึ่งไม่สามารถเกิดขนไดโดยวิธือื่น เขาจะเสกดีเกื่ยวกับตัวเอง ผู้นำคนหนึ่งของศาสนาจักรฯกล่าวดังนี้: 

"ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าจะบีสิ่งใดลื่นอีกที่จะนำมาซึ่งความสุขไดมากกว่าการที่รูว่าเราไดทำและกำลังทำสิ่งที่ต 
และถูกตอง'' (Rex ว. Pinegar," What It Means to Establish a Relationship with Christ," in 
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Speeches of the Year, 1977 [Provo: Brigham Young University Press, 1978], p. 91) 

ข้อความที่ยกมา ผู้นำอีกพ่านหนึ่งของศาสนาจักรฯ กล่าวข้อความที่คลายกันว่า: 

"เม่ือคนหน่ึงทำสงครามบนความอ่อนแอของเขาเอง เขาเข้าร่วมกับสงครามท่ีบริสุทธิทสุดซ่ึงมนุษย์เคยสัรบ 
กับมันมาก่อน รางวัลที่เกิดจากชัยชนะในการต่อเครงนี้คอความอดทนสูงสด ความพึงพอใจสูงสุด และความ 
ละเอียดอ่อนท่ีสุดท่ีมนุษย์เคยประสบมา" (Bryant ร. Himckley, That Ye Might Have Joy [Salt Lake 
City: Bookcraft, 1958], p. 83) 

การสนทนา • การดำรงชีวิตที่ชอบธรรมหมายความถึงเฉพาะการดำรงชีวิตโดยปราศจากการทำบาปใช่หรอไม่? 
บนกระดาน • มันรวมถึงอะไรที่มากยิ่งกว่านี้น? เขียนวิธีบางประการท่ีเราจะดำรงชีวิตอย่างชอบธรรมบนกระดาน 

ตัวอย่างเช่น: การปฏิบัติหลักธรรมพ้ืนฐานของชาวคริสต์เช่น ความซึ่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น คุณธรรม 
ความบริสุทธ ศรัทธา ความซ่ือตรง ความสุภาพ การรับใชผู้อื่น 

ให้เยาวชนหญิงเปีดและอ่านคำสอนและพันธสัญญา 121:45 สนทนาประโยคท่ีว่า "เม่ือนันความม่ันใจของ 
พ่านจะแข็งแกร่งขื้นในการประทํบอยู่ของพระผู้เป็นเจา" ช่วยให้เยาวชนหญิงเข้าใจว่าเมื่อพวกเธอดำรงชีวิตอย่าง 
ชอบธรรม พวกเธอจะมีความรูสีกในคุณคำของตนเอง อันจะสามารถทำให้พวกเธอยืนอยู่ต่อหนาบิดามารดา 
อธิการและพระบิดาบนสวรรค์ของพวกเธอด้วยจิตสำนึกอันใสสะอาด 

การน0าเสนอของครู ดึงความสนใจไปที่ขวดนี้าและดิน และแสดงความคิดเห็นว่าตอนน้ีมันสงบน่ิง สิ่งสกปรกเริ่มไปอยู่ที่ก่นขวด 
และ,น้ีากำลัง1ใส 

การสนทนา สนทนาถึงความสงบนิ่งและผลอันเกิดจากการดำรงชีวิตตามหลักแห่งความชอบธรรมตามที่เขียนไวบน 
กระดาน 

เล่าเรื่องสองเรื่องต่อไปนี้เพื่อช่วยเยาวชนหญิงเข้าใจว่าสันติสุขมาจากการดำรงชีวิตที่ชอบธรรมได้อย่างไร 
เรื่องเล่า แมรี่เป็นบุตรคนโตในบรรดาลูกห้าคน มารดาของเธอมักจะมอบภาระอันหนักให้แก่เธอท่ีจะช่วยดูแลนองๆ 

และคาดหวังให้เธออดทนและรักนองๆ นับตงแต่เธอยังเด็กมาก แมรี่เบื่อมากที่ตองดูแลรับผิดชอบนองชายและ 
นองสาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้เธอมีอายุมากขื้นและมีเพื่อนและกิจกรรมที่ตองทำมาก เธอเริ่มไม่พลใจนอง 
ชายและ,นองสาว และปฏิบัติไม่ดีต่อพวกเขา เธอตะโกนใส่นองๆ และบอกให้พวกเขาออกไป ปล่อยให้เธออยู่ 
ตามลำพังทุกครงท่ีพวกเขามาหาเธอ เธอไม่พูดคุยกับนัองๆ เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของพวกเขา และไม่ยอม 
ให้นองๆ เข้ามาในห้องของเธอ เธอเริ่มไม่ยอมกลับบานหลังจากเลิกเรียน และไปบานเพื่อนแทนเพื่อว่าเธอจะได้ 
ไม่ตองดูแล "พวกเด็กจอมว่น" บางครงเธอสังเกตเห็นนัยนํ'ตาท่ีเศราและอางวัางของนองๆ เม่ือเธอมองดูพวก 
เขาท่ีโตะอาหาร แต่เธอก็ไม่ยอมให้สิ่งนี้นเปลี่ยนวิธีที่เธอปฏิบัติต่อพวกเขา 

เรื่องเล่า แนนซี่รูสืกว่าการทดลองอย่างหนึ่งของชีวิตของเธอคอหญิงแก่ที่อาศัยอยู่ถัดจากนานของเธอ นางสมิธอยู่ 
ลำพังคนเดียวและตองการความช่วยเหลอบ่อยมากสำหรับงานที่บานและสนาม แนนซ่ีไปช่วยเหลอเธอสองสาม 
ครง และทุกครงที่ไปเธอไม่เพียงแต่ตองทำงานบานและงานที่สนามให้เธอเพ่านี้น แต่เธอตองฟิงนางสมิธพูด 
เป็นเวลาหลายชั่วโมง แนนซี่เสีกว่าการไปที่นั่นเสียเวลาเปล่าและเธอน่าจะไปอยู่กับเพื่อนๆ ของเธอมากกว่า 
มารดาของแนนซ่ีขอให้เธอทดลองใหม่ โดยขอให้แนนซ่ีลองแวะไปบานของนางสรธเพียงอาทิตย์ละครงในตอน 
บ่าย และไม่ไปเพียงเพื่อที่จะทำความสะอาดบานเพ่านี้น แต่ตองพีงเธอและพยายามเข้าใจสิ่งที่เธอกำลังพูด มาร 
ดาขอให้แนนซ่ีทำอย่างน้ีเพียงหน่ึงเดือน จากนี้นเธอจะหยุดไม่ไปอีกก็ได้ถาเธอตัองการ แนนซ่ีตัดสินใจท่ีจะลอง 
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บทที่ 36 

ทำตามเพื่อว่ามารดาจะหยุดเซ้าซี้เขอเกี่ยวกับการไปบ้านของนางสมิธ 

สัปดาห์แรก เธอพยายามอย่างหนักเพ่ือฟิงนางสมิธ และเธอพบว่าตนเองรูสีกเสียใจเล็กนัอยสำหรับหญิงชรา 
ผูนี้เมื่อเธอรับเถึงชีวิตที่ยากลำบากของนาง สัปดาห์ต่อมาเมื่อเธอทำความสะอาดและฟิงเธอเริ่มรูว่านางสมิธได 
เรียนรูมากจากประสบการณ์หงหมดของนางและรูว่านางไม่ใช่คนที่น่าเบื่อหน่ายอย่างที่เ^อคิด เมื่อใกลจะสน 
เดอน เธอมิเพยงแต่รสีกรักและซาบซี้งต่อนางสมิธ แต่เธอเสีกว่าเธอรความสำคัญอย่างแหจริงต่อบางคนที่ตอง 
การเธออย่างมาก 

การสนทนา • ท่านคิดว่าหญิงสาวคนใดจะรูสีกรสันติสุขในชีวิตของเธอมากที่สุด? ใครรูสีกกับตนเองดีท่ีสุด? ทำไม? 

• ประโยชนบางประการของการเริ่มดำรงชีวิตที่ชอบธรรมแต่เยาว์วัยคืออะไร? (ท่านสามารถวางรูปแบบนิสัยที่ดี 
ตงแต่อายุยังนอย มีโอกาสมากขื้นสำหรับการเจริญเติบโต การพัฒนา ความเจริญก้าวหนา การเคารพนับถือตน 
เอง มีโอกาสนอยลงที่จะทำความผิดพลาดรายแรงอันจะนำไปสู่การสูญเสียความเคารพตนเอง) 

พระเจาทรงบอกเราว่า "ความช่ัวรายไม่เคย!?เนความธุ[ขเอย,' 

ยกขวดนี้าที่มีดินขนและเขย่าอย่างแรงเพื่อทำให์นี้าขุ่นอีกครง ชี้ให์เหนว่าตรงกันข้าม ความสงบท่ีมาสู่ผู้ท่ี 
เป็นเหมือนแนนซี่ ผู้ซึ่งพยายามที่จะดำรงชีวิตอย่างชอบธรรม ต่างกับผู้ที่ยอมให์ความชั่วรายเข้ามาสู่ชีวิตของเธอ 
ซึ่งเป็นเหมือนกับ "ทะเลกำเริบ" 
อ่านแอลมา 41:10 และกาลาเทีย 6:7 

• เรารูสกลย่างไรเมื่อเราทำผิด? ทำไมจึงรูสกไม่คํอยสบายใจ? ท่านจะบรรยายความรูสีกผิดนี้อย่างไร? เกิด 
อะไรขึ้นกับคุณคำในตนเองของเราเมื่อเรารูสกผิด? มันจะทำให์เกิดความแตกต่างไหมถาเราเข้าใจและรูจักตัว 
เราเอง? 

อธิบายว่าโลกจะทำให์เราเชื่อว่าเราควรขจัดความรูสีกผิดของเราออกไปแทนที่จะขจัดบาปที่ทำให์เรารูสีกผิด 

ชี้ให์เห็นว่าเราทุกคนเกิดมาพรซมกับความรูสึกผิดชอบชั่วดี บ่อยครงเราเรียกความเสีกนี้ว่าสติสัมปชัญญะ 
"เพราะดเถิด ประทานพระวิญญาณของพระคริสต์ให์ทุกคน เพื่อเขาจะรูความดีจากความชั่ว" (โมโรไน 7:16) 
สิ่งนี้สามารถทำให์เรารูเมื่อเราท่าความผิดและกระตุ้นให์เราหันกลับจากความชั่วราย 

จะเกิดอะไรขื้นเมื่อเราเพิกเฉยต่อสติสัมปชัญญะของเราบ่อยเกินไป? (เราจะกลับรูสึกชาลงต่อการกระตุ้น 
ของมัน) 

เอ็ลเดอรเจมส์ อี. เฟ่าสต์ กล่าวว่า: "บางคนอาจรูสีกว่าพวกเขาสามารถดำรงชีวิตตามมาตรฐานใดก็ไดตาม 
ความคิดเพอฝึนของพวกเขา ในสังคมท่ีมีอิสระเสรี อิสระจากศีลธรรม อิสระจากมาตรฐาน คนจำนวนมากจะ 
ดำรงชีวิตอย่โดยเป็นอิสระจากความรูสีกถึงคุณคำในตนเอง ความเคารพนับถือตนเอง และเกียรติของตนเองดวย 
(in Conference Report, Apr. 1981, p. 9; or Ensign, May 1981, p. 9) 

• เหตุใดพระเจาจึงทรงตรัสว่าความชั่วรายไม่เคยเป็นความสุขเลย? เราจะรูสกม่ันคงและสบายใจมากข้ึนในทาง 
ใดเมื่อเรามีมาตรฐานต่างๆ ? 

เมื่อความเคารพในตนเองสูญเนไป มันสามารถเอากรับคนมาใหม่ได 

การสนทนา • เราสามารถเอาความรูสีกถึงคุณคำในตนเอง ความเคารพนับถือตนเองและเกียรติที่สูญเสียไปกลับคืนมาได 

หมายเหตุสำหรับครู 

การสนทนาพระคัมภืร์ 

การนำเสนอของครู 

การสนทนา 

ขอความท่ียกมา 

การสนทนา 
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อย่างไร? 

การนำเสนอของครู อธิบายว่าไม่มีใครในพวกเราเติบโตขนมาโดยมิได้ทำสิ่งที่ผิด เม่ือเราสญเสียความเคารพนับถอตนเองและ 
รูสีกผิด เราสามารถเปล่ียนนิสัยส่วนตัวและพฤติกรรมของเราได้โดยผ่านทางการกลับใจ การได้รับการอภัยจาก 
พระเจาสามารถทำให้เรา?สึกกับตนเองดีขื้นกว่าสิ่งอื่นใด 

บทอโรุป 

อธิบายว่ากลับใจและการให้อภัยตนเองทำให้สันติในใจฟินคืนมาใหม่ และทำให้ "ทะเลกำเริบ" ของบุคคล 
สงบลง ชี้ให้เห็นว่าเราสามารถทำให้นี้าในแกวใสได้ ถาเราพยายามอย่างเต็มท่ีท่ีจะขจัดส่ิงสกปรกท่ียังคงตกคาง 
อยู่ออกไป ความเคารพตนเองของเราจะกลับคืนมาเมื่อเรากลับใจอย่างสมบูรณ์และนำความรูสีกผิดชอบชั่วตี 
ที่ใสสะอาดกลับคืนมา 

การประยุกต์บทเรียน 

ให้เยาวชนหญิงทบทวนการกระทำของพวกเธอ และพิจารณาสิ่งที่พวกเธอจำเป็นตองกลับใจ หรอเปลี่ยน-
แปลง เพื่อจะนำความเคารพตนเองมาส่พวกเธอมากขื้น 
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การจัดการทรัพยากร 
ส่วนบุคคล 



การใช้เวลาอย่างฉลาด 

วัตลุประสงค์ เยาวชนหญิงแต่ละคนจะเข้าใจความสำคัญและประโยชน์ของการใช้เวลาอย่างฉลาด 

การเตรียม 1. นำกระดาษและดินสอมาให้เยาวชนหญิงแต่ละคน 
2. แสดงอุปกรณ์จับเวลาแบบต่างๆ เช่น นาฬิกาทรายหรือนาฬิกาจับเวลาวิ่ง นาฬิกาแขวนแนบต่างๆ นาฬิกาข้อ 

มือที่มีเข็มวินาทีและเครื่องบอกจังหวะดนตรี 
3. รวบรวมอุปกรณ์การสอนต่อไปน้ีตามท่ีบอกไวัในบทเรียน (พ่านอาจตองการสิกใช้อุปกรณ์บทเรียนเหล่านี้ก่อน 

เริ่มชี้นเรียน) 
ก.ขวดปากกวางขนาดเล็กหรือชามเปล่าหนึ่งใบ 
ข.กอนหินจำนวนพอประมาณ (ขนาดเสันผ่าศูนย์กลาง 1 สิง 1 นวครึ่ง) เพื่อใส่ลงไปในขวดปากกวาง 

ขนาดเล็ก 
ค.ทราย ข้าวสาร หรือเกลือประมาณหน่ึงขวด 
ง. นี้าหนึ่งขวด 

4. เตรียมสำเนารายช่ือข้ออางอิงพระคัมภีร์สองแผ่น (ดู "จับเวลาหาข้อพระคัมภีร์") อย่าใส่คำในวงเล็บลงไปด้วย 
5. ทำโปสเตอร์แสดงคำแนะนำของผู้ชำนาญการด้านอัตราประสิทธิภาพตามที่บอกไวไนบทเรียน 
6. มอบหมายเยาวชนหญิงเสนอเร่ืองเล่า ข้อพระคัมภีร์ หรือข้อความท่ียกมาตามท่ีพ่านตองการ 

ขอแนะนำ 
สำหรับการ 
ด0าเนํนบทเรียน บทนำ 
อุปกรณ์การสอน แสดงอุปกรณ์จับเวลาแบบต่างๆ 

ตงอุปกรณ์จับเวลาเช่น นาฬิกาจับเวลาวิ่ง นาฬิกาข้อมือ หรือนาฬิกาปลุกจับเวลาหนึ่งนาทีวางไวัหน์าชัน 
เรียนแม่ดูเหมือนจะใช้เวลานานในการน่ังเฉยๆ ขอให้เยาวชนหญิงนั่งเงียบๆ เป็นเวลาหน่ึงนาที 

การสนทนา • เราอาจจะใช้เวลากี่นาทีในแต่ละวันอย่างฉลาด? ใช้กี่นาทีไปอย่างเสืยเปล่า? 
• เราสามารถทำอะไรได้เสร็จในเวลาสิบถึงสิบห้านาทีเมื่อเราใช้เวลาอย่างฉลาด? 
• พ่านเชื่อหรือไม่ว่าพ่านจะตองรับผิดชอบสำหรับการใช้เวลาของพ่าน? 

หลังจากตลบคำถามเหล่านี้แล่'วบอกให้ทราบว่าทุกคนมีสิ่งหนึ่งเพ่ากัน: ทุกคนมีระยะเวลาที่กำหนดให้ใน 
แต่ละวันเหมือนกัน เยาวชนหญิงแต่ละคนมีความรับผิดชอบต่อเวลาที่เธอได้รับ 

เรามความรับผิดชอบสำหรับการใชทอาของเรา 

จับเวลาคนหา ชี้ให้เห็นว่าพระคัมภีร์สอนเราให้ใช้เวลาอย่างฉลาด แบ่งเยาวชนหญิงออกเป็นสองกล่ม แต่งตงผู้จดบันทึกให้ 
พระคัมภีร์ แก่แต่ละกล่ม มอบดินสอและรายการข้ออางอิงพระคัมภีร์ท่ีเตรียมไวัแก่เธอ 

รพก ารขออพิงพระคัมภีร์ 
1. ม ี {ทลา) สำหรับ {เรื่องราว) ทุกอย่าง (ปีญญาจารย์ 3:1) 
2.(จิตไจของคน) ที่มีสติปิญญาก็เข้าใจ {เวลาและวิธีการ) (ปีญญาจารย์ 8:5) 
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3. เจาจะไม่ปล่อย {เวลา) ไปอย่าง {เกียจคราม) (ค.พ. 60:13) 
4. เขาตองถูก {พิพากษา) เพราะ(การกระm) ของเขา... แม้การกระทำที่ {ร่างกายฝายโลก) ทำไปในวันแห่ง 

{การทดลอง) { 1 นีไฟ่ 15:32) 

หลังจากเร่ิมให้สัญญาณ แต่ละกล่มจะคนหาขออางอิงและผู้จดบันทึกจะเติมคำที่ถูกตองลงในชํองว่าง อย่า 
ใชเวลาเกินกว่าสามนาที ขอให้ผู้จดบันทึกผลัดเปล่ียนกันอ่านข้อความพระคัมภีร์ท่ีสมบูรณ์แลว 

ข้อความที่ยกมา ให้สมาชิกช่ันเรียนคนหน่ึงอ่านข้อความต่อไปน้ีของประธานบริคัม ยัง: 
"เอาละ พี่นองหญิง...เวลาเป็นตนทุนทงหมดที่มีเก็บไว้บนแผ่นดินโลก...หากใชมันอย่างถูกตองเหมาะสม 

มันจะเพิ่มความสบายใจความสะดวกสบายและความพึงพอใจให้แก่ฟาน ขอให้เราพิจารณาสิงส่ิงน้ี และอย่านั่ง 
งอมองอเทาอีกต่อไป เพราะน่ันคือการใชเวลาโดยเปล่าประโยชน์" {Discourses of Brigham Young, sel. 
John A. Widtsoe [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1941 ], p. 214) 

การใชเวอาอยางมประเทธิภาพนำมาซึ่งพรทางโอกแอะทางวิญญาณ 

• เหตุใดเราจึงใชเวลาของเราอย่างไรประสิทธิภาพ? (สนทนาเร่ืองน้ีในรายละเอียด โดยขอให้เยาวชนหญิง 
แบ่งซนตัวอย่างจากชีวิตของพวกเธอเอง หรอชีวิตของผู้อื่น) 

จงแน่ใจว่าไดนำประเด็นต่อไปนี้มาสนทนา 
เหตุผลที่เป็น ไดสำหรับการใชเวลาโดยเปล่าประโยชน. 
1. ไม่วางแผนอย่างลูกตอง 

2. ไม่ดูให้แน่ชัดว่าตองทำส่ิงใดให้เสร็จ และส่ิงใดท่ีสำคัญท่ีสุดท่ีจะทำเป็นอันดับแรก 
3. การผัดวันประกันพรุ่ง 
4. ไม่จัดระบบงานหรอระบบเวลา 

5. ไม่ใชเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีเหมาะสม หรือวิธีท่ีดีท่ีสุดเพ่ือทำให้งานเสร็จ 
6. ใชเวลาที่เหลือไปกับสิ่งที่ไม่สำคัญ 

อธิบายว่าการวางแผน การมอบหมายตามลำดับก่อนหลัง การจัดระบบ การเริ่มต้นและการใชเครื่องมือและ 
วิธีที่เหมาะสมจะสามารถทำให้ชีวิตลมเหลวนอยลงและเกิดผลมากขน การใชเวลาอย่างฉลาดสามารถทำให้คนๆ 
หนึ่งชื่นชมกับพรทางโลกและทางวิญญาณที่ใหญ่ยิ่งขื้นได 

ขอให้เยาวชนหญิงช่วยแก้สถานการณ์ต่อไปนี้ จนกระทั่งทำให้เกิดพรทางโลกและทางวิญญาณแก่หญิงสาว 
แต่ละคนในกรณีศึกษา 
กรปีศึกษา 1 

แอนเป็นประธานชนเรียนเยาวชนหญิงและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่กระตอรือรน กำลังเริ่มเรียนดนตรี 
เธอเป็นลูกสาวคนเดียวของครอบครัว ชีวิตของเธอดูเหมือนจะอยู่ในสภาวะคับขันเสมอกับการบาน กิจกรรมของ 
ศาสนาจักรฯ การ'สืกฝน การประชุม การแต่งตัว และความรับผิดชอบท่ีบาน ดูเหมือนเธอไม่รเวลาอ่านพระ 
คัมภีร์ บางครงก็ง่วงนอนระหว่างกำลังสวดออนวอน และไปการประชุมสายเสมอ 

• แอนจะสามารถชื่นชอบชีวิตที่มีระเบียบมากกว่าชีวิตที่สับสนวุ่นวายไดอย่างไร? (เธอควรใคร่ครวญว่าสิ่งใด 
สำคัญที่สุด จากนี้นก็จัดระเบียบเวลาของเธอเพื่อรวมเอาการสวดออนวอน การศึกษาพระคัมภีร์และส่ิงอ่ืนๆ 
เขาไปดวย) 

การสนทนา 

กรณีศึกษาแลร 
การสนทนา 
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กรณีศึกษา 2 
คริสตินใชเวลาหลายชั่วโมงหลังจากเลิกเรียนดูแลนองชายและนองสาวของเ15อ เธออยากจะมีเวลามากขื้น 

เพื่อพัฒนาทางวิญญาณและเพื่อ'ฝึกฝนทักษะคหกรรม 

• เ ธ อ ส า ม า ร ถ ผ น ว ก ค ว า ม ร ั บ ผ ิ ด ช อ บ ใ น ก า ร ด ู แ ล น อ ง ใ ห ้ เ ข ้ า ก ั บ ก า ร พ ั ฒ น า ท า ง ว ิ ญ ญ า ณ แ ล ะ ค ห ก ร ร ม ไ ด ้ อ ย ่ า ง ไ ร ? 
(เธอสามารถสอนบทเรียนพระกิตติคุณและเพลงกับเด็กๆ พัฒนาแผนและสอนนองสาวให้ทำอาหาร เย็บผา หรือ 
ทำงานบาน อ่านพระคัมภีร์และเรื่องราวจากพระคัมภีร์ให้เด็กๆ ฟิง) 
กรณีศึกษา 3 

ลิสาทำงานมอบหมายที่โบสถ์ของเธอสำเร็จด้วยดี และเป็นนักเรียนที่ด ี เป็นเจาหนัาที่ที่มีประสิทธิภาพ และ 
เป็นลูกสาวที่ช่วยเหสือครอบครัวอย่างมาก เธอใข้เวลาว่างไปกับการฟิงเพลง ว่ายนี้า การครุ่นคิต และฝืนกลาง 
วัน 
• ท่านคิดว่าลิสาใข้เวลาว่างของเธอไปในทางใด? (ดูเหมือนลิสาจะเป็นคนที่ขยันมากและจัดการเวลาของ^อ 
ได้เป็นอย่างดี เราควรรวมเวลาสำหรับการนอน การผ่อนคลาย และการสันทนาการไวไนกำหนดการประจำวัน 
ของเรา เวลาที่ไม่ได้กำหนดการไวัมิได้เป็นเวลาที่สูญเปล่าเสมอไป) 

ข้อความที่ยกมาโดยสังเขป ให้อ่านข้อความที่ยกมาต่อไปนีะ 
"'การย่งอย่กับงาน' ไม่ได้หมายถึงว่าเราใชเวลาอย่างฉลาด ควรมีเวลาสำหรับการพัฒนาทางจิตใจและทาง 

วิญญาณเช่นเดียวกับการผ่อนคลาย เวลาสำหรับการนมัสการ เวลาท่ีจะแสดงความขอบคุณสำหรับความสามารถ 
ของเราที่จะทำงาน คิด สวดออนวอน อ่าน ช่วยเหลอ สืน หัวเราะ วางแผนและเรียน!.... 

"เวลาที่เราใข้สำหรับการเรียน!เกี่ยวกับพระบิดาบนสวรรค์iจะนำพรที่ไม่สามารถเอ่ยออกมาIฟ้น,คำ'พู,ดได้แiกํ 
ชีวิตทงชีวิตของเรา" (John Longden," Time Is of the Essence," Improvement Era, June 1966, 
pp. 511-12) 

การใชทอาอย่างฉอาดจำตองมืการวางแผน 

ขอให้เยาวชนหญิงนับจำนวนกิจกรรมที่พวกเธอตองทำทุกวัน (ไปโรงเรียน รับประทานอาหาร นอนหลับ 
ทำการบานและอื่นๆ) เมื่อแยกแยะกิจกรรมเหล่านี้ออกมาแล่'ว ใส่หินหน่ึงกัอนสำหรับกิจกรรมหน่ึงอย่างลงใน 
ขวดปากกวางหรือชาม (ชามหรือขวดเป็นตัวแทนของเวลายี่สิบสี่ชั่วโมงในหนึ่งวัน) ใส่กอนหินลงไปในขวดให้ 
เต็ม ขอให้เยาวชนหญิงบอกถึงสิ่งที่พวกเธอตองทำอีกในแต่ละวัน (เดินทางไปกลับจากโรงเรียน จัดที่นอน 
แต่งตัว ลาบน้ีา ทำความสะอาดห้อง ดูแลสัตว์เลี้ยง สวดออนวอน ศึกษาพระคัมภีร์ เตรียมเส้ือผา สืกดนตรี 
เข้าร่วมการประชุมของศาสนาจักรฯ และอื่นๆ) เมื่อแยกแยะกิจกรรมอื่นๆ เหล่าน้ีออกมาแล่'ว เติมทราย ข้าว 
สาร หรือเกลอลงในขวดจนกว่ามันจะเต็ม (ทรายเป็นตัวแทนของกิจกรรมเสริมเหล่านี้) ยอมรับว่าชีวิตของเยาว 
ชนหญิงมีอย่เต็มเหมือนกับขวดใบนี ้ จากนี้นเติมนี้าลงไป อธิบายว่าแมไนช่วงหนึ่งวันเต็มๆ จะมีเวลาสำหรับการ 
ครุ่นคิด การพักผ่อนหย่อนใจ และกิจกรรมอื่นๆ ที่ยกระดับจิตใจ (นี้าเป็นตัวแทนของกิจกรรมเหล่านี้ 
พวกเราทุกคนควรพยายามทำให้การใชเวลาของเราสมดุล การทำทุกสิ่งที่เราตองการและปรารถนาให้สำเร็จตองมี 
การวางแผนอย่างรอบคอบ 

"ครงหนึ่งผู้ชำนาญการด้านอัตราประสิทธิภาพคนหนึ่งเข้าไปหาประ^านบริษัทเหล็กกลาขนาดใหญ่แหํงห 

อุปกรณ์การสอน 

เร่ืองเล่า 
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บทท 44 

และเสนอโครงร่างของการบริการอันม่ันคง "ไม่ได้ผล" ประธานตอบ 'ผมไม่ได้จัดการได้ดเท่ากับท่ีผม!ว่าจะทำ 
อย่างไรในเวลานี้ ผมตองการการปฏิบัติไม่ใช่การ!มาก ถาคุณสามารถทำให้mทำในสิ่งที่เรา?ว่าเราควรทำ ผมจะ 
ให้ทุกสิ่งที่คุณขอ, 

'"เอาละครับ, ที่ปรึกษาตอบ 'ผมสามารถให้บางสิ่งแกท่านในเวลาสองสามนาทีเพื่อเพิ่มการทำงานและการ 
ปฏิบัติ'ของท่านห้าสิบเปอร์เชนต์ ขอแรก เขียนงานที่สำคัญที่สุดหกอย่างที่ท่านตองทำในวันพรุ่งนี้ลงในกระดาษ 
เปล่า สอง จัดลำดับความสำคัญของงานเหล่านี้ สาม ดึงกระดาษออกมาก่อนเป็นอันดับแรกในวันพรุ่งนี้เชาและ 
เริ่มทำข้อที่หนึ่งเมื่อท่านทำเสร็จแลว ลงมอดำเนินการขอท่ีสอง และข้อที่สามต่อไปเรื่อยๆ ทำสิ่งนี้จนกว่าเวลา 
หมดอย่ากังวลถาท่านทำเสร็จเพยงสองหรือสามอย่าง หรือแม่'จะเสร็จเพียงอย่างเดียว ท่านจะทำงานที่สำคัญที่สุด 
ต่อไป สี่ใชเวลาห้านาทีสุดทายของแต่ละวันที่ทำงานเพื่อเขียนรายการที ่ "ตองทำ" สำหรับงานในวันถัดไป* 

''ตามรายงานท่ีแจงมา ประธานได้ส่งเงินจำนวน 25,000 เหรียญดอลล่าร่สหรัฐแก่ที่ปรึกษาสำหรับแนวความ 
คิด และ 1,000 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐสำหรับเวลาเย่ียมทุกๆ ยี่สิบห้านาทีที่เสียไป" ( Teacher Development 
Program-In service Service 2, 1971-72, Participant Materials, p. 58) 
แสดงโปสเตอร์รายละเอียดคำแนะนำของผูชำนาญการอัตราประสิทรูภาพ 
คำแนะนำของผูชำนาญการดานอัตราประสิทธิภาพ 

1. เขียนงานที่สำคัญที่สุดที่จะทำลงไป 
2. ใส่หมายเลขตามลำดับความสำคัญ 
3. เริ่มดำเนินการหมายเลขหนึ่งในตอนเชา 
4. เมื่อทำหมายเลขหนึ่งเสร็จแลว ให้ทำหมายเลขสอง และต่อไปเรื่อยๆ 
5. ทุกๆ เย็น ให้ทำรายการท่ีจะใชสำหรับวันต่อไปใหม่ 

• พระบิดาบนสวรรค์ของเราสามารถฐส่วนร่วมในการวางแผนนี้ได้อย่างไร? (ทูลขอความช่วยเหลอจากพระบิตา 
ของเราในการใชเวลาและ1ในการพิจารณาความสำคัญตามลำดับก,ลนหลัง) 

งานเขียน แจกกระดาษเปล่าและดินสอแก่เยาวชนหญิงแต่ละคน ให้เยาวชนหญิงแต่ละคนแบ่งกระดาษออกเป็นสามคอ 
ลัมน ์ เขียนคอลัมน์แรกว่า "ตองทำ" คอลัมน์ท่ีสองเขียนว่า "ควรทำ" และเขียนในคอลัมน์ที่สามว่า "อยากจะทำ" 
บอกให้เยาวชนหญิงเขียนส่ิงท่ีพวกเธอตองทำในวันพรุ่งน้ีใตหัวข้อ "ตองทำ" เขียนสิ่งที่พวกเธอควรจะทำลงใต 
หัวขอ "ควรทำ" และใตหัวข้อ "อยากทำ" ให้เขียนสิ่งที่พวกเธอชอบทำเพื่อทำให้เกิดความเพลิดเพลิน สิ่งเหล่านี้ 
จะคลายกับสิ่งที่บอกไวัในช่วงอุปกรณ์การสอนเกี่ยวกับกอนหิน ทราย และนา ขอให้เยาวชนหญิงเขียนหมาย 
เลขลงหน์าส่ิงท่ีเธอเขียนไว่ไนสองคอลัมน์สุดทายตามลำดับความสำคัญ เพราะพวกเธอสามารถควบคุมกิจกรรม 
เหล่านี้ได้ 

การประยูกต็๋บทเรยน 

ให้เยาวชนหญิงมองไปที่สิ่งสำคัญต่างๆ ที่พวกเธอได้ระบุไว้ และพิจารณาว่าพวกเธอสามารถใชเวลาอย่าง 
รประสิทธิภาพมากขนได้อย่างไร เพ่ือทำให้กิจกรรมท่ีสำคัญท่ีสุดในสองคอลัมน์สุดทายสำเร็จลุล่วง แนะนำให้ 
พวกเธอปฏิบัติตามขนตอนของผูชำนาญการด้านอัตราประสิทธิภาพเป็นเวลาสองลัปดๅห้ จัดเวลาไว้สำหรับ 
พวกเธอที่จะรายงานความสำเร็จในอีกสองสัปดาห์ 
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กระตุนให้เยาวชนหญิงคุกเข่า และเข้าหาพระเจาในการสวดออนวอนทุกๆ เชา พวกเธอสามารถบอกกับ 
พระองค์เก่ียวกับหนาท่ีและความสำคัญก,อนหลังของวันน้ีนๆ ทลขอความช่วยเหลอและการดลใจในการปฏิบัติ 
และจากนี้นรายงานผลให้พระองค์ทราบในตอนกลางคืน 

กิจกรรมที่แนะนำ 

เชิญผู้มีคุณสมบัติที่ดีคนหนึ่ง ตามการอนุมัติของอธิการหรือประธานสาขา (ยกตัวอย่าง นักศึกษา มารดา 
สาว หรือสมาชิกบางคนของวอร์ดท่ีมีการจัดระเปียบดืเป็นพิเศษ) ให้มาแบ่งปีนเกล็ดเล็กๆ นัอยๆ เกี่ยวกับการใช 
เวลาอย่างมีประสิทธิภาพของเขา 
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วัตถุประสงค ์ เยาวชนหญิงแต่ละคนจะรูสิกซาบซื้งในคุณคำของงาน 

การเตรียม 1. ทางเลอกะ เตรียมเพลงสวดที่เยาวชนหญิงรองได้ เพลงท่ี 130 "มาช่วยให้ไหล่หนนลอเดิน" 
2. ทางเสือกะ เตรียมกอนหินที่มีคำว่า "งาน" เขียนลงบนนนเพื่อให้เยาวชนหญิงแต่ละคน 
3. มอบหมายเยาวชนหญิงคนหนึ่ง พูดถึงงานที่เธอมีล่'วนร่วมและให้เยาวชนหญิงอีกคนหนึ่งเล่าเกี่ยวกับโครงการ 

รับใชตามที่อธิบายไว!นบทเรียน 
4. มอบหมายเยาวชนหญิงเสนอเรื่องเล่า ข้อพระคัมภีร์ หรอข้อความที่ยกมาตามที่พ่านตองการ 

ขอแนะน0ไ 
สำหรับการ 
ด0ไเนินบทเรียน งานเ!]นส่วนหนึ่งที่ฉำเป็นของแผนพระกิตติคุณ 

ขอให้เยาวชนหญิงฬงเมื่อพ่านพูดคำหลายๆ คำ และยกมือขี้นเมื่อคำนันฟ้าให้พวกเธอเสกในทางบวก พูดคำ 
เหล่าน้ี - วันหยุดงาน พักผ่อน ทำงาน - หยูดสักคร่หลังจากพูดแต่ละคำเพื่อดูการตลบสนอง 

ชี้ให้เห็นว่าลูเหมือนแนวความคิดเกี่ยวกับงานจะแตกต่างกันในแต่ละคน แต่ความสามารถและโอกาสที่จะ 
ฟ้างานสามารถนำพรอันยิ่งใหญ่มาสู่ชีวิตของเราจริงๆ 

• ชีวิตใน!1 จจุบันของพ่านจะแตกต่างออกไปอย่างไร หากบิดามารดาของพ่านไม่ได้เต็มใจที่จะฟ้างานใดๆ 
เพื่อพ่าน? 
• ศาสนาจักรฯจะเป็นอย่างไรในเวลานี้ถ้าสมาชิกในยุคแรกของศาสนาจักรฯ ไม่เต็มใจฟ้างาน? 

พระคัมภีร์ พระคัมภีร ์ อ่านโมเสส 5:1 และอพยพ 20ะ9 พรอมกัน 
ข้อความที่ยกมา อธิบายว่าศาสดาในยุคสุดทายได้สอนเราให้เป็นคนอุตสาหะ พึ่งตนเอง และคาจุนตนเอง อ่านข้อความต่อ 

ไปน้ีะ 
"ไม่มีสิทธิชนยุคสุดทายที่แทจริงคนใดจะปีดภาระของตนเองและการเป็นลย่ของครอบครัวของเขาไปให้คน 

หนึ่งคนใดด้วยความสมัครใจขณะที่เขายังมีความสามารถทางร่างกายและทางอารมณ์ ตราบที่เขาสามารถฟ้าได้ 
เขาจะจัดหาสิ่งจำเป็นของชีวิตทงทางโลกและทางวิญญาณให้แก่ตนเองและครอบครัวของเขา ภายใต่การดลใจ 
ของพระเจาและด้วยงานจากนี้ามือของเขาเอง'' (Spencer พ . Kimball, in Conference Report, Oct 1977, 
p. 124; or Ensign1 Nov. 1977, pp. 77-78) 

ข้อความที่ยกมา เมื่อได้แนะนำโครงการสวัสดิการในยุคปีจจุบัน ฝ่ายประธานสูงสุดกล่าวว่าะ "จุดประสงค์เบืองตนของเรา 
[คือ] ที่จะจัดตงระบบหนึ่งขนมาตราบเพ่าที่มันจะเป็นไปได้ ซึ่งภายใตระบบนี้คำสาปแช่งของความเกียจครานจะ 
ถูกยกเลิกไป มารแห่งดวงชะตาจะถูกฟ้าลาย และการพึ่งพาตนเอง ความอุตสาหะ ความมัธยัสถ์ และความเคารพ 
นับถอตนเอง จะถูกจัดตงขี้นมาอีกครงหนึ่งพ่ามกลางผูคนของเรา เป้าหมายของศาสนาจักรฯ คือเพื่อช่วยผูคนให้ 
ช่วยตนเอง งานจะตองขี้นครองใหม่ในฐานะหลักธรรมการปกครองของชีวิตของสมาชิกภาพของศาสนาจักรฯของ 
เรา" (in Conference Report, Oct 1936, p. 3) 
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สนทนาแลร: 
กระดาน 

การสนทนา 

การน0าเสนอของคร 

เร่ืองเล่า 

• เหตุใดงานควรจะเป็น "หลักธรรมการปกครองของชีวิตของเรา"? 
• ทำไมจึงเรียกความเกียจครานว่า "คำสาปแช่ง"? "มารแห่งดวงชะตา"คออะไร? 
• พรใดจะเป็นของเราหากเราปฏิบัติหลักธรรมน? (เขียนคำว่า?รงตนเอง อุตสาหะ มัธยัสถ์aละ เคารพนับถือ 
ตนเอง บนกระดาน) 

ถามเยาวชนหญิงว่าพวกเธอเคยป่วยจนไม่สามารถทำอะไรได้เลยหรอไม่ ถาเธอตองป่วยเป็นเวลานาน 
พวกเธอจะเสีกอย่างไรหากไม่สามารถทำแม้งานที่เล็กนอยที่สดในการดูแลตัวเองให้สำเร็จได้? 

เยาวชนหญิงคนหนึ่งผู้ถูกจำกัดอย่บนเตียงตลอดฤดูรอนเพราะความเจ็บป่วยอย่างหนักได้สาบานว่าจะไม่ปน 
อีกเมื่อต้องตื่นขนมาในตอนเช้า เธอ!สิกกตัญญมากที่ได้ใช้แขนขาของเธอทำงานที่จำเป็นอีกครง 

อธิบายว่าส่วนหน่ึงท่ีสำคัญท่ีสุดของการได้มาซ่ึงความสุข คอ การพัฒนานิสัยของการทำงานอย่างเต็มไจ 
งานของเราสามารถเป็นที่น่าพึงใจ น่าสนใจ ทาทาย ยกระดับจิตใจ ตอบสนองและสรางสรรคํได้ มันต้องไม่เป็น 
งานท่ีน่าเบ่ือหน่าย น่ารำคาญ ถูกจำกัด หรอไม่ทาทาย ทัศนคติของเราจะกำหนดว่าเรายอมรับทัศนะแบบใดเกี่ยว 
กับงาน สตรีผู้หน่ึงเรียน!บทเรียนท่ีสำคัญน้ี ตามท่ีได้อธิบายไวัในเร่ืองราวต่อไปนืะ 

"เจ็ดปีท่ีแล่'ว แอน คลีนิค เริ่มรับเลี้ยงเด็กในบานของเธอเพื่อหลบหลีกภาวะที่ต้องไปทำงานเต็มเวลานอก 

"โดยในเวลานี้นมีเด็กวัยคลานสี่คนที่บานและเด็กวัยเรียนหนึ่งคนอีกทงภาระทางการเงินทับถมลงบน 
ครอบครัวของเธอ เธอกล่าวว่าไม่ใช่คำถามว่า เธอจะทำงานหรอไม่ทำ แต่คำถามคือว่าเธอควรทำงานแบบใด.... 

"ถึงแมการวางแผนจะแก [ปีญหาของการอยู่บานกับเด็กๆ ของเธอ] ไม่นานก็เกดปีญหๆอีกอย่างหน่ึงขนมา 

"'ฉันไม่ชอบเลย" เธอพูด 'ฉันพบว่าตัวเองต้องทำงาน 60 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เพื่อดูแลลูกของคนอน ฉันไม่ 
เคยเลี้ยงเด็กเมื่อเป็นวัยรุ่นที่จริงแล่'วฉันไม่ชอบอยู่กับเด็กที่ไม่ใช่ลูกตัวเอง และฉันต่อต้านสภาพแบบนี้มากขน 
เพราะฉัน!สึกว่าฉันถูกบังคับให้อยู่ในสภาพนี้ มันทำให้หมดกำลังใจ 

"'แต่ฉันท้ิงมันไม่ได้ และจะไม่ออกไปทำงาน' 
"สองปีแรกเธอต้องทนทุกข์ตลอดทงวัน ทนเปลี่ยนผาออมหลายๆ ฝันระหว่างทำความสะอาดบานและทำ 

ลาหาร ตามมาด้วยการรับมือกับความชุกชนของเด็ก 10 คน - ลูกของเธอและลูกของคนอื่นหกคน 

"'วันหนึ่งขาพเจาอำนขอความของเจาหน้าที่ชั่นผู้!หญํ ท่านเล่าถึงชายผู้หนึ่ง เขาไปเย่ียมหญิงท่ีทำความ 
สะอาดคนหน่ึง เธอต้องเช็ดลางทำความสะอาดขนบันได ซึ่งเป็นงานที่น่าเบื่อ ... ทุกๆ วัน 

"'เม่ือหญิงคนน้ีนบ่นเก่ียวกับชีวิตอันน่าเบ่ือหน่ายของเธอ ชายผู้น้ีนอธิบายว่าถาเขามีงานทำ เขาจะ 
พยายามทำให้มันน่าสนใจมากขื้นโดยการเรียน!ทุกสิ่งเกี่ยวกับงานนี้น.... 

"'เร่ืองนันทำให้ขาพเจารูว่าส่ิงท่ีสำคัญอยู่ท่ีว่าท่านมีทัศนคติต่อส่ิงท่ีท่านทำอย่างไร โดยตัวของมันเองแล่'วงาน 
ไม่ใช่เร่ืองจำเป็น" ซิสเตอร์คลีนิคกล่าว 

"'นับจากน้ีนเปีนต้นมา ขาพเจาตัดสินใจที่จะเรียน!ทุกสิ่งเท่าที่ทำได้เกี่ยวกับการดูแลเด็ก'....เธอสมัคร 
เขาเรียนในชั่นเรียน [หลายชน]...ปิจจุบันเธอมีโปรแกรมของเธอที่ได้พัฒนาเป็นหลักสูตรเต็มสำหรับเด็ก ซึ่ง 
วางแผนไวัล่วงหน้าหน่ึงปี เธอมีรายชื่อของผู้สมัครที่รอการใช้บริการของเธอ.... 
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"'สิ่งที่เกิดขื้นในเจ็ดปีที่ผ่านมา ทำให้ข้าพเจ้ารูสึกว่าข้าพเจ้าสามารถทำสิ่งที่ขาพเจาไม่ชอบและเบื่อได เพียง 
แค่เปลี่ยนทัศนคติของตนเอง, ซิสเตอร์คลีนิคกล่าว... 

"'ข้าพเจ้าได้เรียนเหลายสิ่ง ข้าพเจ้าเติบโตขี้น และข้าพเจ้าชอบสิ่งที่ข้าพเจ้าทำ," (John Forster, 
"Attitude-Not Necessarily Job Itself-Is Important," Church News, 29 May 1982, p. 12) 

การสนทนา ถามเยาวชนหญิงว่าพวกเธอคนใดเคยมีประสบกไรณ์ที่คลายกันนี้ที่อยากจะแบ่งปีนหรอไม่ 

• เราสามารถนำประสบการณ์นี้ไปประยุกต์ใช้กับชนเรียนที่โรงเรียน งานบาน งานย่อย หรองานมอบหมายท่ี 
โบสถ์ซึ่งเราจำเป็นตองทำและดูเหมือนไม่น่าสนใจได้อย่างไร? ทัศนคติของเรามีอิทธิพลต่อวิธีที่เราทำงานของ 
เราอย่างไร? อะไรคอรางวัลบางประการของงานท่ีทำเสร็จไปได้ด้วยดี? 

ข้อความที่ยกมา อ่านข้อความต่อไปนีะ 

"อย่าลูลูกผู้ที่ทำงานในอาชีพที่มีรายได้ตากว่า งานอาชีพที่ซื่ลสัตย์ทุกอย่างมีเกียรติและมีค่ายิ่งใหญ ่ อย่าใช้ 
คำว่าคนใช้ในงานทุกอย่างที่ได้ช่วยปรับปรุงโลกหรือผู้คนที่อาศัยอย่ในโลก 

"ไม่มีความน่าอายในงานที่มีเกียรติใดๆ "(Boyd K. Packer, in Conference Report, Apr. 1982, p. 
121; or Ensign5 May 1982, p.84) 

งานฝ็ความสำคญต,อการเ?เนอยูทสีทางโอก ทางสังคม แอะทางวิญญาณของเรา 

ครงหนึ่งนักเดินทางคนหนึ่งเดินเข้าไปใกลลำธารซึ่งไหลไปตามทางที่เขาเดิน ชายแปลกหน้าคนหน่ึงปรากฎ 
ขื้นและบอกเขาว่าถาเขาจะเก็บกัอนกรวดเล็กๆ ใส่ไว้ในกระเป้าเสื้อของเขา เมื่อเขาไปถึงที่หมาย เขาจะเสึกเสีย 
ใจและดีใจระคนกัน เขาทำตามที่ชายแปลกหน้าบอกเขาและขี่มาออกไป เม่ือถึงหมู่บานอีกแห่งหน่ึง เขานำกอน 
กรวดเล็กๆ ออกมาจากกระเป้าเสื้อ และมันสรางความประหลาดใจยิ่งแก่เขา เมื่อพบว่าก้อนกรวดเหล่านี้นกลาย 
เป็นอัญมณีลาค่า เขาจึงรูถึงสิ่งที่ชายแปลกหน้านี้นหมายความถึง เขาเสกเสียใจที่เขาเก็บก้อนกรวดมาน้อย 
เกินไป แต่ดีใจที่เขาเก็บมาได้มากเท่าที่เขามีอย่ 

วางวงกลมแทนก้อนกรวดบนกระดาน เขียนประเด็นต่างๆ ที่ครอบคลุมการสนทนาต่อไปนี้ลงไปตาม 
ตัวอย่างที่แสดงไว้ วงกลมรอบสี่คำที่ได้สนทนากันไปก่อนหน้านี้แล'1:การพึ่งตนเอง ความอุตสาหะ ความ 
มัธยัสถ์ และการเคารพนับถือตนเอง 

เรื่องเล่า 

การสนทนา 
บนกระดาน 

การสนทนา • ถานักเดินทางผู้นี้เป็นพวกท่านแต่ละคนในบนใเลายของชีวิต ก้อนกรวดเล็กๆ อาจเป็นสัญลักษณ์ของอะไร? 
• เปืาหมายบางประการท่ีท่านต้องการบรรลุผลสำเร็จคออะไร? ท่านอยากได้ทรัพย์สมบัติและคุณลักษณะอะไร 
บางในช่วงชีวิตนี้? 
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บทที่ 36 

เความมั่นคง โครอบครัว > < < r > เกย?ติยศชอเสยง 

ความสำเรจ เพอนๆ ประจักษ์พยาน) 

ความอุตสาหะ / (ความมัธยัสถ์ การเคารพนับถือตนเอง 

ความม่ังค่ัง การพ่ึงตนเอง 



บทประพันข์ 

การน่าเสนอของครู 

ขอความท่ียกมา 

การน่าเสนอของครู 
และกระตาน 

ข้อความที่ยกมา 

การน่าเสนอของครู 

• ท่านอาจจะรูสิกอย่างไรต่อไปนี้ในชีวิตหากท่านไม่ได้ฉวยโอกาสเก็บ "กอนกรวดเล็กๆ ทุกกอนที่ท่าน 
ตองการ? 

การแสดงแนวความคิดนี้อีกวิธีหนึ่งคอ 
คำพูดหรอคำเขียนที่น่าสนใจทุกคำ 
คำที่น่าเสียใจที่สุดคือคำว่า "มันน่าจะเปีน!" 
(John Greenleaf Whittier, "Maud Muller," A Treasury of the Familiar, ed Ralph L. Woods 
[New York: Macmillan Publishing Co., 1942], p. 236) 

ชี้ให้เห็นว่า น่าเสียดายที่คนจำนวนมากไปไม่ถึงเป็าหมายของพวกเขา หรอไม่บรรลุส่ิงท่ีพวกเขาม่งหวังว่าจะ 
ทำได้ง่ายๆ เพราะพวกเขาไม่เต็มใจที่จะทำงาน ห!อทำงานไม่หนักพอ พวกเขาไม่เต็มใจ "จ่ายคำ" สำหรับความ 
สุขที่พวกเขาพึงมี คนจำนวนมากที่เดินทางลงไปตามหนทางแห่งชีวิตไม่เข้าใจว่าพวกเขาสามารถเปลี่ยนฅวาม 

ปรารถนาของพวกเขาให้เปีนความจริงได้ ไม่มีปาฏิหาริย์แต่-โดยการทำงานเพื่อตัวเอง 

อ่านข้อความต่อไปนี้: 
"ไม่มีเสันทางอันทรงเกียรตินำไปสู่การเรียนรูได ไม่สำคัญว่ามันจะเปีนอะไร...ไม่มีเสันทางอันทรงเกียรติ 

นำไปสู่สิ่งที่คุมคำใดๆ ไม่มีส่ิงไดพึงได้มาหรือพงทะนุถนอมไว เวันแต่ว่าได้มาโดยผ่านทางการทำงานหนัก 
ข้าพเจาไม่สนใจว่าท่านจะเปีนอัจฉริยะมากแคํไหน เพราะทุกคนจะตองถือกฎเดียวกันนี้" (J. Reuben Clark, 
Jr,. as quoted in Vital Quotations, comp. Emerson Roy West, [Salt Lake City: Bookcraft, 1968], 
pp. 401-2) 

ชี้ให้เห็นว่าเราสามารถวัดผลดีของงานได้ในสามด้านอย่างกวางๆ ใต "ก้อนกรวดเล็ก "บนกระดาน ให้ขด 
เสันสามเสันและปล่อยให้ว่างไว้ ขณะที่การสนทนาดำเนินต่อไป เติมคำต่อไปนี้ลงในช่องว่าง ทางโลก 
ท างสังคมและทางวิญญาฌ 
เติมบนกระดาน: 

เขียนคำว่า ทางโลก ในช่องแรก อธิบายว่างานจำเปีนสำหรับการดำรงอย่ของเรา 

"ปีจจัยทางโลกทุกอย่างที่เราได้รับในชีวิตนี้เปีนผลิตผลของงานและเจตจำนงของพระผู้เปีนเข้า ลำพังงาน 
เพียงอย่างเดียวจะให้ส่ิงจำเปีนของชีวิต " (Ezra Taft Benson, in Conference Report, Oct 1980, p. 45; 
or Ensign, Nov. 1980, p. 32) 

อธิบายว่าเรารูว่างานมีคำของเงินด้วย เรามักจะได้รับเงินหรือรางวัลตามทักษะ ความมีประสิทธิภาพและ 
ความเชื่อถือได้ของเรา 
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, ความม่ันคง^ น 
ครอบครว\ เก!ยรติยศ'ช่ึอเสียง 

ความสำเร็จ เพื่อนๆ ^ระจกษพยาน\ 

I ความอุตสาหะ ความมัธยัสถ์ ) การเคารพนับถือตนเอง 

ความมังคั่ง การพึ่งตนเอง 



บทที่ 36 

การน0ไเสนอของ 
สมาชิกช้ันเรียน 

ขอความท่ียกมา 

การสนทนา 

กระดาน 

ขอความท่ียกมา 

การสนทนา 

การน่าเสนอของ 
สมาชิกช้ันเรียน 

• เราจำเปีนต้องทำตามชั้นตอนใดในปีจจบันเพื่อใหได้สวัสดิภาพทางโลกสำหรับอนาคตของเรา? 
• ทัศนคติใดสามารถป้องกันเราจากการเรียนเที่จะทำงานเพื่อดแลสิ่งจำเปีนทางโลกของเราเอง? 
• ความเต็มใจที่จะทำงานสามารถช่วยฟานได้อย่างไรในการศึกษาและในชีวิตครอบครัวของฟาน? 

ให้เยาวชนหญิงคนหน่ึงเล่าเก่ียวกับงานบางอย่างท่ีเธอทำ เธอเรียน?วิธีการทำงานนันจากที่ไหน? เธอชอบ 
มันหรอไม่? เธอกำลังปรับปรุงหรอเพ่ิมเติมทักษะของเธออย่างไร? 

ในการพูดกับนักศึกษามหาวิทยาลัย เอ็ลเดลร์ดัลลิน เอช.โอ๊คส์ อธิการบดีของมหาวิทยาลัยบริกัมยังได้ยำถึง 
ความจำเป็นทึ่นักศึกษาต้องเรียนเทจะทำงานและ'ฝึก7นัยตนเอง 

"มีสองสามสิ่งที่ทำใหขาพเจาเจ็บปวดมากกว่าการที่เห็นเยาวชนชายหญิง ไม่ตระหนักถึงขีดความสามารถ 
สูงสุดของตใเ คอผูที่ไม่...ฝึกวินัยตนเองสู่การทำงานอันจำเปีนต่อการได้มาซึ่งทักษะ และการเรียน!ลักษณะพิเศษ 
ของการศึกษาท่ีดี รความเกียจครานมากเกินไป ดโทรทัศน์มากเกินไป ลาบแดดบนสนามหญามากเกินไป 
แสวงหาความเพลิดเพลินมากเกินไป พึ่งพาความคิดเห็นและงานของผู้อื่นมากเกินไป พึ่งพาตนเองน์ลยเกินไป" 
(Dallin H. Oaks, "The Formula for Success at BYUSpeeches of the Year 1979 [Provof 
Brigham Young University Press, 1980], p. 169) 

สนทนาถึงส่ิงท่ีสะกัดกนรให้ทำงานตามท่ีประธานโล๊คส์กล่าว 
• เราสามารถ'ฝึกวินัยตนเองให้เรียนหนังสือดีขีนได้อย่างไร? ความเกียจครานคออะไร? 
• ทัศนคติและนิสัยแบบใดที่ป้องกันเราจากการสูญเสียขีดความสามารถสูงสุดของเราไปโดยเปล่าประโยชน์? 
เขียนคำว่า ทางสังคม ในช่องท่ีสอง 

อ่านและทำเครื่องหมายขอพระคัมภีร์ต่อไปนี้: คำสอนและพันธสัญญา 68:31; 42:42; 75:29 

ความเกียจครานนำผู้คนไปสู่การกระทำที่เปีนบาปได้อย่างไร? สนทนาผลของความเกียจครานท่ีมีต่อบุคคล 
ครอบครัว และสังคม 

ให้คนหน่ึงอ่านความคิดเห็นของเอ็ลเดอร์นีล เอ. แมก1ช์เวลล์ เก่ียวกับความรับผิดชอบทางสังคมของเราต่อ 
การทำงาน: 

"หากเราเรียนเที่จะทำงานตงแต่เยาว์วัย เราจะเปีนคนท่ีดีข้ืน เปีนสมาชิกท่ีดีขึนของครอบครัว เป็นเพ่ือนบ้าน 
ที่ดี?น เป็นสานุศิษย์ท่ีดีขึนของพระเยซูคริสต์ พระองค์ผู้ทรงเรียนรทจะทำงานเป็นช่างไม" ("Gospel of Work," 
Friend, June 1975, p. 7) 

ความเต็มใจของเราที่จะทำงานเป็นพรแก่ชีวิตของสมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัวของเราอย่างไร? แก่เพื่อนของ 
เราท่ีโรงเรียน? แก่ผู้คนในชุมชนของเรา? 

ให้เยาวชนหญิงคนหนึ่งบอกเล่าความรูสีกของเธอเกี่ยวกับโครงการการรับใช้ งานใดท่ีทำสำเร็จแลว? มัน 
ช่วยผู้อื่นอย่างไร? พวกเขาตอบสนองอย่างไร? เธอ?สึกอย่างไร? 
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การน่าเสนอของครู ยาว่าสังคมที่เจริญรุ่งเรืองขนอยู่กับความเต็มใจของสมาชิกในสังคมนี้นที่จะทำการอุทิศโดยผ่านทางงานของ 
พวกเขา เราไม่สามารถทำให้บทบาทของเราในฐานะนัก/รยน ผู้สอนศาสนา ผู้นำ บิดามารดา และพลเมอง 
สำเร็จได้เว้นแต่ว่าเราเรืยนรูที่จะทำงาน 

กระดาน เขียนคำว่า ทางวิญญพ ในช่องท่ีสาม 
การน่าเสนอของครู ชีให้เห็นว่าแอดัมกับลฟพบว่าพระเจาได้ทรงสาปแช่งแผ่นดินโลกเพึ่อเห็นแก่พวกเขา (ด ู โมเสส 4:23) 

• ทำไมการสาปแช่งแผ่นดินจึงเป็นประโยชน์ต่อแอดัมและอีฟ? ความจำเป็นที่พวกเขาตองทำงานก่อให้เกด 
ลักษณะพเศษใดในตัวพวกเขา? 
• อะไรเกิดขื้นกับจิตวิญญาณของเราเมื่อเราทำงาน? เมื่อเราไม่ทำงาน? 

การสนทนาพระคัมภีร์ อ่านคำสอนและพันธสัญญา 75:3-5 พระเจาทรงบอกให้เราทำอะไร? อะไรจะเป็นรางวัลของเรา? 

บทสรุป 

ข้อความที่ยกมา ''เราเป็นผู้สรางร่วมกับพระผู้เป็นเจา พระองค์ทรงประทานความสามารถเพ่ือให้เราทำงานท่ีพระองค์ทำไม่ 
เสร็จ ใชพลังงานให้เป็นประโยชน์ ขุดแร่แปรเปลี่ยนทรัพยสมบัติของแผ่นดินโลกเพื่อประโยชน์ของเรา แต่ 
สิ่งสำคัญที่สดคือ พระเจาทรงรูว่าจากเตาหลอมแห่งงานจะก่อให้เกิดแก่นแทของอุปนิสัย" (J. Richard Clarke, 
in Conference Report, Apr. 1982, pp .109-10; or Ensign,, May 1982, p. 77) 

(ทางเลอก) เพลง รองหรืออ่านเพลง "มาช่วยให้ไหล่หบุนลลเดิน" (เพลงสวดที่ 130) 

การประอุกต์บฑเรยน 

มอบกัอนหินหรือกัอนกรวดที่มีคำว่างาน เขียนอยู่บนนี้นแก่เยาวชนหญิงแต่ละคน กระตุนให้พวกเธอ 
ปรับปรุงทักษะและทัศนคติของเธอเกี่ยวกับงาน 
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จดประสงค์และคุณค่า 
ของการศึกษา 
วัตลุประสงค์ เยาวชนหญิงแต่ละคนจะเขาใจจุดประสงค์และคุณคำของการศึกษาตลอดชีวิตของเธอ 

การเตรียม 1. รูปภาพ 20 เยาวชนหญิงในงานอาชีพ รูปภาพ 21 มารดาสาวช่วยลูกๆ ของเธออ่านหนังสือ รูปภาพ 22 
เยาวชนหญิงสอนในการประชุมท่ีโบสถ์ รูปภาพทงหมดอยู่ทายเล่ม 

2. ทางเลอกะ เตรียมอ;ปกรณ์การศึกษาเพ่ือแสดงให้ชนเรียนดู เช่น ตำราเรียน พระคัมภีร์ หนังสือเพลง ไมบรรทัด 
3. ทางเลอกะ เตรียมแฝนคำสามแผ่น: "ในอาชีพ" "ในบ้าน" "ในศาสนาจักรฯและชุมชน" 
4. มอบหมายเยาวชนหญิงเสนอเร่ืองเล่า ขอพระคัมภีร์ หรอขอความท่ียกมาตามท่ีพ่านตองการ 

ข้อแนะนำ 
สำหรับการ 
ดำเนินบทเรียน 

เร่ืองเล่า 
"ขาพเจาอยากเล่าให้พ่านฟิงเกี่ยวกับเรื่องของชายหน่มคนหนึ่งที่ไม่มีโอกาสไปโรงเรียนเป็นเวลานานมาn 

พ่อของเขาเสียชีวิตและทิ้งเงินไว้เพียงเล็กนอยให้กับครอบครัวของเด็กชายผู้น วันหนึ่งเด็กคนนี้ป่วยหนักด้วย 
โรคแตาษจึงต้องขาดเรียนหลายวัน 

"สุขภาพของเขาคํอยๆ ดีขื้น และเขาดีใจที่ไดไปโรงเรียนอีก แต่เขาได้กลับไปเรียนแค่หนึ่งปี เมื่อเขาต้อง 
หยุดเรียนโดยส้ินเชิงน่ันเขาจบชนมัธยมปีท่ีหน่ึง เขาและพ่ีชายของเขาจึงต้องหางานทำเพ่ือช่วยให้มีเงินพอสำหรับ 
ซื้อลาหารและเสื้อผ้าที่จำเป็น 

"เด็กชายทำงานหนักมาก แข็งแรงมากขน และเรียนรูมากขนโดยผ่านทางประสบการณ์ของเขา เขาอ่าน 
หนังสือเม่ือใดก็ตามท่ีเขาสามารถทำได้ และสนใจในการเรียนรูสิ่งที่เขาไม่ได้รับจากการไม่ได้ไปโรงเรียน เขา 
จะพูดบ่อยๆ ว่าเขาเสียใจเพยงใดที่ไม่ได้รับการศึกษาอย่างเป็นทางการ เขาเป็นชายที่ยอดเยี่ยม และทำงานหนัก 
เพื่อพัฒนาตนเอง และเขายังหวังว่าสักวันหน่ึงเขาจะได้กลับไปเรียนอีก แต่โอกาสนั่นก็ไม่เคยมาถึง เด็กชายตัว 
นอยคนนี้ผ้ซึ่งเติบโตขื้นพรอมกับความต้องการที่จะดำเนินต่อไปในการศึกษาคอบิดาของข้าพเจ้าเอง 

"เนื่องมาจากประสบการณ์ของบิดาของข้าพเจ้า พ่านจึงม่งหวังให้ข้าพเจ้ามีการศึกษาที่ดี เมื่อข้าพเจ้าพูดว่า 
แต่ผมไม่อยากไปโรงเรียน' พ่านจะพูดว่า 'และถาพ่อจะไปนั่งแทนที่ของลูก ลูกคิดว่าคุณครูจะสังเกตเห็นหรอ 
ไม่? พ่อสงสัยว่าพ่อจะนั่งที่ของลูกได้พอดีหรอเปล่า? 

"คำพูดน่ันทำให้ข้าพเจ้าหัวเราะทุกครงเพราะข้าพเจ้าคิดว่าคุณครูคงตกใจมากท่ีเห็นผูไหญํมาท่ีโรงเรียน และ 
ข้าพเจ้ารูว่าพ่านนั่งเก้าอี้ตัวเล็กๆ ของข้าพเจ้าไม่ได้ ดังนั่นข้าพเจ้าจึงไปโรงเรียน.... 

"ต่อมาเมื่อข้าพเจ้าจบการศึกษาระดับมัธยม รับใชงานเผยแผ่ และจบการศึกษาในมหาวิทยาลัยแล่'ว ข้าพเจ้า 
ไปเรียนปริญญาเอก (Ph.D.) จากสถานศึกษาในนิวอิงแลนด์ต่อ.... 

"เม่ือข้าพเจ้าได้รับปริญญา ข้าพเจ้าอยากให้บิดาของข้าพเจ้าได้รับมัน พ่านไม่เคยได้รับปริญญาการศึกษาจาก 
สถานศึกษาแห่งใด และข้าพเจ้าคิดว่าพ่านสมควรจะได้รับปริญญาครงน้ี ข้าพเจ้าบอกพ่านว่า แมัปริญญาใบน่ันจะ 
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บทที่ 

บทนำ 

เม่ือครงเจฟฟร่ี อาร'. ฮอลแลนด์เป็นอธการบดีของมหาวิทยาลัยบริกัม ยัง เขาได้เล่าเรื่องต่อไปนี้: 



เป็นชื่อของข้าพเจา จริงๆ แลวมันควรจะมอบปริญญาใบน่ันให้กันพ่าน ข้าพเจาบอกพ่านว่าพวกเขาคงจะพิมพ์ชื่อ 
ผิดนั่นทำให้พ่านหัวเราะ จากน่ันมันทำให้พ่านรองไห้ ข้าพเจาไม่แน่ใจในเวลานั่นว่าทำไมมันจึงทำให้พ่านรองไห้ 
แต่เด๋ียวนืข้าพเจารูแลว" ("Do You Think I Can Fit into Your Seat?" Friend, SepL 1978, pp.6-7) 

การสนทนา • พ่านคิดว่าบิดาผู้นี้และบุตรชายได้เรียนเคุณค่าของการศึกษาหรอไม่? ตัวอย่างนี้สามารถช่วยเรากตัญญมากขน 
สำหรับโอกาสที่เราได้รับการศึกษาอย่างไร? 

เราไดรับคำแนะนำใหสีกษา 

การน่าเสนอของครู 

พระคัมภีรและ 
การสนทนา 
บนกระดาน 

ข้อความที่ยกมา 

อธิบายว่าผู้นำศาสนาจักรฯของเรากระตุ้นเราเสมอให้ศึกษา ผู้บุกเบิกชาวมอรมอนในยูคแรก แม่'จะรการ 
ข่มเหงและถูกไส่ออกจากบานเกิดเมืองนอน พวกเขาก็ยังคงสอนกันและกัน การศึกษาเป็นส่ิงท่ีตองมาก่อนเป็น 
อันดับแรกเสมอ พวกเขานำหนังสือมากมายติดตัวมา และที่ใดที่พวกเขาไปถึง พวกเขาจะสรางโรงเรียนขนเสมอ 

ให้เยาวชนหญิงเปิดและอ่านคำสอนและพันขสัญญา 88:118 ชี้ให้เห็นว่าในพระคัมภีร์ข้อนีและในข้ออื่นๆ 
พระเจาได้ทรงบัญชาให้เราแสวงหาการเรียนรู 
• พ่านคิดว่าพระเจาทรงตองการให้เราเรียนรูอะไร? เขียนคำตอบของเยาวชนหญิงบนกระดาน จากนันอ่านคำ 

สอนและพันขสัญญา 88:77-79 และเพ่ิมเติมส่ิงท่ียังไม่ได้พูดถึง 

• ตอนนี้พ่านกำลังศึกษาวิชาอะไรที่กำลังช่วยพ่านเรียนรูเกี่ยวกับสิ่งที่เขียนไว้บนกระดาน? 
ผู้นำศาสนาจักรฯ ของเรายังคงให้ความสำคัญอย่างมากกับการศึกษา ศาสดาในยุคป็จจบันสองพ่านได้ไห้คำ 

แนะนำนี้แก่เรา: 

"นับแต่แรกเร่ิม ศาสนาจักรฯ ยอมรับหลักธรรมท่ีว่า 'รัศมีภาพของพระผู้เป็นเจาคอการรูแจง, (ค.พ.93:36) 
ด้วยเหตุนี้เราจึงสนับสนุนผู้คนของเราให้ศึกษาและเตรียมให้การรับใชด้วยใจและด้วยมือของพวกเขา 

"บางคนมีแนวโนมไปทางการสืกอบรมในมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ บางคนมีแนวโน์มไปทางการัฝ็ก 
อบรมเชิงปฏิบัติด้านอาชีพมากกว่า เรารูสึกว่าผู้คนของเราควรได้รับการัฝึกอบรมแบบน่ัน ซึ่งสอดคลองกับความ 
สนใจและพรสวรรค์ของพวกเขามากท่ีสุด ไม่ว่าจะเป็นในวิชาชีพ ศิลปะ หรออาชีพ ไม่ว่าจะเป็นการัฝึกอบ 
รมในมหาวิทยาลัยหรอด้านอาชีพ เราเห็นด้วยและสนับสนุน" (Spencer พ . Kimball, in Conference 
Report, Oct 1977, pp. 4-5; or Ensign, Nov. 1977, p.4) 

"ศาสนาจักรฯ ยอมรับการศึกษาในฐานะข้อผูกมัดหมายเลขหน่ึงของแต่ละช่ัวอายุต่อผู้สืบทอดของมัน และ 
ของแต่ละบุคคลต่อตัวเขาเอง พวกเราแต่ละคนเป็นผู้ท่ีได้รับเอ็นดาวน์จากสวรรค์ เป็นนิรันดร์ และมีปีญญา 
ด้วยเหตุนี้จึงเป็นภาระหนาที่ของเราที่ไม่อาจปฏิเสธได้ที่จะส่งเสริมและดำรงไว้ซึ่งวิญญาณแหํงการแสวงหา ที่จะ 
เรียน?และยังคงเรียน?ทุกสิ่งที่เป็นได้เกี่ยวกับตัวของเราเอง เพ่ือนมนุษย์ของเรา จักรวาลของเราและพระผู้เป็นเจา 
ของเรา" (Hugh B. Brown, in Conference Report, Apr. 1968, p. 101; or Improvement Era, 
June 1968, p. 34) 

การสีกษามืประโยชน์ตออดชวิตของเรา 
การสนทนา อธิบายว่าการศึกษาเปิดประดูการแสวงหาทงทางโลกและทางวิญญาณ 
บนกระดาน # การศึกษาช่วยเราตลอดชีวิต•ได้อย่างไร? 

244 



บทที่ 36 

รปภาพและแผ่นคำ 

ข้อความที่ยกมา 
และการสนทนา 

รูปภาพและ 
แผ่นคำ 

ข้อความที่ยกมา 

การสนทนา 

รูปภาพและ 
แผ่นคำ 
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เขียนคำตอบของเยาวชนหญิงบนกระดาน แน่ใจว่าได้สนทนาประเด็นต่อไปนี 

1. (ติดแผ่นคำ "ในอาชีพ" และแสดงรูปภาพของเยาวชนหญิงในอาชีพ) อธิบายว่าการศึกษาจัดหาทักษะหรือ 
อาชีพแก่เรา ซึ่งจะช่วยให้เราได้งานอาชีพที่ดี การศึกษาสำคัญสำหรับเยาวชนหญิงเช่นเดียวกับเยาวชนชาย ดัง 
ที่ได้ชี้ให้เห็นในข้อความต่อไปนะ 

"มีเหตุผลต่างๆ ที่ผลักดันให้หญิงสาวของเราวางแผนเกี่ยวกับงานอาชีพ เราตองการให้พวกเธอได้รับการ 
ศึกษาและfเารเกอบรมด้านอาชีพทุกอย่างที่เป็นได้ก่อนแต่งงาน หากพวกเธอกลับเป็นหมายหรือหย่ารางและ 
จำเป็นตองทำงาน เราตองการให้พวกเธอมีงานอาชีพที่มีศักดิศรและได้รับคำตอบแทน หากหญิงสาวคนหน่ึง 
ของเราไม่ได้แต่งงาน เธอมีสิทธิทุกประการท่ีจะทำงานอาชีพท่ีทำให้เธอขยายพรสวรรค์และของประทานของ 
เธอ" (Howard พ . Hunter, Ensign, Nov. 1975, p. 124) 

• อะไรเป็นเหตุผลบางประการที่เราควรเตรียมตัวสำหรับงานอาชีพ? การศึกษาท่ีดีช่วยเราเตรียมสำหรับงาน 
อาชีพอย่างไร? 
• เหตุใดจึงสำคัญท่ีจะไปโรงเรียนเป็นประจำ ศึกษา และวางแผนสำหรับการศึกษา? การศึกษาและการวาง 
แผนของท่านมีผลต่ออนาคตของฟานอย่างไร? 

2. (ติดแผ่นคำ "ในบาน"และแสดงรูปภาพมารดาสาวกำลังช่วยลูกๆ ของเธออ์านหนังสือ) ชี้ให้เห็นว่าการศึกษา 
ที่ดีสามารถช่วยให้เราเป็นมารดาและแม่บ้านที่ดีขน 

"การดูแลที่มากเกินไปไม่สามารถนำหญิงสาวของเราเข้าไปในการศึกษา แต่จงมลนความรับผิดชอนอันย่ิงใหญ่ 
แก่พวกเธอ จงมอบความรูเกี่ยวกับคุณลักษณะทางศีลธรรมและทาง!เญญาของเยาวชนให้อย่ในมือขลงพวก 
เธอ มาทำให้สตรีในประเทศของเราฉลาดกันเถอะ และลูกๆ ของพวกเธอก็จะเป็นเหมือนกันอย่างแน่นอน 
การศึกษาท่ีถูกตองเหมาะสมของชายคนหน่ึงกำหนดสวัสดิภาพของเขา แต่ความสนใจของทงครอบครัวเป็นท่ี 
เช่ือถอได้โดยการศึกษาท่ีถูกตองของสตรี" (George Q. Cannon, Gospel Truth, sel. Jerreld L. New-
quist [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1974], 2: 138) 
• การศึกษาของสตรีเป็นประโยชนต่อครอบครัวของเธออย่างไร? 

3. ติดแผ่นคำ "ในศาสนาจักรฯและในชุมชน" และแสดงรูปภาพของเยาวชนหญิงสอนในการประชุมที่โบสถ 
อธิบายว่าย่ิงสตรีมีการเตรียมดีเท่าใด เธอก็จะสามารถอุทิศต่อศาสนาจักรฯและชุมชนได้มากขนเท่านน การ 
ศึกษาเป็นวิธีหนึ่งที่ดีที่สดที่เธอสามารถเตรียมตัวเธอเองสำหรับการรับใช 

เพื่อช่วยเยาวชนหญิงคิดเกี ่ยวกับวิธีต่างๆ ซึ่งพวกเธอสามารถใชการศึกษาของพวกเธอไปไนการรับใช 
ศาสนาจักรฯ และชุมชน ทงในปิจจุบันและในอนาคต ถามคำถามต่อไปนะ 

• ท่านสามารถใชการศึกษาของท่านในการสลนชี้นเรียนปฐมวัยได้อย่างไร? ในการเย่ียมสอน? ในการสอน 
ผูใหญ่ในชี้นเรียนโรงเรียนวันอาทิตย์? ในการเป็นผูพูดในศาสนาจักรฯ? 
• ท่านสามารถใชการศึกษาของท่านในการช่วยเหลอผูป่วยได้อย่างไร? ในการช่วยเหลอผูที่ไม่มีงานที่ดีทำ? 
• ท่านสามารถใชการศึกษาของท่านช่วยเหลอเด็่กๆ ในละแวกบ้านที่ไม่มีอะไรจะทำให้คุมคำกับวันหยุดช่วง 
ฤดูรอนได้อย่างไร? 

ขอให้เยาวชนหญิงบอกวิธีอื่นๆ อีกที่พวกเธอจะเตรียมตัวให้ดีขื้น เพื่อรับใชหากพวกเธอได้รับการศึกษา 
มาบ้าง 



บทสรุป 

การน0าเสนอของครู อธิบายว่าการศกษาเปีนส่วนหน่ึงท่ีสำคัญย่ิงสำหรับการเจริญเติบโตของเราบนแผ่นดินโลก เมื่อเราได้ความรู 
เราจะเรียนเที่จะกตัญณูต่อทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดหาไว!ห้เรา ความรูที่เพิ่มขนและการัฝึกลบรมทางการศึกษาจะ 
ช่วยเราในทุกด้านของชีวิต และทำให้เราสามารถสรางอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าได้ดีข้ืน ไม่รเวลาใดที่ดกว่า 
หรือสะดวกมากกว่าเวลาในวัยเยาว์ของเราที่จะรับการศึกษาที่ดี เราควรฉวยโอกาสทางการศึกษาที่ฐไว้ไห้เรา 
และแสวงหาความรูไนทุกด้าน 

การประอุกต์บฑเรียน 

กระตุ้นเยาวชนหญิงแต่ละคนใชโอกาสทางการศึกษาที่มีไว้ไห้เธออย่างแพร่หลายให้มากที่สุด แนะนำให้ 
เธอเลือกวิชาหนึ่งในโรงเรียนหรือแงํคิดหนึ่งเกี่ยวกับพระกิตติคุณที่เธอตองการเรียนรูมากขนและจดจ่อกับหัวข้อ 
นน ขอให้เธอรายงานส่ิงท่ีเธอเรียนรูให้ชนเรียน ผู้นำเยาวชนหญิงฟิงหรือเขียนในสมดบันทึกส่วนตัว 
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การกระตุ้นใท้เกิด 
การพัฒนาพรสวรรค์ 

วัตถุประสงค เยาวชนหญิงจะช่ืนชม และส่งเสริมการพัฒนาพรสวรรค์ของเธอเองและของสมาชิกในครอบครัว 

การเตรียม 1. รูปภาพ 23 ภาพวาดโดยวินเซนต์ แวนโกะ อยู่ท้ายเล่ม 
2. นำกระดาษและดินสอมาให้เยาวชนหญิงแต่ละคน 
3. ทางเลือก: นำสิ่งของที่จะซ่อนไว้ไดที่ตัวเยาวชนหญิงแต่ละคนมา เช่น เชือก เข็นเยมผา เข็มซ่อนปลาย 

กึ๊บติดผม ด้าย ลวด กระดุม ดินสอ ที่มวนผม 
4. เขียนรายการของที่ซ่อนไว้สำหรับเยาวชนหญิงแต่ละคน 
5. มอบหมายเยาวชนหญิงเสนอขอพระคัมภีร์ เร่ืองเล่า หรือข้อความท่ียกมาตามท่ีพ่านตองการ 

ขอแนะนำ 
สำหรับการ 
ดำเนินบทเรียน 
เกม (ทางเลือก) 

การสนทนา 

บทนำ: ของที่ซ่อนไว 

ขณะที่เยาวชนหญิงแต่ละคนเข้ามาในห้องเรียน พาเธอไปด้านหน่ึงและมอบของส่ิงหน่ึงไห้เธอ ใส่มันไว้ 
ในที่ๆ มองเห็นได้ แต่ไม่โผล่ออกมา (ยกตัวอย่าง วางด้ายไว้บนไหล่ของเธอ ขดเสนลวดหรือสอดกบติดผม 
เข้าในรังดุม เหน็บดินสอไว้ท่ีหู) 

แจกรายชื่อสิ่งของที่พ่านซ่อนไว้ที่เยาวชนหญิงแต่ละคนแก่พวกเขา บอกให้เยาวชนหญิงหาของเหล่าน้ีน 
และขีดฆ่าของแต่ละอย่างที่พวกเธอหาพบให้เวลาสองนาทีเพื่อคนหาอย่างเงียบๆ แลวบอกมาว่าของส่ิงใดอยู่ท่ี 
ไหน ขณะท่ีเยาวชนหญิงดูไปตามรายการ ให้บอกช่ือส่ิงของและตำแหน่งท่ีอยู่ของมัน นำมันออกมาและเอา 
เก็บไว ้ อาจจะหาของบางอย่างไม่พบ ให้แสดงตำแหน่งท่ีมันอยู่ 

สนทนาว่าการคนหาส่ิงของเหล่าน้ีคลายคลึงกับการคนหาพรสวรรค์อย่างไร 
• เราจะสามารถรูจักพรสวรรค์ของเราได้อย่างไร? 
• มันเป็นไปได้อย่างไรที่พรสวรรค์ของเราที่สามารถมองเห็นได้ง่ายๆ แต่เรากลับไม่รูถงพรสวรรค์เหล่าน้ีน? 
• ทำไมเราอาจไม่รูจกพรสวรรค์ของเรา? 
• ทำไมเราจึงสามารถสันนิษฐานได้ว่าเราทุกคนมีพรสวรรค์? 
• ทำไมพรสวรรค์บางอย่างจึงยากที่จะหาพบ? 
• ทำไมเราควรแสวงหาจนกว่าเราจะพบพรสวรรค์? 

ชีให้เห็นว่าทุกคนได้รับของประทานหรือพรสวรรค์จากพระบิดาบนสวรรค์ บางครงของประทานหรือพร 
สวรรค์เหล่าน้ีถูกซ่อนไว้อย่างดีและยากท่ีจะหาพบ เม่ือพบพรสวรรค์แลว เป็นส่ิงสำคัญท่ีจะพัฒนาพรสวรรค์น้ีน 
มิเช่นนี้นมันจะสูญหายไป 

เสือนเยาวชนหญิงว่าพรสวรรค์ไม่ได้แปลกเสมอไป ไม่ได้ใหญ่ย่ิงเสมอไป และบางครังยากท่ีจะหาพบ บาง 
ครงสังเกตไม่เห็น บางครงก็ถูกเพิกเฉยโดยสนเชิง และบ่อยครงพรสวรรค์มีประโยชน์มากท่ีสุดต่อผู้ล่ืน 

บทที่ 



แต่ละคนไดรับของประทานจากพระบิดาบนสวรรค์ของเรา 

กระดาน เขียนความคิดต่อไปนี้ที่ด้านบนสุดของกระดาน และปส่อยท้ิงไวอย่างน่ันตลอดบทเรียนะ/รนปีนลูกทาง 
วิญญาณของพระบิดาบนสวรรค ์ และเราแฅํละคนได้รับของประทานอากพระวิญญาฌของพระผูเป็นเจา ให้ 
เยาวชนหญิงอ่านออกเสียงทีละคำขณะท่ีท่านเขียน แล้วอ่านซาน่ังประโยคพรอมกันอีกครง 

สนทนาพระคัมภีร์ อธิบายว่าพระเจาทรงประทานคำแนะนำมากมายในยูคสุดทายน้ีเก่ียวกับพรสวรรค์ 

ขณะท่ีท่านอ่านและสนทนาพระคัมภีร์ส่ีข้อต่อไปน้ี ท่านอาจตองการให้เยาวชนหญิงขีดเสนและโยงข้ออางอง 
ให้เยาวชนหญิงคนหน่ึงอ่านคำสอนและพันขสัญญา 46:11-12 สนทนาความหมายของคำว่า ของประทาน 

และเหตุผลท่ีพระเจาทรงประทานพรสวรรค์เหล่าน้ีให้แก่เรา 

ขอให้เยาวชนหญิงอีกคนหน่ึงอ่าน คำสอนและพันธสัญญา 82:18 สนทนาส่ิงท่ีพระเจาทรงเปีดเผยให้แก่เรา 
ในพระคัมภีร์ข้อน้ีเก่ียวกับการใชพรสวรรค์ 
อ่านคำสอนและพันธสัญญา 82:2-3 และสนทนาข้อบ่งช้ีของพระคัมภีร์ข้อน้ีต่อการใชพรสวรรค์ของเรา 

ในคำสอนและพันธสัญญา 60:13 พระเจาตรัสกับผูสอนศาสนาในยุคแรกสองคน ให้สมาชิกช้ีนเรียนอีกคน 
หน่ึงอ่านข้ลน้ี และให้ช้ีนเรียนอธิบายความคลายคลึงกันระหว่างความเกียจครานกับการซ่อนพรสวรรค์ 

• หลังจากอ่านพระคัมภีร์ส่ีข้อน้ีแลว ท่านรูสิกอย่างไรเกี่ยวกับข้อผูกมัดของท่านที่จะหา พัฒนา และไชพรสวรรค์ 
ของท่าน? 

แนะนำให้เยาวชนหญิงคิดเกี่ยวกับวิธีบางอย่างในการค์นหาพรสวรรค ์ ขณะท่ีท่านนำเสนอสถานการณ์ต่อ 

ไปน้ี 

1. ซินเทียรูสืกว่าเธอพ?อมที่จะรับปีตุพร ขณะท่ีบราเดอร์วิตเทียรกำลังให้พรเธอ ซินเทียพีงอย่างตั้งใจและ 
ประหลาดใจท่ีไดยนเขาบอกเธอว่าเธอมีพรสวรรค์อันย่ิงใหญ่ในการสอน 

2. ซารำสนใจในคำทาทายที่ซิสเตอร์มายรอนให้กับชนเรียน คอค์นหาและเริ่มพัฒนาพรสวรรค์ของพวกเธอ 
สำหรับการรับใช 

3. รเชลลเรียนเปียโนมาได้แค่สองป ี เม่ือถูกขอให้เป็นผู้เส่นเปียในชนปฐมวัย บ่ายวันหนึ่งไม่นานหลังจากถูก 
เรียกสํตำแหน่งใหม่ เธอนั่งลงที่เปียโนและคิดว่าเธอไม่ชอบฝ็กหัดมากเพียงใด แล้วเธอก็จำได้ว่าเมื่ออธิการ 
แฮมพตนวางมือแต่งต้ังเธอ ท่านได้!ห้สัญญาว่าถาเธอยังคงพัฒนาทักษะการเส่นเปียโนของเธอ เธอจะสามารถ 
เป็นอิทธิพลต่อคนมากมายในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจาโดยผ่านทางการแบ่งปีนดนตรีที่ดี 

4. ครูของแมเรียนขอให้เธอรับผิดชอบกิจกรรมการแมือของชนเรียน แมเรียนไม่เคยทำสิ่งใดมาก่อนเลยในชีวิต 
ของเธอ เม่ือเธอเร่ิมรวบรวมความคิดและทำการ!เมือบางอย่าง เธอประหลาดใจมากท่ีเธอชอนทำงานเหส่าน่ัน 

การสนทนา สำรวจวิธีบางอย่างที่ผู้คนคนพบพรสวรรค์ของพวกเขา จากน่ันสนทนาคำถามต่อไปน้ีท่ีเก่ียวข้องกับเยาวชน 
หญิงของท่าน: 

• มีคนใดในพวกท่านหรอไม่ที่คนพบพรสวรรค์ที่ท่านไม่เมาก่อนว่าท่านมี? 
• ท่านรูจักพรสวรรค์อะไรบางในตัวท่านหรอในเพื่อนๆ ? 
• เหตุใดจึงไม่เพียงพอท่ีจะเพียงแต่ค์นหาพรสวรรค์เท่าน่ัน? 
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บทท 47 

เร่ืองเล่า 

หมายเหตุสำหรับครู 

การนำเสนอของครู 

ข้อความที่ยกมา 

การสนทนา 

การสนับสบุนท่ีสีส่งเสริมการพัฒนาพรสวรรค์ 

แสดงภาพจากผลงานของแวนโก๊ะที่อยู่ท้ายเล่ม จากน่ันใหรายละเอียดชีวประวัติครำวๆ ต่อไปนี้ของศิลปีน 
แวนโกะ 

วินเซนต์ แวนโก๊ะเกิดในฮอลแลนด์มากว่ารอยปีท่ีผ่านมา (1853) เขามีชีวิตท่ีวัาว่นและน่าเศรามาก ถาไม่ 
มีธีโอน่องชายของเขา เขาก็คงไม่ได้เป็นนักวาดภาพท่ีมีช่ือเสียงเช่นน้ี ธีโอเชื่อในพี่ชายและศรัทธานี้หนุนใจ 
วินเซนต์ นอกเหนือจากการรความเช่ือม่ันในความสามารถของวินเซนต่'แลว ธีโอยังได้จัดหาสี ผ้าใบ อาหาร 
และท่ีพักใหเม่ือนักวาดภาพไม่สามารถหาส่ิงเหล่าน้ีได้ด้วยตัวเอง ธีโอยังคงหนักแน่น แม่'มีคนท่ีไม่ศรัทธาใน 
วินเซนต์อิทธิพลของแวนโกะเป็นที่รูจักไปตลอดทงโลกของศิลปะอย่างกวางขวาง ภาพวาดของเขาแขวนอยู่ใน 
หองนิทรรศการการศิลปะสำคัญหลายแห่งในหลายประเทศ 

จงเข้าใจว่าชีวิตของแวนโกะ ไม่น่าถือเป็นแบบอย่าง ถาเยาวชนหญิงกล่าวถึงข้อเท็จจริงน้ี อธิบายว่าศูนย์ 
รวมการสนทนาอยู่ท่ีการพัฒนาพรสวรรค์ของเขาและการสนับสนุนท่ีเขาได้รับ ไม่ใช่ชีวิตโดยท่ัวไปของเขา 

อธิบายว่าพวกเราจำนวนมาก มีพรสวรรค์ที่ต้องการพัฒนา เช่นเดียวกับแวนโกิะ แต่หากปราศจากความช่วย 
เหลอและการสนับสนนของผู้ท่ีอยู่รอบตัวเราแลว เราอาจจะไม่เคยพัฒนามันเลย 

พวกเราแต่ละคนอาจมีแวนโกะอยู่ในครอบครัวของเรา ผ้ชึ่งเราสามารถช่วยเหลอเขาโดยผ่านทางการสนับ 
สนุนและการใหกำลังใจของเรา 

เฮเลน ล.โกทส์บุตรสาวของประธานและซิสเตอร์ฮาโรลด์ ปี. สีแสดงความเห็นว่าะ 

"'[บิดามารดาของเรา] ปลูกฝึงความรูสีกท่ีอ่อนโยนน่มนวลเก่ียวกับตัวเราอย่างระมัดระวังเพียงใด! ในช่วง 
ปีแรกๆ ของความพยายามท่ีจะเชียวชาญเคร่ืองดนตรีนำความท้อแท้หมดหวังและความลมเหลวท่ีอาจเกิดข้ืนมาสู่ 
ความคิด เราได้รับการสนับสนุนอยู่เสมอโดยการรับรองอย่างหนักแน่น และในแง่บวกว่าคุณพ่อและคุณแม่ของ 
เราคิดว่าเราทำดนตรีท่ีไพเราะท่ีสุดในโลกน้ี เม่ือถึงช่วงวัยหน่มสาวท่ีไม่เจะทำอะไรดี พรอมกับความไม่ม่ันใจ 
และการคุกคามต่อความเช่ือม่ันในตนเองทุกๆ วัน เราได้รับการเสือนอยู่เสมอว่าคุณแม่และคุณพ่อรักเราและว่า 
พวกพ่านทำใหเราเช่ือม่ันว่าเราเป็นท่ีรักท่ีสุด เป็นเยาวชนหญิงท่ีมีเสน่ห์มากท่ีสุดเพ่าท่ีพวกพ่านเคยเห็นมา พวก 
พ่านเป็นบิดามารดาที่ฉลาด พวกพ่านต้องเว่าหากพวกพ่านวางภาพพจน์เหล่าน้ีนไวัต่อหนาเรา เราจะพยายามท่ี 
จะเป็นในส่ิงท่ีพวกพ่านอยากใหเราเป็น และในส่ิงท่ีพวกพ่านรูว่าเราสามารถเป็นได้," (in Neal A. Maxwell, 
That My Family Should Partake [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1974], pp. 56-57) 

• เยาวชนหญิงสามารถนำหลักธรรมของการสนับสนุนในแง่บวกน้ีไปประยูกต่'ใช!นสัมพันธภาพของพวกเธอกับ 
สมาชิกคนอ่ืนๆ ในครอบครัวได้อย่างไร? 

ใหเวลาเยาวชนหญิงสนทนาประสบการณ์บางอย่าง ทงท่ีดีหรอไม่ดีท่ีพวกเธออาจได้รับเก่ียวกับพรสวรรค์ 
และสมาชิกในครอบครัว พยายามยาว่าการสนับสนุนในแง่บวกเป็นส่ิงจำเป็นในการส่งเสริมการพัฒนาพรสวรรค์ 
พ่านอาจต้องการใหเยาวชนหญิงเปรียบเทียบเรื่องราวของแวนโก๊ะกับเรื่องราวของซิสเตอร์โกทส์เพื่อแสดงให 
เห็นว่าสมาชิกแต่ละคนในครอบครัวสามารถมีอิทธิพลต่อพรสวรรค์ของอีกคนหน่ึง 

• การปฏิบัติและทํศนคติของท่านท่ีบานสามารถทำใหเกิดความแตกต่างข้ืนไม่ว่ากับพ่ีน์องชายหรอพ่ีนองหญิงใน 
การพัฒนาพรสวรรค์ของพวกเขาอย่างไร? 
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• ทำไมคนๆ หน่ึงจึงแสดงว่าไม่มีความหวังต่อตนเองและพรสวรรค์ของเขา? 

กิจกรรม แจกดินสอและกระดาษแก่เยาวชนหญิงแต่ละคน ให้พวกเธอพับกระดาษตามยาวเป็นสามคอลัมน่เทาๆ กัน 
และเขียนคำว่า "ช่ือของสมาชิกในครอบครัว" ไวท่ีด้านบนสดของคอลัมน์แรก "พรสวรรค์" ที่ด้านบนสตของ 
คอลัมน์ท่ีสอง และ "ฉันสามารถทำอะไรได้บาง?" ที่ด้านบนสุดของคอลัมน์ที่สาม 

เยาวชนหญิงควรเขียนรายช่ือของสมาชิกในครอบครัวลงในคอลัมน์ด้านซาย เวนท่ีระหว่างช่ือไว แนะนำให้ 
พวกเธอใชเวลาสองสามนาทีพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบว่า สมาชิกในครอบครัวของพวกเธอมีพรสวรรค์ 
อะไรบาง บอก,ให้'พวกเธอบันทึกพรสวรรค์'ท่ีรอยู่ในปีจชุบันและ,ท่ีแฝงอยู่1ในคอลัมน์'ท่ีสอง สนทนาวิธีท่ีเป็นไป 
ได้ท่ีเยาวชนหญิงจะช่วยสมาชิกในครอบครัว ควรเขียนส่ิงเหล่านในคอลัมน์สุดท'ไย สนับสนุนให้เยาวชนหญิงใช 
แนวความคิดในกระดาษเพื่อช่วยพัฒนาพรสวรรค์ของสมาชิกในครอบครัวของพวก^อ 

ชึ่อของสมาชิกในครอบครัว 

บอยด์ 

แชนดร้า 

บทสรุป 

• หากสมาชิกคนหน่ึงในครอบครัวช่วยให้ท่านทำส่ิงท่ีทำนใฝ่ฝืนไว้เสมอสำเร็จ มันจะมีผลอย่างไรกับความเสืก 
ของท่านท่ีมีต่ลคนนน? 

สนทนาวิธีท่ีเราสามารถได้รับประโยชน์จากพรสวรรค์ของกันและกัน ให้เยาวชนหญิงแบ่งปีนประสบการณ์ 
ที่พวกเธอได้รับเมื่อมีคนในครอบครัวช่วยพัฒนาพรสวรรค์ของอีกคนหนึ่ง 

อธิบายว่าพวกเราส่วนใหญ่จะประเมินคำพลังแห่งความดีท่ีคนๆ หน่ึงครอบครองตาเกินไป หากเราอุทิศตัว 
เราเองเพื่อช่วยสมาชิกในครอบครัวพบและพัฒนาพรสวรรค์ของพวกเขา เราจะค์นพบว่าความรักของเราท่ีมีต่อ 
พวกเขากำลังงอกงามและพัฒนาขื้นตามพรสวรรค์ของพวกเขา เราจะเรยนรูว่ามีพรสวรรค์มากมายหลายแบบ 
และว่าไม่ง่ายเสมอไปท่ีจะพบพรสวรรค์ แต่หากเรารักษาไว้ เราจะประสบผลสำเร็จและเราจะช่วยให้สมาชิกใน 
ครอบครัวได้รับความสำเร็จ และมีความสุขในชีวิตน้ีและในนิรันดร 

การสนทนา 

การน่าเสนอของครู 
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พรสวรรค์ 

(ปีจจุบันและที่แฝงอยู่) 

ก1ฑา 
คณิตศาสตร์ 
ร้องเพลง 

วิ่ง 
เย็บ!เกถักร้อย 
วาดภาพ 

ฉันสามารถทำอะไรได้บ้าง? 

ออกกำลังกายกับเขา 
ขอให้เขาช่วยวิชาคณิตศาสตร์ 
ชมเชยเขาบ่อยๆ เมึ่อเขาทำได้ด 
ร้องเพลงกับเขา 

ช่วยจับเวลาวิ่งให้เธอ 
ชมเชยการเย็บปีกถักร้อย 
การวิ่ง และการวาดภาพของเธอ 
ๆทยเธอเมึ่อเขอขอความ'ช่วยเหลือ 



การพัฒนาทักบะ 
การเป็นผู้นำ 



เป้าหมายระยะสันเป็นวธีการทำ ให้ 
บรรลุเป้าหมายระยะยาว 

วัตลุประสงค์ เยาวชนหญิงแต่ละคนจะเข้าใจว่าการตงเปึาหมายระยะสนสามารถช่วยให้เขอบรรลุเฟ้าหมายระยะยาว 

การเตรียม 1- ใhกระดาษและดินสลมาให้เยาวชนหญิง 
2. ทางเลอกะ เตรียมเอกสารแจกตามที่แนะนำไว้ไนช่วงที่สองของบทเรียน 
3. มอบหมายเยาวชนหญิงเสนอเรื่องเล่า ข้อพระคัมภีร์ หรือข้อความที่ยกมาตามที่ท่านต้องการ 

ขอแนะนำ 
สำหรับการ 
ด0าเนินบทเรียน 

กิจกรรม 

การตงเป๋าหมายสามารถช่วยmเจริญก้าวหนา 

อธิบายว่าการตงเป้าหมายสามารถช่วยให้เราบรรลุความปรารถนาของเรา 

• ทำไมการเพียงแต่ม่งหวังว่าเราสามารถบรรลุผลสำเร็จในบางสิ่งไดมักจะไม่พอเพียงที่จะกระต้นให้เราเจริญกาว 
หนา? 

การน่าเสนอของครู 

ข้อความที่ยกมา 

ชี้ให้เห็นว่าเป้าหมายให้บางสิ่งที่เฉพาะเจาะจงและพอที่จะบรรลุไดเพื่อพยายามแสวงหาความกาวหนา เป้า 
หมายไดให้วิถีทางหนึ่งแก่เราที่จะทำตาม อ่านข้อความต่อไปนะ 

"ไม่มีแผน ไม่มีวัตถุประสงค์ ไม่มีเป้าหมาย ถนนที่นำเราไปที่ไหนก็ได คอ ถนนท่ีไม่ไดนำเราไปท่ีไหน 
เลย และถนนที่ไม่ไปที่ไหนเลยนำไปสู่ตนสลาย โอกาสที่เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ และชีวิตที่ไม่บรรลุความ 
สำเร็จ" (Thomas ร. Monson, in Conference Report, Oct 1976, p. 73; or Ensign, Nov. 1976, 
p. 51) 

กระบวนการตงเป้าหมายสามารถเป็นหนทางที่สำคัญของการเจริญกัาวหน์าตลอดชีวิตของเรา และป็จจุบัน 
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บทที่ 

บทนำ 

ขอให้เยาวชนหญิงสมมุติว่าขณะนี้เป็นเวลาอกห้าปีข้างหน์า บอกให้พวกเธอคิดถึงส่ิงท่ีพวกเธออยากจะทำ 
และอยากจะเป็นถ้าความหวังสูงสุดของพวกเธอเป็นจริง ให้เวลาคิดหน่ึงหรือสองนาที ขอให้พวกเธอแน่ใจว่า 
เป้าหมายที่พวกเธอบรรยายไว้นี้นจำเพาะเจาะจงและเป็นส่วนตัว เช่น: "ฉันอยากจะแต่งงานในพระวิหาร ฉัน 
ต้องการจบการศึกษาจากวิทยาลัย ฉันอยากจะเป็นคร ู (เลขานการ แพทย ์ ฯลฯ)" หลังจากพวกเธอคิดไปประมาณ 
สองสามนาทีแลว ขอให้เขียนเป้าหมายเหล่านี้ลงในกระดาษ จากนี้นขอให้พวกเธอเขียนสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่าง 
น์ลยสามอย่างที่พวกเธอสามารถทำไดเพื่อช่วยให้พวกเธอบรรลุเป้าหมายเหล่านี้น 

อธิบายให้เยาวชนหญิงฟิงว่าสามส่ิงน้ีคือเป้าหมายระยะสน หรือวิธีการท่ีทำให้บรรลุเป้าหมายหลัก ซึ่งจะนำ 
พวกเธอไปสู่การทำให้เป้าหมายระยะยาวสำเร็จ สุภาษิตจีนโบราณเขียนไว้ว่า: "การเดินทางพันไมลเริ่มจากกาว 
แรก" ขอให้เยาวชนหญิงหนึ่งหรือสองคนแบ่งปีนเป้าหมายระยะยาวกับชนเรียน รวมทงวิธีการท่ีทำให้บรรลุ 
(เป้าหมายระยะส์น) เป้าหมายนี้น เขียนส่ิงเหล่าน้ีบนกระดาน โดยเขียนเป้าหมายระยะยาวไว้ดานบน เขียน 
เป้าหมายระยะสนถัดลงมา 



เอกสารแจกหรอ 
กระดาน 

เป็นเวลาที่ดีที่จะเ1ยนเวขีใชพลังงานของเราโดยการตงเป้าหมายที่คุมคำและบรรลุเป้าหมายนน 

ทบทวนส่ีขนตอนต่อไปน้ีกับเยาวชนหญิงเก่ียวกับกระบวนการตงเป้าหมายะ 

กระบวนการตงเป้าหมาย ขนท่ี 1: ประเมิน (พิจารณาสิ่งที่ตองทำให้สำเร็จ)- เขียนรายการส่ิงท่ีพ่านอยากจะรู คุณสมบัติและความ 
สามารถท่ีพ่านอยากจะปี และส่ิงท่ีพ่านต้องการทำให้บรรลุในชีวิตน้ี 

ขนท่ี 2ะ วางแผน (ทำอะไรและเมื่อใด) - เขียนเป้าหมายและวิธีการท่ีพ่านวางแผนเพ่ือบรรลุเป้าหมายนัน 
จำไววิาเป้าหมายที่ไม่ไดเขียนลงไปก็เป็นเพียงแค่การนึกหวัง หากพ่านต้องการพ่านอาจจะเสือกบิดามารดา 
เพื่อน หรอผูนำคนหน่ึงท่ีพ่านจะรายงานความเจริญก้าวหน้าของพ่าน กำหนดเวลาที่จะทำเป้าหมายสำเร็จ และ 
เขียนวันท่ีตามไปตลอดเพ่ือตรวจสอบความเจริญก้าวหน้า 

ขนท่ี 3ะ ปฏิบัติตามแผน ถ์าพ่านสามารถทำเป้าหมายนี้นดวยตัวเอง d งทำมัน! ถาพ่านต้องการความช่วย 
เหลอ ขอความช่วยเหลอจากบางคนเพ่ือทำให้เป้าหมายของพ่านบรรลุ 

ขนท่ี 4ะ รายงาน ความเจริญก้าวหน้าและผลลัพธ์ - เข้าพบคนท่ีพ่านเสือกเพ่ือรายงานผลความเจริญก้าว 
หน้าของพ่าน บอกถึงส่ิงท่ีพ่านไดทำไปและตรวจสอบความเจริญก้าวหน้าของพ่าน เป้าหมายบางอย่างอาจเป็น 
ความลับ พ่านสามารถตรวจสอบดวยตัวเองและรายงานให้พระบิดาบนสวรรค์ทราบในคำสวดออนวอน 

หลังจากท่ีพ่านทำ 4 ขนตอนน้ีแลว เร่ิมต้นกระบวนการใหม่โดยประเมินส่ิงท่ีพ่านอยากจะทำต่อไป 
เรองเล่า ครูและเยาวชนหญิงในชนเรียน เป็นห่วงสมาชิกคนหน่ึงในชน พวกเขาเสือกเป้าหมายหน่ึงสำหรับชนเรียน 

เพื่อพยายามทำให้เชอรีลเข้มแข็งภายในสิ้นปี พวกเขารูว่าส่ิงน้ีอาจเป็นเป้าหมายระยะยาว เพราะเธอมาท่ีชน 
เรียนสองครงในสามปี พวกเขาตงเป้าหมายระยะสนและบอกครูว่าพวกเขาจะรายงานความเจริญก้าวหน้าให้เธอ 
ทราบเป้าหมายคอ (1) พาเชอรีลมาท่ีกิจกรรมอย่างหน่ึงของพวกเขาและ (2) พาเธอมาท่ีชนเรียนในวันลาทิตย 
พวกเขาเขียนแผนการสำหรับเป้าหมายแต่ละอย่างลงไปและเร่ิมปฏิบัติการ 

เป้าหมายแรกง่ายมาก เยาวชนหญิงรูว่าเชอรีลชอบเล่นบาสเกตบอลและเธอเล่นในทีมบาสเกตบอลของ 
โรงเรียน พวกเยาวชนหญิงวางแผนจัดคนกีฬา และถามเธอว่า เธอจะมาและให้คำแนะนำบางอย่างเก่ียวกันการ 
เล่นบาสเกตบอลแก'พวกเขาไดไหม เธอยอมรับดวยความเต็มใจและกิจกรรมก็ไดรับความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง 

เป้าหมายท่ีสองยากข้ีนเล็กน้อย พวกเขายังคงเป็นฺเพ่ือนกับเธอท่ีโรงเรียน พวกเขามอบเอกสารชนเรียนให้ 
แก่เธอ แต่เธอก็ยังดูเหมือนไม่สบายใจและไม่สนใจท่ีจะมาในวันอาทิตย์ ต่อมารกิจกรรมชนเรียนโดยเยาวชน 
หญิงและครูไปดูเชอรีลเล่นบาสเกตบอลของโรงเรียน พวกเขาทุกคนเชียร'เสียงดังและว่ิงไปแสดงความยินดี 
สำหรับชัยชนะของเธอ วันอาทิตย์ต่อมาเชอรีลมาที่โบสถ์ ! เป็นครงแรกท่ีดูเหมือนว่าเธอสบายใจ หัวเราะ และ 
พูดคุยกับพวกเยาวชนหญิง พวกเยาวชนหญิงยังคงพยายามและรักเชอรีลต่อไป เชอรีลมาการประชุมท่ีโบสถ์บ่อย 
ขน ในท่ีสดเชอรีลถูกเรียกให้รับใช่ไนฐานะสมาชิกคนหน่ึงของฝ่ายประธานชนเรียนในปีต่อมา 

การสนทนา ขอให้เยาวชนหญิงบอกขนตอนส่ีข้ันตอนในกระบวนการตงเป้าหมายอย่างย่อๆ ตามท่ีรอย่ในเร่ือง ชี้ให้เห็น 
ว่าเป้าหมายระยะสันเป็นวิธีการที่ทำให้บรรลุเป้าหมายระยะยาว 

ประเมิน 

วางแผน 

— ปฏิบัติ ' 

รายงาน 
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การประเมินเฟ้าหมายระยะสนของเราช่วยเราวัดความเจรญก้าวหนาแอะแก้ไขแนวทางปฏิบัติของ«รา 

ชี้ให้เห็นว่าเราจำเป็นตองประเมินเปึาหมายระยะสนของเราเป็นระยะๆ เพ่ือทำให้แน่ใจว่าเป้าหมายเหล่านัน 
กำลังนำเราไปยังที่ๆ เราต้องการจะไป 

ข้วความที่ยกมา อ่านข้อความที่ยกมาต่อไปนี้: 
''เราทกควรคนประเมินความเจริญกาวหน้าของเราอย่างสมาเสมอ ที่จะดำรงชีวิตอย่างชอบธรรมและบรรลุ 

จุดประสงค์แห่งการสรางของเรา เราต้องทบทวนอดีต พิจารณาสถานภาพในปีจจุบันของเรา และตงเป้าหมาย 
สำหรับอนาคตลย่เสมอ หากปราศจากกระบวนการน้ีแลว โอกาสของการบรรลุวัตอุประสงค์ของคนๆ หน่ึงจะร 
เพียงเล็กนอย" (D. Leslie stone, in Conference Report, Apr. 1978, p. 87; or EnsignMay 1978, 
p. 57) 

เรื่องเล่า เล่าเร่ืองต่อไปน้ี : 
คลอเดียรเป้าหมายระยะยาวในการแต่งงานในพระวิหารเสมอมา แต่ดูเหมือนอนาคตน้ีนอย่แสนไกล เธอเร่ิม 

นัดเที่ยวกับคนๆ หน่ึงท่ีไม่ไดเป็นสมาชิกของศาสนาจักรฯ เป็นประจำ แต่เธอมองไม่เห็นอันตรายท่ีแทจริงของ 
การกระทำดังน้ีน เพราะเขาเป็นชายหนุ่มหน้าตาดี นอกจากน้ี เธอไม่ไดมีเจตนาให้ความสัมพันธ์ของเธอกับเขา 
เป็นเร่ืองจริงจัง พวกเขาวางแผนนัดเท่ียวหลายครงในวันอาทิตย์ เพื่อจะไม่เสียเวลางาน แรกๆ คลอเดีย 
พยายามจะเข้าร่วมการประชุมของศาสนาจักรฯ ดวย แต่เวลาการประชุมมักจะตรงกับแผนการนัดเท่ียวของเธอ 
เสมอ เธอจึงเร่ิมขาดการประชุมท่ีโบสถ์บ่อยครงข้ืน เธอกลับไม่แข็งขันและเร่ิมมีสํวนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ใน 
วันอาทิตย์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เธอไม่เคยทำมาก่อน 

บิดามารดาของคลอเดียและอธิการเป็นห่วงวิถีชีวิตของเธอ ในการสัมภาษณ์ครงหน่ึง อธิการถามเธอเกี่ยวกับ 
เป้าหมายระยะยาวของเธอ เธอยืนยันว่าการแต่งงานในพระวิหารยังคงเป็นเป้าหมายสูงสดของเธอ พวกเขาเร่ิมวัด 
ความเจริญกัาวหนาของเธอร่วมกันตามเป้าหมายน้ีนและประเมินเป้าหมายระยะสนของเธอ คลอเดียรันเวนป้า 
หมายการศึกษาพระคัมภีร์ การไปโบสถ์ และการเช่ือฟิงพระบัญญัติหลายข้อของพระเจายังไม่บรรลุ บิดามารดา 
ของเธอและอธิการช่วยเธอกำหนดเป้าหมายระยะสนบางข้อเพ่ือแกไขแนวทางปฏิบัติของเธอ และช่วยเธอบรรลุ 
เป้าหมายระยะยาวของการแต่งงานในพระวิหารไดไนท่ีสุด ดวยความกลาหาญ คำมั่นสัญญา และความช่วยเหสือ 
ของพระบิดาบนสวรรค์ คลอเดียไดเปลี่ยนสิ่งที่จำเป็นต้องเปลี่ยนในช่วงเวลาที่วิกฤตในชีวิตของเธอ หลายปี 
ต่อมา เธอไดพบกับชายหนุ่มท่ีมีค่าควรและไดแต่งงานในพระวิหารสำหรับกาลเวลาและนิรันดร 

การสนทนา • อาจเกิดอะไรขนถ์าคลอเดียยังคงดำเนินวิถีชีวิตแบบเดิม? เธอทำลายเป้าหมายระยะยาวของการแต่งงานใน 
พระวิหารโดยไม่คิดถึงความสำคัญของเป้าหมายระยะสน เช่น การนัดเท่ียวเฉพาะกับคนท่ีมีมาตรฐานสูงและ 
เข้าร่วมในกิจกรรมของศาสนาจักรฯกับเธอ อย่างไร? 

ชี้ให้เห็นว่าง่ายเพียงใดที่จะหันเหจากเป้าหมายระยะยาวของเรา หากเราไม่จัดเวลาเพ่ือประเมินและวัดความ 
เจริญกัาวหน้าของเราบ่อยๆ ช่วยให้เยาวชนหญิงรูดวยว่าคนอื่นๆ เช่น บิดามารดาหรออธิการสามารถช่วยเธอใน 
การประเมินน้ีน 

การบรรลุเฟ้าหมายระยะยาวจำตองใหคำมั่นสัญญาอยางหนักแน่น 

การนำเสนอของครู อธิบายว่าเราต้องให้คำมั่นสัญญาต่อเป้าหมายของเรา หรอไม่ทำส่ิงท่ีอาจทำให้เราหันเหออกจากวิถีของเรา 
และไปในทางที่ง่ายกว่า 
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บทที่ 36 

ข้อความที่ยกมา 

การนำเสนอของครู 

เรื่องเล่า 

การประยุกต์บทเรยน 

กระตุนให้เยาวชนหญิงตงเปึาหมายระยะสันและระยะยาว ประเมินและให้คำมั่นกับตนเอง แนะนำให้เขอ 
เขียนเป้าหมาย 1ใหม่บางอย่างลงไปหากจำเป็นและทำให้มันสำเร็จโดย ,ใชเป้าหมายระยะส 1นเ ;ป็น :วิธี'การ 
ทำให้บรรณป้าหมายนั้น 
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"ทางเลอกบางอย่างยาวและยาก แต่มันนำเราไปในทิศทางที่ถูกตองม่งสู่เป้าหมายสุดทายของ^า ทางเสือก 
อื่นสัน กวาง และน่าพึงพอใจ แต่มันนำไปในทิศทางท่ีผิด เป็นส่ิงสำคัญท่ีจะทำให้วัตถประสงค์สุดทายของเรา 
ชัดเจนอย่ในความคิดเพื่อว่าเราจะไม่กระเจิดกระเจิงไปตามทางแยกของถนน" (Spencer พ. Kimball, 
"Decisions: why It's Important to Make Some Now,"Mew Era, Apr. 1971, p. 3) 

ชี้ให้เห็นว่าเราตองให้คำมั่นสัญญาที่จะเสียสละและจำ^าคาเพื่อไปใ™งเฟ้าหมายของเรา เร่ืองต่&ไปน้ีแสดง 
ให้เห็นคำม่ันสัญญาของประธานสเปนเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบอลล์ที่จะไปให้ถงเป้าหมาย 

"หลังจากจบการเป็นผูสอนศาสนาขาพเจาอยากจะเขามหาวิทยาลัย แต่ครอบครัวไม่สามารถส่งเสียขาพเจา 
ได ดังนั้นขาพเจาจึงไปทำงานที่สถานขนส่งของรถไฟสายแปซิฟิคใ^นลอสแองเจอลิสเพือ่หาเงินเ^ยนหฟง้^อ 

ขาพเจาทำงานสิบส่ีช่ัวโมงต่อวันเพ่ือขนยายสินค์าระหว่างโกดังกับดูสินค์าโดยรถเข็น ขาพเจาบรรทุกสินคา 
พันปอนด์และเข็นมันไปบ่อยๆ ขาพเจาแน่ใจว่าฟานสามารถเขาใจไดว่าทำไมขาพเจาจึงเหนื่อยเมื่อแต่ละวันใกถ 
จะจบลง 

"ขาพเจาอาศัยอยู่กับพ่ีสาว ห่างออกไปสองสามไมล์ คำโดยสารรถรางราคาสิบเซนต่' ขาพเจาจึงเดินตลอด 
ระยะทางไปกลับอย่างเหน็ดเหน่ือยเพ่ือเก็บเงินย่ีสิบเซนตต่อวัน ขาพเจาอยากไปมหาวิทยาลัยมาก และการเดิน 
ในระยะทางน้ันทำให้เป้าหมายของขาพเจาเป็นจริงมากข้ืน ขาพเจาสามารถเก็บเงินได์มากพอเพื่อกลับใปบานของ 
ขาพเจาที่อริโซนา และเขาเรียนในมหาวิทยาลัยอริโซนา" (Spencer พ . Kimball, "Decisions," pp. 2 -3) 



วัตลุประสงค์ เยาวชนหญิงแต่ละคนจะเข้าใจหลักการและขนตอนที่เกี่ยวข้องในการมอบหมายความรับผิดชอนให้อีก!Jคฅล 
หน่ึงอย่างเหมาะสม 

การเต!ยม 

หมายเหตุสำหรับครู 

ขอแนะนำ 
สำหรับการ 
ดำเนินบทเรียน 

เร่ืองเลา 

การสนทนา 
บนกระดาน 

ตัวอย่าง 
บนกระดาน 

1. นำดินสอและกระดาษมาให้เยาวชนหญิง 
2. ทางเลอกะ ท่านอาจตัองการมอบสำเนาห้าขนตอนของการมอบหมายแโ)เยาวชนหญิงแต่ละคนเพื่อนำกลับไป 

ที่บาน 
3. มอบหมายเยาวชนหญิงสองคนร่วมในการแสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับห้าขนตอนของการมอบหมาย 
4. มอบหมายเยาวชนหญิงเสนอเร่ืองเล่า ข้อพระคัมภีร์ หรอข้อความท่ียกมาตามท่ีท่านตัองการ 

ท่านควรทำความคุ้นเคยกับห้าขนตอนของการมอบหมายโดยตลอด และใชบรรยายในบทเรียนนี เน่ึองจาก 
ว่าทักษะไดรับการเรียนรูโดยฝานทางการปฏิบัติ จึงควรให้เวลาส่วนใหญ่กับช่วงที่สองของบทเรียน 

การมอบหมายเป็นหอักธรรมสำคัญของการเป็นผู้นำ 

ขอให้เยาวชนหญิงปิดตาสักครู่หนึ่ง และวาดภาพหญิงสาวกล่มหนึ่งกำลังเล่นกีฬาเป็นทีมร่วมกับเขตของ 
ท่านในใจ บรรยายการปฏิบัติของทีมหญิงสาวกล่มน ยกตัวอย่างะ หัวหน้าทีมมอบหมายผูเล่น และแต่ละคนกำลัง 
เล่นในตำแหน่งของตน แต่ละคนกำลังเล่นอย่างดี และทำตามคำแนะนำของหัวหน้าทีม พวกเขาทำคะแนนได 
และพวกเขากับผูชมกำลังโห่?ลงดวยความยินดีและมีความสุข 

ขอให้เยาวชนหญิงนึกภาพของทีมเดียวกันนี้กำลังเริ่มเล่นอีกครง ครงน้ีหัวหน้าทีมรไดมอบหมายตำแหน่ง 
หรอให้คำแนะนำเฉพาะ สมาชิกในทีมสับสน เมื่อเริ่มเล่น และวิ่งไปทุกทิศ หัวหน้าทีมกำลังพยายามเล่นทุก 
ตำแหน่ง ไม่รคนใดมีโอกาสทำคะแนนได แต่เธอทำคะแนนไดสามครง 

ตอนนี้ให้เยาวชนหญิงสืมตาและสนทนาความแตกต่างระหว่างสองทีมนี้ว่าพวกเธอจะรูสึกอย่างไรหากพวก 
เธอเล่นในสองทีมน้ี เขียนคำตอบของพวกเธอบนกระดาน บางคนอาจตอบตามนี้: 

ทม 1 ทํม 2 
มความรับผิดชอบ ทำให้ความหวังดู[ญเสียไป 
ช่วยเหลอกัน ไม่อยากเล่น 
เป็นอิสระ ไร้ประโยชน์ 
มความสุข สิ้นหวัง 
มโอกาสแสดง เสียใจ 
สิ่งที่สามารถทำได้ ไม่มโอกาส 
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บทที่ การมอบหมายควพรับผิดชอบ 
แก่ผู้อื่น 



บทที่ 36 

• ท่านอยากเล่นกับทีมใด ? ทำไม? 

ชี้ให้เห็นว่าเมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ของกลุ่มที่เรา!สีกมีประโยชน์และสามารถทำการเสือกและอุทิศ เราจะ 
เติบโตขื้นและ!สึกเป็นสุข หัวหน้าทีม ประธานกรรมการหรอผู้นำคนใดก็ตามท่ีช่วยทำให้เรามีความเสึกเหล่านี 
กำลังใช้หลักการสำคัญของการเป็นผู้นำอย่างฉลาด ถามเยาวชนหญิงว่าพวกเธอสามารถบอกช่ือของหลักการนได 
หรือไม่ เขียนคำว่า การมอบหมาย บนกระดาน 

เมื่อเรามอบหมาย เราแบ่งงานและความรับผดชอบของเราให้กับผู้อ่ืน และมอบสิทธิอำนาจแก่พวกเขาเพึ่อ 
ทำงานให้กั!'เรา 

การทดสอบพระคัมภีร์ ช่วยเยาวชนหญิงเรียนเวธีที่พระเจ้าทรงนำหลักการมอบหมายไปใช้โดยการใชข้อพระคัมภีร์ต่อไปนี้ ถามคำ 
หรือไล่พระคัมภีร์ ถามครงละข้อพรอมกับให้ข้ออางอิงพระคัมภีร์ท่ีสอดคลองกัน ให้เยาวชนหญิงหาข้อพระคัมภีร์ อ่านในใจ และ 

ตอบคำถาม 

หรือท่านอาจให้ข้ออางอิงพระคัมภีร์และมีการไล่พระคัมภีร์ ถามคำตอบและให้เยาวชนหญิงพยายามหาคำ 
ตอบจากพระคัมภีร์ ท่านอาจจะบอกเป็นนัยๆ หากจำเป็น 

1. งานของพระบิดาบนสวรรค์คืออะไร? (โมเสส 1:39) 
2. พระองค์ทรงทำงานร่วมกับใคร? (ยอห้น 6:38) 
3. พระผู้ช่วยให้รอดทรงมอบหมายสิทธิอำนาจให้แก่ใคร? (เอเฟซัส 4:11-12) 
4. เม่ือมีบางคนมอบหมายความรับผิดชอบแก่เรา เราจำเป็นตองทำอะไร? (ค.พ.107:99-100) 
5. หลังจากเหล่าอัครสาวกกลับจากทำงานมอบหมายของพวกเขา พวกเขาทำอะไร? เราต้องทำอะไร? (มาระโก 

6:30) 

อธิบายว่าพระบิดาบนสวรรค์และพระผู้ช่วยให้รอดของเราทรงใช้หลักการมอบหมายอยู่เสมอ หลักธรรมนี 
ช่วยให้เราเติบโต ยอมให้เราใช้อำเภอใจและพรสวรรค์ของเรา และเรียกรองให้เรารับผิดชอบสำหรับการกระทำ 
ของเรา 

เราสามารถเรยนเที่จะมอบหมายงานอย่างมประสิทรภาพโดยใชขนตอนเฉพาะ 

บทบาทสมมุติ อธิบายว่าเราทุกคนสามารถเรียน!หลักของการมอบหมายและใช้ไดอย่างประสบความสำเรจ ขอให้เยาวชน 
หญิงท่ีมอบหมายไวล่วงหน้าเสนอบทบาทสมมุติ เขียนแต่ละขนตอนต่อไปนบนกระดาน และให้เยาวชนหญิง 
สาธิตแต่ละขนตอน 

ขนที่ 1: กำหนดขอบข่ายงานมอบหมายอย่างชัดเจน 

ประธานชนเรียน แอน เรา!สึกเป็นห่วงหญิงสาวชี้นยุวนารีที่เพิ่งเข้ามาในเยาวชนหญิง เราอยาก!จักพวกเธอ 
มากขื้นและช่วยให้พวกเธอ!สึกสิงการต้อนรับและสบายใจ เราอยากให้คุณรับผิดชอบกิจกรรมชนเรียน เพื่อ 
ช่วยชี้นเรียนของเราทำความสนิทสนมกับหญิงสาวคนใหม่เหล่านี้ กิจกรรมนี้จะมีขนอีกสามสัปดาห์ข้างหน้าใน 
วันที่ 28 
ขนที่ 2: อธิบายความสำคัญของงานมอบหมายและแสดงความไววางใจ 

ประธานชนเรียน. ถาหญิงสาวที่อายุน้อยกว่าไม่!สึกสิงการต้อนรับและไม่เป็นที่ต้องการ พวกเธออาจมองหา 
เพื่อนในที่อื่น แอน คุณมีวิธที่พิเศษที่จะอยู่ร่วมกับคนพวกนี้และทำทุกสิ่งให้สำเร็จได เรา!ว่าคุณสามารถช่วย 
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เราในกิจกรรมนี้เพื่อฟ้าให้เยาวชนหญิงเหส่านี้รูสีกเป็นที่ต้องการและสบายใจ 
แอน: [ตอบอย่างเห็นควย] 
ขนที่ 3: กำหนดว่า ใครจะทำอะ ไรและเ จล าที่จะทำ ใหเสร็จ 
ประธานชนเรียน: คุณ?ว่ากิจกรรมจะมีขั้นในอีกสามสัปดาห์ข้างหนา แลนคุณคิดว่าจะต้องทำอะไรบาง? 
แอน: [ตอบคำถามตามปกติ] 
ประธานชนเรียน: คุณคิดว่าจะทำสิ่งใดเป็นอันดับแรก? 
แอน: [ตอบตามปกติ] 
ประธานชนเรียน: เราจะฟ้าส่ิงท่ีเหลออีกเม่ือใด? 
แอน: [ตอบตามปกติ] 
ประธานชนเรียน: คุณขอให้ใครช่วยคุณบาง? 
แอน: [ตอบตามปกติ] 
ประธานชนเรียน: คุณจะให้แต่ละคนฟ้าอะไร? 
แอน. [ตอบตามปกติ] 
ประธานชนเรียน: เราสองคนเขียนส่ิงน้ีนลงไปกันเถอะเพ่ือเราจะไม่ลม 
ขันที่ 4: กำหนดเวลาที่ท่านจะติดตามงานมอบหมาย 

ประธานชนเรียน: ฉันจะตรวจสอบกับคุณในอีกหนึ่งสัปดาห์นับจากวันนี้ และหากมีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงห!ลต้อง 
การบางส่ิงก่อนหนาน้ีน ขอให้บอกฉัน 
ขนที ่ 5: แสดงการให้กำลังใจและขอบคุณ 

ประธานชันเรียน: แอน ฉันพอใจแผนการสำหรับกิจกรรมของคุณมาก ฉันไดยินพวกเยาวชนหญิงคุยกัน 
และพวกเขลตื่นเต้นที่จะมาร่วม ฉันขอบคุณสำหรับงานของคุณ เมื่อฉันขอให้คุณช่วย ฉัน?ว่าฉันวางใจคุณไต 

สนทนาคำถามหรือข้อคิดเห็นที่เยาวชนหญิงอาจมี ยาสีงความสำคัญของข้ันท่ี 3 ขอให้บุคคลน้ีนบอกอย่าง 
แน่นอนว่า พวกเธอจะฟ้าอะไร และเมื่อใด นี่เป็นคำมั่นสัญญาของพวกเธอที่ยอมรับความรับผิดชอบ ผู้นำต้อง 
ติดตามอย่างใกลชิด โดยถามว่า พวกเธอกำลังทำอะไรและงานจะลงมือท0าเมื่อใด การมอบหมายบางครงอาจมี 
การผิดพลาดถาบุคคลนี้นพยายามปีดการทำงานของเธอเองทงไป มันสามารถเกิดความผิด ถาเม่ือมีการมอบหมาย 
งานแลว และผู้นำไม่อดทนหรือไม่คอยดูให้ตลอด และตัดสินใจทำเอง จงเสือนเยาวชนหญิงมิให้กระทำผิด 
พลาดดังกส่าว 

กิจกรรมขั้นเรียน 
เป็นคู่หรือกลุ่ม 

การมอบหมายความรับผิดชอบสามารถเป็นประโยชน์ในหอายสถานการณ์ 

ตอนนี้เยาวชนหญิงก็ไดเห็นการสาธิตแลว มอบหมายให้พวกเธอัฝึกมอบหมายความรับผิดชอบให้กันโดยใช 
สถานการณหน่ึงอย่างต่อไปน้ี หรือสถานการณ์อ่ืนท่ีท่านเสือก ขอให้เยาวชนหญิงทำตามข้ันตอนท่ีเขียนไวับน 
กระดาน 

1. ขั้นเรืยนของท่านถูกขอให้อ่านหนังสือให้หญิงหมายตาบอดคนหนึ่งที่อย่ในวอร์ดของท่านฟิง ท่านต้องไปที่นั่น 
สัปดาห์ละสองครง ครงละหน่ึงช่ัวโมง มอบหมายสมาชิกข้ันเรียนคนหน่ึงรับผิดชอบโครงการน้ีและจัดระบบ 
การเยี่ยม 
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2. ไดมการวางแผนให้มการประชุมเยาวชนข้ืนในเขตของท่านอีกหกสัปดาห์ข้างหน้า หัวข้อการประชุมคอ "ขอให้ 
ฉันม่งไป" มอบหมายคนใดคนหน่ึงรับผิดชอบประกาศให้ผู้อ่ืนทราบถึงเหตุการณ'น้ี 

3. ท่านเป็นประธานของคณะนักรองประสานเสียงของโรงเรียน มีกลุ่มเล็กๆ สี่กลุ่มในคณะนักรองประสานเสียง 
ประธานรับผิดชอบการจดเนอเพลง-การแจกจ่ายการเก็บรวบรวม และทำให้แน่ใจว่ามีทุกสิ่งพรลมเมื่อคณะ 
นักรองไปรองเพลงที่โรงเรียนอื่น มอบหมายสมาชิกคนหน่ึงในคณะนักรองคนหาวิธีจดเน้ือเพลงและเสนอแนว 
ความคิดของเธอให้กับคณะนักรองในการสืกคราวหน้า 

4. ท่านเป็นลูกสาวคนโตของครอบครัว มีเหตุการณ์อุกเฉินเกิดขื้น บิดาและมารดาของท่านปล่อยให้ท่านดูแล 
น้องสาวสามคนเป็นเวลาสามวัน - อายุแปด เกัา และสิบสองปี ท่านต้องการมีเวลาศึกษาเพื่อเตรียมสอบกลาง 
ปีที่โรงเรียน ท่านจะมอบหมายความรับผิดชอบอย่างไรเพื่อให้งานปลีกย่อยที่บาน ลางจาน และเตรียมอาหาร 
เสร็จลง? 

การสนทนา สังเกตการณ์เมื่อเยาวชนหญิงปฏิบัติและให้ความช่วยเหลือเท่าที่จำเป็น หากมีเวลาพอให้หน่ึงคู่สาธิตงาน 
มอบหมายของเธอ ขอให้เยาวชนหญิงบอกถึงสถานการณ์อ่ืนๆ (ในศาสนาจักรฯ ครอบครัว โรงเรียน งาน) ซึ่ง 
รว่าจะมอบหมายอย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์ 

การประยูกต์บทเรยน 

แจกกระดาษและดินสอแก่เยาวชนหญิง ให้แต่ละคนเขียนความรับผิดชอบต่างๆ ที่พวกเธอมีลงในกระดาษ 
ขอให้พวกเธอวิเคราะห์รายการเหล่านี้นและดูว่าพวกเธอสามารถใชหลักการมอบหมายกับคนๆ หน่ึงเก่ียวกับ 
ความรับผิดชอบของเขาไดหรอไม่ ให้พวกเธอลองใชห้าขนตอนในระหว่างสัปดาห์น้ี 
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ถึงผู้ให้คำแนะนำเยาวชนหญิง: การจัดบทเรียน 
จากคำปราศรัยก ารประชุม ใหญ่สามัญ 

ถ้อยฅำของศาสตาที่มีชีวิตอยู่เป็นแหล่งที่มาอันดเลิศสำหรับบททขนเสริม คัดเลอกคำปราศรัยการประชุม 
ใหญ่ท่ีเป็นปีจจุบันซ่ึงพิมพ์อยู่ในวารสารสิทธิชน การเตรียมและการนำเสนอบทเรียนเหล่าน จะเปิดโอกาสให้ 
ท่านไดรับการทรงนำจากพระวิญญาณในการกล่าวสีงความต้องการเฉพาะอย่างของสมาชิกชนเรียน ควรแจงคำ 
ปราศรัยท่ีจะสอนให้เยาวชนหญิงทราบล่วงหนาเพ่ือพวกเขาจะไดเตรียมสำหรับการสนทนา ในการพัฒนาบทเรียน 
เหล่าน้ี ให้ใช้คำสอนของเจาหนาท่ีชนผู้ใหญ่ คำปราศรัยการประชุมใหญ่และพระคัมภีร์ 

การเตรยมแอะการนำเสนอบทเรยน 

ทำตามขั้นตอนเดียวกันสำหรับการเตรียมและการนำเสนอบทเรียนตามที่ท่านไดทำสำหรับบทเรียนในคู่มือ 
อีกทงขั้นตอนการเตรียมต่อไปนี้จะเป็นประโยชน์: 

1. ตัดสินใจดวยการสวดออนวอนว่า จะสอนหลักธรรมพระกิตติคุณหรอแนวความคิดหลักใดจากคำปราศรัยท่ี 
คัดเลอกมา เขียนแนวความคิดสนับสนนสองสามขออย่างคร่าวๆ ซึ่งนำไปสู่แนวความคิดหลัก 

2. ตัดสินใจ1ว่าท่านต้องการให้บทเรียนบรรลผลอะไร ยกตัวอุย่าง ท่านต้องการช่วยสมาชิกขั้นเรียนเขาใจหลัก 
ธรรม เพ่ิมพูนศรัทธา พัฒนาทัศนคติ หร้ือถูกกระต้นให้เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของพวกเขาหรือไม่? 

3. จัดเนี้อหาบทเรียน ระบุขออางอิงพระคัมภีร์เพิ่มเติม ขออุปกรณ์ช่วยสอนท่ีเหมาะสมจากบรรณารักษ์อาคาร 
ประชุม 

4. เตรียมคำถามเกี่ยวกับขอความที่ยกมาและขอพระคัมภีร์ที่คัดเลอกมาจากคำปราศรัย ขอความท่ียกมาและขอ 
พระคัมภีร์มีความหมายว่าอย่างไร? เปรียบส่ิงน้ีนกับเยาวชนหญิง (ดู 1 นีไฟ 19:23) 

5. คัดเสือกวิธีการสอนซึ่งจะทำให้เยาวชนหญิงมีสํวนร่วม และมอบหมายสมาชิกขั้นเรียนให้มีส่วนร่วม 
อางสี* ไม่รการเรียกอะไรยิ่งในพกว่าfาารสอน (PXIC 064 A) ซึ่งอธิบายวิธีการสอนแบบต่างๆ 
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แผนภูม ิ แผนภูมิต่อไปนีอาจเป็นประโยชน์เมื่อเตรียมบทเรียนจากคำปราศรัย 
หัวขอคำปราศรัย:  
หอักธรรมพระกตตคุณหรอแนวความคิดหอัก:  
แนวดวามคิดสนับสนุนะ  

องค์ประกอบที่!สนอแนะ วิธืการสอนที่เสนอแนะ 

1. แนะนำหลักธรรมพระกิตติคุณและ 
และแนวความคิดสนับสนน 

• เขียนหลักธรรมพระกิตติคุณและแนวความคิด 
สนับสนุนบนกระดาน ใชอุปกรณ์การสอน เร่ืองเล่า 
รูปภาพ พระคัมภีร์หรือคำถามท่ีกระตุนความคิดเพ่ือ 
นำเขาสู่บทเรียน 

2. นำเสนอเนื้อหาของบทเรียน 
• พระเจาตรัสอะไรเกี่ยวกับหลักธรรมพระกิตติคุณ? 
• ศาสดาในยูคปีจจุบันพูตเกี่ยวกับหลักธรรมนั้น 
ไวว่าอย่างไร? 
• เราสามารถนำหลักธรรมพระกิตติคุณไปใช 
ในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไร? การดำรง 
ชีวิตตามหลักธรรมนเพิ่มพูนศรัทธาของเราและ 
ช่วยเราทำการตัดสินใจที่ชอบธรรมและแกไข 
ปีญหาของเราได้อย่างไร? 

• ระบุข้อพระคัมภีร์และสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่มีอย่ 
ในคำพูดน้ัน และในข้อพระคัมภีร์เพิ่มเติมอื่นๆ เพื่อ 
ทำให้หลักธรรมพระกิตติคุณชัดเจนขื้น 
• ถามคำถามเกี ่ยวกับข้อความที ่ยกมาจากคำพูด 
เล่าเรื่องและตัวอย่างจากคำพูดเพื่ออธิบายหลักธรรม 
พระกิตติคุณ 
• ถามคำถามและนำการสนทนาเพื ่อช่วยเยาวชน 
หญิง นำหลักธรรมพระกิตติคุณไปใช!นชีวิตของ 
พวกเธอ 
• เชิญสมาชิกในชั ้นเรียนแบ่งปีนประสบการณ์ 
ความเสึกและประจักษ์พยานเกี่ยวกับหัวข้อที่ท่าน 
กำลังสนทนา เพิ่มเติมความ?สีกของท่านเองด้วย 

3. จบโดยการสรุปส่ิงท่ีได้สอนไปแล'ว • เป็นพยานถึงความจริงอันสมบูรณ์ของหลักธรรม 
พระกิตติคุณท่ีท่านได้สอน และถึงคุณคำของหลัก 
ธรรมนั้นในชีวิตของท่าน 
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