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ความช่วยเหลือสำหรับครู 

ในการประชุมร่วมกับสภาอัครสาวกสิบสอง ศาสดาโจเซฟ สมิธ "กล่าวกับบรรดาพ่ีน้องชายว่า 
พระคัมภีร์มอรมอนเป็นหนังสือเล่มที่ถูกต้องที่ชุดบนแผ่นดินโลก และเป็นศิลาหลักแห่ง 
ศาสนาของเรา และมนุษย์จะเข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้ามากขึ้นโดยดำเนินตามคำสอนในหนังสือ 
นั้นมากกว่าหนังสือเล่มอื่นใด" (History of the Church, 4:461; see also the introduction to the 
Book of Mormon) 

ในฐานะเป็นครูผู้สอนพระกิตติคุณ ในปีนี้ท่านมีโอกาสที่จะสอนจาก "หนังสือเล่มที่ถกต้อง 
ที่สุดบนแผ่นดินโลก" โดยได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณท่านจะช่วยให้สมาชิกชั้นเรียน 
เข้าใจคำสอนนิรันดร์และเสริมสร้างประจักษ์พยานของพวกเขาในพระเยซูคริสต์ ในพระกิต-
ติคุณของพระองค ์ และในภารกิจของศาสดาโจเซฟ สมิธ ท่านยังช่วยให้พวกเขาได้รับพร 
อื่นๆที่มาจากการศึกษาพระคัมภีร์มอรมอนอย่างพากเพียร ซึ่งประธานเอสราแทฟท์เบนสัน 
ได้บรรยายถึงพรบางประการนั้นว่า 
"พระคัมภีร์มอรมอนเปิดโปงศัตรูของพระคริสต ์ ทำให้คำสอนที่ผิดจำนนและกำจัดการขัด-
แย้ง (ดู 2 นีไฟ 3:12) เสริมกำลังผู้ติตตามที่ถ่อมตนของพระคริสต์ในการต่อต้านแผนและ 
กลยุทธอนชั่วร้าย และคำสอนของมารในวันเวลาของเรา รูปแบบการละทิ้งความเชื่อใน 
พระคัมภีร์มอรมอนคล้ายคลึงกับรูปแบบท่ีเราประสบในทุกวันน้ี พระผู้เป็นเจ้าด้วยพระปรีชา-
ญาณอันไม่มีขีดจำกัดของพระองค์ได้ทรงปรับพระคัมภีร์มอรมอนเพื่อที่เราจะมคงเ^นสิ่งผิด 

และรู้วิธีต่อล[กับการศึกษา การเมือง ศาสนา และคำสอนแห่งปรัชญาเท็จในวันเวลาของเรา" 
(in Conference Report, Apr. 1975, 94-95; or Ensign, May 1975, 64) 

"มีพลังในหนังสือนั้นซึ่งจะเริ่มไหลบ่าเข้าสู่ชีวิตของท่านในช่วงเวลาที่ท่านเริ่มศึกษาหนังสืค 
เล่มน้ันอย่างจริงจัง ท่านจะพบพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าในการต้านทานการล่อลวง ท่านจะพฺบพลัง 
ในการหลีกเลี่ยงการหลอกลวง ท่านจะพบพลังที่จะคงอยู่ในทางตรงและแคบ.....เมื่อท่าน 
เริ่มหิวและกระหายที่จะได้ถ้อยคำเหล่านั้น ท่านจะพบชีวิตในความบริบูรณ์มากขึ้นและมาก 
ขึ้น" (in Conference Report, Oct. 1986, 6; or Ensign, Nov. 1986, 7) 
ขณะท่ีท่านสอน พระวิญญาณของพระเจ้าจะเป็นพยานแก่ท่านถึงพลังของพระคัมภีร์มอรมอน 
ในการนำผู้คนมาสู่ความรูอันมั่นคงและไม่สั่นคลอนไนพระเยซูคริสต์และคำสอนของพระองค์ 

เมื่อท่านเตรียมการสอนชั้นเรียนพระกิตติคุณ เป็นสิ่งสำคัญที่ท่านจะแสวงหาการดลใจ 
และการนำทางจากพระวิญญาณบริสุทธ "จะประทานพระวิญญาณแก่เจ้าโดยคำสวดอ้อน-
วอนแห่งศรัทขา และหากเจ้าหาได้รับพระวิญญาณไม่เจ้าจะไม่สอน" (ค.พ. 42:14) จำไวว่า 
พระวิญญาณบริฤ[ทธเป็นครูในช้ันเรียนของท่าน 

การสอนโดย 
พระวิญญาณ 



ท่านแสวงหาพระวิญญาณได้โดยการสวดอ้อนวอน อดอาหาร ศึกษาพระคัมภีร์ทุกวัน 
และรักษาพระบัญญัติ ขณะที่เตรียมการสอน จงสวดอ้อนวอนขอให้พระวิญญาณช่วยท่าน 
ให้เข้าใจพระคัมภีร์และความต้องการของสมาชิกชนเรียน พระวิญญาณยังสามารถช่วยท่าน 
วางแผนด้วยวิธีการอันแยบยลในการสนทนาข้อพระคัมภีร์และประยุกต์ใช้สิ่งเหล่านั้นใน 
ชีวิต!]จจุบันของพวกเขา (ดู 1 นีไฟ 19:23) ด้วยการทรงนำจากพระวิญญาณ ท่านจะเป็น 
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในพระหัตถ์ของพระเจ้าในการสอนพระคำแก่ลูก ๆ ของพระองค์ 
ข้อเสนอแนะบางประการในการเชื้อเชิญพระวิญญาณมาสู่ชั้นเรียนของท่านฐดังต่อไปนี้ 
1. เชือเชิญให้สมาชิกชั้นเรียนเป็นผู้สวดอ้อนวอนทั้งก่อนและหลังการเรียน ระหว่าง 

บทเรียนจงสวดอ้อนวอนในใจเพื่อให้พระวิญญาณทรงนำท่าน เพื่อเปีดใจของสมาชิก 
ชั้นเรียน เพื่อเป็นพยานและให้การดลใจ 

2. ใช้พระคัมภีร์ (ดู4'การเน้นพระคัมภีร์"ด้านล่าง) 
3. แสดงประจักษ์พยานเม่ือได้รับการกระตุ้นเตือนจากพระวิณญาณ มิใช่เพียงตอนจบบทเรียน 

เท่าน้ัน จงเป็นพยานถึงพระคริสต ์ เชื้อเชิญให้สมาชิกชั้นเรียนแสดงประจักษ์พยานของ 
เขาบ่อย ๆ 

4. ใช้เพลงสวด เพลงปฐมวัย และดนตรีที่ศักดิสิทธิอื่น ๆ เพื่อเตรียมใจของสมาชิกชั้นเรียน 
ให้รูสึกถึงพระวิญญาณ 

5. แสดงความรักต่อสมาชิกชันเรียน ตลอดจนคนอ่ืน ๆ และต่อพระบิดาบนสวรรค์และพระ-
เยซูคริสต์ 

6. แบ่งปีนข้อคิด ความรู้สึก และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนตามเหมาะสม เชื้อเชิญ 
ให้สมาชิกชั้นเรียนทำสิ่งเดียวกัน สมาชิกชั้นเรียนควรบอกได้ว่าพวกเขาประยุกต์ใช้ 
หลักธรรมท่ีสนทนาในบทเรียนคร้ังก่อนอย่างไร 

การเน้น 
พระคัมภืร์ เอ็ลเดอร์บอยต ์ เค. แพคเกอร์สอนว่า "เมื่อเข้าใจคำสอนที่แท้จริง มันจะเปลี่ยนทัศนคติและ 

พฤติกรรมของผู้คน" (in Conference Report, Oct. 1986, 20; or Ensign, Nov. 1986,17) ในการ 
เตรียมและระหว่างการสอน ให้มุ่งเน้นที่คำสอนแห่งการช่วยให้รอดของพระกิตติคุณดังที่มี 
อยู่ในพระคัมภีร์และในคำสอนของศาสดาในยุคสุดท้าย สิ่งนี้ทำให้ท่านต้องศึกษาพระคัมภีร์ 
อย่างพากเพียรร่วมกับการสวดอ้อนวอน พระเจ้าทรงบัญชาว่า "อย่าแสวงหาเพ่ือประกาศคำ 
ของเรา แต่ทีแรกจงแสวงหาให้ได้คำของเรา และเมื่อนั้นลิ้นของเจ้าจะถูกปล่อย เมื่อนั้น 
หากเจ้าปรารถนาเจ้าจะมีพระวิญญาณของเราและคำของเรา แท้จริงแล้วอำนาจของพระผู้-
เป็นเจ้าในการทำให้มนุษย์ตระหนัก" (ค.พ. 11:21) 
กระตุ้นให้สมาชิกชั้นเรียนนำพระคัมภีร์ของเขามาชั้นเรียนทุกสัปดาห์ อ่านข้อความพระคัม-
ภีร์ที่เลือกไว้ด้วยกันขณะที่สนทนาถึงเรื่องนั้น 
สมาชิกช้ันเรียนแต่ละคนควรได้รับหนังสือ แนวทางศึกษาพระคัมภีร์}Lเอรมอนสำหรับสมาขิก 
ชนเรียน (35684 425) หนังสือนี้จะช่วยให้สมาชิกชั้นเรียนปรับปรุงทักษะการศึกษาของ 
พวกเขา มันจะช่วยให้พวกเขาเข้าใจพระคัมภีร์ ประยุกต์ใช ้ และเตรียมเพื่อการสนทนา 
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ในชั้นเรียน และใช้มันเพื่อการสนทนาในครอบครัว กระตุ้นให้สมาชิกชั้นเรียนอ่านช่วง 
พระคัมภีร์ที่เหมาะสมและอ่านแนวทางศึกษาก่อนเข้าชั้นเรียนในแต่ละสัปดาห์ 

ประธานเอสรา แทฟท์ เบนสันท้าทายให้สมาชิกศาสนาจักรมอบพระคัมภีร์มอรมอนให้ผู้อื่น 
ท่านกล่าวว่า 
"เวลาล่วงเลยมานานแล้วที่โลกจะท่วมท้นไปด้วยพระคัมภีร์มอรมอน...พระผู้เป็นเจ้าทรงให้ 
เรารับผิดชอบหากขณะนี้เรายังไม่นำพระคัมภีร์มอรมอนออกมาด้วยวิธีที่ยิ่งใหญ่ 
"เรามีพระคัมภีร์มอรมอน เรามีสมาชิก เรามีผู้สอนศาสนา เรามีแหล่งช่วยเหลือ และโลก 
ก็มีความด้องการ 
"เวลาที่จะทำก็คือเดี๋ยวปี" (in Conference Report, Oct. 1988, 4; ox Ensign, Nov. 1988, 4-5) 

ขณะที่ท่านสอนพระคัมภีร์มอรมอนในโรงเรียนวันอาทิตย์ปีนี้ จงกระต้นให้สมาชิกชั้นเรียน 
มอบพระคัมภีร์มอรมอนให้กับเพ่ือนท่ีไม่เป็นสมาชิกและคนรู้จัก (ดู แนวคิดเพิ่มเติมประกอบ 
การสอนขอท่ีสองในบทท่ี 1) ในตอนด้น!] ท่านอาจต้องการปรึกษากับฝ่ายอธิการและหัว-
หน้าเผยแผ่วอร์ดว่าสมาชิกช้ันเรียนจะรับพระคัมภีร์มอรมอนเพ่ือไปมอบให้คนอ่ืนได้อย่างไร 

คู่มือนี้เป็นเครื่องมือที่จะช่วยท่านในการสอนคำสอนพระกิตติคุณจากพระคัมภีร ์ มันถูก 
เรียบเรียงขึ้นสำหรับชั้นเรียนคำสอนพระกิตติคุณของผู้ใหญ่และเยาวชน และจะนำมาใช้ทุก 
สี่ปี การอ้างอิงหเอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากแหล่งอื่นเป็นสิ่งไม่จำเป็นต่อการสอนบทเรียน 
เอ็ลเดอร์รัสเซลล์เอ็ม.บัลลาร์ดกล่าวว่า "ครูได้รับคำแนะนำมาอย่างดีให้ศึกษาพระคัมภีร์และ 
คู'มืออย่างรอบคอบก่อนจะไปหาคู่มืออื่นมาเสริม เพราะดูเหมือนว่าครูมากมายได้หันเหไปจาก 
คู่มือหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติโดยปราศจากการทบทวนมันอย่างเต็มที่ หากครูรู้สึกถึง 
ความจำเป็นที่จะใช้แหล่งช่วยเสริมที่ดีบางอย่างนอกเหนือจากพระคัมภีร์และคู่มือในการนำ 
เสนอบทเรียน พวกเขาควรพิจารณาที่จะใช้นิตยสารของศาสนาจักรเป็นอันดับแรก" (in 
Conference Report, Apr. 1983, 93; or Ensign, May 1983, 68) 
ทบทวนบทเรียนแต่ละบทล่วงหน้าอย่างน้อยท่ีสุดหน่ึงสัปดาห์ เมื่อท่านศึกษางานมอบหมาย 
การอ่านและเนื้อหาในบทเรียนแต่เนิ่น ๆ ท่านจะได้ความคิดและสิ่งที่ประทับใจในระหว่าง 
สัปดาห์ซึ่งจะช่วยท่านในการสอนบทเรียน ขณะที่ท่านไตร่ตรองบทเรียนในระหว่างสัปดาห์ 
จงสวดอ้อนวอนให้พระวิญญาณทรงนำท่าน จงมีศรัทธาว่าพระเจ้าจะประทานพรแก่ท่าน 
บทเรียนแต่ละบทในคู่มือประกอบด้วยข้อมูลมากกว่าที่ท่านจะสอนได้หมดในช่วงชันเรียน 
จงแสวงหาพระวิญญาณของพระเจ้าในการเลือกเร่ืองราวพระคัมภีร์ คำถาม และเน้ือหาอ่ืน ๆ 
ในบทเรียนที่จะสนองความต้องการของสมาชิกชั้นเรียนได้ดีที่สุด 
บทเรียนแต่ละบทประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังต่อไปนี 
1. ชื่อบท ชื่อบทประกอบด้วยสองส่วนคือ ข้อความที่ยกมาหรือวลีบรรยายสั้น ๆ และพระ-

คัมภีร์ที่ท่านควรอ่านเมื่อท่านเตรียมบทเรียน 

การให้พระคัมภีร-
มอรมอน 

การใช้ 
ลู่มือนี้ 



2. ใ}ดประสงค ์ ข้อความในชุดประสงค์เสนอแนะแนวคิดหลักที่ท่านจะมุ่งเน้นขณะที่ท่าน 
เตรียมและสอนบทเรียน 

3. การเตรียม ส่วนนีสรุปเรื่องราวพระคัมภีร์ในโครงร่างของบทเรียน มันยังรวมถึงการอ่าน 
เพิ่มเติมและข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อการเตรียม เช่นอุปกรณ์ที่ท่านอาจต้องการนำมาที่ 
ชนเรียน อุปกรณ์หลายอย่างเหล่านี้มีอยู่ในห้องสบุดอาคารประชุม (ตัวเลขห้าตัวหลัง 
ชื่อภาพที่แนะนำเป็นหมายเลขห้องสบุดอาคารประชุม หากรูปภาพรวมอยู่ในชุดรูปภาพ 
เก่ียวกับพระกิตติคุณ [34730 425] จะมีหมายเลขกำกับไว้) 

4. กิจกรรมกระตุ้นความสนไจ ส่วนนี้ประกอบด้วยกิจกรรมง่ายๆ การสอนโดยใชอุปกรณ์ 
ข้อความที่ยกมา ห f อคำถามที่ช่วย1ให้สมาชิกชั้นเรียนเตรียมพร้อมสำหรับการเรียนรู้ 
การมีส่วนร่วม และรู้สึกถึงอิทธิพลของพระวิญญาณ ไม่ว่าท่านจะใช้กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจในคู่มือหรือกิจกรรมของท่านเอง เป็นสิ่งสำคัญที่จะดึงความสนใจของสมาชิก 
ชั้นเรียนตอนเริ่มบทเรียน กิจกรรมควรกระชับ 

5. การสนทนาและการประรเกต์ใช้พระคัมภีร ์นี่เป็นส่วนสำคัญของบทเรียน จงศึกษาเร่ืองราว 
พระคัมภีร์ร่วมกับการสวดอ้อนวอนเพ่ือท่ีท่านจะสอนและสนทนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ใช้ข้อเสนอแนะใน "การกระตุ้นการสนทนาของช้ันเรียน" (หน้า ix-x) และ "การใช้ความ 
หลากหลายในการสอนพระคัมภีร์" (หน้า x-xi) เพื่อให้มีความหลากหลายในการสอน 
และให้สมาชิกชั้นเรียนมีความสนใจตลอดเวลา เลือกคำถามและวิธีการสอนที่เหมาะสม 
กับวัยและประสบการณ์ของสมาชิกชั้นเรียน 

6. ส^ป ส่วนนีช่วยท่านในการสรุปบทเรียนและกระตุ้นสมาชิกชั้นเรียนให้ดำเนินชีวิตตาม 
หลักธรรมท่ีท่านไต้สนทนา มันยังช่วยเตือนท่านให้แสดงประจักษ์พยาน จงแน่ใจว่าเหลือ 
เวลามากพอในการสรุปบทเรียนแต่ละบท 

ๆ. แนวคิดเพิ่มเติมประกอบการสอน ส่วนนี้มีเตรียมไว้ให้ในเกือบทุกบทเรียนของคู่มือ 
มันอาจประกอบด้วยความจริงเพิ่มเติมจากเรื่องราวพระคัมภีร ์ การปรับเปล่ียนแนวการสอน 
กิจกรรม หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่ช่วยเสริมโครงร่างของบทเรียน ท่านอาจต้องการ 
ใช้แนวคิดเหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงของบทเรียน 

การกระตุ้นการ 
สนทนาของชั้นเรียน โดยปกติท่านไม่ควรสอนโดยการบรรยาย แต่ควรช่วยให้สมาชิกชั้นเรียนมีส่วนร่วมอย่าง 

มีความหมายในการสนทนาพระคัมภีร์ การมีส่วนร่วมของสมาชิกชั้นเรียนช่วยให้พวกเขา 
1. เรียนรู้พระคัมภีร์มากข้ึน 
2. เรียนรู้วิธีประยูกต์ใช้หลักธรรมพระกิตติคุณ 
3. ผูกมัดตนมากขึ้นในการคำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ 
4. อัญเชิญพระวิญญาณมาสู่ชั้นเรียน 
5. สอนและสร้างสรรค์กันเพื่อที่พวกเขาจะได้รับประโยชน์จากพรสวรรค ์ ความรู้ ประสบ-

การณ์ และประจักษ์พยานของกันและกัน 
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การสนทนาควรจะช่วยให้สมาชิกชั้นเรียนเข้าใกล้พระผู้ช่วยให้รอดมากขึ้นและดำเนินชีวิต 
เยี่ยงสานุศิษย์ของพระองค ์ ให้จัดแนวการสนทนาท่ีใม่บรรลุชุดประสงค์เสียใหม่ 
การถามคำถามที่กระตุ้นให้คิดเป็นเทคนิคการสอนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุควิธีหนึ่ง เป็น 
เทคนิคท่ีพระผู้ช่วยให้รอคทรงใช้เม่ือพระองค์ทรงสอน แสวงหาการทรงนำจากพระวิญญาณ 
ขณะที่ท่านศึกษาคำถามในคู่มือนี้และในขณะที่ตัดสินใจเลือกคำถามเหล่านี ้ ได้มีการจัด-
เตรียมข้ออ้างอิงพระคัมภีร์ไว้ให้เพื่อช่วยท่านและสมาชิกชั้นเรียนหาคำตอบสำหรับคำถาม 
เหล่านี้ได้เป็นส่วนใหญ่ คำตอบสำหรับคำถามอื่น ๆ จะมาจากประสบการณ์ของสมาชิก 
ชั้นเรียน 
มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้สมาชิกชั้นเรียนเข้าใจและประยุกต์ใช้พระคัมภีร์มากกว่าที่จะ 
ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดในบทเรียนที่ท่านเตรียมไว ้ หากสมาชิกชั้นเรียนกำลังเรียนเจาก 
การสนทนาที่ด ี บ่อยครั้งมันจะเป็นประโยชน์ที่จะปล่อยให้การสนทนาดำเนินต่อไปแทนที่ 
จะพยายามครอบคลุมเน้ือหาท้ังหมดในบทเรียน 
ใช้แนวทางต่อไปน้ีเพ่ือกระตุ้นการสนทนาในช้ันเรียน 
1. ถามคำถามที่ก่อให้เกิดความคิดและการสนทนาแทนการถามคำถามที่ตอบว่า ใช่ หรือ 

ไม่ใช่ คำถามที่ขึ้นด้นด้วยคำว่า ทำไม อย่างไร ใคร อะไร เมื่อไหร ่ และ ที่ไหน มักจะมี 
ประสิทธิภาพท่ีชุ[ด,ในการกระตุ้นการสนทนา 

2. กระตุ้นสมาชิกชั้นเรียนให้แบ่งปีนประสบการณ์ที่แสดงว่าหลักธรรมและคำสอนใน 
พระคัมภีร์นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างไร กระตุ้นพวกเขาให้แบ่งปีนความรู้สึกของเขา 
เก่ียวกับส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากพระคัมภีร์ แสดงความชื่นชมสำหรับการสนับสนุนของพวกเขา 

3. จงมีความรู้สึกไวต่อความตองการของสมาชิกชั้นเรียนแต่ละคน แม้ว่าสมาชิกชั้นเรียน 
ทุกคนควรได้รับการกระตุ้นให้มีส่วนร่วมในการสนทนาของชั้นเรียน บางคนอาจลังเล 
ที่จะตอบ ท่านอาจด้องการพูดกับพวกเขาเป็นส่วนตัวเพื่อดูว่าเขารู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับ 
การอ่านออกเสียง หรือการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน จงระวังที่จะไม่ขอให้สมาชิกชั้นเรียน 
มีส่วนร่วม หากทำให้พวกเขาอึดอัด 

4. ให้การอ้างอิงพระคัมภีร์ที่ช่วยให้สมาชิกชั้นเรียนหาคำตอบสำหรับคำถามบางข้อ 
5. กระตุ้นสมาชิกช้ันเรียนให้ไตร่ตรองคำถามใน แนวทาง$กบาพระคัมภีร์มอรมอนสำหรับ 

สมาชิกชั้นเรียน ขณะที่พวกเขาศึกษางานมอบหมายการอ่านในแต่ละสัปดาห์ เม่ือท่าน 
เตรียมบทเรียนแต่ละบท ให้พิจารณาว่าจะสนทนาคำถามเหล่าน้ีอย่างไรในช้ันเรียน สมาชิก 
ชั้นเรียนจะมีส่วนร่วมในการสนทนาได้ดีขึ้นถ้าพวกเขาศึกษางานมอบหมายการอ่านและ 
ถาท่านถามคำถามท่ีพวกเขาเตรียมมาเพ่ือตอบ 

ใช้ข้อเสนอแนะต่อไปนี้ในการสอนเรื่องราวพระคัมภีร์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและด้วย 
ความหลากหลายมากขึ้น 

1. ช่วยให้สมาชิกชั้นเรียนเข้าใจสิ่งที่พระคัมภีร์สอนเกี่ยวกับพระเยซูคริสต ์ ให้พวกเขา 
พิจารณาถึงวิธีที่ข้อความนั้นเพิ่มศรัทธาของเขาในพระผู้ช่วยให้รอดและช่วยให้พวกเขา 
รู้สึกถึงความรักของพระองค์ 

การใช้ความหลากหลาย 
ในการสอนพระคัมภีร์ 



2. ให้สมาชิกช้ันเรียนคิดและแบ่งปีนวิธีท่ีเฉพาะเจาะจงในการประยูกต์ใช้ข้อควานพระคัมภีร์ 
ในชีวิตของพวกเขา ให้เปรียบพระคัมภีร์เป็นเรื่องของตนเองโดยการแทนชื่อเขาในข้อ-
ดวามพระคัมภีร์ที่เลือกไว้ในใจ 

3. นอกจากการสอนคำสอนแล้ว ให้เน้นเรื ่องราวที่ให้การดลใจในพระคัมภีร์มอรมอน 
จงแน่ใจว่าสมาชิกชั้นเรียนเข้าใจเรื่องราวและสนทนาวิธีประยุกต์ใช้เรื่องนั้น โดยถามว่า 
"ท่านคิดว่าทำไมเร่ืองนีจึงถูกรวมไว้ในพระคัมภีร์มอรมอน" หรือ"เราเรียนรู้อะไรจากเรื่อง 
นี้ที่ช่วยให้เราเป็นผู้ติดตามที่ดีขึ้นของพระคริสต์" 

4. ให้สมาชิกชั้นเรียนมองหาคำ วล ี หรือแนวคิดที่กล่าวซํ้าบ่อย ๆ ในข้อความพระคัมภีร์ 
หรือที่มีความหมายเป็นพิเศษสำหรับเขา 

5. เขียนวล ี คำไข หรือคำถามที่สอดคล้องกับเรื่องราวพระคัมภีร์บนกระดาน จากน้ันอ่าน 
หรือสรุปเร่ืองราว เม่ือสมาชิกช้ันเรียนไค้ยินวลี คำไข หรือคำถามสำหรับคำถามน้ัน ให้หยุด 
และสนทนา 

6. ในพระคัมภีร์มอรมอนตลอดทั้งเล่ม วลี "เราจึงเห็นดังนี้ว่า" ถูกใช้เพื่อนำสู่การสรุป 
หลักธรรมที่สอนไว ้ (ดู เลามัน 3:28 เป็นตัวอย่าง) หลังจากอ่านข้อความพระคัมภีร์ 
ให้สมาชิกชั้นเรียนอธิบายข้อความที่ใช้วลี "เราจึงเห็นดังนี้ว่า" 

7. มองหาและสนทนาสัญลักษณ์ที่ใช้ในพระคัมภีร์มอรมอน ตัวอย่างเช่น ทางตรงและ 
แคบมักจะลูกใช้เป็นสัญลักษณ์แทนพระกิตติคุณ (ดู 2 นีไฟ 31:17-20; 33:9; เจคอบ 9:11; 
3 นีไฟ 14:13-14; 27:33 เป็นตัวอย่าง) 

8. ให้สังเกตว่าผู้คนหรือเหตุการณ์ในพระคัมภีร์จะเชื่อมโยงหรือเปรียบเทียบกันได้อย่างไร 
ตัวอย่างเช่น ท่านสามารถเชื่อมโยงเลมันและเลมิวเอลกับน้องชายของเขานีไฟและแซม 
หรือเปรียบเทียบคำเทศนาบนภูเขาของพระผู้ช่วยให้รอดตามที่บันทึกในพันธสัญญาใหม่ 
กับเรื่องราวใน 3 นีไฟ 12-14 

9. ให้สมาชิกชั้นเรียนแสดงละครจากเรื่องราวพระคัมภีร์โดยการอ่านออกเสียงคำพูดของ 
บุคคลต่าง ๆ ในเรื่อง ให้แน่ใจว่าการแสดงบ่งบอกถึงความเคารพต่อพระคัมภีร์อย่าง 
เหมาะสม 

10. แบ่งชั้นเรียนออกเป็นสองกลุ่มหรือเป็นกลุ่มเล็ก ๆ มากกว่านี ้ หลังจากทบทวนเรื่องราว 
พระคัมภีร์ ให้แต่ละกลุ่มเขียนหลักธรรมและคำสอนที่สอนในเรื่องนั้น จากน้ันให้ก่ลุ่ม 
ผลัดกันออกมาสนทนาว่าคำสอนเหล่านี้ประยุกต์ใช้ในชีวิตของพวกเขาได้อย่างไร 

11. เชื้อเชิญให้สมาชิกชั้นเรียนนำดินสอมาเพื่อทำเครื่องหมายข้อพระคัมภีร์ที่สำคัญขณะ 
สนทนา 

ท่านอาจมีโอกาสในการสอนสมาชิกที่ค่อนข้างใหม่ในศาสนาจักร การสอนของท่านจะช่วย 
ให้สมาชิกเหล่านี้มีความมั่นคงในศรัทธา 
ฝ่ายประธานสูงลุ[ดกล่าวว่า "สมาชิกของศาสนาจักรทุกคนจำเป็นต้องได้รับความรักและ 
การบำรุงเลี้ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสองสามเดือนแรกหลังจากบัพติศมา เม่ือสมาชิก 

การช่วยเหลือ 
สมาชิกใหม่ 

XI 



ใหม่ได้รับมิตรภาพที่จริงใจ โอกาสในการรับใช้ และการบำรุงเลี้ยงทางวิญญาณที่มาจากการ 
ศึกษาพระคำของพระผู้เป็นเจ้า พวกเขาจะประสบกับการเปลี่ยนใจเลื่อมใสที่คงทน และเป็น 
"พลเมืองเดียวกันกับธรรมิกชน และเป็นครอบครัวของพระเจ้า" (เอเฟซัส 2:19) (First 
Presidency letter, 15 May 1997) 

หากท่านกำลังสอนเยาวชน ให้จำไว้ว่าพวกเขามักจะต้องการการมีส่วนร่วมที่แข็งขันและ 
ตัวอย่างที่มองเห็นได้ของคำสอนที่กำลังสนทนา การใช้การนำเสนอด้วยวิดีโอ รูปภาพ และกิจ-
กรรมที่เสนอแนะไว้ในคู่มือจะช่วยให้เยาวชนคงความสนใจในบทเรียน สำหรับแนวคิด 
อื่น ๆ ที่ช่วยท่านในการสอนพระกิตติคุณแก่เยาวชนให้ด ู ไม่ปีการเพกใดยิ่งใหญ่กว่าการสอน 
(33043 425) 

การสอนพระกิตติคุณ 
แก ,เยาวชน 



"ศิลาหลัก 
แห่งศาสนาของเรา" 

1 
จุดประสงค เพ่ือช่วยให้สมาชิกช้ันเรียนเข้าใจว่าพระคัมภีร์มอรมอนเป็นศิลาหลักแห่งศาสนาของเราอย่างไร 

และการทำตามคำสอนในใ4นช่วยให้เราเข้าใกล้พระผู้เป็นเป็นเจ้ามากข้ึนอย่างไร 

การเตรียม 1. อ่าน ไตร่ตรอง และสวดอ้อนวอนเก่ียวกับพระคัมภีร์ต่อไปน้ี: 1 นีไฟ 13:38-41; 19:23; 2 
นีไฟ 25:21-22; 27:22; 29:6-9 มอรมอน 8:26-41 อีเธอร์ 5:2-4 โมโรไน 1:4; 10:3-5 
คำสอนและพันธสัญญา 10:45-46; 20:8-12; 84:54-58 ศึกษาบทวิเคราะห์โดยย่อและที่มา 
ของพระคัมภีร์มอรมอน รวมถึงหน้าช่ือเร่ือง ประจักษ์พยานของพยานสามคน ประจักษ์ 
พยานของพยานแปดคนด้วย 

2. แจกหนังสือ แนวทางศึกบาพระคัมภีร์มอรมอนสำหรับสมาชิกชั้นเรียน ให้กับนักเรียน 
(ท่านจะได้รับหนังสือจากฝ่ายประธานโรงเรียนวันอาทิตย์) 

3. ให้สมาชิกช้ันเรียนคนหน่ึงเตรียมสรุปท่ีมาของพระคัมภีร์มอรมอน คนที่สองเตรียมสรุป 
ประจักษ์พยานของพยานสามคน และคนที่สามเตรียมสรุปประจักษ์พยานของพยาน 
แปดคนมาล่วงหน้า 

4. หากมีอุปกรณ์ต่อไปน้ี ให้เตรียมมาใช้ประกอบบทเรียน 
ก. ภาพโมโรไนปรากฎต่อโจเซฟ สมิธในห้อง (62492 425 รูปภาพเกี่ยวกับพระกิตติคุณ 

404) และภาพโจเซฟ สมิธได้รับแผ่นจารึกทองคำ (62012 425 รูปภาพเกี่ยวกับ 
พระกิตติคุณ 406) 

ข้อเสนอแนะในการ 
ดำเนินบทเรียน 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

ใช้กิจกรรมต่อไปนีหรือกิจกรรมของท่านเองเพ่ือเร่ิมบทเรียนตามความเหมาะสม 
วาดประตูหินโค้งบนกระดาน 

1 



อธิบายว่าเมื่อมีการสร้างประตูโค้งลักษณะเช่นนี้อย่างถูกต้อง มันจะตังอยู่ไต้โดยไม่ต้อง 
ก่อปูนเชื่อมระหว่างก้อนหิน 
• อะไรยึดประตูโค้งไว้ต้วยกัน 
เขียนคำว่า ศิลาหลัก บนหินก้อนกลางของประตูโค้ง อธิบายว่าศิลาหลักของประตูโค้งยึดหิน 
ก้อนอื่นให้อยู่ในตำแหน่ง บทเรียนน้ีสนทนาถึงศิลาหลักแห่งศาสนาจักรของพระเยชุคริสต์ 
แห่งสิทธิชนยุคสุดทาย 

เลือกข้อความพระคัมภีร ์ คำถาม และเนื้อหาบทเรียนอื่น ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของ 
สมาชิกช้ันเรียนไค้ดีท่ีสุดร่วมกับการสวดอ้อนวอน สนทนาว่าจะประยุกต์ใช้ข้อพระคัมภีร์ 
ที่เลือกกับชีวิตประจำวันอย่างไร กระต้นสมาชิกช้ันเรียนให้แบ่งปีนประสบการณ์ท่ีเหมาะสม 
ซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมในพระคัมภีร์ 
1. พระคัมภีร์มอรมอนเปีนศิลาหลักแห่งศาสนาของเรา 

อ่านย่อหน้าแรกของส่วนที่เป็น ความช่วยเหลือสำหรับครู ในตอนต้น1ของคู่มือนี 
หากท่านใช้กิจกรรมกระตุ้นความสนใจ เขียน พระคัมภีร์มอรมอน บนกระดานใต้คำว่า 
ศิลาหลัก 
หากท่านไม่ใช้กิจกรรมกระตุ้นความสนใจ เขียน พระคัมภีร์มอรมอน = ศิลาหลัก บนกระดาน 
และอธิบายว่าศิลาหลักของประตูโค้งยึดหินก้อนอ่ืนให้อยู่ในตำแหน่งและป้องกันไม่ให้ประดูโค้ง 
พังทลายลง 

• ท่านคิดว่าทำไมโจเซฟ สมิธจึงเรียก พระคัมภีร์มอรมอน เป็นศิลาหลักแห่งศาสนาของเรา 
ประธานเอสรา แทฟท์เบนสันอธิบายว่า "ประตูโค้งจะพังทลายเม่ือศิลาหลักถูกถอนออก 
ฉันใด ศาสนาจักรท้ังปวงจะต้ังม่ันหรือล่มลงก็ต้วยความจริงของพระคัมภีร์มอรมอนฉันนน" 
(in Conference Report, Oct. 1986, 5; or Ensign, Nov. 1986, 6) 

• ทำไมศาสนาจักร "จะต้ังม่ันหรือล่มลงกีด้วยความจริงของพระคัมภีร์มอรมอน" 
หลังจากสนทนาคำถามนี้ ให้สมาชิกชั้นเรียนอ่านคำกล่าวของประธานเบนสันต่อไปนี 
"มีวิธีการสามอย่างที่พระคัมภีร์มอรมอนเป็นศิลาหลักแห่งศาสนาของเรา มันเป็นศิลาหลัก 
ในการเป็นพยานถึงพระคริสต์ของเรา มันเป็นศิลาหลักแห่งคำสอนของเรา มันเป็นศิลาหลัก 
แห่งประจักษ์พยาน" (in Conference Report, Oct. 1986, 4; or Ensign, Nov. 1986, 5) 
เขียน พานถึงพระคริสต์ บนกระดาน 

• ให้สมาชิกช้ันเรียนเปิดไปหน้าช่ือเร่ืองของพระคัมภีร์มอรมอน และอธิบายว่าหน้านีเขียน 
โดยศาสดาโมโรไน จากย่อหน้าที่สองอะไรคือชุดประสงค์สามอย่างของพระคัมภีร์-
มอรมอน (เพ่ือแสดงแก่ผู้ท่ีเหลืออยู่ของเช้ือสายอิสราเอลว่าพระเจ้าทรงทำส่ิงท่ีย่ิงใหญ่เพ่ือ 
บรรพบุรุษของเขา เพื่อสอนพันธสัญญาที่ถูกกำหนดโดยพระเจ้า เพื่อให้ผ้คนทั้งปวง 
ตระหนักว่าพระเยซูสือพระคริสต์ผู้ทรงแสดงองค์ให้ประจักษ์แก่ประชาชาติท้ังหลาย) 

• ในปี 1982 มีการเพิ่มคำว่า พันธสัญญาอีกเล่มหนึ่งของพระเยซูคริสต์ ไว้ใต้ช่ือพระคัมภีร์-
มอรมอน ทำไมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะมีพยานเพิ่มเติมเช่นนี้ถึงพระผู้ช่วยให้รอด (ดู 1 นีไฟ 

2 

การสนทนาและการ 
ประยุกต์ใช้พระคัมภีร์ 



บททื่ 1 
13:38-41; 2 นีไฟ 29:6-9) ทำไมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะประกาศต่อโลกว่า พระคัมภีร์มอรมอน 
เป็นพยานถึงพระคริสต์ 

• ท่านได้เรียนรู้อะไรเกื่ยวกับพระเยซูคริสต์จากพระคัมภีร์มอรมอน พระคัมภีร์มอรมอน 
เสริมสร้างประจักษ์พยานของท่านในพระเยซูคริสต์อย่างไร 

เขียน คำสอพบนกระดาน 
• พระคัมภีร์มอรมอนเป็น "ศิลาหลักแห่งศาสนาของเรา" ในทางใดบ้าง (ดู ค.พ. 10:45-46; 

20:8-12) 

ประธานเบนสันกล่าวว่า "พระเจ้าตรัสด้วยพระองค์เองว่าพระคัมภีร์มอรมอนประกอบด้วย 
'ความสมบูรณ์ของกิตติคุณของพระเยซูคริสต์' (ค.พ. 20:9) นั่นมิได้หมายความว่ามัน 
ประกอบด้วยหลักธรรมและคำสอนทุกอย่างที่เคยเปิดเผยมา แต่หมายความว่าในพระ-
คัมภีร์มอรมอนเราจะพบความสมบูรณ์ของคำสอนเหล่านั้นซึ่งจำเป็นต่อความรอดของเรา 
และมันถูกสอนไว้อย่างชัดเจนและเรียบง่าย เพ่ือท่ีแม้แต่เด็ก ๆ ก็เรียนรู้หนทางแห่งความ-
รอดและความสูงส่งได้" (in Conference Report, Oct. 1986, 4; or Ensign, Nov. 1986, 6) 

• พระคัมภีร์มอรมอนเพ่ิมความเข้าใจของท่านในคำสอนพระกิตติคุณท่ีสำคัญอย่างไร 

เขียน ประจักษ์พยาน บนกระดาน 

• ทำไมพระคัมภีร์มอรมอนจึงสำคัญยิ่งต่อประจักษ์พยานของพระกิตติคุณที่ถูกส์นฟู 
กลับมา 

• พรใดมาสู่ผู้คนท่ียอมรับประจักษ์พยานของพระคัมภีร์มอรมอนและทำตามคำสอนในน้ัน 
เราต้องทำอะไรเพ่ึอจะได้รับประจักษ์พยานถึงความจริงของพระคัมภีร์มอรมอน (ดู โมโร-
ไน 10:3-5) 

เชือเชิญให้สมาชิกช้ันเรียนพูดคุยว่าพวกเขารู้ว่าพระคัมภีร์มอรมอนเป็นความจริงได้อย่างไร 
2. พยานมากมายให้การเปีนพยานถึงพระคัมภีร์มอรมอน 
หากท่านใช้ภาพโมโรไนปรากฎต่อโจเซฟ สมิธในห้องและภาพโจเซฟ สมิธได้รับแผ่นจารึก 
ทองคำให้แสดงตอนน้ี ให้สมาชิกชนเรียนท่ีได้รับมอบหมายสรุปเหตุการณ์ท่ีบันทึกไว้ในท่ีมา 
ของพระคัมภีร์มอรมอน จากน้ันอธิบายว่าเม่ือโจเซฟ สมิธแปลพระคัมภีร์มอรมอนเสร็จ คน 
อื่น ๆ ได้รับสิทธิพิเศษท่ีจะเห็นแผ่นจารึก ให้สมาชิกช้ันเรียนท่ีได้รับมอบหมายนำเสนอการ 
สรุปย่อจากประจักษ์พยานของพยานสามคนและประจักษ์พยานของพยานแปดคน 
• ทำไมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะมีพยานของแผ่นจารึกทองคำ (ลูอีเธอร์ร:2-4) ท่านคิดว่าการมี 

พยานเพ่ิมเติมช่วยศาสดาโจเซฟ สมิธได้อย่างไร 
• เรามีพยานว่าพระคัมภีร์มอรมอนเป็นความจริงในท่ีอ่ืนใดอีกบ้าง 
3. พระคัมภีร์มอรมอนเขืยนไว้เพื่อวันเวลาของเรา 
บอกชั้นเรียนว่าแม้พระคัมภีร์มอรมอนจะเป็นเอกสารโบราณ มันถูกเขียนและสงวนไว้ 
เพ่ือวันเวลาของเรา (2 นีไฟ 25:21-22; 27:22; มอรมอน 8:34-35; โมโรไน 1:4) 
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• อ่าน โมโรไน 8:26-41 กับสมาชิกชั้นเรียน อธิบายว่าข้อพระคัมภีร์เหล่าน้ีประกอบด้วย 
คำพยากรณ์เกี่ยวกับการออกมาของพระคัมภีร์มอรมอน โมโรไนมองเห็นสภาพการณ์ 
อะไรล่วงหน้าที่เป็นอยู่บนโลกเมื่อพระคัมภีร์มอรมอนจะเปีคเผยออกมาอีกครั้ง (เขียน 
คำตอบของสมาชิกชั้นเรียนบนกระดาน คำตอบอาจรวมถึงรายการด้านล่างนี้) สภาพการณ์ 
เหล่าน้ี ประจักษ์ชัดในโลกปีจชุบันอย่างไร 
ก. "อำนาจของพระผู้เป็นเจ้าจะถูกปฏิเสธ" (ข้อ 28) 
ข. "มีส่ิงสกปรกใหญ่หลวงบนผืนแผ่นดินโลก" (ข้อ 31) 
ค. ผู้คนจะ "ยกตัวในความจองหองของใจเขา" (ข้อ 36) 
ง. ผู้คนจะ "รักเงิน.....ย่ิงกว่าท่ี [พวกเขา] รักคนยากจนและคนขัดสน" (ข้อ 37) 
จ. ผู้คนจะ "อับอายท่ีจะรับพระนามของพระคริสต์ [ไว้กับตัวเขา]" (ข้อ 38) 

• คำสอนของศาสดาในสมัยโบราณเป็นแหล่งช่วยเหลือสำหรับเราในทางใดได้บ้าง การรู้ว่า 
พระคัมภีร์มอรมอนเขียนไว้เพื่อวันเวลาของเรามีอิทธิพลต่อวิธีที่เราจะศึกษามันอย่างไร 
(ดู 1 นีไฟ 19:23) 

ประธานเบนสันสอนว่า "พระคัมภีร์มอรมอน เขียนไว้เพ่ือวันเวลาของเรา ชาวนีไฟ 
ไม่เคยมีหนังสือเล่มน้ีชาวเลมันในสมัยโบราณก็ไม่มีเช่นกัน พระคัมภีร์ดังกล่าวถูกเตรียม 
ไว้เพื่อพวกเรา ผู้เขียนที่สำคัญแต่ละคนของพระคัมภีร์มอรมอนให้ประจักษ์พยานว่า 
เขาเขียนไว้เพื่อชนรุ่นหลัง ถ้าพวกเขาเห็นยูคสมัยของเราและเลือกสิ่งเหล่านั้นที่มี 
คุณค่าอย่างใหญ่หลวงที่ชุดต่อเรา นั่นไม่ได้หมายความว่าเราควรจะศึกษาพระคัมภีร์ 
มอรมอนหรอกหรือ เราควรถามตัวเราเองบ่อย ๆ ว่า 'เหตุใดพระเจ้าจึงทรงดลใจมอรมอน 
(หรือโมโรไน หรือแอลมา) ให้รวมส่ิงน้ันไว้ในบันทึกของพวกเขา ฉันเรียนรู้บทเรียน 
อะไรบ้างจากสิ่งนั้นเพื่อช่วยให้ฉันดำเนินชีวิตอยู่ในวันเวลาและยูคสมัยนี(in Conference 
Report, Oct. 1986, 5; or Ensign, Nov. 1986, 6) 

4. พระคัมภีร์มอรมอนนำเราเข้าใกล้พระผู้เปีนเจ้ามากขี้นได้ 
ให้สมาชิกช้ันเรียนอ่านย่อหน้าแรกของส่วนท่ีเป็น ความช่วยเหลือสำหรับครู ในตอนด้นของ 
คู่มืออีกครั้ง 
• คำสอนคืออะไร (พระบัญญัติหรือหลักธรรม) คำสอนในพระคัมภีร์มอรมอนนำเราเข้าใกล้ 

พระผู้เป็นเจ้ามากขนได้อย่างไร 
• หากเราไม่ศึกษาพระคัมภีร์มอรมอน อะไรจะเป็นผลตามมาต่อเราโดยส่วนตัวและต่อ 

ศาสนาจักร (ดู ค.พ. 84:54-58) 
• การเปล่ียนแปลงและพรใดจะมาสู่ชีวิตของท่านเม่ือท่านได้ศึกษาและไตร่ตรองพระคัมภีร์ 

มอรมอนเป็นประจำ 

อ่านหรือให้สมาชิกชั้นเรียนอ่านคำกล่าวของประธานเอสรา แทฟท์ เบนสันต่อไปน้ี 
"ช่วงเวลาท่ีท่านเร่ิมศึกษา [พระคัมภีร์มอรมอน] อย่างจริงจัง ท่านจะพบพลังอันยิ่งใหญ่กว่า 
ในการด้านทานการล่อลวง ท่านจะพบพลังในการหลีกเลี่ยงการหลอกลวง ท่านจะพบพลัง 
ที่จะคงอยู่ในทางตรงและแคบ เม่ือท่านเร่ิมหิวและกระหายท่ีจะได้ถ้อยคำเหล่าน้ัน ท่านจะ 

สรุป 



บทที่ 9 
พบชีวิตในความอุดมมากขนและมากขน" (in Conference Report, Oct. 1986, 6; or Ensign, 
Nov. 1986, 7) 

กระตุ้นให้สมาชิกชั้นเรียนมีประสบการณ์ในการตระหนักถึงคำสัญญาเหลำนี้ด้วยตนเอง 
โดยการศึกษาพระคัมภีร์มอรมอนใน?เน้ี 
ให้เป็นพยานถึงความจริงท่ีสนทนาในบทเรียน เม่ึอได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณ 
แจก แนวทางศึกษา ให้กับสมาชิกชั้นเรียนแต่ละคน กระตุ้นให้สมาชิกช้ันเรียนใช้แนวทาง 
ศึกษาเหล่านี้เมื่อพวกเขาศึกษาพระคัมภีร์เพื่อเตรียมสำหรับชั้นเรียนในแต่ละสัปดาห์ 

เนือหาต่อไปนี้ช่วยเสริมโครงร่างของบทเรียนที่ได้เสนอแนะไว้แล้ว ท่านอาจต้องการใช้ 
แนวคิดเหล่าน้ีหน่ึงหรือสองอย่างเพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของบทเรียน 
1. ความสำคัญของพระคัมภร์มอรมอนในการสิน^พระกิตติคุณ 

เขียนข้อความต่อไปน้ีบนกระคานโดยไม,ต้องเขียนหมายเลขกำกับ 

6. การเร่ิมงานพระวิหารสำหรับคนตาย 
3. การส์น^ฐานะ1เโรหิตแห่งฌ็ลคิเซเคีค 
5. การเรียกอัครสาวก 
1. ใจเซฟ สมิธไค้รับภาพท่ีมาปรากฎคร้ังแรก 
4. การจัดต้ังศาสนาจักร 
2. การแปลพระคัมภีร์มอรมอน 

ให้สมาชิกชันเรียนเรียงลำดับเหตุการณ์ที ่เกิดขึ ้นเหล่านี้ (หมายเลขทางต้านซ้ายของ 
เหตุการณ์เป็นลำดับที่ถูกต้อง เติมหมายเลขเหล่านี้บนกระดานเมื่อสมาชิกชั้นเรียน 
บอกลำดับเหตุการณ์ไต้ถูกต้อง) จากนั้นอ่านหรือให้สมาชิกชั้นเรียนอ่านข้อคิดเห็นของ 
ประธานเอสรา แทฟท์ เบนสันต่อไปน้ี 
" ประจักษ์พยานอันทรงพลังถึงความสำคัญของพระคัมภีร์มอรมอนคือการสังเกตว่าพระเจ้า 
ทรงกำหนดการออกมาของพระคัมภีร์มอรมอนไว้ตรงไหนในตารางเวลาของการส์นฟู 
ที่กำลังคลี่ออกมา มีเพียงสิ่งเดียวที่เกิดขึ้นก่อนการออกมาของพระคัมภีร์มอรมอนนั่นคือ 
ภาพท่ีมาปรากฎคร้ังแรก  
"ขอให้คิดถึงเร่ืองน้ีว่ามันมีความหมายเป็นนัยว่าอย่างไร การออกมาของพระคัมภีร์มอรมอน 
เกิดข้ึนก่อนการฟืนฟูฐานะใjโรหิต มันได้รับการจัดพิมพ์เพียงไม่กี่วันก่อนการจัดตั้งศาสนา-
จักร สิทธิชนได้รับมอบพระคัมภีร์มอรมอนเพื่ออ่านก่อนที่พวกเขาจะได้รับการเปิดเผย 
ซึ่งเป็นแนวทางของหลักคำสอนที่ยิ่งใหญ่เช่นระดับแห่งรัศมีภาพสามระดับ การแต่งงานช้ันสูง 
หรืองานเพื่อคนตาย มันออกมาก่อนการจัดตั้งโควรัมฐานะโรหิตและองค์กรศาสนาจักร 
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แนวคิดเพิ่มเติม 
ประกอบการสอน 



สิ่งนี้บอกบางสิ่งแก่เราหรือไม่ว่าพระเจ้าทรงมีทัศนะเช่นไรต่องานอันศักดิสิทธิน" (in Confer-
ence Report, Oct. 1986, 3; or Ensign, Nov. 1986, 4) 
2. การให้พระค้มภีร์มอรมอน 

ปรึกษากับฝ่ายอธิการและหัวหน้าเผยแผ่วอร์ดว่าสมาชิกจะรับพระคัมภีร์มอรมอนเพื่อนำไป 
มอบให้เพ่ือนและคนรู้จักท่ีไม่เป็นสมาชิกได้อย่างไร 
เสนอแนะกับชั้นเรียนว่าในปีนี้เป้าหมายของชั้นเรียนควรเป็นการมอบพระคัมภีร์มอรมอน 
ให้เพ่ือนและคนรู้จักท่ีไม่เป็นสมาชิก อธิบายแก่สมาชิกช้ันเรียนว่าเขาจะได้พระคัมภีร์มอรมอน 
โดยวิธีใด และกระตุ้นสมาชิกชั้นเรียนให้มอบพระคัมภีร์อย่างน้อยที่ฤ[ดหนึ่งเล่มแก่ 
เพ่ือนหรือคนรู้จักในช่วงปีนี 
เม่ือได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณให้ถามสมาชิกช้ันเรียนหลาย ๆ ครังในช่วงปีนีว่ามีใคร 
ได้ให้พระคัมภีร์มอรมอนแล้วบ้าง เชื้อเชิญให้สมาชิกชั้นเรียนที่ทำสิ่งนี้เล่าประสบการณ์ 
สั้น ๆ กระตุ้นสมาชิกช้ันเรียนให้มอบพระคัมภีร์มอรมอนกับคนอ่ืนต่อไป 



ใช้กิจกรรมต่อไปนีหรือกิจกรรมของท่านเองเพ่ือเร่ิมบทเรียนตามความเหมาะสม 
ให้สมาชิกชันเรียนจินตนาการว่าตนเพ่ิงรู้ว่าเมืองท่ีอาศัยอยู่กำลังจะถูกทำลายและจะต้องออก 
จากเมืองทันที 
• ท่านจะรู้สึกอย่างไรต่อข่าวนี ้ ท่านจะทำอะไร 
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ข้อเสนอแนะในการ 
ดำเนินบทเรียน 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

"ทุกส่ิงไดตาม 
พระประสงค์" 
1 นีไฟ 1-7 

เพ่ือช่วยให้สมาชิกชันเรียนมองเห็นจากตัวอย่างของลีไฮและนีไฟว่าความปลอดภัยและความรอด 
เป็นผลจากการเชื่อฟิงพระเจ้า 

จุดประสงค์ 

การเตรียม 1. อ่าน ไตร่ตรอง และสวดอ้อนวอนเก่ียวกับพระคัมภีร์ต่อไปน้ี 
ก. 1 นีไฟ 1-2 ลีไฮเรียนรู้จากภาพที่มาปรากฎว่าเจรูซาเล็มจะถูกทำลาย ท่านเตือนให้ 

ผู้คนกลับใจแต่พวกเขากลับปฏิเสธและพยายามจะฆ่าท่าน พระเจ้าทรงบัญชาให้สืไฮ 
นำครอบครัวออกจากเจรูซาเล็ม ลีไฮและครอบครัวของท่านเข้าไปในแดนทุรกันดาร 

ข. 1 นีไฟ 3-4 นีไฟและพี่ชายของท่านกลับเจรูซาเล็มเพื่อไปเอาแผ่นจารึกทองเหลือง 
จากเลบัน 

ค. 1 นีไฟ 5 นีไฟและพี่ชายของท่านนำแผ่นจารึกกลับมายังครอบครัว แผ่นจารึก 
เหล่านทำให้ครอบครัวของลีไฮสามารถเก็บรักษาภาษา ลำดับการสืบเชื้อสาย คำสอน 
และพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าไวให้ลูกหลานได้ 

ง. 1 นีไฟ 7 นีไฟและพี่ชายของท่านกลับเจรูชาเล็มเพื่อพาอิชเมเอ็ลและครอบครัว 
ของเขาร่วมเดินทางในแดนทุรกันดาร 

2. การอ่านเพ่ิมเติม: โมไซยา 1:3-7, แอลมา 3:11-12 
3. ให้สมาชิกชันเรียนคนหนึ่งเตรียมสรุปความพยายามของนีไฟและพี่ชายของท่านในการ 

ไปเอาแผ่นจารึกทองเหลืองจากเลบันมาล่วงหนา (1 นีไฟ 3:9-4:38) 
4. หากมีอุปกรณ์ต่อไปน้ี ให้เตรียมมาใช้ประกอบบทเรียน 

ก. ภาพลีไฮพยากรณ์ต่อชาวเจรูซาเล็ม (62517 425 รูปภาพเกี่ยวกับพระกิตติคุณ 300) 
และภาพครอบครัวของสีไฮออกจากเจรูซาเล็ม (62238 425 รูปภาพเกี่ยวกับพระกิต-
ติคุณ 301) 

ข. ดินสอหรือปากกาและกระดาษหนึ่งแผ่นสำหรับสมาชิกชั้นเรียนทุกคน 
5. ก่อนเริ่มชันเรียน เขียนหัวข้อและพระคัมภีร์อ้างอิงในแผนผังหน้า "10" บนกระดาน 



• ความรู้สึกของท่านและการกระทำของท่านจะแตกต่างไปหรือไม่ถ้าท่านรู้ว่าข้อมูลนี้มา-
จากศาสดาของพระผู้เป็นเจ้า 

อธิบายว่าบทเรียนนี้เกี ่ยวกับลีไฮและครอบครัวของท่าน ซึ่งออกจากบ้านในเจรูชาเล็ม 
เพราะเมืองนั้นจะถูกทำลายในไม,ช้า ในบทเรียนจะมีการสนทนาว่าพวกเขาไปท่ีไหนและทำ 
อะไรหลังจากออกจากเจรูซาเล็ม 

เสือกข้อความพระคัมภีร์ คำถามและเนื้อหาบทเรียนอื่นๆ ที่ตอบสนองความต้องการของ 
สมาชิกชั้นเรียนไต้ดีที่ฤ[ดร,วมกับการสวดอ้อนวอน สนทนาว่าจะประยุกต์ใช้ข้อพระคัมภีร์ 
ที่เลือกกับชีวิตประจำวันอย่างไร กระตุ้นสมาชิกชั้นเรียนให้แบ่งปีนประสบการณ์ที่เหมาะสม 
ซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมในพระคัมภีร์ 
1. ลีไฮออกจาณจรูซาเล็มและพาครอบครัวของท่านเข้าไปในแดนทุรกันดาร 

สนทนา 1 นีไฟ 1-2 เชื้อเชิญสมาชิกชั้นเรียนอ่านออกเสียงข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้ 
• หนึ่งในเหตุการณ์แรก ๆ ที่บรรยายไว้ในพระคัมภีร์มอรมอนคือการที่ลีไฮและครรบครัว 

ของท่านออกจากเจรูซาเล็ม เหตุการณ์ใดที่นำไปสู่การจากมาเช่นนี้ (ดู 1 นีไฟ 1:4-15, 
18-20; 2:1-3 หากท่านใช้ภาพลีไฮกำลังพยากรณ์ให้แสดงตอนนี้) 

• ทำไมผู้คนในเจรูซาเล็มจึงปฏิเสธข่าวสารของลไฮและศาสดาท่านอื่น ๆ (คู 1 นีไฟ 1:19-
20; 2:12-13; 16:1-2) ทำไมบางคนในปีจชุบันจึงกบฎต่อพระเจ้าและผู้รับใช้ของพระองค์ 
นีไฟตอบสนองข่าวสารของบิดาอย่างไร (ดู 1 นีไฟ 2:16, 19) เราเรียนรู้อะไรจากนีไฟ 
ในการทำใจของเราให้ตอบสนองคำสอนของศาสดามากขึ้น 

• พระเจ้าทรงสัญญาอะไรกับนีไฟถ้าท่านเชื่อฟิงพระบัญญัติ (ดู 1 นีไฟ 2:19-20, 22) 
พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเลมันและเลมิวเอลถ้าเขากบฎ (ดู 1 นีไฟ 2:21, 23-
24) คำสัญญาแต่ละอย่างนี้ประยุกต์ใช้กับเราไต้อย่างไร 

• ลีไฮพาครอบครัวของท่านเข้าไปในดินแดนเช่นใดเมื่อออกจากเจรูซาเล็ม (ดู 1 นีไฟ 2:2 
หากท่านใช้ภาพครอบครัวของลีไฮออกจากเจรูซาเล็ม ให้แสดงตอนนี้) พวกเขาละทิ้ง 
สิ่งใดไว้เบื้องหลังเมื่อจากมา (ดู 1 นีไฟ 2:4) ท่านคิดว่าครอบครัวของลีไฮรู้สึกอย่างไร 
เมื่อต้องทิ้งบาน ทรัพย์สมบัติ และเพื่อน ๆ ของเขา ท่านไต้ทำการเสียสละอะไรในการ 
เชื่อฟ้งพระเจ้า ท่านไต้รับพรเช่นไรเมื่อทำการเสียสละเช่นนั้น 

• หลังจากเดินทางในแดนทุรกันดารสามวัน ลีไฮได้สร้างแท่นบุชาและถวายความขอบคุณ 
แด่พระเจ้า (1 นีไฟ 2:6-7 ดู 1 นีไฟ 5:9; 7:22 ด้วย) เราจะพัฒนาความรู้สึกกตัญญแม้ 
ในสถานการณ์ที่ยากลำบากได้อย่างไร 

• พรสำคัญประการใดบ้างที ่มีผลจากการที่สีไฮเชื ่อฟิงพระเจ้าและออกจากเจรูซาเล็ม 
(เขียนคำตอบของสมาชิกชั้นเรียนบนกระดาน คำตอบอาจรวมถึงครอบครัวของลีไฮ 
และของอิชเมเอ็ลรอดชีวิตจากการทำลายล้าง กิ่งก้านของอิสราเอลถูกนำไปยังแผ่นดิน 
แห่งคำสัญญาและทำให้มพระคัมภีร์มอรมอนซึ่งเป็นพันธสัญญาอีกเล่มหนึ่งของพระเยชุ-
กริสต์) 
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การสนทนาและการ 
ประยุกต์ใช้พระคัมภีร์ 



บทที่ 9 
2. นไฟและพี่ชายของท่านกลับเจรูซาเล็มเพื่อไปเอาแผ่นจารึกทองเหลือง 
อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้จาก 1 นีไฟ 3-4 
• ทำไมลีไฮจึงส่งบุตรชายกลับเจรูซาเล็ม (ดู 1 นีไฟ 3:1-4) เลมันและเลมิวเอลตอบสนอง 

การถูกส่งกลับอย่างไร (ดู 1 นีไฟ 3:5) นีไฟตอบสนองอย่างไร (ดู 1 นีไฟ 3:7) หากท่าน 
ถูกขอให้เดินทางเช่นนี ้ ท่านคิดว่าท่านจะตอบสนองอย่างไร จะมีความแตกต่างอะไรบ้าง 
เม่ือรู้ว่าพระเจ้าทรงขอให้ท่านทำ 

• ทำไมครอบครัวของลีไฮจึงจำเป็นต้องมีแผ่นจารึกทองเหลือง (ด ู 1 นีไฟ 3:3, 19-20; 4:15-
16 ดู 1 นีไฟ 5:21-22 โมไซยา 1:3-7 ต้วย) 

ให้สมาชิกชั้นเรียนที่ได้รับมอบหมายสรุปความพยายามของนีไฟและพี่ชๅยของท่ๅน ในการ 
ไปเอาแผ่นจารึก (1 นีไฟ 3:9-4:38) 
• อะไรคือสถานการณ์บางอย่างที่เราจำเป็นต้องไต้รับการทรงนำจากพระวิญญาณ "โดยมิ 

ได้รู้ล่วงหน้าถึงสิ่งที่ [เรา] ควรทำ" (1 นีไฟ 4:6) เราเรียนรู้อะไรจากคำพูดของนีไฟว่า 
"กระนั้นข้าพเจ้าก็เข้าไป" (1 นีไฟ 4:7) 

• ทำไมนีไฟจึงลังเลที่จะฆ่าเลบัน (ดู 1 นีไฟ 4:10) นีไฟมั่นใจไต้อย่างไรว่าท่านควรฆ่าเลบัน 
(ดู 1 นีไฟ 4:11-18) 

• ให้สมาชิกชั้นเรียนอ่านออกเสียง 1 นีไฟ 3:7 พระเจ้าทรง "เตรียมทาง" ให้นีไฟทำในสิ่ง 
ที่ไต้รับบัญชาอย่างไร พระเจ้าทรงเตรียมทางให้ท่านในการรักษาพระบัญญัติของพระองค์ 
อย่างไร 

• ทำไมนีไฟและพี่ชายของท่านจึงต้องการให้โซรัมกลับไปแดนทุรกันดารคับเขา (ดู 1 นีไฟ 
4:35-36) อะไรโน้มน้าวโซรัมให้ติดตามนีไฟและพี่ชายของท่าน (ดู 1 นีไฟ 4:31-34 
อธิบายว่า คำสาบานเป็นสิ่งศักดิสิทธิทามกลางผู้คนในสมัยของลีไฮ โซรัมรู้ว่ๅนีไฟจะไม่ 
ละเมิดคำสาบานของเขา) ทำไมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องเป็นที่รู้จักในฐานะผู้คน 
ที่รักษาคำมั่นสัญญา 

ขี้'ให้เห็นว่าแม้เลมันและเลมิวเอลจะเชื่อฟ้งบิดาโดยเดินทางไปในแดนทุรกันดารและ 
จากนั้นกลับเจรูซาเล็มเพื่อไปเอาแผ่นจารึกทองเหลือง แต่เขาบ่นว่าและกบฏครั้งแล้วครั้งเล่า 
ในระหว่างการเดินทางของครอบครัว ตรงกันข้ามนีไฟและแซมกลับชื่อสัตย์ และเชื่อฟิง 
ตลอดประสบการณ์ของเขา ท่านอาจต้องการอธิบายว่าขณะที่แซมไม่ค่อยไต้รับการกล่าวถึง 
บ่อยนัก แต่พระคัมภีร์ก็ระบุว่าเขาเป็นคนซื่อสัตย์และเชื่อฟงเช่นเดียวกับนีไฟ (1 นีไฟ 2:17; 
8:3) 

เชือเชิญให้สมาชิกชั้นเรียนครึ่งหนึ่งอ่านข้อความพระคัมภีร์ที่เขียนไว้บนกระดา-นใต้หัวข้ดู 
"นไฟ" ให้สมาชิกมองหาคำหรือวลีที่บรรยายถึงลักษณะของนีไฟ เชื้อเชิญให้สมาชิก 
ชั้นเรียนอีกครึ่งหนึ่งอ่านอีกข้อความหนึ่ง มองหาคำหรือวลีที่บรรยายถึงลักษณะของเลมัน 
และเลมิวเอล ท่านอาจแจกกระดาษและปากกาหรือดินสอแก่สมาชิกชั้นเรียนแต่ละคน 
เพื่อจดบันทึกขณะที่อ่าน จากนั้นให้สมาชิกชั้นเรียนรายงานสิ่งที่พบและเขียนข้อคิดเห็น 
สน ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาของข้อพระคัมภีร์แต่ละข้อบนกระดาน (ตัวอย่างอยู่ในแผนผังด้านล่าง 
ท่านไม่จำเป็นต้องคัดลอกข้อความตามที่ให้ไว้ในคู่มือ) 
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เม่ือทำแผนผังเสร็จแล้ว ให้สนทนาคำถามต่อไปน้ี 
• นีไฟแสดงถึงศรัทธาอันมั่นคงและเข้มแข็งอย่างไร เราจะทำตามตัวอย่างของท่านได้ 

อย่างไร 
• ทำไมเลมันและเลมิวเอลจึงบ่นว่าและกบฏ (ดู 1 นีไฟ 2:11-12) ทำไมเขาจึงไม่เถึงการ 

กระทำของพระผู้เป็นเจ้า (ดู 1 นีไฟ 2:18) 
3. นึไฟและพี่ชายนำแผ่นจารึกทองเหลืองมาให้ครอบครัว 

อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้จาก 1 นีไฟ 5 
• ลีไฮและซาไรยามีปฐกิริยาอย่างไรเมื่อในที่ฤ(ดบุตรชายทั้งสี่คนก็กลับมาพร้อมกับแผ่น 

จารึกทองเหลือง (ดู 1 นีไฟ 5:1-9) การกลับมาของลูกๆทำให้ประจักษ์พยานของซาไรยา 
แข็งแกร่งข้ึนอย่างไร (ดู 1 นีไฟ 5:8) 

• แผ่นจารึกทองเหลืองประกอบด้วยอะไรบ้าง (ดู 1 นีไฟ 5:10-16; 13:23 มันประกอบด้วย 
หนังสือห้าเล่มของโมเสส บันทึกของชาวยิวตั้งแต่ด้นลงมาจนถึงกษัตริย์เซเดไคยา 
[ประมาณ 600ปีก่อนคริสตศักราช] คำพยากรณ์ของศาสดาผู้บริสุทธิ และลำดับการสืบ 
เช้ือสายของบรรพบุรุษของลีไฮ) 

• ลีไฮพยากรณ์เกี่ยวกับแผ่นจารึกทองเหลืองไว้อย่างไร (ดู 1 นีไฟ 5:17-19) คำพยากรณ์ 
เหล่านี้กำลังจะสำเร็จอย่างไร 

4. ปีไฟและพี่ชายกลับเจรูซาเล็มเพื่อไปหาอิชเมเอ็ณเละครอบครัว 

อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้จาก 1 นีไฟ 7 
• ทำไมนีไฟและพี่ชายจึงกลับเจรูซาเล็มอีกครั้งหลังจากนำแผ่นจารึกทองเหลืองกลับมา 

ไม่นาน (ดู 1 นีไฟ 7:1-2) อิชเมเอ็ลและครอบครัวได้รับการชักชวนให้ร่วมเดินทางกับ 
ครอบครัวของลีไฮอย่างไร (ดู 1 นีไฟ 7:4-5) 

• ทำไมเลมันกับเลมิวเอล และลูกบางคนของอิชเมเอ็ลจึงกบฏระหว่างเดินทางในแดน 
ทุรกันดาร (ดู 1 นีไฟ 7:6-7) ท่านคิดว่าทำไมพวกเขาจึงต้องการกลับเจรูซาเล็ม นีไฟ 

นีไฟ เลมันและเลมิวเอล 
1:1 รู้ว่าท่านมี"บิดามารดาผู้ประเสริฐ" 2:11 บ่นว่าบิดา 
2:16 เช่ือคำพูดท้ังหมดท่ีบิดาของท่านกล่าว 2:13 ไม่เช่ือทุกส่ิงท่ืลีไฮกล่าว 
2:16,19 ร้องทูลพระเจ้าเพื่อขอความ! 2:12 "ไม่เการกระทำของพระผู้เป็นเจ้า" 
3:7 เต็มใจไปและทำส่ิงท่ีพระเจ้าทรงบัญชา 3:5 บ่นที่พระเจ้าทรงบัญชาให้ทำ"งานยาก" 
3:15 จะไม่กลับไปถ้าไม,ได้บันทึก 3:14 ต้องการหยุดหลังจากพยายามเพียงครั้ง 

เคียว 
4:1,3 เว่าพระเจ้าทรง"อานุภาพย่ิงกว่าเลบัน" 3:31 สงสัยว่าพระเจ้าจะส่งเลบันมาให้พวก-

เขาไค้อย่างไร 



บทที 2 

กล่าวว่า จะเกิดอะไรขึนหากพวกเขาเดินทางต่อไปในแดนทุรกันดารและชื่อสัตย์ต่อ 
พระเจ้า (ดู 1 นีไฟ 7:13) นีไฟกล่าวว่าจะเกิดอะไรขนหากพวกเขากลับไปอยู่ที่เจรูชาเล็ม 
(ดู I นีไฟ 7:13-15) 

• นีไฟแสดงถึงคุณสมบัติอะไรเมื่อท่านปฏิบัติต่อพี่ชาย (ดู 1 นีไฟ 2:17-18 และ 7:21 
เป็นตัวอย่าง) เราจะแสดงถึงคุณสมบัติเหล่านี้ในความสัมพันธ์ของเราต่อสมาชิกใน 
ครอบครัวและผู้อื่นอย่างไร 

เตือนสมาชิกชั้นเรียนว่าเพราะความเต็มใจในการเชื่อฟืงของลีไฮและนีไฟ ผู้คนนับล้าน 
จึงได้รับพร กระตุ้นสมาชิกช้ันเรียนให้ "ไปและทำสิ่งที่พระเจ้าทรงบัญชา" เสมอ (1 นีไฟ่ 
3:7) 
ให้เป็นพยานถึงความจริงท่ีสนทนาในบทเรียน เม่ือได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณ 

เนือหาต่อไปนีช่วยเสริมโครงร่างของบทเรียนที่ได้เสนอแนะไว้แล้ว ท่านอาจต้องการใช้ 
แนวคิดเหล่าน้ีหน่ึงหรือสองอย่างเพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของบทเรียน 
1. "โดยที่เกิดจากบิดามารดาผู้ประเสริฐ" (1 นีทฟ ่1:1) 
• อะไรคือความรับผิดชอบบางประการของ "บิดามารดาผู้ประเสริฐ" ต่อลูก ๆ (ดู 1 นีไฟ 

1:1) บิดามารคาเรียนรู้อะไรจากลีไฮและซาไรยาเกี่ยวกับการทำให้ความรับผิดชอบเหถ่า-
นสำเร็จ 

2. ทุกคนต้องประสบกับความทุกข์ยาก 

เขียนคำต่อไปนีบนกระดาน วิญญาณภาพ กล้าหาญ กังวล เข้มแข็ง ปีติยินดี ซื่อสัตย์เสียใจ 
วางใจ ทอแท้ใจ พากเพียร อดทน ใจไ1ญ 
ให้สมาชิกชั้นเรียนตัดสินใจว่าคำเหล่านี้คำใดบรรยายถึงนีไฟ วงกลมรอบคำที่เลือก และ 
ให้พวกเขาเล่าเร่ืองของนีไฟสน ๆ ที่แสดงถึงลักษณะที่พวกเขาเลือก 
จากนันอธิบายว่าคำ ๆกคำ บรรยายถึงนีไฟในช่วงต่าง ๆ ของชีวิตท่าน เน้นว่านีไฟเป็นคน 
ซื่อสัตย์และเป็นที่น่าจดจำถึงการอุทิศของท่านในการเชื่อฟ้งพระบัญญัต ิ แต่บางครั้งนีไฟ 
ก็มีความกังวล ท้อแท้ใจ และเสียใจ ชี้ให้เห็นว่าเรามักคิดว่าศาสดาและผู้นำท่านอื่น ๆ 
ในศาสนาจักรมีแต่ประสบการณ์ท่ีดีเท่าน้ันและไม่เคยต้องด้ินรน อย่างไรก็ด ี ท่านก็เหมือน 
กับเราที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ยากและความขมขื่น 
• การรู้ว่าศาสดาและผู้นำท่านอื่น ๆ ในศาสนาจักรก็มีช่วงเวลาแห่งความยู่งยากเช่นกันน้ัน 

ช่วยเราไต้อย่างไร 
• แมัว่านีไฟไต้ "เห็นความทุกข์ทรมานหลายอย่างในวันเวลาของ [ท่าน]" นีไฟรู้ว่ๅท่าน 

"เป็นที่โปรดปรานของพระเจ้า" (1 นีไฟ 1:1) มันเป็นไปไต้อย่างไรที่มีความทุกข์ทรมาน 
หลายอย่าง และยังคงเป็นที่โปรดปรานพระเจ้า ความทุกข์ทรมานช่วยให้เราไต้รับพร 
อย่างไร (เชื้อเชิญสมาชิกชั้นเรียนไตร่ตรองคำถามนี้เงียบ ๆ หากเขาไม่ต้องการแบ่งปีน 
คำตอบกับชั้นเรียน) 

สรุป 

แนวคิดเพิ่มเติม 
ประกอบการสอน 



3. เนื้อความในบันทึกของนีไฟ 
• 1 นีไฟ 6 ประกอบด้วยคำอธิบายของนีไฟถึงส่ิงท่ีท่านจะเขียนไว้ในบันทึก นีไฟกล่าวว่า 

อะไรคือชุดประสงค์ของท่านในการเก็บรักษาบันทึก (ดู 1 นีไฟ 6:3-4 สังเกตว่าพระผู้เป็น-
เจ้าของเอบราแฮม ไอแซค และเจคอบคือพระเยจุ[คริสต์) งานเขียนของนีไฟช่วยให้เรา 
มาสู่พระคริสต์ได้อย่างไร 

กระด้นสมาชิกชันเรียนให้เขียนประจักษ์พยานของเขา รวมทังประสบการณ์อ่ืน ๆ ทางวิญญาณ 
ความคิดและความรู้สึกไว้ในบันทึกประจำวันของเขา 



ภุาพต้นไม้แห่งชีวิต 
ที่มาปรากฏ 3 
1 น,ไฟ 8-11; 12:16-18; 15 

การเตรยม 

เพ่ือช่วยให้สมาชิกชันเรียนเข้าใจสัญลักษณ์ในภาพต้นไม้แห่งชีวิตท่ีมาปรากฎและประยูกต์ใช้ 
สัญลักษณ์เหล่านี้ในชีวิต 

อ่าน ไตร่ตรอง และสวดอ้อนวอนเก่ียวกับพระคัมภีร์ต่อไปน้ี 1 นีไฟ 8-11; 12:16-18; 15 

ข้อเสนอแนะในการ 
ดำฌินบทเรียน 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

ใช้กิจกรรมต่อไปนีหรือกิจกรรมของท่านเองเพ่ือเร่ิมบทเรียนตามความเหมาะสม 
อธิบายว่าความnนและภาพที่มาปรากฎที่เป็นสัญลักษณ์มากมายถูกบันทึกไว้ใน พระคัมภีร์ 
จากนั้นเล่าตัวอย่างต่อไปนี้และขอให้สมาชิกชั้นเรียนอธิบายความหมายของสัญลักษณ์ 
แต่ละอย่าง 
ก. กษัตริย์เนบุคัดเนสซาร์ฝึนเห็นปฏิมากรหรือรูปโ]นขนาดใหญ่ที่มีลักษณะเหมือนมนุษย์ 

ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายทำจากวัสลุท่ีแตกต่างกัน มีหินก้อนหนึ่งกระทบปฏิมากรนั้นและ 
กลายเป็นภูเขาจนเต็มพิภพ (ดู ดาเนียล 2:31-45 ดู ค.พ 65:2 ด้วย ส่วนต่าง ๆ ของปฏิมา-
กรแทนอาณาจักรท่ีเคยปกครองแผ่นดินโลก หินก้อนนั้นแทนอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า 
ซึ่งจะเข้าครอบครองอาณาจักรอื่น ๆ ทั้งหมดในยูคฤ(ดท้าย) 

ข. ฟาโรห่p]นเห็นโคที่จุฌผอมเจ็ตตัวกินโคอ้วนพีเจ็ดตัว และรวงข้าวลีบเจ็ดรวงกลืนกิน 
รวงข้าวเจ็ดรวงที่เมล็ดงามด ี (ดู ปฐมกาล 41:17-31 โคอ้วนพีเจ็ดตัวและรวงข้าวเมล็ด 
งามดีแทนเจ็ด'ปีท่ีอุดมสมบุรณ์'ท่ัวประเทศอียิปต์ โคท่ีชุฌผอมเจ็ดตัวและรวงข้าวลีบเจ็ด 
รวงแทนเจ็ดปีที่กันดารอาหารต่อจากปีที่บริบุรณ์) 

ค. ในภาพท่ีมาปรากฎ เปโตรเห็นสัตว์ท่ีมีมลทินอย่ในผาผืนใหญ่ท่ีถูกหย่อนลงมาจากสวรรค์ 
และท่านได้รับบัญชาให้ฆ่าและกินสัตว์เหล่านี ้ (ดู กิจการ 10:9-16, 28, 34-35 สัตว์'ที่มี 
มลทินแทนชาวต่างชาติผู้ท่ีได้รับการสอนพระกิตติคุณในป้จชุบัน) 

อธิบายว่าบทเรียนวันนี้จะสนทนาถึงความ?เนที่เป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งซึ่งบรรยายไว้ใน 
พระคัมภีร์คือ ภาพด้นไม้แห่งชีวิตท่ีมาปรากฎท่ีลีไฮและนีไฟได้รับ ซึ่งไม,เหมือนกับความฝืน 
หรือภาพท่ีมาปรากฎมากมายท่ีประยุกต์ใช้กับผู้คนเฉพาะเพียงบางกลุ่มหรือช่วงเวลาบางช่วง 
(เช่นความ?]นของฟาโรห์เก่ียวกับโคและรวงข้าว) ภาพด้นไม้แห่งชีวิตท่ีมาปรากฎประยุกต์ใช้ 
กับลูก ๆ ของพระผู้เป็นเจ้าได้ทุกคน 
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ธุดประสงค์ 



ขณะที่ท่านสอนเรื่องราวพระคัมภีร์ต่อไปนี ้ สนทนาว่าสัญลักษณ์เหล่านั้นประยูกต์ใช้กับ 
ชีวิตประจำวันของพวกเราได้อย่างไร กระตุ้นสมาชิกชั้นเรียนให้แบ่งปีนประสบการณ์ที่ 
เหมาะสมซ่ึงสอดคล้องกับหลักธรรมท่ีแสดงไว้ในสัญลักษณ์เหล่าน้ี 
1. สัญลักษณ์ของภาพต้นไม้แห่งชีวิตที่มาปรากฏ 
อธิบายว่าลีไฮได้รับภาพท่ีมาปรากฎและเล่าให้ครอบครัวของท่านฟ้ง (1 นีไฟ 8:2) หลังจาก 
นีไฟได้ยินบิดาของท่านพูดถึงสิ่งต่าง ๆ ในภาพท่ีมาปรากฎ ท่านต้องการจะ "เห็นและได้ยิน 
และรู้ถึงเรื่อง[เหล่านั้น]"ด้วย (1 นีไฟ 10:17 ดู แนวคิดเพ่ิมเติมประกอบการสอนข้อแรกด้วย) 
เพราะความเชื่อของนีไฟในพระเยซูคริสต ์ ท่านจึงได้รับตามคำร'องขอ (1 นีไฟ 11:6) 
เราจึงรูคำแปลของภาพท่ีมาปรากฎได้จากบันทึกของนีไฟเก่ียวกับประสบการณ์ของท่าน 
สนทนาถึงภาพตนไม้แห่งชีวิตท่ีมาปรากฎ ขณะท่ีท่านสนทนาถึงส่ิงท่ีลีไฮและนีไฟเห็นให้วาด-
(หรือให้สมาชิกช้ันเรียนคนหน่ึงหรือมากกว่าน้ันวาด)ส่วนประกอบหลักของภาพท่ีมาปรากฎ 
บนกระดาน ภาพท่ีวาดเสร็จแล้วควรมีลักษณะดังน้ี 

ต้นไม้แท่งชีวิตและผลVองมัน 

ให้สมาชิกชั ้นเรียนอ่าน 1 นีไฟ 8:2-10 จากนั้นวาด (หรือให้สมาชิกชั้นเรียนวาด) 
ต้นไม้และผลของมันบนกระดาน 
• ฌื่อนีไฟเห็นต้นไม้แห่งชีวิต ท่านต้องการรู้คำแปลของมัน (1 นีไฟ 11:8-11) ท่านเรียนรู้ 

ว่าต้นไม้นั้นแทนสิ่งใด (ดู 1 นีไฟ 11:21-25) นีไฟเห็นสิ่งใดที่ช่วยให้ท่านเข้าใจความรัก 
ของพระผู้เป็นเจ้ามากขน (ดู 1 นีไฟ 11:13-21,24,26-33 ท่านเห็นการประสูติ การปฏิบัติ 
ศาสนกิจ และการชดใช้ของพระเยซูคริสต์) 
ให้สมาชิกชั้นเรียนอ่านออกเสียง ยอหํ'น 3:16 เนนว่า พระบิดาบนสวรรค์ทรงแสดง 
ความรักอันมากล้นของพระองค์ต่อเราเมื่อพระองค์ "ประทานพระบุตรองค์เดียวของ 
พระองค์" การชดใช้เป็นหลักฐานแห่งความรักอันย่ิงใหญ่ท่ีพระเยซูคริสต์ทรงมีให้เรา 
เอ็ณดอร์เจฟฟรีย์อาร์. ฮอลแลนด์สอนว่าต้นไม้แห่งชีวิตเป็นสัญลักษณ์ของพระเยซูคริสต์ 
ท่านกล่าวว่า "พระฉายาของพระคริสต์และต้นไม้เชื่อมต่อกันอย่างแนบสนิท...ในตอน 
เร่ิมต้นของพระคัมภีร์มอรมอน...พระคริสต์ได้รับการพรรณนาเป็นแหล่งของชีวิตนิรันดร์ 
และความปีติยินดี เป็นหลักฐานท่ีดำรงอยู่ของความรักจากสวรรค์ เป็นวิถีทางท่ีพระผู้เป็น 
เจ้าจะทำให้พันธสัญญาของพระองค์ที่มีต่อวงศ์วานอิสราเอลและต่อมนุษยชาติทั้งปวง 
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การสนทนาและการ 
ประยุกต์ใช้พระคัมภีร์ 



บทที ่ 9 
สำเร็จโดยการพาพวกเขากลับไปสู่คำสัญญานิรันดร" (Christ snd the New Covenant 
[1997], 160, 162) 

• ความรักของพระผู้เป็นเจ้ามีอิทธิพลอะไรต่อชีวิตของเรา เราจะจดจำความรักของพระ-
ผู้เป็นเจ้าที่ทรงมีให้เรามากขนได้อย่างไร 

• ผลของด้นไม้แทนส่ิงใด (ดู 1 นีไฟ 15:36 ค.พ. 14:7) 

• ลีไฮและนีไฟพรรณนาถึงต้นไม้แห่งชีวิตและผลของมันอย่างไร (ให้สมาชิกชันเรียน 
เปิดดูข้อพระคัมภีร์ที่เหมาะสมเพื่อหาวลีดังรายการด้านล่าง เม่ือสมาชิกชนเรียนค้นพบ 
แล้วให้เขียนวลีน้ันบนกระคาน ถ้าจำเป็นให้ย่อวลีนั้น) 
ก. "หวานท่ีสุด เหนือทุกส่ิงท่ีพ่อเคยชิมรสมา" (1 นีไฟ 8:11) 
ข. "ขาวย่ิงกว่าความขาวท้ังหมด..." (1 นีไฟ 8:11 ดู 1 นีไฟ 11:8 ด้วย) 
ค. "เป็นท่ีพึงปรารถนาเหนือผลอ่ืนใดท้ังหมด" (1 นีไฟ 8:12 ดู 1 นีไฟ 15:36 ด้วย) 
ง. มี "ความงาม....ย่ิงกว่าความงามท้ังปวง" (1 นีไฟ 11:8) 
จ. "มีค่าเหนือทุกส่ิง" "มีค่าท่ีฤ[ด" (1 นีไฟ 11:9; 15:36) 
ฉ. "เป็นความปีติยินดีท่ีสุดแก่จิตวิญญาณ" (1 นีไฟ 11:23 ดู 1 นีไฟ 8:10 ด้วย) 
ช. "เป็นส่ิงท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุคในของประทานท้ังหมดของพระผู้เป็นเจ้า" (1 นีไฟ 15:36) 
เน้นว่าชีวิตนิรันดร์เป็นพรท่ี "หวานท่ีสุด" และ "มีค่าที่สุด"ที่เราจะได้รับ เน่ืองจากความ-
รักของพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงมีให้เรา พรน้ีจึงมีมาถึงเราโดยทางการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ 

• ในภาพท่ีมาปรากฎ ลีไฮปรารถนาสิ่งใดทันทีที่ท่านรับส่วนผลจากต้นไม้นัน (ดู 1 นีไฟ 
8:12) เราจะช่วยคนท่ีเรารักให้เข้าใกล้พระผู้ช่วยให้รอดมากข้ึนและรับคำสัญญาแห่งชีวิต 
นิรันดรได้อย่างไร 

(หลีกเส้น 
ให้สมาชิกช้ันเรียนคนหน่ึงอ่าน 1 นีไฟ 8:19-20 จากน้ันวาด (หรือให้สมาชิกชันเรียนคน 
หน่ึงวาด) เหล็กเสันและทางท่ีนำไปสู่ด้นไม้ 
• เหล็กเสันแทนส่ิงใด (ดู 1 นีไฟ 11:25; 15:23-24) เราจะพบคำของพระผู้เป็นเจ้าได้ท่ีไหน 

(ในพระคัมภีร ์ คำสอนของศาสดาในยุคสุดท้าย และการกระตุ้นเตือนของพระวิญญาณ 
บริสุทธิ) คำของพระผู้เป็นเจ้าช่วยให้เรามาสู่พระคริสต์ได้อย่างไร คำของพระผู้เป็นเจ้า 
ช่วยให้เราอยู่ในทางที่นำไปสู่ชีวิตนิรันดร์ได้อย่างไร 

แม่นํ้าของแอ่งนํ้าสกปรก หมอกแห่งความมืด อาคารไหญ่โฅและกว้าง 
ให้สมาชิกช้ันเรียนคนหน่ึงอ่าน 1 นไฟ 8:13,23, 26-27 จากน้ันวาด (หรือให้สมาชิกชั้นเรียน 
คนหน่ึงวาด) แม่นำ หมอกแห่งความมืด อาคารใหญ่โตและกว้าง 
• แม่น้ัาของแอ,งน้ัาสกปรกแทนส่ิงใด (ดู 1 นีไฟ 12:16; 15:26-29) 
• หมอกแห่งความมืดแทนสิ่งใด (ดู 1 นีไฟ 12:17) อะไรเป็นผลกระทบจากหมอก 

แห่งความมืด (ดู 1 นีไฟ 8:23; 12:17) ทำไมซาตานจึงด้องการให้เราตาบอดจากความรัก 
ของพระผู้เป็นเจ้า จากการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ จากคำของพระผู้เป็นเจ้า ซาตาน 
พยายามทำให้เราตาบอดโดยวิธีใด 
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• เหล็กเส้นท่ี "ทอดไปตามฟ้งแม่น้ัาน้ัน" (1 นีไฟ 8:19) เป็นเหมือนเกราะ!เองกันระหว่าง 
ทางตรงและแคบกับแอ,งน้ัๅสกปรก มันยังเป็นบางสิ่งที่ผู้คนในภาพที่มาปรากฎยึดไว้แน่น 
เม่ือพวกเขาอยู่ในหมอกแห่งความมืด (1 นีไฟ 8:24,30) สิ่งนี้สอนอะไรเกี่ยวกับวิธีที่คำของ 
พระผู้เป็นเจ้าจะช่วยเราได้ 

• อาคารใหญ่โตและกว้างแทนสิ่งใด (ดู 1 นีไฟ 11:34-36; 12:18) ทำไมจึงเป็นลักษณะ 
สำคัญที่อาคารนั้น "ตั้ง....อยู่ในอากาศ" (ดู 1 นีไฟ 8:26 สังเกตว่าอาคารนั้นไม่มีรากฐาน 
ที่มั่นคง) ความจองหองปิดก้ันผู้คนจากการได้รับชีวิตนิรันคร์อย่างไร 

• บางคนในภาพที่มาปรากฎชิมรสผลนั้นแล้ว แต่มีความอายเพราะลูกผู้คนในอาคารใหญ่ 
โตและกว้างเยาะเย้ย (1 นีไฟ 8:26-28) เราจะได้รับกำลังเพ่ือด้านทานการข่มเหงได้อย่างไร 

2. ผู้คนในภาพด้นไม้แห่งชีวิตที่มาปรากฏ 
อธิบายว่าในภาพที่มาปรากฎ สีไฮเห็น "หมู่ชนเหลือคณานับ" (1 นีไฟ 8:21) ผู้คนเหล่านี้ 
แบ่งออกได้เป็นส่ีประเภทตามการกระทำของเขาในการแสวงหาต้นไม้และผลน้ัน ช่วยสมาชิก 
ชนเรียนแยกแยะและบรรยายถึงส่ีประเภทเหล่าน้ีโดยใช้ข้อความในรายการด้านล่าง (ท่านอาจ 
ต้องการแบ่งสมาชิกชนเรียนออกเป็นสี่กลุ่มและให้แต่ละกลุ่มอ่านหนึ่งข้อความ จากน้ันให้ 
บรรยายการกระทำของผู้คนที่กล่าวไว้ในแต่ละข้อความ) 
ก. 1 นีไฟ 8:21-23 (ผู้คนท่ีเร่ิมต้นในทาง แต่แล้วก็หลงทางไปในหมอกแห่งความมืด) 
ข. 1 นีไฟ 8:24-28 (ผู้คนท่ียึดเหล็กเส้น จนกระท่ังมาถึงต้นไม้และรับส่วนผลน้ัน แต่แล้ว 

กลับมีความอายและตกลงไป) 
ค. 1 นีไฟ 8:30 (ผู้คนที่ยึดเหล็กเส้น จนกระทั่งมาถึงต้นไม้และรับส่วนผลนั้นและยังคง 

ซื่อสัตย์) 
ง. 1 นีไฟ 8:31-33 (ผู้คนท่ีไม่เคยเร่ิมต้นในทาง แต่ยังบุ่งตรงไปท่ีอาคารใหญ่โตและกว้าง) 
• เราพบเห็นผู้คนประเภทต่าง ๆ เหล่าน้ีในโลกทุกวันน้ีอย่างไร (ตัวอย่างเช่น ผู้คนที่พูดว่า 

ต้องการชีวิตนิรันตร์แต,ไขว้เขวโดยสิ่งอื่น ๆ เช่นความม่ังค่ังทางวัตถุ หรือความพึงพอใจ 
ทางโลก ก็เหมือนกับคนเหล่านั้นที่เริ่มต้นในทางแต่แล้วก็พลัดหลงไป) 

• ในภาพท่ีมาปรากฎ ผู้คนเดินทางไปบนถนนประเภทใดเมื่อออกจากเหล็กเส้นหรือละทิ้ง 
ต้นไม้แห่งชีวิต (ดู 1 นีไฟ 8:28,32; 12:17) เกิดอะไรกับผู้คนท่ีไปตามถนนเช่นน้ัน หากเรา 
กำลังเดินอยู่บนถนน "ต้องห้าม" "สายแปลกๆ" หรือ "ถนนกว้าง"เราจะกลับไปสู่ทางตรง 
และแคบไต้อย่างไร 

• เราต้องทำสิ่งใดบ้างเพื่ออยู่ในทางตรงและแคบ เราจะช่วยคนอื่นให้อยู่ในทางนั้นได้ 
อย่างไร 

แนะนำให้สมาชิกช้ันเรียนทำเคร่ืองหมายคำต่อไปน้ีในพระคัมภีร์ของเขา เริ่มต้น (1 นีไฟ 8:22) 
จับ (1 นีไฟ 8:24) ยึด (1 นีไฟ 8:24) และ ตลอดเวลา (1 นีไฟ 8:30) ชี้ให้เห็นว่าคำเหล่านี้ 
ช่วยให้เราเข้าใจสิ่งที่เราต้องทำเพื่อไปถึงต้นไม้แห่งชีวิต เราต้องเร่ิมต้นในทางตรงและแคบ 
จับเหล็กเส้นและยึดไว้ และมุ่งไปยังต้นไม้ตลอดเวลา 
ให้เป็นพยานถึงความจริงท่ีสนทนาในบทเรียน เม่ือได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณ 

สรุป 
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เนือหาต่อไปนีช่วยเสริมโครงร่างของบทเรียนที่ได้เสนอแนะไว้แล้ว ท่านอาจต้องการใช้ 
แนวคิดเหล่าน้ีหน่ึงหรือสองอย่างเพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของบทเรียน 
1. "ผู้ที่แสวงหาอย่างพากเสืยรจะพบ" (1 นีไฟ่ 10:19) 
• นีไฟปรารถนาสิ่งใดหลังจากท่านไต้ยินเรื่องภาพที่มาปรากฏของบิดา (คู 1 นีไฟ 10:17) 

ท่านทำอะไรเพื่อให้ความปรารถนานี้เป็นจริง (ดู 1 นีไฟ 10:17-19; 11:1-6) ตัวอย่างของ 
นีไฟช่วยเราได้อย่างไรขณะที่เราแสวงหาเพื่อเข้าใจความจริงของพระกิตติคุณ (ให้สมาชิก 
ชนเรียนเล่าประสบการณ์ครั้งที่พระวิญญาณบริชุทธิช่วยให้เขาเข้าใจความจริงของพระ-
กิตติคุณ) 

• การตอบสนองของเลมันและเลมิวเอลต่อภาพท่ีมาปรากฎของบิดาต่างจากการตอบสนอง 
ของนีไฟในทางใดบาง (ดู 1 นีไฟ 15:1-2) ทำไมเลมันและเลมิวเอลจึงไม่เข้าใจความจริง 
ที่ลีไฮสอน (คู 1 นีไฟ 15:3,8-11) 

2. "ท่านรู้จักการถ,อมองค์ของพระผู้เป็นเจ้าไหม" (1 น!ฟ 11:16) 

เพ่ือช่วยให้สมาชิกช้ันเรียนเข้าใจวลี "การถ่อมองค์ของพระผู้เป็นเจ้า" (1 นีไฟ 11:16, 26) 
อธิบายว่าในวลีนี้คำว่าการก่อมองค ์ หมายถึงการลงมาสู่ระดับที่ตํ่ากว่าโดยสมัครใจ จากน้ัน 
อ่านคำกล่าวของเอ็ลเดอร์บรูซ อาร์. แมคคองกีต่อไปน้ี 
"การถ่อมองค์ของพระผู้เป็นเจ้า (หมายถึงพระบิดา) ประกอบด้วยข้อเท็จจริงที่ว่า.... พระองค์ 
ทรงเป็นพระบิดาท่ีแท้จริงโดยพระองค์เองของทารกมตะท่ีถือกำเนิดจากหญิงมตะ และการ 
ถ่อมองค์ของพระผู้เป็นเจ้า (หมายถึงพระบุตร) ประกอบด้วยข้อเท็จจริงท่ีว่า...พระองค์[พระเย-
ซูคริสต์] ทรงขึ้นกับการทคลองของความเป็นมตะทุกอย่าง ความทุกข์ทรมาน 'การล่อลวง 
และความเจ็บปวดทางร่างกาย ความหิว ความกระหาย และความเหน็ดเหนื่อย แม้มากกว่าท่ี 
มนุษย์จะทนไต ้ เว้นแต่จะถึงแก่ความตาย' (โมไซยา 3:5-8) และในท่ีชุดก็ทรงถูกนำไปสู่ 
ความตายในรูปแบบท่ีต่ําด้อยท่ีสุด" ( Mormon Doctrine, 2nd ed. [1966], 155) 
3. "และเขาอยูไนท่าอ้อเลียน" (1 นึไฟ 8:27) 

ขณะที่สมาชิกชั้นเรียนสนทนาถึงอาคารใหญ่โตและกว้าง ชี้ให้เห็นว่าผู้คนในอาคารนั้น 
"อยู่ในท่าล้อเลียน" การล้อเลียนนี้ได้ทำให้บางคนที่รับส่วนผลนั้นแล้วมีความอายและ 
ตกลงไป (1 นีไฟ 8:27-28) 
• ท่าทีของเราต่อผู้อื่นทำให้พวกเขาตกลงไปในทางใดบ้าง 
เน้นว่าแต่ละคนท่ีรับผิดชอบได้ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตน อย่างไรก็ดีท่าทีของเรา 
ต่อผู้อื่นสามารถเสริมกำลังให้เขาในความพากเพียรอันชอบธรรมหรือทำให้เขาอ่อนแรงก็ได้ 
กระตุ้นให้สมาชิกชั้นเรียนเสริมกำลังกันและกันและไม่เยาะเย้ยหรือดูถูกผู้อื่น 
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แนวคิดเพิ่มเติม 
ประกอบการสอน 



"ส่ิงท่ีข้าพเจ้าเห็นขณะท่ีข้าพเจ้า 
ถูกพาไปในพระวิญญาณ" 

4 
1 ป็ไฟ 12-14 

เพ่ือช่วยให้สมาชิกช้ันเรียนเข้าใจภาพท่ีมาปรากฎต่อนีไฟเก่ียวกับอนาคตและเข้าใจว่าคำเตือน 
และคำสัญญาในน้ันประยูกต์ใช้กับเราในทุกวันน้ีได้อย่างไร 

1. อ่าน ไตร่ตรอง และสวดอ้อนวอนเก่ียวกับพระคัมภีร์ต่อไปน้ี 
ก. 1 นีไฟ 12 ในภาพท่ีมาปรากฎต่อนีไฟ ท่านเห็นลูกหลานของท่านและลูกหลานของ 

พี่น้องท่าน ท่านเห็นผู้คนเหล่านั้นสัรบกันและเห็นคนชั่วร้ายถูกทำลายก่อนการเสด็จมา 
เยือนของพระผู้ช่วยให้รอด ท่านเห็นผู้คนเหล่านั้นดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรมชั่วเวลา 
หน่ึงหลังการเสด็จมาเยือนของพระผู้ช่วยให้รอด แต่จากน้ันก็ตกไปสู่ความช่ัวร้าย 

ข. 1 นีไฟ 13 ในภาพท่ีมาปรากฎของนีไฟ ท่านเห็นรากฐานของศาสนาจักรใหญ่และ 
น่าชิงชัง การต้ังถ่ินฐานในอเมริกา การละท้ิงความเช่ือ และการฟืนฟูพระกิตติคุณใน 
ยูคสุดท้าย 

ค. 1 นีไฟ 14 ในภาพท่ีมาปรากฎต่อนีไฟ ท่านเห็นพรที่สัญญาไว้มาสู่คนต่างชาติที่ยัง 
คงซื่อสัตย ์ และการสาปแช่งมาสู่คนต่างชาติที่ไม่ชื่อสัตย์ และชัยชนะสุดท้ายของ 
ศาสนาจักรของลูกแกะของพระผู้เป็นเจ้าท่ีมีเหนือศาสนาจักรใหญ่และน่าชิงชัง 

2. หากท่านใช้กิจกรรมกระตุ้นความสนใจ เตรียมเขียนเสันเวลาบนกระดาษโปสเตอร์หรือ 
บนกระดาน 

ใช้กิจกรรมต่อไปน้ีหรือกิจกรรมของท่านเองเพ่ือเร่ิมบทเรียนตามความเหมาะสม 
อ้างถึงเสันเวลาต่อไปนี้ 

ช่วยสมาชิกชั้นเรียนเติมเหตุการณ์ต่อไปนี้บนเสันเวลา ท่านอาจเขียนวันที่บนเสันเวลาและ 
ให้สมาชิกชั้นเรียนบอกว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในวันนั้น หรือท่านอาจเขียนรายการเหตุ-
การณ์บนกระดานและให้สมาชิกชั้นเรียนบอกว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อใด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ 
ความรู้ของสมาชิกช้ันเรียน 
ก. การตรึงกางเขนพระเขชุคริสต์ (ค.ศ. 33) 
ข. การละท้ิงความเช่ือคร้ังใหญ่ (ประมาณ ค.ศ. 100 ถึง ค.ศ. 1800) 
ค. การต่อสัคร้ังสุดท้ายระหว่างชาวเลมันและชาวนีไฟ (ประมาณ ค.ศ. 385) 
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ชุดประสงค์ 

การเตรยม 

ขอเสนอแนะในการ 
ดำเนินบทเรยน 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 



ง. การค้นพบทวีปอเมริกาโดยคริสโตเฟอร์ โคลัมบัส (ค.ศ. 1492) 
จ. การฟ้นฟูพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ (ค.ศ. 1820- ปีจชุบัน) 
เมื่อสมาชิกชั้นเรียนเติมเหตุการณ์บนเสันเวลาแล้ว อธิบายว่านีไฟเห็นเหตุการณ์เหล่าน้ีและ 
อื่น ๆ ในภาพท่ีมาปรากฎต่อท่านเก่ียวกับอนาคต 

เสือกข้อความพระคัมภีร์ คำถาม และเนื้อหาบทเรียนอื่น ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของ 
สมาชิกชั้นเรียนไต้ดีที่สุดร่วมกับการสวดอ้อนวอน สนทนาว่าจะประยุกต์ใช้ข้อพระคัมภีร์ 
ที่เสือกกับชีวิตประจำวันอย่างไร กระตุ้นสมาชิกช้ันเรียนให้แบ่ง?]นประสบการณ์ท่ีเหมาะสม 
ซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมในพระคัมภีร์ 
1. นีไฟเหีนอนาคตลูกหลานของท่านและลูกหลานของพี่น้องท่าน 

สนทนา 1 นีไฟ 12 เช้ือเชิญสมาชิกช้ันเรียนอ่านออกเสียงข้อพระคัมภีร์ท่ีเลือกไว้ อธิบายว่า 
ใน 1 นีไฟ 12 นีไฟบรรยายภาพที่มาปรากฏต่อท่านเกี่ยวกับอนาคตของลูกหลานท่านและ 
ลูกหลานของพี่น้องท่าน ขณะท่ีสนทนาบทน้ี ให้สังเกตว่าสัญลักษณ์บางอย่างในภาพต้นไม้ 
แห่งชีวิตท่ีมาปรากฎ (หมอกแห่งความมืด อาคารใหญ่และกว้าง และแม่น้ํๅของแอ่งนาสกปรก) 
ไต้แสดงให้เห็นล่วงหน้าถึงการตกของลูกหลานนีไฟ 
• นีไฟบรรยายสภาพบนโลกที่จะเกิดก่อนพระผู้ช่วยให้รอดเสด็จมาเยือนทวีปอเมริกาไว้ 

อย่างไร (ดู 1 นีไฟ 12:1-6) สภาพเหล่าน้ีคล้ายกับสภาพท่ีจะเกิดก่อนการเสด็จมาคร้ังท่ีสอง 
ของพระผู้ช่วยให้รอดอย่างไร (ดู โจเซฟ สมิธ-มัทธิว 1:27-37) นีไฟบรรยายสภาพที่จะเกิด 
หลังการเสด็จมาเยือนของพระผู้ช่วยให้รอดไว้อย่างไร (ดู 1 นีไพ่ 12:11-12 ดูความสำเร็จ 
ของคำพยากรณ์เหล่าน้ีต้วยซ่ึงบันทึกไว้ใน 4 นีไฟ 1:2-4) อะไรทำให้เกิดความชอบธรรม 
และสันตินี้(ดู 4 นีไฟ 1:15) 

• นีไฟเห็นว่าหลังจากชั่วอายูที่สี่ผ่านไปในความชอบธรรมลูกหลานของท่านนละของพี่น้อง 
ท่านเริ่มสัรบกันอีก (1 นีไฟ 12:12-15) นีไฟเห็นอะไรเกิดกับลูกหลานของท่านในการ 
ล[รบเหล่าน้ี(ดู 1 นีไฟ 12:19-20) ทำไมลูกหลานของนีไฟจึงพ่ายแพ้และถูกทำลาย (ดู 1 
นีไฟ 12:19) ความจองหองและการล่อลวงของมารนำไปสู่ความพินาศไต้อย่างไร 

2. นีไฟเหีนรากฐานของศาสนาจักรใหญ่และน่าชิงชัง การตั ้งถิ ่นฐานในอ!มริกา 
การละทิ้ง ความเชื่อ และการสิน!((พระกิตติคุณ 

อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้จาก 1 นีไพ่ 13 อธิบายว่า 1 นีไฟ 13 เป็นการบันทึก 
ภาพท่ีมาปรากฎต่อนีไฟเก่ียวกับเร่ืองต่อไปน้ี 
ก. รากฐานของศาสนาจักรใหญ่และน่าชิงชัง 
ข. การค้นพบและการต้ังถ่ินฐานในอเมริกา 
ค. การละท้ิงความเช่ือและการสูญหายของส่วนท่ีแจ้งชัดและมีค่ๅท่ีฤ[ดในพระคัมภีร์ไบเบิล 
ง. การออกมาของพระคัมภีร์มอรมอนและการส์นฟูพระกิตติคุณ 
รากฐานของศาสนาจักรใหญ่และน่าชิงชัง 
• นีไฟเห็นการก่อตั้งอะไร"ในบรรดาประเทศของคนต่างชาติ"(ดู 1 นีไฟ 13:4-5) ใครเป็น 

ผู้ก่อตั้งศาสนาจักรใหญ่และน่าชิงชังนั้น (ดู 1 นีไฟ 13:6) 
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การสนทนาและการ 
ประยุกต์ใช้พระคัมภีร์ 



เอ็ณดอร์บรูซ อาร์. แมคคองกีกล่าวว่า "คำว่า ศาสนาจักรของมาร และ ศาสนาจั'กรใหญ่ 
และน่าชิงชัง ถูกใช้เพื่อจำแนกศาสนาจักรและองค์การทั้งหมดไม่ว่าจะมีชื่อและลักษณะ 
อย่างไร ไม่ว่าจะในด้านการเมือง ปรัชญา การศึกษา เศรษฐศาสตร์ สังคม ภราดรภาพ 
พลเรือน ห!อศาสนา ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อพามนุษย์ที่อยู่บนทางนั้นออกไปจากพระผู้เปีนเจ้า 
และกฎของพระองค์และจากความรอดในอาณาจักรของพระผู ้เป็นเจ้า" (Mormon 
Doctrine, 2nd ed. [1966], 137-38) 

เน้นว่าศาสนาจักรใหญ่และน่าชิงชังเป็นสัญลักษณ์ของการละทิ้งความเชื่อในรปแบบ 
ทั้งหมดของมัน มันเป็นทุกสิ่งที่แทนคำสอนเท็จ การนมัสการเท็จ และทัศนคติท่ีดูหม่ิน 
ศาสนา มันไม่ได้แทนศาสนาจักรใดศาสนาจักรหนึ่งในโลกทุกวันนี้โดยเฉพาะ 

• ลักษณะบางอย่างของ"ศาสนาจักรใหญ่และน่าชิงชัง"คืออะไร (ดู 1 นีไฟ 13:5-9 คำตอบ 
อาจรวมถึงการทำให้ศรัทธาอ่อนลงปรารถนาความร่ํารวยทางโลกและบาป และแสวงหา 
คำสรรเสริญของโลก) สัญลักษณ์อะไรจากภาพต้นไม้แห่งชีวิตที่มาปรากฏที่สอดคล้อง 
กับศาสนาจักรใหญ่และน่าชิงชัง (เปรียบเทียบ 1 นีไฟ 13:5-9 กับ 1 นีไฟ 11:35-36) 

• ท่านเห็นหลักฐานอะไรของศาสนาจักรใหญ่และน่าชิงชังที่กำลังทำงานในการทำลาย 
สิทธิชนทุกวันนี้ เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าเราจะไม่ถูกผู้คนและองค์การหลอกนำไปจาก 
พระผู้เป็นเจ้าและกฎของพระองค์ 

การค้นพบและการตั้งถิ่นฐานในอเมริกา 
• บรรดาคนต่างชาติท่ี "ออกเดินทาง....ไปบนผืนนากว้างใหญ่น้ัน" เป็นท่ีเข้าใจว่าคือคริสโต-

เพ่อร์ โคลัมบัส นักสำรวจกลุ่มอื่น ๆ  และผู้ต้ังถ่ินฐานในอเมริกาgคแรก ๆ (1 นีไฟ 13:12-
13) อะไรทำให้นักสำรวจและผู้ต้ังถ่ินฐานเหล่าน้ีประสบความสำเร็จในความมานะพยายาม 
ของเขา (ดู 1 นีไฟ 13:14-19) 

• นักสำรวจและผู้ตั้งถิ่นฐานในยูคแรก ๆ เหล่านี้มีบทบาทอะไรในการฟืน^พระกิตติคุณ 
(พวกเขาเตรียมทางเพ่ือการจัดต้ังประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐ-
อเมริกาให้เสรีภาพด้านศาสนาซ่ึงจำเป็นต่อการออกมาของพระคัมภีร์มอรมอนและการ 
ส์นฟูพระกิตติคุณ ดู ค.พ. 101:77-80) 

การละทิ้งความเชื่อ และการสูญหพของส่วนที่แจ้งชัดและมีค่าทีq่[ดในพระคัมภีร์ไบฒิล 
• นีไฟเห็นบรรดาคนต่างชาติถือหนังสืออะไร (ดู 1 นีไพ่ 13:20-23 พระคัมภีร์ไบเบิล) 

ศาสนาจักรใหญ่และน่าชิงชังทำอะไรกับหนังสือเล่มน้ี (ดู 1 นีไฟ 13:24-26) ทำไม (ดู 1 
นีไฟ 13:27) 

• อะไรเป็นผลเกิดข้ึนตามมาหลังจาก "ส่วนท่ีแจ้งชัดและมีค่าท่ีชุด" สูญหายไปจากพระคัมภีร์-
ไบเบิล (ดู 1 นีไฟ 13:29) 

การออกมาของพระคัมภีร์มอรมอนและการพืเนฟูพระกิตตfิ}M 
• พระเจ้าทรงรู้ว่าศาสนาจักรใหญ่และน่าชิงชังจะพยายามทำลายคำของพระผู้เป็นเจ้าใน 

พระคัมภีร์ไบเบิลพระองค์ทรงทำให้ม่ันใจได้อย่างไรว่าคำของพระองค์จะได้รับการรักษา 
ไว้เพ่ือจะเป็นท่ีรู้ในยุคชุดท้าย (ดู 1 นีไฟ 13:35-36) บันทึกนี้ซึ่งถูกเก็บรักษาโดยลูกหลาน 
ของนีไฟคืออะไร (พระคัมภีร์มอรมอน) 



บทที ่ 9 
• ชุดประสงค์ของพระคัมภีร์มอรมอนคืออะไร (ดู 1 นีไฟ 13:40-41 คู มอ,รมอน 7:8-9 ค.พ. 

20:8-12 ด้วย ท่านอาจด้องการเขียนคำตอบของสมาชิกชั้นเรียนบนกระดาน) ท่านได้เห็น 
ชุดประสงค์เหล่านี้เป็นจริงอย่างไร 

• คำสอนบางอย่างซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจในพระคัมภีร์ไบเบิลแต่กลับเป็นสิ่งที่แจ้งชัด 
และมีค่าในพระคัมภีร์มอรมอนคืออะไร (คำตอบอาจรวมถึงการชดใช้ การส์นคืนชีวิต 
และบัพติศมา ท่านอาจด้องการเล่าตัวอย่างว่าพระคัมภีร์มอรมอนสอนคำสอนเหล่านี้ 
ด้วยความแจ้งชัดอย่างไร ตัวอย่างเช่น ท่านอาจให้สมาชิกชั้นเรียนอ่านแอลมๅ 11:42-45 
ซึ่งสอนความจริงที่ แจ้งชัดและมีค่าเกี่ยวกับการชดใช้และการส์นคืนชีวิต หรือ 3 นีไฟ 11: 
21-26 และโมโรไน 8:11-12 ซึ่งสอนความจริงที่แจ้งชัดและมีค่าเกี่ยวกับบัพติศมา) 
พระคัมภีร์มอรมอนช่วยให้ท่านเข้าใจพระคัมภีร์ไบเบิลมากข้ึนหรือช่วยเพ่ิมประจักษ์พยาน 
ของท่านในพระคัมภีร์ไบเบิล อย่างไร 

3. นีไฟเห็นพรที่สัญญาไว้กับคนซื่อสัตย์ ท่านยังเห็นการทำลายล้างของศาสนาจักร 
ใหญ่และน่าชิงชังด้วย 

อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้จาก 1 นีไฟ 14 
แบ่งชั้นเรียนออกเป็นสองกลุ่ม ให้หนึ่งกลุ่มค้นคว้า 1 นีไฟ 14:1-7 เพื่อหาพรที่สัญญาไว้กับ 
บรรดาคนต่างชาติ (ไม่ใช่อิสราเอล) หากเขายังคงซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า ให้อีกกลุ่มหนึ่งอ่าน 
พระคัมภีร์'จ้อเดียวกันแต่หาการสาปแช่งซึ่งสัญญาไว้กับบรรดาคนต่างชาติหากเขาจะทำใจ-
แข็งกระด้างและหันไปจากพระเจ้า เขียนรายการเหล่านี้บนกระดาน จากนั้น ถามว่า 
• เราต้องทำอะไรเพื่อให้ใจของเราอ่อนลงที่เราจะได้รับพรเหล่านี้ 
• มันหมายความว่าอะไรที่มีเพียงคนสองกลุ่มในโลกทุกวันนี้ (ดู 1 นีไฟ่ 14:10; 2 นีไฟ 10:16) 
• ในท่ีฤ[ดจะเกิดอะไรข้ึนกับศาสนาจักรใหญ่และน่าชิงชัง (ดู 1 นีไฟ 14:3-4, 15-17; 22:23) 
• นีไฟเห็นว่าแม้สมาชิกในศาสนาจักรของพระเจ้าในยูคชุดท้ายจะมีจำนวนน้อยมาก 

เขาก็เอาชนะการข่มเหงจากศาสนาจักรใหญ่และน่าชิงชังไค้ นีไฟเห็นสิทธิชนของพระ-
ผู้เป็นเจ้ามีอะไรเป็นอาๅธ (ดู 1 นีไฟ 14:14) เราจะ "มีความชอบธรรมกับอำนาจของ 
พระผู้เป็นเจ้า" เป็นอาๅธได้อย่างไร 

อธิบายว่าภาพที่มาปรากฎของนีไฟให้เค้าโครงมากมายเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เกิดขึ้น และจะเกิด 
ในประวัติศาสตร์ของโลก มันยังแสดงให้เห็นว่าเราตองเสือกระหว่างสองสิ่งคือ การติดตาม 
พระเยซูคริสต์หรือการทำงานต่อด้านพระองค์และติดตามชาตาน เตือนสมาชิกชั้นเรียน 
ว่าพรที่สัญญาไว้ใน 1 นีไฟ 14 มีไว้สำหรับเราทุกคนหากเราเลือกติดตามพระเยซูคริสต์ 
ให้เป็นพยานถึงความจริงที่สนทนาในบทเรียน เมื่อได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณ 

21 

สรุป 



"เต็มใจฟิงความจริงและ 
เอาใจใส่ความจริง" 

1 นีไฟ 16-22 

เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้สมาชิกชั้นเรียนทำตามตัวอย่างแห่งศรัทธาและความเต็มใจเชื่อฟิง 
ของนีไฟ 

1. อ่าน ไตร่ตรอง และสวดอ้อนวอนเก่ียวกับพระคัมภีร์ต่อไปนี 
ก. 1 นีไฟ 16; 17:1-3 โซรัมและบุตรของลีไฮแต่งงานกับลูกสาวของอิชเมเอีล พระเจ้า 

ประทานเลียโฮนาให้ผู้คน พระองค์'ทรงนำทางพวกเขาผ่านแคนทุรกันคารทไง!'ลียโอ-
นาตามศรัทธาและความพากเพียรของเขา คันธนูของนีไฟหักทำให้การหาอาหาร 
เป็นไปได้ยาก ทุกคนบ่นว่ายกเว้นนีไฟผู้ได้ทำคันธนูขึ้นใหม่และถามลีไฮว่าจะไป 
หาอาหารท่ีไหน และได้หาอาหารมาให้ผู้คน 

ข. 1 นีไฟ 17:4-55; 18:1-4 นีไฟแสดงถึงศรัทธาอันไม่สั่นคลอนโดยการเชื่อฟงพระ-
บัญชาของพระเจ้าในการสร้างเรือ 

ค. 1 นีไฟ 18:5-25 เลมัน เลมิวเอล บุตรของอิชเมเอ็ลและภรรยาของพวกเขาได้ร่วมกัน 
กบฎบนเรือ เลมันและเลมิวเอลจับนีไฟมัดไว้ นีไฟได้แสดงถึงความกล้าหาญและความ 
กตัญณูท้ังท่ีถูกทดสอบเช่นน้ี พระเจ้าทรงส่งพายูร้ายใหญ่หลวงมา เลมันและเลมิวเอล 
ปล่อยนีไฟผู้นำเรือไปยังแผ่นดินแห่งคำสัญญา 

2. การอ่านเพ่ิมเติม: แอลมา 37:38-46 
3. บอกสมาชิกช้ันเรียนสามคนไว้ล่วงหน้า โดยขอให้แต่ละคนเตรียมสรุปเร่ืองราวพระคัมภีร์ 

ตามรายการด้านล่างหนึ่งเรื่อง ให้รายงานเหตุการณ์ที่บรรยายไว้ในแต่ละเรื่องมากกว่า 
ที่จะอภิปรายถึงคำสอนหรือการประยูกต์ใช้ส่วนตัว เพราะจะสนทนาส่ิงน้ันในช้ันเรียน 
หลังจบการรายงานของพวกเขา 
ก. 1 นีไฟ 16:9-33 
ข. 1 นีไฟ 17:4-55; 18:1-4 
ค. 1 นีไฟ 18:5-22 

4. หากมีอุปกรณ์ต่อไปนี ้ ให้เตรียมมาใช้ประกอบบทเรียน 
ก. ภาพเลียโฮนา (62041 425 รูปภาพเกี่ยวกับพระกิตติคุณ 302) และภาพลีไฮและผู้คน 

ของท่านมาถึงแผ่นดินแห่งคำสัญญา (62045 425 รูปภาพเกี่ยวกับพระกิตติคุณ 304) 

ใช้กิจกรรมต่อไปน้ีหรือกิจกรรมของท่านเองเพ่ือเร่ิมบทเรียนตามความเหมาะสม 
เขียนข้อความต่อไปน้ีบนกระดาน 

5 
ชุดประสงค์ 

การเตรียม 

ข้อเสนอแนะในการ 
ดำเนินบทเรียน 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 



ฉันไม่อยากทำ 
ฉันขอคิดดูก่อน 
ฉันจะลองดู 
ให้สมาชิกช้ันเรียนอ่าน 1 นีไฟ 3:4 
• หากนีไฟตอบสนองต่อบัญชาของพระเจ้าตามข้อความบนกระดานเหล่านี้หนึ่งอย่างอาจ 

เกิดอะไรข้ึน นีไฟตอบสนองอย่างไร ("ข้าพเจ้าจะไป" ดู 1 นีไฟ 3:7) 
ลบข้อความบนกระดาน และเขียนคำว่า ข้าพเจ้าจะไป ตัวใหญ่ ๆ อธิบายว่านีไฟและ 
ครอบครัวได้รับพรขณะที่เดินทางสู่แผ่นดินแห่งคำสัญญาเพราะนีไฟมีทัศนคติอยู่ตลอด 
เวลาว่า "ข้าพเจ้าจะไป" ท่านไม่เคยลังเลในการเชื่อฟ้งบัญญัติของพระเจ้า บทเรียนน้ีแสดงถึง 
วิธีที่เราจะทำตามตัวอย่างแห่งศรัทธาและความเต็มใจเชื่อฟิงของนีไฟ 

เลือกข้อความพระคัมภีร ์ คำถาม และเนื้อหาบทเรียนอื่น ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของ 
สมาชิกช้ันเรียนไต้ดีท่ีฤ[ดร่วมกับการสวดอ้อนวอน สนทนาว่าจะประยุกต์ใช้ข้อพระคัมภีร์ 
ที่เลือกกับชีวิตประจำวันอย่างไร กระตุ้นสมาชิกช้ันเรียนให้แบ่ง!!นประสบการณ์ท่ีเหมาะสม 
ซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมในพระคัมภีร์ 
1. พระเจ้าทรงนำทางครอบครัวของลีไฮและอิชฌเอ็ลตามศรัทธาและความพากเพียร 

ของพวกเขา 

หากท่านใช้ภาพลีไฮพบเลียโฮนาให้แสดงตอนน้ี ให้สมาชิกชั้นเรียนที่ไต้รับมอบหมายส^ป 
เหตุการณ์ใน 1 นีไฟ 16:9-33 จากน้ันอ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ท่ีเลือกไว้จาก 1 นีไฟ 16; 
17:1-3 
• "ลูกกลมหรือเคร่ืองช้ีทาง" ที่พระเจ้าประทานให้ลีไฮเรียกว่า "เลียโฮนา" (แอลมา 37:38) 

ชุดประสงค์ของเลียโฮนาคืออะไร (ดู 1 นีไฟ 16:10, 29) ผู้คนจำเป็นต้องทำอะไรเพื่อให้ 
เลียโฮนาทำงาน (ดู 1 นีไฟ 16:28-29 แอลมา 37:40) อะไรเป็นผลตามมาเม่ือผู้คนไม่ 
ซื่อสัตย์และไม่เชื่อฟิง (ดู แอลมา 37:41-42) 

• เครื่องนำทางบางอย่างในชีวิตของเราที่เหมือนกับเลียโฮนาซึ่งทำงานตามศรัทธาและ 
ความพากเพียรของเราคืออะไร (คำตอบอาจรวมถึงพระคัมภีร์ ดังที่อธิบายไว้ใน แอลมา 
37:38-46 พระวิญญาณบริสุทธิ ปิตุพร คำสอนของศาสดาที่มีชีวิต และสามัญสำนึกของ 
เราดังท่ีอธิบายไว้ในข้อความท่ียกมาต้านล่าง) เคร่ืองนำทางเหล่าน้ีช่วยท่านอย่างไร 
ประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์กล่าวว่า 
"สิ่งที่พระเจ้าประทาน....ให้แก่ทุกคนคือสามัญสำนึกซึ่งจะบอกเขาทุกครั้งที่เริ่มดำเนิน 
ไปในทางท่ีผิด เขาจะไต้รับการบอกเสมอหากเขาจะฟ้ง แน่นอนผู้คนอาจเคยชินต่อการ 
ไต้ยินข่าวสารน้ันซ่ึงเขาไต้ละเลยมันจนกระท่ังในท่ีลุ[ดก็ไม่รู้สึกถึงมันอีกเลย 
"ท่านต้องตระหนักว่าท่านมีบางสิ่งที่เหมือนเข็มทิศ เหมือนเลียโฮนา ในตัวของท่าน 
เด็กทุกคนไต้รับมอบสิ่งนี้....หากเขาละเลยเลียโฮนาที่มีอยู่ในตัวของเขา ในท่ีชุดเขาอาจ 
ไม่ไต้ยินเสียงกระซิบจากมันอีกเลย...เรือของเราจะไม่แล่นไปผิดทาง....หากเราจะฟ้ง 
คำสั่งจากเลียโฮนาของเราเองซึ่งเราเรียกว่าสามัญสำนึก" (in Conference Report, Oct. 
1976, 117; or Ensign, Nov. 1976, 79) 23 

การสนทนาและการ 
ประยุกต์ใช้พระคัมภีร์ 



• เลมันและเลมิวเอลมีปฏิกิริยาอย่างไรเมื่อนีไฟทำคันธนูหัก (ดู 1 นีไฟ 16:18, 20) 
ลีไฮมีปฎิกิริยาอย่างไร (ดู 1 นีไฟ 16:20) นีไฟมีปฐกิริยาอย่างไร (ดู 1 นีไฟ 16:22-23) 
เราเรียนรูอะไรจากการตอบสนองของนีไฟต่อการท้าทายนี้ที่ช่วยเราได้เมื่อเผชิญกับการ 
ท้าทาย (คำตอบอาจรวมถึง เราควรวางใจในพระเจ้า ทำงานอย่างพากเพียรเพื่อเอาชนะ 
การท้าทาย และหลีกเล่ียงการบ่นว่าพระเจ้าและผู้รับใช้ของพระองค์) 

• หลังจากนีไฟทำคันธนูข้ึนใหม่ ท่านถามลีไฮว่าจะออกไปหาอาหารที่ไหน (1 นีไฟ 16:23) 
ลีไฮมีปฎิกิริยาอย่างไรต่อคำถามของบุตรชาย (ดู 1 นีไฟ 16:24-25) ผลจากการถ่อมตน 
ของลีไฮและหันไปหาพระเจ้าคืออะไร (ดู 1 นีไฟ 16:26-32) เราเรียนรูอะไรจากการ 
ปฏิบัติของพระเจ้ากับลีไฮในตัวอย่างน้ี (คำตอบอาจรวมถึงพระเจ้าจะทรงให้อภัยและให้พร 
เราเมื่อเราถ่อมตนและหันไปหาพระองค์) 

• เมื่อพูดถึงเลียโฮนา นีไฟสังเกตว่า "ด้วยวิธีเล็ก ๆ น้อย ๆ พระเจ้าทรงนำมาซ่ึงเร่ืองอัน 
ใหญ่ยิ่งได้" (1 นีไฟ 16:29 ค ู แอลมา 37:6-7 ค.พ. 64:33 ด้วย) ในชีวิตของท่าน 
ท่านเห็นว่าสิ่งนี้เป็นจริงอย่างไร ความรูเร่ืองหลักธรรมน้ีช่วยเราได้อย่างไร 

2. นีไฟแสดงถึงศรัทธาอันไม่สั่นคลอนของท่านโดยการทำให้บัญชาของพระเจ้าในการ 
สร้างเรือสำเร็จ 

ให้สมาชิกชั้นเรียนที่ได้รับมอบหมายสรุปเหตุการณ์ใน 1 นีไฟ 17:4-55; 18:1-4 จากน้ัน 
อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไวจากข้อความเหล่านั้น 
• เราเรียนรู้อะไรจากการกระทำของนีไฟในการตอบสนองต่อบัญชาของพระเจ้าให้สร้างเรือ 

(ดู 1 นีไฟ 17:8-11, 16-19, 50-51; 18:1-3 ดู ยากอบ 2:17-18 ด้วย) 

เอีลเดอร์แอล. ทอม เพอร์รีย์กล่าวว่า "นี่เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างยิ่งอีกเรื่องหนึ่งที่ 
เรามีในพระคัมภีร ์ เพราะมันบอกถึงตัวอย่างที่พระเจ้าทรงให้การช่วยเหลือ แต่จากน้ัน 
ก็ทรงหลีกไปประทับอยู่ข้างๆเพื่อให้ลกชายคนหนึ่งของพระองค์ค้นหาวิธีริเริ่มด้วยตนเอง 
บางคร้ังข้าพเจ้าสงสัยว่าจะเกิดอะไรข้ึนหากนีไฟทูลขอเคร่ืองมือจากพระเจ้าแทนท่ีจะทูล 
ถามสถานท่ีท่ีจะไปหาแร1เพ่ือเอามาทำเคร่ืองมือ ข้าพเจ้าสงสัยว่าพระเจ้าคงยกย่องคำร้อง 
ขอของนีไฟ ท่านเห็นแล้วว่าพระเจ้าทรงรู้ว่านีไฟสามารถทำเครื่องมือได ้ และพระเจ้า 
แทบจะไม่ทรงทำอะไรให้เราท่ีเราสามารถทำได้ด้วยตัวเอง" (in Conference Report, Oct 
1991, 87-88; or Ensign, Nov. 1991, 64) 

• เลมันและเลมิวเอลมีปฏิกิริยาอย่างไรเม่ือเห็นว่านีไฟกำลังจะสร้างเรือ (ดู 1 นีไฟ 17:17-
22) นีไฟตำหนิพี ่ ๆ โดยเตือนให้คิดถึงการอพยพจากอียิปต์ของชาวอิสราเอล 
การอพยพของลีไฮและครอบครัวคล้ายกับการอพยพของโมเสสและชาวอิสราเอล 
อย่างไร (ดู 1 นีไฟ 17:23-44) 

• นีไฟบอกเลมันและเลมิวเอลว่าพวกเขา "มีใจเกินที่จะรู้สึกจน[พวกเขา]รู้สึกในคำของ 
[พระเจ้า]ไม่ได้" (1 นีไฟ 17:45) การรู้สึกถึงคำของพระเจ้าหมายความว่าอะไร (ดู ข้อความ 
ที่ยกมาด้านล่าง) อะไรทำให้ผู้คน "มีใจเกินที่จะรู้สึก" เราจะเตรียมตัวเราให้รู้สึกถึงคำของ 
พระเจ้าได้อย่างไร 
เอ็ลเดอร์บอยด์เค. แพ็คเกอร์สอนว่า "พระวิญญูาณบริฤ(ทธิส์อสารกับวิญญาณทางความคิด 
มากกว่าทางความรู้สึกของร่างกาย การนำทางน้ีมาในความคิด ความรู้สึก ทางความประทับ-



บทที 2 
ใจ และการกระตุ้นเตือน มันไม่ง่ายเสมอไปที่จะบรรยายถึงการคลใจ พระคัมภีร์สอนว่า 
เราอาจ 'รู ้สึก' ถึงพระคำด้วยการส์อสารทางวิญญาณมากกว่าที่จะไสื,ฐน และเห็นต้ๆยตา 
ทางวิญญาณ มากกว่าที่จะเห็นด้วยตามตะ (ดู 1 นีไฟ 17:45)" (in Conference Report, Oct. 
1989, 16; or Ensign, Nov. 1989, 14) 

• ผู้คนด้องเผชิญคับอะไรที่เกิดขึ้นตามมาเมื่อพวกเขาทำใจนข็งกระด้างต่ฎคๆๅมจรงิเช่น 

เดียวกับเลมันและเลมิวเอล (ดู 1 นีไฟ 17:46-47) 
• นีไฟพยายามชักชวนพี่ชายของท่านไม่ให้บ่นว่าบิดา (1 นีไฟ 17:49) การบ่นว่ามีผล 

กระทบต่อครอบครัวของเราอย่างไร เราจะเอาชนะนิสัยในการพูดเหน็บแนมและพูด 
ต่อต้านสมาชิกครอบครัวได้อย่างไร 

• นีไฟยังคงสวดอ้อนวอนทูลขอการทรงนำขณะที่ท่านสร้าง!รือต่อไป (1 ทีไฟ 18:1-3) 
พระเจ้าทรงตอบคำสวดอ้อนวอนของท่านอย่างไร (ด ู 1 ฎไฟ 18:1; 3-4) ทำไมจึงเป็นสิ่ง 
สำคัญสำหรับเราที่จะแสวงหาพระเจ้าบ่อ0ๆ ในการสวดอ้อนวอน 

3. เลมันุและเลมิวเอลจับนืไฟมัดไว้ นีไฟได้แสดงถึงความกล้าหาญและค!ามกตัญญ 
ทั้งที่รการทดสอบเช่นนี ้ หลังจากท่านเปีนอิสระ ท่านได้นำเรือไปสู่แผ่นดินแหง 
คำสัญญา 

ให้สมาชิกชั้นเรียนที่'ได้รับมอบหมายสรุปเหตุการณ์'1 น 1 ทีไฟ 18:5-22 จากนั้นอ่านและ 
สนทนาข้อพระคัมภีร์ท่ีเสือกไว้จาก 1 ทีไฟ 18:5-25 
• ขณะท่ีล่องเรือไปสู่แผ่นดินแห่งคำสัญญา เลมัน เลมิวเอล บุตรชายของอิชเมเอ็ลและภรรยา 

"เริ่มหาความสนุกให้ตน" (1 นีไฟ 18:9) การตอบสนองของทีไฟต่อการกระทำของพี่ ๆ 
เป็นอย่างไร (ดู 1 นีไฟ 18:10) อะไรเป็นสิ่งผิดเกี่ยวกับการร่าเริงนี้ (ดู 1 นีไฟ 18:9 พวกเขา 
ลืมพระเจ้าและแสดงความหยาบคาย ท่านอาจตองการเปรียบเทียบพระคัมภีร์ข้อนี้กับ 
ค.พ. 136:28) 

• สิ่งเดียวที่ทำให้เลมันและเลมิวเอลต้องปล่อยนีไฟคืออะไร (ดู 1 ที1!ฟ 18:15-20) 
เลมันและเลมิวเอลมีใจแข็งกระด้างมากขึ้น เขากบฏต่อพระเจาแล้วก็กลับใจ และ 
จากนั้นก็กบฎอีก (เปรียบเทียบ 1 ทีไฟ 18:20 กับ 1 ทีไฟ 2:14; 7:19-21; 16:39; 18:4) 
อะไรเป็นอันตรายของการกลับไปทำบาปเดิมชํ้ๅแล้วซาอีก (ดู ค พ 82:7) 

• พระเจ้าทรงให้พรผู้คนอย่างไรหลังจากเลมันและเลมิวเอลกลับใจและ!เกัมัดทีไฟ (ดู 1  

นีไฟ 18:21-25 หากท่านใชภาพผู้คนมาถึงแผ่นดินแห่งคำสัญญา ให้แสดงตอนนี้) 
• ขณะที่ผู ้คนเดินทางผ่านแดนทุรกันดารและข้ามทะเล มีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้ผู้คน 

มากมายบ่นว่า (ล ู^ นีไฟ 16:18-20, 34-36; 17:21) ทัศนคติของนีไฟระหว่างช่วงเวลา 
ที่ยากลำบากเหล่านี้เป็นอย่างไร (ดู 1 นีไฟ 18:16 เนนว่าแม้ผู้คนเหล่านั้นที่อยู่รอบข้าง 
ท่านจะบ่นว่าพระผู้เป็นเจ้า ทีไฟไม่เคยสงสัยในการเชื่อฟงและความรักของท่านที่มี 
ต่อพระเจ้า) 

ชี้1ให้เห็นว่าถ้อยคำชุดท้ายที่ทีไฟเขียนไว้'1 น พระคัUfjรี'มอรมอนเป็นคำอธิบายที ่เหมาะสม 
ถึงลักษณะแท้จริงของท่าน "เพราะพระเจ้าทรงบัญชาข้าพเจ้าไว้ดังน้ัน และข้าพเจ้าต้องเชื่อฟิง" 
(2 นีไฟ 33:15) จากนั้นให้อ่านคำกล่าวของเอ็ลเดอร์ฮีเบอร์ เจ. แกรนท์ดังต่อไปนี้ 

สรุป 



"เม่ือพระเจ้าทรงบัญชาและเราเช่ือฟิง จะไม่มีอุปสรรคใดท่ีเราเอาชนะไม่ได้" (inConference 
Report, Oct. 1899, 18) 
ให้เป็นพยานถึงความจริงท่ีสนทนาในบทเรียน เม่ือไค้รับการทรงนำจากพระวิญญาณ 

เนื้อหาต่อไปนี้ช่วยเสริมโครงร่างของบทเรียนที่ได้เสนอแนะไว้แล้ว ท่านอาจต้องการใช้ 
แนวคิดเหล่าน้ีหน่ึงหรือสองอย่างเพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของบทเรียน 
1. การค้นคว้าพระคัมภีร์ 
ให้สมาชิกชั้นเรียนสำรวจ 1 นีไฟ 16-18 มองหาคำท่ีบรรยายถึงนีไฟ และคำท่ีบรรยายถึง 
เลมันและเลมิวเอล เขียนคำเหล่าน้ันบนกระดานและใช้คำเหล่าน้ันเพ่ือแสดงความแตกต่าง 
ระหว่างนีไฟและพ่ีชายท่ีกบฏของท่าน 
2. ข้อคดจาก 1 นใฟ 19-22 

• สิ่งแรกที่พระเจ้าทรงบัญชาให้นีไฟทำหลังจากครอบครัวมาถึงแผ่นดินแห่งคำสัญญา 
คือการเก็บรักษาบันทึกของผู้คน (1 นีไฟ 19:1-4) นีไฟกล่าวว่าท่านเขียน "ส่ิงท่ีศักดิสิทธิ" 
สำหรับผู้คนของท่านเพื่อ "จะไต้ชักชวนเขาให้ระลึกถึงพระเจ้าพระผู้ไถ่,ของพา" (1 นีไฟ 
19:5, 18) พรอะไรจะมาสู่ลูกหลานของเราถ้าเราบันทึกเหลุการณ์ที่ศักดิสิทธิไนชีวิต 
ของเรา 

• ตามการบันทึก1ของนีไฟ โลกจะรับพระผู้ช่วยให้รอดในช่วงการปฏิบัติศาสนกิจในมตะ 
ของพระองค์อย่างไร (ดู 1 นีไฟ 19:7-10) ทำไมโลกจึงปฏิเสธพระเยชุว่า "ไร้ค่า" (ดู 1 
นีไฟ 19:9) ทำไมพระเยซูจึงทรงเต็มพระทัยที่จะทนต่อการข่มเหงเช่นนั้น (ดู 1 นีไฟ 19:9) 

• ตามการบันทึกของนีไฟ ทำไมชาวยิวจึงจะ "ถูกคนท้ังปวงโบยตี" (ดู 1 นีไฟ 19:13-14) 
จะเกิดอะไรข้ึนเม่ือชาวยิว "จะไม่หันใจของเขามาต่อต้าน [พระเยซู] อีกต่อไป" (ดู 1 นีไฟ 
19:15-16) 

• นีไฟสอนพี่นองของท่านเกี่ยวกับ "ศาสดาในสมัยก่อน" และ "การกระทำของพระเจ้า 
ในบรรดาผู้คนสมัยก่อนในแผ่นดินอ่ืน" (1 นีไฟ 19:21-22) ท่านไต้รับพรอะไร เม่ือท่าน 
ศึกษาพระคัมภีร์และเรียนรูเกี่ยวกับศาสดาในสมัยก่อน 

• ทำไมจึงเรนสิ่งสำคัญที่จะ "เปรียบพระคัมภีร์ท้ังหมดกับตัวเรา" (1 นีไฟ 19:23) ท่านได้รับ 
ประโยชน์อย่างไรจากการทำส่ิงน้ี 

1 นีไฟ 21-22 ประกอบต้วยคำพยากรณ์ท่ีสำคัญเก่ียวกับยุคสุดท้าย ท่านอาจต้องการทบทวน 
ข้อความต่อไปนี้ 
ก. 1 นีไฟ 21:22-23; 22:6-8 การส์นฟูพระกิตติคุณจะนำชาวอิสราเอลท่ีกระจัดกระจายมา 

รวมกันอีก 
ข. 1 นีไฟ 21:26; 22:10-12 พระเจ้าจะทรงนำชาวอิสราเอล "ออกจากการถูกปิดบังและ 

ออกจากความมืด และเขาจะรูว่าพระเจ้าคือพระผู้ช่วยให้รอดของเขาและพระผู้ไถ่ของเขา" 
(สังเกตว่าพระคัมภีร์มอรมอนมีบทบาทสำคัญยิ่ง'ในการ "นำพันธสัญญาของ[พระเจ้า] 

26 

แนวคิดเพิ่มเติม 
ประกอบการสอน 
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และกิตติคุณของพระองค์มาถึงคนที่เป็นของเชื้อสายอิสราเอล" เปรียบเทียบ 1 นีไฟ 22: 
11-12 กับ หน้าช่ือเร่ืองของพระคัมภีร์มอรมอน) 

ค. 1 นีไฟ 22:13-15 ทุกประเทศที่ปฏิเสธพระผู้เป็นเจ้าจะทำสงครามต่อต้านกันเองและ 
จะถูกทำลาย 

ง. 1 นีไฟ 22:16-19 พระเจ้าจะทรงบำรุงรักษาคนชอบธรรมไว้ 
จ. 1 นีไฟ 22:26 ซาตานจะถูกผูกมัดในระหว่างการปกครองของพระคริสต์ในยุคมิลเลเนียม 
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2 พ?ฝ 1-2 

เพื่อช่วยให้สมาชิกชั้นเรียนมีความปรารถนายิ่งขึ้นที่จะ "เลือกเสรีภาพและชีวิตนิรันดร์" 
โดยทางพระเยซูคริสต์ "ความเป็นกลางอ้นย่ิงใหญ่ของมนุษย์ทงปวง" (2 นีไฟ 2:27) 

1. อ่าน ไตร่ตรอง และสวดอ้อนวอนเก่ียวกับพระคัมภีร์ต่อไปนี 
ก. 2 นีไฟ 1 ลีไฮสอนว่าผู้คนของท่าน "ยังได้รับแผ่นดินแห่งคำสัญญา" โดยทางพันธ-

สัญญา ท่านสอนบุตรให้กลับใจ เช่ือฟ้งบัญญัติของพระเจ้า และสวมเกราะแห่งความ 
ชอบธรรม 

ข. 2 นีไฟ 2:1-10 ลีไฮสอนว่าการไถ่มาโดยผ่านการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ 
ค. 2นีไฟ 2:11-30 ลีไฮสอนว่าสิ่งตรงข้ามจำเป็นต่อแผนของพระบิดาบนสวรรค์และเรามี 

"อิสระที่จะเลือกเสรีภาพและชีวิตนิรันดร....หรือจะเลือกการเป็นเชลยและความตาย" 
2. หากท่านใช้กิจกรรมกระตุ้นความสนใจ ให้นำนาฬิกาปลุกมาชันเรียน 

ข้อเสนอแนะในการ 
ดำเนินบทเรียน 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

การสนทนาและการ 
ประยุกต์ใช้พระคัมภีร์ 

ใช้กิจกรรมต่อไปน้ีหรือกิจกรรมของท่านเองเพ่ือเร่ิมบทเรียนตามความเหมาะสม 
นำนาฬิกาปลุกมาชั้นเรียน ตั้งเวลาปลุกตอนเริ่มบทเรียน เมื่อเสียงสัญญาณปลุกดังขึ้น 
ชี้ให้เห็นว่าบ่อยครั้งเราจำเป็นตองมีบางสิ่งที่คล้ายนาฬิกาปลุกเพื่อช่วยปลุกเราให้ตื่น อธิบายว่า 
บทเรียนน้ีเร่ิมด้วยคำแนะนำจากลีไฮเพ่ือช่วยบุตรบางคนของท่านให้ต่ืนทางวิญญาณ 

บทที่สนทนาในบทเรียนนี้ประกอบด้วยคำพูดตอนท้ายบางข้อความของลีไฮที่สอนบุตร 
ของท่าน กระตุ้นให้สมาชิกช้ันเรียนมองหาวิธีประยุกต์ใช้คำแนะนำของลีไฮในชีวิตของเขา 
เลือกข้อความพระคัมภีร ์ คำถาม และเนื้อหาบทเรียนอื่น ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของ 
สมาชิกช้ันเรียนได้ดีท่ีฤ[ดร่วมกับการสวดอ้อนวอน 
1. ลไฮสอนบุตรให้กลับใจ เชื่อฟังบัญญ้ฅิของพระเจ้า และ สวมเกราะแห่งความชอบ-

ธรรม 

สนทนา 2 ปีไฟ 1 เช้ือเชิญสมาชิกช้ันเรียนให้อ่านออกเสียงข้อพระคัมภีร์ท่ีเลือกไว อธิบายว่า 
บทน้ีประกอบด้วยคำแนะนำท่ีลีไฮให้กับบุตรก่อนท่านจะเสียชีวิตไม่นาน ให้สมาชิกช้ันเรียน 
มองหาส่ิงพิเศษท่ีลีไฮแนะนำให้บุตรชายทำและสัญญาว่าพวกเขาจะได้รับพรถ้าเช่ือฟิงคำแนะนำ 
ของท่าน 
• ลีไฮกล่าวว่าทั้ง ๆ ที่มีความทุกข์ทรมาน ผู้คนของท่าน "ยังได้รับแผ่นดินแห่งคำสัญญา" 
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"อิสระท่ีจะเสือกเสรีภาพ 
และชีวิตนิรันดร" 6 

อุดประสงค 

การเตรียม 



ที่ทรงมีพันขสัญญาไว้ (2 นีไฟ 1:5) พันธสัญญาระหว่างพระเจ้ากับผู้คนของลีไฮคืออะไร 
(ดู 2 นีไฟ 1:6-7,9-10) ลีไฮกล่าวว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับผู้อาศัยบนแผ่นดินนั้นหากเขาปฏิเสธ 
พระผู้ช่วยให้รอด (ดู 2 นีไฟ 1:10-12) 

• ลีไฮท้าทายให้บุตรชายกลับใจโดยสั่งให้เขา "ตื่น....จากการหลับของนรก และสะบัดโซ่ 
อันน่าสะพึงกลัวซึ่งผูกมัด [พวกเขา] อยู่ให้หลุด" (2 นีไฟ 1:13 ดูข้อ 14, 21 และ 23 ด้วย) 
การทำบาปเหมือนกับการหลับสนิทอย่างไร การทำบาปเหมือนกับการถูกมัดด้วยโซ่ 
อย่างไร 

• ลีไฮแนะนำให้บุตรชาย "สุกขึ้นจากผงธุลี....และเป็นบุ3ษ" (2 นีไฟ 1:21) อะไรเป็น 
คุณสมบัติของชายที่ชอบธรรม (ดู 2 นีไฟ 1:21-27 ให้สมาชิกช้ันเรียนด้นคว้าข้อพระ-
คัมภีร์เหล่านี้ เพื่อหาคุณสมบัติที่ลีไฮแนะนำไว ้ ท่านอาจเขียนรายการคุณสมบัติเหล่านี้ 
และอ่ืน ๆ บนกระดาน) คำจำกัดความของโลกเกี่ยวกับความเป็นชายคืออะไร ท่านจะ 
ช่วยเยาวชนเลือกความชอบธรรมนอกเหนือคำจำกัดความที่โลกให้ไว้เกี่ยวกับความ 
เป็นชายได้อย่างไร 

• ลีไฮได้รับพรอะไรเนื่องจากความซื่อสัตย์ของท่าน (ให้สมาชิกช้ันเรียนอ่านออกเสียง 2 
นีไฟ 1:15 สังเกตว่าขณะที่บุตรชายบางคนของท่านถูกผูกมัดด้วย "โซ่อันน่าสะพึงกลัว" 
ของบาป ลีไฮกลับ "ถูกล้อมไว้ในพาทุแห่งความรักของ [พระผู้ช่วยให้รอด] ชั่วนิรันดร์" 
เน้นว่าเม่ือเรามาสู่พระคริสต์ด้วยความถ่อมโดยผ่านการกลับใจและการเช่ือฟิง เราจะได้ 
รับการไถ่และ "ถูกล้อมไว้ในพาทุแห่งความรักของพระองค์ช่ัวนิรันดร") 

2. สิไฮเป็นพยานถึงการชดใช้ของพระเยจุ(คริสต์ 
อ่านและสนทนา 2 นีไฟ 2:1-10 

• ลีไฮกล่าวว่า "โดยกฎไม่มีเน้ือหนังใดถูกด้อง หรือโดยกฎมนุษย์ย่อมถูกตัดออก" (2 นีไฟ 
2:5) เพื่อจะมีความถูกต้องเราด้องทำตนให้เข้ากับพระผู้เป็นเจ้า ได้รับการอภัยจากการ 
ลงโทษของบาป ประกาศความชอบธรรมและไรซึ่งความผิด กฎตัดเราออกและกันเรา 
จากการเป็นคนถูกด้องได้อย่างไร (ดู ยากอบ 2:10; 1 นีไฟ 10:21 เมื่อเราไม่เชื่อฟ้ง 
พระบัญญัติ เรามีความผิดและไม่สะอาด และไม,มีส่ิงท่ีไม่สะอาดอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าได้) 

• เนื่องจากเราไม่สามารถเป็นผู้ถูกต้องได้เองโดยกฎ เราจะถูกต้องและมีค่าควรที่จะเข้าสู่ 
ที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าได้อย่างไร (ดู 2 นีไฟ 2:6-8 เน้นว่าเพราะการชดใช้ของพระเย-
ซูคริสต์ เราจึงกลับใจและได้รับการอภัยบาปของเราได้) 

• ลีไฮกล่าวว่าพระผู้ช่วยให้รอดจะ "ตอบที่สุดของกฎ" (2 นีไฟ 2:7) วลีว่า"ที่สุดของกฎ" 
กล่าวอ้างถึงผลท่ีตามมาของการตกและ "การลงโทษซ่ึงมีติดอยู่" จากการไม่เช่ือฟงพระ-
บัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า (2 นีไฟ 2:5, 10) พระผู้ช่วยให้รอดตอบท่ีลุ[ดของกฎอย่างไร 
(ดู 2 นีไฟ 2:7 แอลมา 34:13-16 ค.พ. 19:16-19; 45:3-5 ดู ข้อความที่ยกมาด้านล่างด้วย) 
ประธานโจเซฟ เอฟ. สมิธกล่าวว่า "พระเยซูเสด็จมาและทรงทนทุกข์'ส่ิงเท่ียงธรรมเพ่ือส่ิง 
ไม่เที่ยงธรรม, พระองค์ผู้ทรงปราศจากบาปเพ่ือมนุษย์ผู้มีบาป และทรงยอมต่อการปรับ-
โทษ ตามกฎซ่ึงผู้ทำบาปได้ล่วงละเมิด" (Gospel Doctrine, 5th ed. [1939], 204) 

• เราต้องดำเนินชีวิตอย่างไรเพื่อที่เราจะถูกต้องโดยทางการทนทุกข์ของพระคริสต์เพื่อ 
บาปของเรา (ดู 2 นีไฟ 2:7 ค ูโรม 10:4 ค.พ. 19:15-16 หลักแห่งความเช่ือข้อ 3 ด้วย) 



• ให้สมาชิกช้ันเ1ยนอ่านออกเสียง 2 นีไฟ 2:8 อะไรเป็น "สิ่งเหล่านี้,, ที่เราควรรู้ (ดู 2 นีไฟ 
2:6-8) เรา "ทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นที่รู้,, ได้อย่างไร การท่ีเราทำให้ส่ิงเหล่าน้ีเป็นท่ีรู้แสดง-
กงความกตัญญต่อพระผู้ช่วยให้รอดสำหรับการชดใช้ของพระองค์อย่างไร 

3. ลีไฮสอนดึงความสำคัญของสิ่งตรงข้ามแอะอิสระที่จะเลือกความดีจากความชั่ว 
อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้จาก 2 นีไฟ 2:11-30 
ขณะที่ลีไฮสอนบุตรชายเรื่องความจำเป็นของสิ่งตรงข้าม ท่านได้ทบทวนเรื่องราวที่แอคัม 
กับอีฟรับส่วนผลไม้ต้องห้าม ให้สมาชิกช้ันเรียนผลัดกันอ่านข้อพระคัมภีร์คนละสองสามข้อ 
จาก 2 นีไฟ 2:15-25 และให้เขามองหา (1) สภาพท่ีเป็นอยู่ก่อนท่ีแอดัมและอีฟจะรับส่วน 
ผลไม้ต้องห้าม และ (2) สิ่งตรงข้ามที่แอดัมและอีฟประสบหลังจากรับส่วนผลไม้ สรุปคำตอบ 
ของสมาชิกช้ันเรียนในแผนผังบนกระดาน แผนผังควรมีลักษณะเหมือนแผนผังด้านล่างน้ี 
สังเกตุว่าใน 2 นีไฟ 2 ลีไฮกล่าวถึงสภาพการณ์บางอย่างที่เกิดหลังจากการตก อย่างไรก็คี 
คำสอนเรื่องการตกมีขอบเขตกว้างกว่าที่บอกไว้ในบทนี ้ สมาชิกชั้นเรียนควรเข้าใจว่าการ 
ตกนำความตายทางร่างกายและความตายทางวิญญาณมาสู่โลก ดังนนแผนแห่งการไถ่จึงถูก 
นำมาใช้ 

• หากแอดัมและอีฟไม่รับส่วนผลไม ้ เขาจะไม่ประสบกับสิ่งตรงข้ามที่กล่าวไว้ในแผน-
ผังนี้ (2 นีไฟ 2:22-23) เราได้รับพรอะไรจากการตกของแอดัมและอีฟท่ีนำส่ิงตรงข้าม 
มาสู่โลก (ดู 2 นีไฟ 2:23-27 โมเสส 5:10-12) 

• ลีไฮบอกลูก ๆ ของท่านว่า "จำต้องเป็นว่ามีการตรงกันข้ามในทุกส่ิง" (2 นีไฟ 2:11 ดูข้อ 
15 ด้วย) ท่านเห็นว่ามันเป็นสิ่งสำคัญอย่างไรที่จะมีสิ่งตรงข้ามในชีวิตประจำวันของเรา 
(ท่านอาจต้องการให้สมาชิกช้ันเรียนอ่าน 2 นีไฟ 2:11-13 ขณะท่ีสนทนากันถึงคำถามน้ี) 
สิ่งตรงกันข้ามช่วยให้เราก้าวหนาได้อย่างไร 

• จาก 2 นีไฟ 2:24-28 พระบิดาบนสวรรค์ทรงมีพระประสงค์ให้เราได้รับส่ิงใด (ความลุ[ข 
เสรีภาพ และชีวิตนิรันดร์) พระองค์ทรงเตรียมทางให้เราได้รับพรเหล่าน้ีอย่างไร (ดู 2 นีไฟ 

สภาพก่อนการรับส่วนผลไม้ 

เขากระทำเพื ่อตนเองไค้ (2 นีไฟ 2:15-16) 
แต่เขาไม่ทำความดี "เพราะ[เขา]ไม่เจักบาป" 
(2 นีไฟ 2:23) 

เขาไม่ต้องไถดินเพึ ่อให้อาหารงอกงามใน 
สวน (2 นีไฟ่ 2:19 ดู โมเสส 2:29 ด้วย) 
เขาไม่รู้จักความทุกข์ยากหรือความสุข (2นีไฟ 
2:23) 

เขาจะคงอยู่ "ในสภาพเดียวกับที่มันเป็นอยู่.... 
ตลอดกาลและไม่มีที่สุด" (2 นีไฟ 2:22) 

การประสบกับสิ ่งตรงขามหลังจากรับ 
ส่วนผลไม้ 
เขาทำความดีและยังล่วงละเมิดบาปไค้ด้วย (2 นีไฟ 
2:23) เขาได้รับบัญชาให้กลับใจจากบาป (2 นีไฟ 
2:21) 

เขาต้องทำงานเพื่อจะไค้อาหาร (2 นีไฟ 2:19) 

เขาประสบกับความทุกข์ยากและความสุข (2 นีไฟ 
2:23) 

เขาตกและเป็นมตะ ขึ้นอยู่กับความตายทางร่างกาย 
(2 นีไฟ 2:22 ดูโมเสส 6:48 ด้วย) 
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2:26-27 ดู ยอห์น 14:6 ด้วย) ซาตานต้องการให้เราได้รับสิ่งใด (ดู 2 นีไฟ 2:18, 27, 29 
ความทุกข์ยาก การเป็นเชลย และความตายทางวิญญาณ) การกระทำส่วนบุคคลของเรา 
กำหนดว่าเราจะได้รับความฤ[ข เสรีภาพ และชีวิตนิรันดร๙หรือความทุกข์ยาก การเป็นเชลย 
และความตายทางวิญญาณอย่างไร 
เอ็ณดอร์โจเซฟ บี. เวิร์ธลินสอนว่า "พระเจ้าทรงมอบของประทานแห่งอำเภอใจให้ท่าน 
(ดู โมเสส 7:32) และทรงแนะนำท่านอย่างเพียงพอจนรูจักความดีจากความชั่ว (ดู 2 นีไฟ 
2:5) ท่านมีอิสระในการเลือก (ดู 2 นีไฟ 2:27) และอิสระท่ีจะกระทำ (ดู 2 นีไฟ 10:23 
เลามัน 14:30) แต่ท่านไม่มีอิสระในการเลือกผลที่ตามมา ซึ่งแน่นอนที่สุดการเลือก 
ความดีและความถูกต้องนำไปสู่ความฤ[ขและสันติ ขณะที่การเลือกบาปและความชั่ว 
จะนำไปสู่การเป็นทุกข์ความโศกเศร้าและความทุกข์ยากในที่สุด" (in Conference Report, 
Oct. 1989, 94; or Ensign, Nov. 1989, 75) 

• 2 นีไฟ 2 ประกอบด้วยคำสอนเรื่องการสร้าง (2 นีไฟ 2:14-15) การตก (2 นีไฟ 2:4-5, 8, 
18-25) และการชดใช้ (2 นีไฟ 2:3-4, 6-10, 26-27) คำสอนสามเรื่องนี้เป็นศูนย์กลาง 
ของแผนแห่งการไถ่ของพระบิดาบนสวรรค์อย่างไร 

เน้นว่าโดยทางการชดใช้ของพระเยชุคริสต์ เราจะ "ถูกห้อมล้อมไว้ในพาทุแห่งความรักของ 
[พระผู้ช่วยให้รอด]ชั่วนิรันดร" (2 นีไฟ 1:15) อธิบายว่าเป็นพรอันยิ่งใหญ่ในการมี "อิสระ 
ที่จะเลือก" และกระตุ้นสมาชิกชั้นเรียนให้ "เลือกเสรีภาพและชีวิตนิรันดร" โดยทางพระ-
เยซูคริสต์ "ความเป็นกลางอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์ทั้งปวง" (2 นีไฟ 2:27) 

ให้เป็นพยานถึงความจริงที่สนทนาในบทเรียน เมื่อได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณ 

เนื้อหาต่อไปนี้ช่วยเสริมโครงร่างของบทเรียนที่ได้เสนอแนะไว้แล้ว ท่านอาจต้องการใช้ 
แนวคิดนี้เป็นส่วนหนึ่งของบทเรียน 
ใช้ทำสอนของลีไฮเพื่อเผชิญกับคำสอนของโลก 
เขียนข้อความตามรายการด้านล่างบนกระดานใด้หัวข้อ"คำสอนเท็จของโลก" เชื้อเชิญสมาชิก 
ชั้นเรียนให้จินตนาการว่าเขาได้ยินเพื่อน ผู้ร่วมงาน หรือครูที่โรงเรียนนำเสนอการโต้แย้ง 
ที่โน้มน้าวใจเกี่ยวกับคำกล่าวเท็จเหล่านี้ จากนั้นอธิบายว่าลีไฮไต้แบ่งปีนความจริงที่ให้สันติ 
และความม่ันใจแก่เราเม่ือเราเผชิญกับคำสอนเท็จของโลก เขียนพระคัมภีร์อ้างอิงตามรายการ 
ด้านล่างบนกระดานใต้หัวข้อ "คำสอนของลีไฮ" ให้สมาชิกชั้นเรียนอ่านข้อความพระคัมภีร์ 
แต่ละข้อและตัดสินใจว่ามันช่วยให้รู ้สึกถึงสันติหากเขายุ่งยากใจในคำสอนเท็จของโลก 
ไต้อย่างไร กระตุ้นให้สมาชิกชั้นเรียนสนทนาวิธีประยูกต์ใช้พระคัมภีร์อ้างอิงนั้นในชีวิต 
ของเขา 
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สรุป 

แนวคิดเพิ่มเติม 
ประกอบการสอน 



คำสอนเท็จของโลก 
ไม่มีความดีหรือความชั่ว 

ไม่มีกฎ 

ไม่มีพระคริสต์ 

ไม่มีการเป็นอยู่หลังจากชีวิตนี้ 

ไม่มีพระผู้เป็นเจ้า 

ไม่มีจุคประสงค์ของชีวิต 
การกระทำของเราถูกกำหนด 
โดยพันธุกรรมและสภาพแวดล้อม 

คำสอน1ของลีไฮ 
2 นีไฟ 2:5 ("มนุษย์ไค้รับการแนะนำอย่างเพียงพอจนเจัก 
ความดีจากความชั่ว") 

2 นีไฟ 2:5 ("มีกฎให้มนุษย์") 

2นไฟ 2:6 ("การ1ไถ่'จึงมีมา1ในและ,โดยพระมา1ไซยาผู้บริสุทธิ") 

2 นีไฟ 2:10 ("มนุษย์ทั้งปวง....[จะ]ขืนในที่ประทับของ[พระ-
ผู้เป็นเจ้า] เพื่อรับการพิพากษาของพระองค์") 
2 นีไฟ 2:14 ("มีพระผู้เป็นเจ้า") 

2 นีไฟ 2:25 ("มนุษย์เป็นอยู่เพื่อเขาจะไค้มีความสุข") 

2 นีไฟ่ 2:26-27 (เราเป็นอิสระ "ที่จะกระทำตวย[ตัวเรา]เอง 
และที่จะไม่ถูกกระทำ" เราเป็น "อิสระที่จะเสือกเสรีภาพและ 
ชีวิตนิรันดร....หเอจะเลือกการเป็นเชลยและความตาย") 



"ข้าพเจ้ายังรูว่าข้าพเจ้า 
ไวใจใครมา" 
2 ปีไฟ 3-5 

1. อ่าน ไตร่ตรอง และสวดอ้อนวอนเก่ียวกับพระคัมภีร์ต่อไปน้ี 
ก. 2 นีไฟ 3 ลีไฮสอนโจเซฟบุตรชายเกี่ยวกับศาสดาโจเซฟในสมัยโบราณ ผู้พยากรณ์ 

ถึงศาสดาโจเซฟ สมิธ ลีพอนโจเซฟว่าลูกหลานของเขาจะได้รับพรโดยทางศาสดา 
โจเซฟ สมิธและพระคัมภีร์มอรมอน 

ข. 2 นีไฟ 4 ลีไฮเสียชีวิตหลังจากให้คำแนะนำสุดทายแก่ลูกและหลๅน นีไฟครํ่าครวญ 
ถึงบาปของตนแต่ถวายรัศมีภาพในพระกรุณาธิคุณขอ!พระผู้เป็นเจ้า 

ค. 2 นีไฟ 5 ความโกรธของ(ลมันและเลมิวเอลท่ีมีต่อนีไฟได้เพ่ิมข้ึน ผู้ติดตามนีไฟเชื่อฟง 
พระบัญญัติของพระเจ้าโดยแยกจากผู้ติดตามของเลมัน ชาวนีไฟอาศัยอยู ่ "ตามทาง 
แห่งความฤ[ข" และชาวเลมันถูกสาปแช่งเน่ืองจากความช่ัวร้ายของเขๅ 

2. ท่านอาจต้องการให้สมาชิกชั้นเรียนเตรียมอ่านออกเสียง 2 นีไฟ 4:15-35 บอกสมาชิก 
ชั้นเรียนว่าบุางครั้งเราเรียกข้อความนี้ว่ๅ "บทเพลงสดุดีของนีไฟ" และมันบอกถึงความรู้ 
สึกที่ลึกซงที่สุดบางอย่างของนีไฟ 

ใช้กิจกรรมต่อไปน้ี'หรือกิจกรรมของท่านเองเพ่ือเร่ิมบทเรียนตามความเหมๅะสม 
บอกสมาชิกชั้นเรียนว่าใน 2 น!ฟ 3 มีการกล่าวถึงชายสี่คนที่มีชื่อเหมือนกัน เชื้อเชิญให้ 
สมาชิกชั้นเรียนมองหาชายสี่คนนี้จาก 2 นีไฟ 3:1-15 หลังจากสมาชิกชั้นเรียนใช้เวลา 
หาจากข้อพระคัมภีร์เหล่าน้ี ให้ถามเขาว่าพบใครบางคำตอบที่ถูกต้องอยู่ในรายการด้านล่าง 
ก. โจเซฟ บุตรชายคนสุดท้องของลีไฮและซาไรยา (2 นีไฟ 3:1-3) 
ข. โจเซฟแห่งอียิปต์ (2 นีไฟ 3:4-5) 
ค. โจเซฟ สมิธ จูเนียร์ (2 นีไฟ 3:6-15) 
ง. โจเซฟสมิธชีฌียร์ (2 นีไฟ 3:15) 

หลังเสร็จกิจกรรมส้ัน ๆ นี้ ให้บุ่งการสนทนาไปท่ี 2 นีไฟ 3 

ข้อเสนอแนะในการ 
ดำเนินบทเรบน 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 
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7 
อุดประสงค์ เพื่อช่วยสมาชิกชั้นเรียนเสริมสร้างประจักษ์พยานของเขาในศาสดาโจเซฟ สมิธและเพื่อ 

กระตุ้นให้ค้นพบความสุขโดยการวางใจในพระเจ้าและรักษาบัญญัติของพระองค์ 

การเตรียม 



เสือกข้อความพระคัมภีร ์ คำถาม และเนื้อหาบทเรียนอื่น ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของ 
สมาชิกชั้นเรียนได้ดีที่ชุดร่วมกับการสวดอ้อนวอน สนทนาว่าจะประยุกต์ใช้ข้อพระคัมภีร์ 
ที่เลือกกับชีวิตประจำวันอย่างไร กระตุ้นสมาชิกชั้นเรียนให้แบ่งปีนประสบการณ์ที่เหพาะสม 

ซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมในพระคัมภีร์ 
1. สิไฮสอนว่าแกหลานของท่านจะได้รับพรโดยทางศาสดาโจ^ฟ สมิ® และพระคมภร-

มอรมอน 
สนทนา 2 นีไฟ 3 เช้ือเชิญสมาชิกช้ันเรียนอ่านออกเสียงข้อพระคัมภีร์ท่ีเลือกไว้ 
• ลีไฮสอนโจเซฟบุตรชายเกี่ยวกับคำพยากรณ์ของโจเซฟบุตรชาขของยาโคบกับนางรา-

เชล ผู้ "ถูกพาไปเป็นเชลยในอียิปต์" (2 นีไฟ 3:4 ด ู ปฐมกาล 30:22-24; 37:1-3, 23-28 
ด้วย) ทำไมพันธสัญญาที่โจเซฟแห่งอียิปต์ทำกับพระเจาจึงสำคัญต่อครอบครัวของลีไ3 

(ดู 2 นีไฟ 3:4-6 เจคอบ 2:25 คู ปฐมกาล 45:7 ด้วย) 
• ใครเป็น "ผู้พยากรณ์ท่ีประเสริฐ" ที่โจเซฟแห่งอียิปต์เห็นในภาพที่มาปรากฏ (ดู 2 นีไฟ 

3:6-15 ศาสดาโจเซฟสมิข) โจเซฟสมิธ "นำคำ[ของพระเจ้า]ออกมา" ได้อย่างไร (2 
นีไฟ 3:11 และข้อความท่ียกมาด้านล่าง) ท่านไต้รับพรอย่างไรจากคำของพระเจ้าที่โจเซฟ 
สมิธนำออกมา 
เอีณดอร์เลอแกรนต์ริชาร์ดส์กล่าวว่า "ศาสดาโจเซฟ สมิธนำพระคัมภีร์มอรมอน คำสอน 
และพันธสัญญา ไข,บุกอันลาค่า และงานเขียนอ่ืน ๆ อีกมากมายมาให้เรา ตามบันทึกท่ีเรา 
มีอยู ่ ท่านได้ให้การเปิดเผยความจริงแก่เรามากกว่าศาสดาท่านอื่น ๆ ที่เคยอาศัยบนพื้น 
ผิวโลก" (in Conference Report, Apr. 1981, 43; or Ensign, May 1981, 33) 

• พระเจ้าตรัสบอกโจเซฟแห่งอียิปต์เกี่ยวกับพระคัมภีร์ไบเบิลซึ่งจะประกอบด้วยล้อยคำ 
ที่เขียนโดยลูกหลานของจูดา และพระคัมภีร์มอรมอนซ่ึงจะประกอบด้วยล้อยคำท่ีเขียน 
โดยลูกหลานของโจเซฟ (2 นีไฟ 3:12) พระคัมภีร์ไบเบิลและพรฺะคัมภีร์มอรมอน 
"เติบโตด้วยกัน , , อย่างไร พระเจ้าตรัสว่าจะมีพรใดมาถึงจากการที่พระคัมภีร์ไบเบิล 
และพระคัมภีร์มอรมอนจะ "เติบโตด้วยกัน" (ดู 2 นีไฟ 3:12) 

• พระเจ้าทรงสัญญาว่า "ล้านอันชอบธรรม"ของลูกหลานของโจเซฟแห่งอียิปต์จะ "ถูกหัก 
ออกมา" แต่จะ"ถูกจดจำไว้ในพันธสัญญาของพระเจ้า" (2 นีไฟ 3:5) บทบาทของโจเซฟ 
สมิธและพระคัมjkมอรมอนในการทำให้พันธสัญญาเหล่านี้เป็นจริงคืออะไร (ดู 2 บี^ 
3:12-13, 18-21; 30:3-6) คำสัญญานี้กำลังเป็นจริงในปีจจุบันอย่างไร พระคัมภีร์มอรมอน 
ช่วยท่านจดจำและรักษาพันธสัญญาของท่านกับพระเจ้าอย่างไร 

• สิ่งใดเชื่อมโจเซฟแห่งอียิปต์ โจเซฟบุตรชายของลีไฮ และโจเซฟ สมิธเข้าด้วยกันนอก 
เหนือจากชื่อของพวกเขา (ดู 2 นีไฟ 3:4-7, 11-12, 18-21 คำตอบอาจรวมถึงเชื้อสาย 
พันธสัญญา และพระคัมภีร์มอรมอน) 

2. นีไฟครํ่าครวญถึงบาปของท่านแต่ถวายรัศมีภาพในพระก1ณาธิลุณของพระ^นเ^ 

อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เสือกไว้จาก 2 นีไฟ 4 อธิบายว่า ก่อนที่ลีไฮจะเสียชีวิตไม่นาน 
ท่านได้แนะนำและให้พรลูกและหลานของท่าน (2 นีไฟ 4:3-12) 
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การสนทนาและการ 
ประยุกต์ใช้พระคัมภีร์ 



บททั 7 
ไม่นานหลังจากการเสียชีวิตของลีไฮ "เลมันและเลมิวเอลและพวกบุตรของอิชเมเอ็ล 
โกรธ [นไฟ] เพราะการตักเตือนของพระเจ้า" (2 นีไฟ 4:13) ขณะท่ีนีไฟเขียนถึงความยุ่งยาก 
ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเหล่านี้ ท่านบันทึกความร้สึกของท่านในข้อความที่บางครั้งก็เรียก 
กันว่า "บทเพลงสดุดีของนีไฟ" เพื่อเป็นการนำเข้าสู่การสนทนาบทเพลงสดุดีของนีไฟ 
อธิบายว่าบทเพลงสดุดีคือบทกวีหรือเพลงสวด ซึ่งคล้ายกันมากกับเพลงสวดของเรๅ 
ใน!เจจุบัน ท่านอาจต้องการให้สมาชิกชั้นเรียนบอกชื่อเพลงสวดที่!ขาชื่นชอบสักสองสาม 
เพลง และพูดคุยส้ัน ๆ ว่าทำไมเพลงสวดเหล่านั้นจึงมีความหมายกับเขๅ 
หากท่านไต้ขอให้สมาชิกชั้นเรียนเตรียมอ่านบทเพลงสดุดีของนีไฟ เชื้อเชิญให้เขาหรือ 
เธออ่านตอนน้ี เช้ือเชิญให้สมาชิกช้ันเรียนคนอ่ืน ๆ อ่านตามเงียบ ๆ  
• นีไฟกล่าวว่า "จิตวิญญาณข้าพเจ้าเบิกบานในเรื่องของพระเจ้า และใจข้าพเจ้าครุ่นคิด 

[เร่ืองน้ัน] อยู่ตลอดเวลา" (2 นีไฟ 4:16) นีไฟเบิกบานในเรื่องใดเป็นพิเศษ (ดู 2 นีไฟ 
4:15-16) ครุ่นคิดหมายความว่าอะไร เราทำอะไรได้บ้างเพ่ือให้มีเวลาท่ีจะครุ่นคิดเร่ือง 
ของพระเจ้า การครุ่นคิดเร่ืองของพระเจ้าช่วย!ราได้อย่างไร 

• ท่านจะใชคำอะไรเพื่อบรรยายถึงนีไฟ (คำตอบอาจรวมถึง ชอบธรรมเชื่อพง และ ถ่อมตน) 
ทำไมนีไฟจึงกล่าวว่าท่านเป็น "คนฅ่ํๅด้อย" ผู้ซึ่ง "จิตวิญญาณ...เศร้าโศกเพราะความเลวร้าย 
ของ[ท่าน]" (ดู 2 นีไฟ 4:17, 27 ดู 1 นีไฟ 10:6 ด้วย) ทำไมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะจดจำสภาพ 
การตกต่อพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้า 
ประธานเอสราแทฟท์เบนสันกล่าวว่า "เช่นเดียวกับท่ีมนุษย์ไม่ต้องการอาหารเลยจนกว่า 
เขาจะหิว ดังนั้นเขาก็ไม่ต้องการความรอดจากพระคริสต์จนกว่าเขาจะรู้ว่าทำไมเขา 
จึงจำเป็นต้องมีพระคริสต์ ไม่มีใครเหมาะสมและพร้อมที่จะรู้ว่ๅทำไมเขาจึงจำเป็นต้อง 
มีพระคริสต ์ จนกว่าเขาจะเข้าใจและยอมรับคำสอนเรื่องการตก และผลของมันที่มีต่อ 
มนุษยชาติท้ังปวง" (in Conference Report, Apr. 1987, 106; or Ensign, May 1987, 85) 

• นีไฟค้นพบความหวังได้อย่างไรทั้งที่ความร้สึก "ถูกห้อมล้อม" โดย "สิ่งล่อลวงและบาป" 
(ดู 2 นีไฟ 4:18-19) พระเจ้าทรงช่วยนีไฟในอดีตท่ีผ่านมาอย่างไร (ให้สมาชิกช้ันเรียนอ่าน 
2 นีไฟ 4:20-25 เพื่อหาคำตอบสำหรับคำถามนี้) เขียนคำตอบของเขาบนกระดาน 
คำตอบที่เป็นไปได้บางข้อมีบอกไว้ด้านล่างนี้ 
พระเจ้าทรง 
ก. เป็นความสนับสนุนของนีไฟ (2 นีไฟ 4:20) 
ข. นำนีไฟผ่านความทุกข์ทรมานในแดนทุรกันดาร (2 นีไฟ 4:20) 
ค. ทำให้ท่านเต็มไปด้วยความรักของพระองค์ (2 นีไฟ 4:21) 
ง. ทำให้ศัตรูของท่านจำนน (2 นีไฟ 4:22) 
จ. ได้ยินเสียงร้องของท่าน (2 นีไฟ 4:23) 
ฉ. ประทานความร้ให้ท่านโดยภาพท่ีมาให้เห็น (2 นีไฟ 4:23) 

• ท่านได้รับพรอย่างเคียวกันจากพระเจ้าเมื่อใด การจดจำพรท่ีท่านได้รับในอดีตช่วยท่าน 
ผ่านช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากอย่างไร 

• นีไฟถามตนเองว่าทำไมท่านจึงพ่ายแพ้ต่อความเศร้าโศกและบาปทั้ง ๆ ที่ท่านได้เห็น 
และรู้ถึงส่ิงท่ีย่ิงใหญ่ (2 นีไฟ4:26-27) ทำไมบางครั้งเราจึงต่อสู้ดิ้นรนอยู่ในความเศร้าโศก 



และการล่อลวงท้ังท่ีเรามีความรู้ในพระกิตติคุณ บทเพลงสตุดีของนีไฟสอนเราเก่ียวกับ 
การเอาชนะความเศร้าโศกและการล่อลวงว่าอย่างไร (ดู 2 นีไฟ 4:28-30) 

• ในส่วนแรกของบทเพลงสดุดี ถ้อยคำของนีไฟบุ่งตรงไปที่ตัวท่านเอง (2 นีไฟ 4:15-30) 
ในบทสรุปของบทเพลงสดุดีเป็นคำสวดอ้อนวอน (2 นีไฟ 4:30-35) นีไฟทูลขอ 
อะไรจากพระบิดาบนสวรรค์ในคำสวดอ้อนวอนน้ี (ดู 2 นีไฟ 4:31-33 เช้ือเชิญให้สมาชิก 
ชั้นเรียนสนทนาส่วนที่เป็นคำสวดอ้อนวอนของนีไฟซึ่งมีความหมายเป็นพิเศษสำหรับ 
เขา ท่านอาจต้องการใช้คำถามด้านล่างบางข้อเพื่อกระตุนให้เกิดการสนทนา 
ก. พระเจ้าทรง "ปลดปล่อย[เรา]ออกจากมือพวกศัตรูของ[เรา]" ได้อย่างไร (ดู 2 นีไฟ 

4:31, 33) 
ข. การ "สั่นต่อสิ่งที่แลลูเป็นบาป" หมายความว่าอะไร (ดู 2 นีไฟ 4:31 โมไซยา 5:2 

แอลมา 13:12) 
ค. ท่านคิดว่าการ "เดินในทางของทุบเขาที่ตํ่า" และ "เคร่งครัดอยู่ในถนนที่เรียบ" 

หมายความว่าอะไร (2 นีไฟ 4:32) 
ง. ท่านคิดว่าการ "โอบ[เรา]ให้รอบในเสื้อคลุมแห่งความชอบธรรมของพระองค์" 

มีหมายความอย่างไรต่อพระเจ้า (2 นีไฟ 4:33) 
• นีไฟสัญญาว่าจะทำสิ่งใด ในคำสวดอ้อนวอนของท่าน (ดู 2 นีไฟ 4:30, 34-35 

ท่านสัญญาว่าจะวางใจในพระผู้เป็นเจ้าและสรรเสริญพระองค์ตลอดกาล) นีไฟหมาย 
ความว่าอะไร เม่ือท่านกล่าวว่า "ข้าพระองค์จะไม่วางความไว้ใจในแขนแห่งเนื้อหนัง" (ดู 
2 นีไฟ 4:34, 28:31) ผู้คน "วางความไว้ใจในแขนแห่งเนื้อหนัง" ในทางใดบ้าง 
อะไรเป็นอันตรายจากส่ิงน้ี เราจะทำอะไรได้บ้างเพ่ือเพ่ิมความไว้ใจของเราในพระเจ้า 

3. ความโกรธของเอมันแอะเอibเออที่มีต่อCHฟได้เพิ่มขื้น และพระเจ้าทรงบัญชาให้ 
ผู้คิดตามนใฟแยกจากผู้ติดคใมเอมัน 

อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้จาก 2 นีไฟ 5 
• ทำไมเลมันและเลมิวเอลจึงโกรธนีไฟ (ด 2 นีไฟ 4:13; 5:3) เลมันและเลมิวเอลพยายาม 

ทำอะไรซึ่งเป็นผลจากความโกรธที่เพิ่มขนของเขา (ดู 2 นีไฟ 5:2, 4 เปรียบเทียบความ 
โกรธของพวกเขากับความพยายามควบคุมความโกรธของนีไฟ ตามท่ีบันทึกไว้ใน 2 นีไฟ 
4:27-29) อันตรายบางอย่างของความโกรธที่เพิ่มขึ้นคืออะไร เราทำอะไรได้บ้างเพื่อ 
เป็นผู้สร้างสันติสุขในบ้าน ชุมชน และศาสนาจักร 
ประธานฮาเวิร์ดดับเบิลยู.ฮันเตอร์สอนว่า "เราต้องการโลกที่มีสันติสุขมากกว่านี้เติบโต 
ในครอบครัว เพ่ือนบ้านและชุมชนท่ีมีสันติสุขมากกว่าน้ีเพ่ือให้ม่ันใจและเก็บเก่ียวสันติสุข 
เช่นน้ัน 'เราต้องรักผู้อื่น รักศัตรูของเราเช่นเดียวกับรักเพื่อนของเรา,...เราจำเป็นต้อง 
ยื่นมือแห่งมิตรภาพออกไป เราจำเป็นต้องมีความเมตตา ความอ่อนโยน การให้อภัยและ 
ช้าในความโกรธมากขึ้น เราจำเป็นต้องรักซึ่งกันและกันด้วยความรักอันบริสุทธิของ 
พระคริสต์ ขอให้ส่ิงน้ีเป็นวิถีทางและความปรารถนาของเรา" (in Conference Report, Apr. 
1992, 87; or Ensign, May 1992, 63) 

• เนื่องจากความโกรธของพี่ชาย นีไฟจึงสวดอ้อนวอนขอความช่วยเหลือ (2 นีไฟ 5:1) 
พระเจ้าทรงตอบคำสวดอ้อนวอนของนีไฟอย่างไร (ดู 2 นีไฟ 5:5) 
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• เมื่อนีไฟและผู้คนของท่านแยกออกมา พวกเขา "รชีวิตอยู่ตามทางแห่งความสุข" (2 นีไฟ 
5:27) พวกเขาทำอะไรท่ีช่วยให้เกิดความสุข (ดู 2 นีไฟ 5:10-17 คำตอบอาจรวมถึง การรัก-
ษาพระบัญญัติ เก็บรักษาบันทึกที่อยู่บนแผ่นจารึกทองเหลือง สร้างพระวิหาร และทำงาน 
ด้วยกัน) ตัวอย่างของชาวนีไฟช่วยเราอย่างไรขณะที่เราบุ่งมั่นที่จะดำรงชีวิต "ตามทาง 
แห่งความสุข" 

ให้เป็นพยานถึงความจริงที่สนทนาในบทเรียน เมื่อได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณ 

เนื้อหาต่อไปนี้ช่วยเสริมโครงร่างของบทเรียนที่ได้เสนอแนะไว้แล้ว ท่านอาจต้องการใช้ 
แนวคิดนี้เป็นส่วนหนึ่งของบทเรียน 
"ตื่นเถิดจิตวิญญาณของข้าพเจ้า!....จงชื่นชมเถิด โอ้ใจของข้าพเจ้า" (2 นึไฟ 4:28) 
อธิบายว่าเราทำตามตัวอย่างของนีไฟไต้เมื่อเรารู้สึกท้อถอย บทท่ี 4 และ 5 ของหนังสือ 2 
นีไฟ ให้ตัวอย่างมากมายถึงสิ่งที่เราทำได้เพื่อเอาชนะความรู้สึกท้อถอย สนทนาตัวอย่าง 
ต่อไปนี้กับสมาชิกชั้นเรียน 
ก. อ่านพระคัมภีร์ (2 นีไฟ 4:15) 
ข. เบิกบานและครุ่นคิดถึงเรื่องของพระเจ้า (2 นีไฟ 4:16) 
ค. วางใจในพระเจ้าและมองหาพระองค์สำหรับความสนับสนุน (2 นีไฟ 4:20-21, 34) 
ง. ถวายการสวดอ้อนวอนอันมีพลัง (2 -นไฟ 4:24) 
จ. เป็นคนขยัน และทำงาน (2 นีไฟ 5:15, 17) 
ฉ. รับใช้ในพระวิหาร (2 นีไฟ 5:16) 

สรุป 

แนวคิดเพิ่มเติม 
ประกอบการสอน 
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"โอ พระกรุณารคุณขอุงพระผูเปึนเจ้า 
ของเราย่ิงใหญ่เพยงใด" 

2 ปีไฟ 6-10 

ข้อเสนอแนะในการ 
ดำเนินบทเรียน 
กิจกรรมกระต้น 
ความสนใจ 

ใช้กิจกรรมต่อไปน้ีหรือกิจกรรมของท่านเพ่ือเร่ิมบทเรียนตามความเหมาะสม 
แสดงภาพตามรายการในส่วน "การเตรียม" เชือเชิญให้สมาชิกชันเรียนดูภาพและคิดถึง 
สิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงทำเพื่อเขา จากน้ันให้เล่าถึงบางเร่ืองท่ีเขาคิดได้ เขียนรายการคำตอบ 
ของเขาบนกระดาน 
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8 
จุดประสงค์ 

การเตรียม 

เพื่อช่วยให้สมาชิกชั้นเรียนเข้าใจความจำเป็นที่ต้องมีการชดใช้ของพระเยซูคริสต์และสอน 
พวกเขาว่า จะได้รับพรทุกประการของการชดใช้ไต้อย่างไร 

1. อ่าน ไตร,ตรอง และสวดอ้อนวอนเก่ียวกับพระคัมภีร์ต่อไปนี 
ก. 2 นีไฟ 9:1-26, 39-54 เจคอบเป็นพยานว่าโดยทางการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด 

เราจะได้รับการไถ่จากความตายทางโลกและความตายทางวิญญาณ ท่านสอนหลัก-
ธรรมท่ีช่วยให้เราได้รับพรทุกประการของการชดใช้ 

ข. 2 นีไฟ 9:27-38 เจคอบสอนถึงทัศนคติและการกระทำที่กีดกันเราจากการได้รับพร 
ทุกประการของการชดใช้ 

ค. 2 "นไฟ 10 เจคอบพยากรณ์ว่าพระผู้ไถ่จะไต้รับการเรียกว่าพระคริสต์ เจคอบพยากรณ์ 
ว่าลูกหลานของชาวนีไฟจะตายอยู่ในความไม่เชื่อและชาวยิวในเจรูซาเล็มจะตรึง 
กางเขนพระผู้ช่วยให้รอด และจะกระจัดกระจายไปจนกว่าพวกเขาจะเช่ือในพระองค์ 
เจคอบเป็นพยานถึงพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงทำกับผู้คนของพระองค์และตักเตือน 
ผู้คนให้ทำตนเข้ากับพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า 

2. การอ่านเพ่ิมเติม: อิสยาห์ 49-52 ท่านอาจต้องการ!ปรียบเทียบ อิสยาห์ 49:22-26 กับ 2 
นีไฟ 6:6-7, 16-18, อิสยาห์ 50 กับ 2 นีไฟ 7, อิสยาห์ 51 กับ 2 นีไฟ 8:1-23 และอิสยาห์ 
52:1-2 กับ 2 นีไฟ 8:24-25 

3. หากท่านใช้กิจกรรมกระตุ้นความสนใจ ให้นำภาพต่อไปนีมาชันเรียน ภาพคำเทศนา 
บนภูเขา (62166 425 รูปภาพเกี่ยวกับพระกิตติคุณ 212) ภาพพระเยซูทรงรักษาคนตาบอด 
(62145 425 รูปภาพเกี่ยวกับพระกิตติคุณ 213) ภาพทรงห้ามพายุ (62139 425 รูปภาพ 
เก่ียวกันพระกิตติคุณ 214) ภาพพระเยซูทรงประทานพรแก่บุตรสาวของไยรัส (62231 425 
รูปภาพเกี่ยวกับพระกิตติคุณ 215) ภาพพระคริสต์กับเด็กเล็ก ๆ (62467 425 รูปภาพ 
เก่ียวกับพระกิตติคุณ 216) ภาพพระเยซูทรงสวดอ้อนวอนในเกทเสมนี (62175 425 รูปภาพ 
เกี่ยวกับพระกิตติคุณ 227) และภาพการตรึงกางเขน (62505 425 รูปภาพเกี่ยวกับ 
พระกิตติคุณ 230) 



ให้สมาชิกชั้นเรียนอ่านออกเสียงข้อพระคัมภีร์ต่อไปนี้ 2 นีไฟ 6:17; 7:2; 8:3-6, 12 
และมองหาคำที่อ้างถึงสิ่งที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงทำเพื่อเราจากข้อเหล่านั้น เขียนรายการ 
คำตอบของเขาบนกระดาน รายการอาจรวมถึงคำต่อไปนี้ ปลดปล่อย (2 นีไฟ 6:17; 7:2) 
ไถ่ (2 นีไฟ 7:2) ปลอบ โยน (2 นีไฟ 8:3, 12) ความสว่าง (2 นีไฟ 8:4) พิพากษา (2 นีไฟ 8:4-
5) และ การช่วยไห้รอด (2 นีไฟ 8:5-6) 
อธิบายว่าบทเรียนนี้สนทนาถึงการชดใช ้ ซึ่งเป็นการกระทำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระเยซูคริสต์ 
ทรงทำเพื่อเรา 

เลือกข้อความพระคัมภีร์ คำถาม และเนื้อหาบทเรียนอื่น ๆ ที่ตอบสนองความตองการของ 
สมาชิกชนเรียนได้ดีท่ีลุ[ดร่วมกับการสวดอ้อนวอน สนทนาว่าจะประยุกต์ใช้ข้อพระคัมภีร์ 
ที่เลือกกับชีวิตประจำวันอย่างไร กระตุ้นสมาชิกช้ันเรียนให้แบ่งใ]นประสบการณ์ท่ีเหมาะสม 
ซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมในพระคัมภีร์ 
1. โดยทางการชดใช้ของพระองค์ พระเยชุคริสต์ทรงมอบการไถ่จากความตายทางโลก 

และ ความตายทางวิญญาณ 
อธิบายว่า 2 นีไฟ 9 ประกอบด้วยคำเทศนา1ของเจคอบน้องชายคนหนึ่ง1ของนีไฟเกี่ยวกับ 
การชดใช้ของพระเยซคริสต์ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดในแผนแห่งความรอด เพื่อให้ 
เข้าใจคำสอนในบทนี้ มันจะเป็นประโยชน์ที่จะรู้วิธีที่เจคอบอ้างถึงความตายทางโลกและ 
ความตายทางวิญญาณ 
ความตายทางโลกคือความตายของร่างกายทางกายภาพและเป็นการแยกวิญญาณออก 
จากร่างกายทางกายภาพ จากผลแห่งการตกของแอดัม คนทุกคนต้องตายทางโลก (2 นีไฟ 
9:6) ใน 2 นีไฟ 9 เจคอบใช้คำและวลีต่อไปนี้เพื่ออ้างถึงความตายทางโลก "ความตาย" 
(ข้อ 6) "ความตายของร่างกาย" (ข้อ 10) และ "หลุมศพ" (ข้อ 11) 
ความตายทางวิญญาณเป็นการแยกจากที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้า เราทุกคนแยกจาก 
พระผู้เป็นเจ้าเพราะผลแห่งการตกของแอดัม (2 นีไฟ 9:6) เราแยกตัวเองจากพระผู้เป็น 
เจ้ามากขึ้นเมื่อเราทำบาป (โรม 3:23 แอลมา 12:16 ฮีลามัน 14:18) ใน 2 นีไฟ 9 เจคอบ 
ใช้คำและวลีต่อไปนี้เพื ่ออ้างถึงความตายทางวิญญาณหรือการแยกจากพระผู ้เป็นเจ้า 
"ถูกกันไว้จากท่ีประทับของพระผู้เป็นเจ้าของเรา" (ข้อ 9) "ความตายของวิญญาณ" (ข้อ 10) 
"ความตายทางวิญญาณ"(ข้อ 12) "นรก" (ข้อ 12) และ "ความตาย"(ข้อ 39) 

สนทนา 2 นีไฟ 9:1-26, 39-54 เช้ือเชิญสมาชิกช้ันเรียนอ่านออกเสียงข้อพระคัมภีร์ท่ีเลือกไว้ 
• พระผู้ช่วยให้รอดทรงทำอะไรเพื่อเอาชนะความตายทางโลกและความตายทางวิญญาณ 

(ดู 2 นีไฟ 9:5-7, 12, 21-22 ดู ลูกา 22:44 โมไซยา 3:7 ค.พ. 19:16-19 ด้วย) 
• โดยทางการชดใช้ของพระเยซูคริสต ์ ทุกคนจะฟืนคืนชีวิตโดยได้รับการช่วยให้รอด 

จากความตายทางโลก (2 นีไฟ 9:12-13,22) จะเกิดอะไรข้ึนกับเราหากปราศจากพลัง 
แห่งการส์นคืนพระชนม์ของพระคริสต์ (2 นีไฟ 9:6-9 ความตายทางโลกและความตาย 
ทางวิญญาณจะคงอยู่เช่นนั้น เราจะถูกกันไว้จากที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าตลอดกาล 
และวิญญาณของเราจะข้ึนอยู่กับซาตาน เราจะ "คงอยู่กับบิดาแห่งความโกหกในความ 
ทุกข์ยาก") สิ่งนี้แสดงว่าความตายทางโลกและความตายทางวิญญาณเป็น "อสูรร้าย" 
อย่างไร (2 นีไฟ 9:10) 7 0 

การสนทนาและการ 
ประยุกต์ใช้พระคัมภีร์ 



• โดยทางการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ ทุกคนจะได้รับการนำกลับคืนสู่ที่ประทับของ 
พระผู้เป็นเจ้าเพื่อรับการพิพากษา (2 นีไฟ 2:10; 9:15) อย่างไรก็สี ไม่ใช่ทุกคนจะ 
"รอด...ได้ในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า" หรือได้รับอนุญาตให้อยู่ในที่ประทับของ 
พระผู้เป็นเจ้าตลอดกาล (2 นีไฟ 9:23 มอรมอน 7:7) ตามการบันทึกของเจคอบ 
เราต้องทำอะไรบ้างเพ่ือจะ "รอด..ได้ในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า" (ให้สมาชิกช้ันเรียน 
อ่าน 2 นีไฟ 9:18, 21, 23-24, 39, 41, 50-52 เพื่อหาคำตอบสำหรับคำถามนี้ สรุป 
คำตอบของเขาบนกระดาน สนทนาคำตอบดังท่ีแสดงไว้ด้านล่าง) 
ก. เช่ือในพระเยซูคริสต์ พระผู้บริสุทธิของอิสราเอล และมาสู่พระองค์ (2 นีไฟ 9:18,23-

24, 41) ทำไมศรัทธาในพระเยซูคริสต์จึงจำเป็นอย่างยิ่งต่อการได้รับพรทุกประการ 
ของการชดใช้ 

ข. อดทนต่อกางเขนของโลกและเกลียดความอับอายของโลก (2 นีไฟ 9:18) การอดทน 
ต่อกางเขนของโลกหมายความว่าอะไร (ดู มัทธิว 16:24, 3 นีไฟ 12:29-30) การเกลียด 
ความอับอายของโลกหมายความว่าอะไร (ดู 2 นีไฟ 9:49) 

ค. ฟิงฤ[รเสียงของพระเจา (2 นีไฟ 9:21) เราจะได้ยินสุรเสียงของพระเจ้าได้อย่างไร 
(ดู ค.พ. 1:38; 18:33-36; 88:66) 

ง. กลับใจ รับบัพติศมา และอดทนจนถึงท่ีสุด (2 นีไฟ 9:23-24) 
จ. มีจิตใจฝึกใฝ่ธรรม (2 นีไฟ 9:39 ดูโรม 8:5-8 ด้วย) การมีจิตใจฝึกใฝ่ธรรมหมายความ 

อย่างไรต่อท่าน การมีจิตใจฝึกใฝ่ธรรมนำสู่ "ชีวิตนิรันดร" ได้อย่างไร การมีจิตใจเป็น 
ตัณหาหมายความว่าอะไร การมีจิตใจเป็นตัณหานำสู่ความตายทางวิญญาณ 
ได้อย่างไร เราทำอะไรได้บ้างเพ่ือมีจิตใจฝึกใฝ่ธรรมมากข้ึน 

ฉ. "อยู่ด้วยส่ิงท่ีไม่ตาย" (2 นีไฟ 9:50-51) อะไรเป็นบางส่ิงท่ีไม่เคยตาย เรา "อยู่ด้วย" 
สิ่งเหล่านี้ได้อย่างไร 

ช. จำคำของพระผู้เป็นเจ้า (2 นีไฟ 9:52) การจำคำของพระผู้เป็นเจ้าช่วยให้เราได้รับพร 
ทุกประการของการชดใช้ได้อย่างไร (ดู 3 นีไฟ 15:1) 

ซ. สวดอ้อนวอนและถวายความขอบคุณตลอดเวลา (2 นีไฟ 9:52) การสวดอ้อนวอน 
และถวายความขอบคุณแด่พระบิดาบนสวรรค์ของเราช่วยให้ท่านเข้าใกล้พระองค์ 
และพระบุตรของพระองค์ได้อย่างไร 

2. ทัศนคติและการกระทำบางอย่างกีดกันเราจากการได้รับพรทุกประการของการชดใช้ 

อ่านและสนทนา 2 นีไฟ 9:27-38 อธิบายว่านอกจากเจคอบจะพูดถึงสิ่งที่ต้องทำเพื่อจะได้ 
รับพรทุกประการของการชดใช้ ท่านยังพูดถึงทัศนคติและการกระทำที่กีดกันเราจากการ 
ได้รับพรเหล่าน้ัน 
• ทัศนคติและการกระทำบางอย่างที่กีดกันเราจากการได้รับพรทุกประการของการชดใช้ 

คืออะไร (ให้สมาชิกชั้นเรียนอ่าน 2 นีไฟ 9:27-38 เพื่อหาคำตอบสำหรับคำถามนี้ 
สรุปคำตอบของเขาบนกระดาน สนทนาคำตอบดังท่ีแสดงไว้ด้านล่าง) 
ก. การล่วงละเมิดพระบัญญัติและใช้วันแห่งการทคลองของเราไปเปล่า ๆ (2 นีไฟ 9:27) 

ในพระคัมภีร์มอรมอน ศาสดามักจะอ้างถึงชีวิตบนโลกว่าเป็น "สภาพของการทดลอง" 
หรือวันเวลาแห่งการทดลอง (2 นีไฟ 2:21 ดู 2 นีไฟ 2:30 มอรมอน 9:28) คนบางคน 
อาจใช้วันแห่งทดลองของเขาไปเปล่า ๆ อย่างไร (ดู 2 นีไฟ 9:38 แอลมา 34:31-33 
เลามัน 13:38) 



บทท่ี 9 
ข. การให้การศึกษา เงินทอง และ3ปเคารพอ่ืนอยู่เหนือพระผู้เป็นเจ้า (2 นีไฟ 9:28-30, 

37) การบุ่งไปที่ความรู้และความรํ่ารวยกีดกันเราจากการได้รับพรทุกประการของ 
การชดใช้อย่างไร (ดู 2 นีไฟ 9:28, 30, 42) การศึกษาและความร่ํารวยเป็นส่ิงดีใน 
สถานการณ์ใด (ดู 2 นีไฟ 9:29 เจคอบ 2:18-19) 

ค. การเป็นคนหูหนวกและตาบอดทางวิญญาณ (2 นีไฟ 9:31-32) การเป็นคนหูหนวก 
และตาบอดทางวิญญาณหมายความว่าอะไร เราจะเปิดหูและตาของเราสู่ความจริง 
ของพระกิตติคุณได้อย่างไร 

ง. การเป็น "คนมีใจไม่สะอาด" หรือ ใจท่ีไม่เขาฤ[หนัต (2 นีไฟ่ 9:33) ในอิสราเอลสมัย 
โบราณ ชายที่ไม่เข้าสุหนัตถือเป็นการละเมิดพันธสัญญาที่ทำกับพระผู้เป็นเจ้า 
(ปฐมกาล 17:11, 14) จากความเข้าใจนี้การมีใจที่ไม่เข้าสุหนัตหมายความว่าอะไร 

จ. การเป็นคนโกหก กระทำการฆาตกรรม และการโสเภณี (2 นีไฟ 9:34-36) 
3. พระเจ้าทรงจดจำพันธสัญญาที่ทำกับผู้คนของพระองค์ 

อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้จาก 2 นีไฟ 10 
• เจคอบพยากรณ์ว่าลูกหลานของนีไฟจะ "ตายอยู่ในความไม่เชื่อ" และชาวยิวในเจรูซาเล็ม 

จะตรึงกางเขนพระผู้ช่วยให้รอดและจะกระจัดกระจายไปเพราะบาปของพวกเขา (2 นีไฟ 
10:2-6) พระเจ้าจะทรงทำอะไรเพื่อผู้คนเหล่านี้เมื่อเขาเชื่อในพระองค์และกลับใจจาก 
บาป (ดู 2 นีไฟ 10:2, 7-8, 21-22 ดู 1 นีไฟ 21:15-16; 2 นีไฟ 9:1-3, 53; 30:2) สิ่งนี้ 
ประยุกต์ใช้กับเราโดยส่วนตัวได้อย่างไร (ดู โมไซยา 26:22) 

เอ็ลเดอร์บอยด์ เค. แพคเกอร์สอนว่า "ความคิดท่ีส้ินหวังว่าความผิดในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
(หรือแม้กระทั่งความผิดที่ติดตามมามากมาย) ทำให้มันสายเกินไปตลอดกาล ความคิด 
เช่นน้ันไม่ได้มาจากพระเจ้า พระองค์ตรัสว่า ถ้า เราจะกลับใจ พระองค์ไม่เพียงแต่ทรงให้ 
อภัยการล่วงละเมิดของเราเท่าน้ัน แต่พระองค์จะทรงสืมและไม,จดจำบาปของเราอีกต่อไป 
(ดู อิสยาห์43:25 ฮีบรู 8:12; 10:17 แอลมา 36:19 ค.พ. 58:42)" (in Conference Report, 
Apr. 1989, 72; or Ensign, May 1989, 59) 

• เจคอบกล่าวว่าผู้คนของท่านควร "ทำใจของ[พวกเขา]ให้รื่นเริง" เพราะพระเจ้าทรงจดจำ 
ผู้คนแห่งพันธสัญญาของพระองค์ (2 นีไฟ 10:22-23) เราพบการปลอบโยนในความรู้ว่า 
พระเจ้าทรงจดจำผู้คนแห่งพันธสัญญาได้อย่างไร 

• ขณะท่ีเจคอบสรุปข่าวสารท่ีให้ผู้คน ท่านกระตุ้นให้พวกเขาจดจำสิ่งใด (ดู 2 นีไฟ 10:23-
24) เราจะเลือกทางแห่งความตายอันเป็นนิจหรือทางแห่งชีวิตนิรันดร์ได้ในทางใดบ้าง (ดู 
2 นีไฟ 2:26-27) การทำตนให้เข้ากับพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าหมายความว่าอะไร 
ทำไมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะจดจำว่า "โดยพระคุณของพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นที่ [เรา] รอด" 

ให้สมาชิกชั้นเรียนอ่านออกเสียง 2 นีไฟ 10:25 ซึ่งเป็นการสรุปข่าวสารของเจคอบในคำ 
เทศนานี้ แสดงความกตัญญของท่านสำหรับการชดใช้ของพระเยซูคริสต ์ และกระตุ้น 
สมาชิกช้ันเรียนให้ "เสือก...ทางแห่งชีวิตนิรันดร" (2 นีไฟ 10:23) 
ให้เป็นพยานถึงความจริงท่ีสนทนาในบทเรียน ฌึ่อได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณ 
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สรุป 



เนื้อหาต่อไปนี้ช่วยเสริมโครงร่างของบทเรียนที่ได้เสนอแนะไว้แล้ว พ่านอาจต้องการใช้ 
แนวคิดเหล่าน้ีหน่ึงหรือสองอย่างเพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของบทเรียน 
1. เพลงสวด 

ร้องหรืออ่านเนื้อร้องของเพลงสวดที่เกี่ยวกับความรักของพระเยซูคริสต์กับสมาชิกชั้นเรียน 
เช่น "ของรักจากใจพระผู้เล้ียงแกะ" (เพลงสวด ที่ 107) 
2. การรวมอิสราเอล 
• อิสราเอลจะถูกรวมอย่างไร (ดู 2 นีไฟ 10:8-9) 

ประธานเอสรา แทฟท์เบนสัน สอนว่า 
"ความรับผิดชอบของลูกหลานเอบราแฮมซึ่งเป็นความรับผิดชอบของเรา คือการเป็น 
ผู้สอนศาสนาที่จะ 'ดำรงการปฏิบัติและฐานะใJโรหิตน้ีให้ประชาชาติท้ังปวง' (เอบราแฮม 
2:9) โมเสสมอบกุญแจแห่งการรวมอิสราเอลให้ศาสดาโจเซฟ สมิธในพระวิหารเคิร์ทแลนด์ 
(ดู ค.พ. 110:11) 

"แล้วอะไรเป็นเครื่องมือที่พระผู้เป็นเจ้าทรงออกแบบไว้เพื่อการรวบรวมนี้ มันเป็น 
เครื ่องมืออันเดียวกันที่ทรงออกแบบไว้เพื ่อทำให้โลกเชื่อว่าพระเยซูคือพระคริสต์ 
โจเซฟ สมิธเป็นศาสดาของพระองค์ และศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชน 
ยุคสุดท้ายเป็นความจริง มันคือพระคัมภีร์เล่มนั้นที่เป็นศิลาหลักแห่งศาสนาของเรา" 
(in Conference Report, Apr. 1987, 107-8; or Ensign, May 1987, 85) 
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แนวคิดเพิ่มเติม 
ประกอบการสอน 



"จิตวิญญาณของข้าพเจ้าเบิกบาน 
ในคำของไอเซยา,, 

2 ปีไฟ 11-25 

เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้สมาชิกชั้นเรียนอ่านคำพยากรณ์ของไอเซยาและเพื่อช่วยให้เข้าใจ 
วิธีประยุกต์ใช้คำพยากรณ์เหล่านี้ในชีวิต 

1. อ่าน ไตร1ตรอง และสวดอ้อนวอนเก่ียวกับพระคัมภีร์ต่อไปน้ี 
ก. 2 นีไฟ 11; 25:1-7 นีไฟเป็นพยานถึงความสำคัญของงานเขียนของไอเซยาและสอน 

ถึงกุญแจที่ช่วยให้เราเข้าใจงานเขียนนั้น 
ข. 2 นีไฟ 12:1-12 ไอเซยาเห็นพระวิหารในยุคฤ(ดท้ายและการรวมอิสราเอล 
ค. 2 นีไฟ 15:26-29; 21:12 ไอเซยาพยากรณ์ว่าพระเจ้าจะทรงยกธงสัญญาณ 

และรวมอิสราเอล 
ง. 2 นีไฟ 16; 22; 25:19-30 ไอเซยาและนีไฟเป็นพยานถึงอำนาจแห่งการไถ่ของ 

พระผู้ช่วยให้รอด 
2. หากมีภาพต่อไปน้ี ให้เตรียมมาใช้ประกอบบทเรียน ภาพไอเซยาเขียนเกี่ยวกับการประสูติ 

ของพระคริสต์ (62339 425 รูปภาพเกี่ยวกับพระกิตติคุณ 113) ภาพพระวิหารซอลท์เลค 
(62433 425 รูปภาพเกี่ยวกับพระกิตติคุณ 502) และภาพพระเยซูพระคริสต์ (62572 425 
รูปภาพเกี่ยวกับพระกิตติคุณ 240) 

3. เพื่อเพิ่มความเข้าใจของท่านในงานเขียนของไอเซยา ท่านอาจต้องการทบทวนบทที่ 
36-40 ใน คู่มือครูคำสอนพระกิตติคุณพระคริสตธรรมคัมภีร1์'ภาคพันธสัญญาเดิม (35570 
425) 

ใช้กิจกรรมต่อไปนีหรือกิจกรรมของท่านเองเพ่ือเร่ิมบทเรียนตามความเหมาะสม 
อ่านโมไซยา 8:17-18 จากน้ันถามคำถามต่อไปน้ีกับสมาชิกช้ันเรียน 
• ผู้พยากรณ์สามารถเห็นสิ่งใด (เหตุการณ์ในอดีต ป้จชุบัน และอนาคต) ทำไมผู้พยากรณ์จึง 

สำคัญยิ่งกับพวกเรา 
อธิบายว่าเพราะไอเซยาเป็นผู้พยากรณ ์ ท่านจึงเห็นเหตุการณ์ต่าง ๆ ในภาพท่ีมาปรากฎเช่น 
สงครามในสวรรค ์ ความพินาศของเจรูซาเล็มหลังการสิ้นพระชนม์ของพระผู้ช่วยให้รอด 
สงครามอารมาเกดโดนและการปกครองพันปีของพระผู้ช่วยให้รอด 
งานเขียนของไอเซยามากมายคูเหมือนยากที่จะเข้าใจเพราะมันอ้างถึงขอบเขตที่กว้างของ 
เหตุการณ์ในอดีต และอนาคตซึ่งบรรยายในภาษาสัญลักษณ ์ อย่างไรก็ดีเราจะไต้รับ 
ความเข้าใจเมื่อเราพยายามอ่านและศึกษางานเขียนเหล่านี้อย่างพากเพียรและอย่างไม่ลดละ 

ขอเสนอแนะในการ 
ดำเนินบทเรียน 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 
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การเตรียม 



ร่วมกับการสวดอ้อนวอน บทเรียนน้ีสนทนาถึงงานเขียนบางเร่ืองท่ีสำคัญท่ีฤ[ดของไอเซยา 

เลือกข้อความพระคัมภีร ์ คำถาม และเนื้อหาบทเรียนอื่น ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของ 
สมาชิกชั้นเรียนไดดีที่สุดร่วมกับการสวดอ้อนวอน สนทนาว่าจะประยุกต์ใช้ข้อพระคัมภีร์ 
ที่เลือกกับชีวิตประจำวันอย่างไร กระตุ้นสมาชิกช้ันเรียนให้แบ่งปีนประสบการณ์ท่ีเหมาะสม 
ซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมในพระคัมภีร์ 
1. ^ฟเป้นพยานถึงงานเขียนของไอเซยาและให้ชุญแจเพื่อเข้าใจงานเขียนนั้น ๆ 

สนทนา 2 นีไฟ 11; 25:1-7 เช้ือเชิญสมาชิกช้ันเรียนให้อ่านออกเสียงข้อพระคัมภีร์ท่ีเลือกไว้ 
• ทำไมนีไฟจึงพบว่าถ้อยคำของไอเซขาสำคัญต่อบันทึกของท่าน (ดู 1 นีไฟ 19:23; 2 นีไฟ 

11:2-6, 8; 25:3 ให้สมาชิกช้ันเรียนแต่ละคนอ่านออกเสียงข้อความเหล่าน้ีคนละข้อความ 
ขณะที่อ่าน ให้สมาชิกชั้นเรียนอีกคนหนึ่งเขียนการอ้างอิงและเหตุผลที่อ้างถึงไอเซยา 
บนกระดาน ตัวอย่างมีแสดงไว้ด้านล่าง) 

การสนทนาและการ 
ประยุกต์ใช้พระคัมภีร์ 

ทำไมนีไฟจึงอ้างถึงไอเซยา 
1 นีไฟ 19:23 เพ่ือ "จะได้ชักชวนเขาได้เต็มท่ีย่ิงข้ึนให้ 

เช่ือในพระเจ้า" 
2 นีไฟ 11:2-4 เพ่ือเป็นพยานอีกแหล่งหน่ึงถึง 

พระเยชุ[คริสต์ 
2 นีไฟ 11:5-6, 8 เพ่ือช่วยให้เรา(ผู้อ่านของท่าน)ช่ืนชม 
2 นีไฟ 25:3 เพ่ือเปิดเผยการพิพากษาของ 

พระผู้เป็นเจ้า 

• ทำไมเหตุผลเหล่านี้จึงมีความสำคัญต่อเราในทุกวันนี ้ การเข้าใจถ้อยคำของไอเซยา 
เป็นเหตุให้เราช่ืนชมไต้อย่างไร 

อธิบายว่านีไฟให้กุญแจหลายอย่างเพื่อช่วยให้เราเข้าใจงานเขียนของไอเซยาไต้ดีขึน ถ้ามี 
เวลาพอให้สนทนาถึงกุญแจเหล่าน้ีกับสมาชิกช้ันเรียน 
กุญแจที่ 1 "เปรียบพระคัมภีร์ทั้งหมดกับตัวเรา" (1 นีไฟ 19:23 ดู 2 นีไฟ 11:2, 8 ด้วย) 
การพยากรณ์มากมายของไอเซยาเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ในยูคชุคท้าย ขณะที่เราเสืาดู 
คำพยากรณ์เหล่านี้เกิดขึ้นและขณะที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของคำพยากรณ ์ เราจะเข้าใจ 
คำสอนของไอเซยาไต้ดีขึ้นและประยูกต์ใช้ในชีวิตของเราไต ้ ตัวอย่างเช่น 2 นีไฟ 15 
ประกอบต้วยคำพยากรณ์ของไอเซยาว่าพระเจ้าจะ "ทรงยกธงสัญญาณให้ประเทศ" เพื่อ 
รวมอิสราเอล (2 นีไฟ 15:26) คำพยากรณ์นี้ช่วยให้เราเข้าใจถึงความสำคัญของการแบ่งปีน 
พระกิตติคุณที่ส์นฟูไต้ดีขึ้น ซึ่งเป็นธงสัญญาณหรือมาตรฐานในการนำประชาชาติทั้งปวง 
มาสู่พระเจ้า 
กุญแจที่ 2 "รู้...เก่ียวกับวิธีการพยากรณ์ในบรรดาชาวยิว" (2 นีไฟ 25:1) คำพยากรณ์ของ 
ไอเซยาเขียนขึ้นในรูปแบบที่ชาวยิวคุ้นเคยในการอ่านและการไต้ยิน เราจะเข้าใจงานเขียน 
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บทที ่ 9 

ของไอเซยาได้ดีขึ้นถ้าเราจำไว้ว่าท่านใช้จินตนาการและสัญลักษณ์ซึ่งเป็นที่คุ้นเคยสำหรับ 
ผู้คนชาวยิวในวันเวลาของท่าน ตัวอย่างเช่นใน 2 นีไฟ 12:1-3 ไอเซยาใช้คำว่า "ภูเขา"เพื่อ 
เป็นสัญลักษณ์ถึง สถานที่ทางวิญญาณที่อยู่สูง สถานที่สำหรับการเปิดเผยและการใกล้ชิด 
กับพระผู้เป็นเจ้า ดังเช่นพระวิหาร 
กุญแจที่ 3 "รูจักการพิพากษาของพระผู้เป็นเจ้า" (2 นีไฟ 25:3 ดู ข้อ 6 ด้วย) ไอเซยาเห็น 
ล่วงหน้าว่าอาณาจักรของอิสราเอลและจูดาจะต้องทนทุกข์จากความชั่วร้ายของพวกเขาอย่างไร 
แต่ท่านยังพยากรณ์ด้วยว่าพรของเขาจะได้รับการส์นฟูเมื่อเขากลับใจและดำเนินตามพระเย-
จุfคริสต์ จากเร่ืองราวของไอเซยาเก่ียวกับส่ิงท่ีเกิดข้ึนกับอิสราเอลและจูดา และจากคำพยา-
กรณ์เกี่ยวกับการส์นฟูวงศ์วานของอิสราเอลในอนาคต เราจะเข้าใจได้ดีข้ึนว่าพระผู้เป็นเจ้า 
ทรงทำงานกับชีวิตของเราอย่างไร และประทานพรแก่ประชาชาติตามความชอบธรรมของ 
เขาอย่างไร 

กุญแจที่ 4 "รูเก่ียวกับแคว้นต่าง ๆ แถบนั้น[เจรูซาเล็ม]', (2 นีไฟ 25:6) การรู้เร่ืองภูมิศาสตร์ 
และชื่อของสถานที่ต่าง ๆ ในอิสราเอลช่วยให้เราเข้าใจคำพยากรณ์ของไอเซยาไต้ดีขึ้น 
เกี่ยวกับอาณาจักรอิสราเอลและจูดาและประชาชาติที่คุกคามอิสราเอล ตัวอย่างเช่น ใน 2 
นีไฟ 20:28-34 ไอเซยาเอ่ยชื่อเมืองที่กองทัพของอัสซีเรียจะยกทัพผ่านและจะหยุดทัพ 
อย่างไรก่อนมาถึงเจรูซาเล็ม เหตุการณ์ก็เกิดข้ึนตามน้ันดังท่ีท่านพยากรณ์ 
กุญแจที่ 5 การ "เต็มไปต้วยวิญญาณแห่งการพยากรณ์" (2 นีไฟ 25:4) 
• วิญญาณแห่งการพยากรณ์คืออะไร (ดู วิวรณ์ 19:10) เราจะไต้รับวิญญาณนั้นอย่างไร 

วิญญาณแห่งการพยากรณ์ช่วยให้เราเข้าใจคำสอนของไอเซยาเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอด 
ไต้อย่างไร 

2. ไอเซยาเห็นพระวิหารในยุคลุ[ดท้ายและการรวมอิสราเอล 
อ่านและสนทนา 2 นีไฟ 12:1-12 หากท่านใช้ภาพพระวิหารซอลท์เลค ให้แสดงตอนน้ี 
• พระวิหารซอลท์เลคทำให้คำพยากรณ์ส่วนหน่ึงของไอเซยาท่ีบันทึกไว้ใน 2 นีไฟ 12:2-3 

สำเร็จไดอย่างไร ท่านคิดว่าทำไมไอเซยาจึงบรรยายว่าพระวิหารเป็น "ภูเขาของพระเจ้า" 
(บ่อยครั้งศาสดาในสมัยโบราณจะขึ้นไปบนภูเขาเพื่อสือสารกับพระเจ้าและรับการเปิด-
เผยจากพระองค์) พระวิหารทุกแห่งจะเป็น "ภูเขา" สำหรับการนมัสการของเราไต้อย่างไร 
เน้นว่าศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชนยุคสุดท้ายได้รับการจัดตั้งขึ้นบนยอด-
เขาและพระวิหารต่าง ๆ ไต้รับการสร้างข้ึนในท่ีท่ีผู้คนจะมาและเรียนรู้เร่ืองพระเจ้าไต้ 

• ไอเซยาบรรยายว่าพระวิหารเป็น "ที่พักพิง" จากความร้อนและพายุ (2 นีไฟ 14:6) 
ตัวอย่างบางประการของพายุทางวิญญาณที่เราเผชิญในชีวิตนี้คืออะไร พระวิหารช่วย 
ปกฟ้องเราจากพายุเหล่าน้ีไต้อย่างไร 

• ในฐานะเป็นสิทธิชนยุคสุดท้ายเราจะช่วยจัดตั้งอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าดังที่บรรขาย 
ไว้ใน 2 นีไฟ 12:3-5 ไต้อย่างไร (ดู ค.พ. 133:7-14) 

• ไอเซยาแนะนำเชื้อสายของเจคอบให ้ "เดินไปในความสว่างของพระเจ้า" แทนท่ีจะให้ 
"ทงหมดหลงทาง....ไปตามทางชั่วร้ายของเขา" (2 นีไฟ 12:5) บาปเฉพาะเจาะจงบาง-
ประการท่ีกล่าวไว้ใน 2 นีไฟ 12:7-12 คืออะไร บาปเหล่าน้ียังคงปฏิบัติกันอย่างแพร่หลาย 
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ในทุกวันน้ีอย่างไร เราจะหลีกเล่ียงบาปเหล่าน้ีและ "เดินไป...ในความสว่าง" ได้อย่างไร 
3. ไอเซยาพยากรณ์ว่าพระ!จ้าจะทรงยกธงสัญญาณและรวมอิสราเอล 
อ่านและสนทนา 2 นีไฟ 15:26-29; 21:12 
• ไอเซยาพยากรณ์ว่าพระเจ้าจะทรง "ยกธงสัญญาณให้ประเทศ" (2 นีไฟ 15:26 ดู 2 นีไฟ 

21:12 ด้วย) ธงสัญญาณคืออะไร (ป้ายหรือธง สัญลักษณ์มาตรฐาน) ไอเซยากล่าวว่าจะเกิด 
อะไรข้ึนเม่ือธงสัญญาณน้ีจะถูกยกข้ึน (ดู 2 นีไฟ 15:26-29) 

• เมื่อเทพโมโรไนมาปรากฎต,อโจเซฟ สมิธ ท่านกล่าวว่าไอเซยาบทที่ 11 (ซึ่งยกมาไว้ใน 
2 นีไฟ 21) กำลังจะเป็นจริง (โจเซฟ สมิธ-ประวัติ 1:40) การส์นฟูพระกิตติคุณของ 
พระเยซูคริสต์เป็นธงสัญญาณแก่ทุกประชาชาติอย่างไร (ดู ค.พ. 64:41-43; 105:39; 115:4-6) 

• คำพยากรณ์ว่าประชาชาติจะถูก "รวม...เข้ามา" กำลังเป็นจริงในทุกวันนี้อย่างไร (ดู 2 
นีไฟ 21:12 ผู้สอนศาสนากำลังออกไปทั่วโลกเพื่อสอนพระกิตติคุณและรวมผู้คนมา 
สู่ความจริง) เราแต่ละคนทำอะไรได้บ้างเพ่ือช่วยให้คำพยากรณ์น้ีเป็นจริง 

4. ไอเซยาและนืไฟเป็นพยานถึงอำนาจแห่งการไถ่ของพระเยชุคริสต์ 
อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้จาก 2 นีไฟ 16; 22; 25:19-30 หากท่านใช้ภาพ 
ไอเซยาเขียนเกี่ยวกับการประสูติของพระคริสต์และภาพพระเยซูคริสต ์ ให้แสดงตอนน้ี 
• 2 นีไฟ 16 ประกอบด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับภาพที่มาปรากฎของไอเซยาที่ท่านเห็นพระเจ้า 

ไอเซยาบรรยายลักษณะท่ัวไปของภาพท่ีมาปรากฎไว้อย่างไร (คู 2 นีไฟ 16:1-4) ไอเซยา 
รู้สึกอย่างไรเมื่ออยู่ในที่ประทับของพระเจ้า (ดู 2 นีไฟ 16:5) 

• การท่ีเทพเอาถ่านหินลุกไหม้แตะปากของไอเซยาเป็นสัญลักษณ์บอกถึงอะไร (ดู 2 นีไฟ 
16:6-7 บาปของไอเซยาได้รับการอภัย) ไอเซยาตอบสนองอย่างไรเม่ือท่านไต้ยินสุรเสียง 
ของพระเจ้า (ดู 2 นีไฟ 16:8) ท่านเห็นการใช้ภาษาที่คล้ายคลึงกันนี้ในเรื่องราวพระคัมภีร์ 
อื่น ๆ อะไรบ้าง (ดู เอบราแฮม 3:27) เราอาจจำเป็นต้องให้การตอบสนองอย่างเดียวกัน 
ต่อพระเจ้าเมื่อใด 

• ให้สมาชิกช้ันเรียนอ่าน 2 นีไฟ 22:1-6 อธิบายว่าข้อเหล่านีประกอบด้วยคำบรรยายของ 
ไอเซยาว่าผู้คนทั้งปวงจะสรรเสริญพระผู้ช่วยให้รอดในช่วงมิลเลเนียมอย่างไร ท่าน 
ประทับใจอะไรในข้อเหล่าน้ี พระผู้ช่วยให้รอดทรงทำ "สิ่งที่ลำเลิศ" (2 นีไฟ 22:5 อะไร 
เพื่อเรา 

• เช้ือเชิญให้สมาชิกช้ันเรียนอ่าน 2 นีไฟ 25:19-30 อย่างรวดเร็วและสนทนาประจักษ์พยาน 
ของนีไฟในพระผู้ช่วยให้รอด ท่านประทับใจอะไรในประจักษ์พยานของนีไฟ เราจะ 
เป็นเหมือนนีไฟที ่ "ทำงานอย่างพากเพียร...ที่จะชักชวนลูกหลานของเรา...ให้เชื่อใน 
พระคริสต์" ได้อย่างไร (ดู 2 นีไฟ 25:23 ดู ข้อ 26 ด้วย) 

• นีไฟสอนว่า "แม้เราจะทำไต้ทุกส่ิง เป็นโดยพระคุณท่ีเรารอด" (2 นีไฟ 25:23) ข้อความ 
นี้สอนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพระคุณของพระเยซูคริสต์กับงานของเราว่าอย่างไร 
(ดู 2 นีไฟ 10:24-25 ค.พ. 20:29-31) ข้อความนี้ให้กำลังใจท่านให้ทำอย่างดีที่สุดเต็มความ 
สามารถของท่านอย่างไร 

• ให้สมาชิกช้ันเรียนอ่านออกเสียง 2 นีไฟ 25:29 ในสัปดาห์น้ีท่านจะทำอะไรเพ่ือทำตาม 



บทที่ 9 
คำแนะนำของนีไฟอย่างเต็มที่มากขึ้นในการนมัสการพระเจ้า "ด้วยฤ[ดพลังความนึกคิด 
และกำลังของท่านและทั้งจิตวิญญาณของท่าน" (ท่านอาจต้องการเชื้อเชิญให้สมาชิก 
ชั้นเรียนไตร่ตรองคำถามนี้ในใจแทนที่จะตอบออกมๅ) 

ชี้ให้เห็นว่าพระผู้ช่วยให้รอดทรงให้การเห็นชอบต่อคำสอนของไอเซยาด้วยข้อความเดียว 
นี้ว่า "แท้จริงแล้ว เราให้บัญญัติแก่เจ้า ให้เจ้าค้นหาส่ิงเหล่าน้ีอย่างพากเพียร เพราะคำของ 
ไอเซยาใหญ่ย่ิง" (3 นีไฟ 23:1) 
ให้เป็นพยานถึงความจริงท่ีสนทนาในบทเรียน เม่ือได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณ 

สรุป 

เนื้อหาต่อไปนี้ช่วยเสริมโครงร่างของบทเรียนที่ได้เสนอเ(นะไว้แล้ว ท่านอาจต้องการใช้ 
แนวคิดเหล่าน้ีหน่ึงหรือสองอย่างเพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของบทเรียน 
1. เพลงสวด 

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสนทนา 2 นีไฟ 15:26 ให้สมาชิกชั้นเรียนร้องหรืออ่านเนื้อรอง 
ของเพลง "สูงข้ึนไป ณ ยอดเขา" (เพลงสวด ที่ 4) ท่านอาจต้องการบอกกับสมาชิกชั้นเรียน 
ว่าเพลงสวดนี้เฉลิมฉลองความสำเร็จในคำพยากรณ์ของไอเซยาเกี่ยวกับการส์นฟูพระกิตติคุณ 
อย่างไร 
2. การเรืยก "ความมืดเป็นความสว่างและความสว่างเป้นความมืด'' (2 น!ฟ 15:20) 
• เรา(ปีนเหมือนชาวอิสราเอลในสมัยโบราณท่ีทำความผิดในการเรียก "ความมืดเป็นความ 

สว่างและความสว่างเป็นความมืด" ในวิธีใดบ้าง (2 นีไฟ 15:20) เราจะแน่ใจไต้อย่างไร 
ว่าเราจะรู้จักความสว่างและความมืดในรูปแบบที่แท้จริง (ดู โมโรไน 7:12-17) 

3. พระคัมภีร์มอรมอนเพิ่มความเข้าใจของเราเกี่ยวกับไอเซยาโดยวิธ!ด 
พระคัมภีร์มอรมอนเป็นเครื่องนำทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอันหนึ่งที่ช่วย!ห้เรๅเข้ๅใจงานเขียนของ 

ไอเซยา อธิบายถึงวิธีที่พระคัมภีร์มอรมอนช่วยให้เราเข้าใจไอเซยากับสมาชิกชั้นเรียน 
ดังต่อไปนี้ 
ก. พระคัมภีร์มอรมอนยกหนังสือไอเซยาบทที่ 22 ถึง 66 มาบันทึกไว้โดยอาจยกมาทั้ง 

บทหรือยกมาเป็นบางส่วน และยังประกอบด้วยคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทเหล่านั้น 
เพราะศาสดาในพระคัมภีร์มอรมอนมีชีวิตอยู่ใกล้กับวันเวลาของไอเซยา คำอธิบาย 
ของคนเหล่าน้ีจึงช่วยให้เราเข้าใจคำสอนของไอเๆ*ยา 

ข. งานเขียนของไอเซยาที่ยกมาบันทึกในพระคัมภีร์มอรมอนประกอบด้วยคำ วลี และ 
การอธิบายท่ีไม่ไต้ปรากฎอยู่ในหนังสือเล่มอ่ืน ๆ ของหนังสือไอเซยา 

ค. หนังสือไอเซยาที ่เก่าแก่ที ่สุดในโลกถูกค้นพบปะปนอยู ่กับ "ม้วนหนังสือเคดซี" 
(Dead Sea Scrolls) "ม้วนหนังสือไอเซยา" (Isaiah scroll) มีการบันทึกย้อนหลังไปถึง 
200 ปีก่อนคริสตศักราช (Bible Dictionary, "Dead Sea Scrolls," 654) อย่างไรก็ดี 
ไอเซยาบทที่อยู่ในพระคัมภีร์มอรมอนมีการบันทึกย้อนหลังไปถึงวันเวลาของนีไฟ 
ประมาณ 600 ปีก่อนคริสตศักราช การแปลพระคัมภีร์มอรมอนของโจเซฟ สมิธ 
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แนวคิดเพิ่มเติม 
ประกอบการสอน 



ทำ'ให้โลกมีหนังสืองานเขียนของไอเซยาที่บันทึกไว้ก่อนม้วนหนังสือเด1ดซี,ปร:ะ:มาณ 
400 ปี 

ง. เพราะรูปแบบในการเขียนของไอเซยา 33 บทแรกแตกต่างจาก 33 บทสุดท้าย ผู้คนมาก-
มายจึงเช่ือว่าหนังสือไอเซยาเขียนโดยคนสองคน พระคัมภีร์มอรมอนยกหนังสือไอเซยา 
มาทั้งส่วนแรกและส่วนสุดท้ายและระบุว่าไอเซขาเป็นผู้เขียนดังนั้นจึงเป็นพยานและ 
ยืนยันความจริงในงานเขียนของท่าน 



"เทะองค์ทรงเชอเชิญพวกเขา 
ทงหมดให้มาสู่พระองค์" 10 
2 นีไฟ 26-30 

จุดประสงค์ เพื่อช่วย'ให้สมาชิกชั้นเรียนเข้า,พว่าโดยทางการส์นฟูพระกิตติคุณและคํๅสอนในพระคัมภีร์-
มอรมอน พระเจ้าจะทรงทำให้ความจริงมีชัยเหนือความช่ัวร้าย 

การเตรยม อ่าน ไตร่ตรอง และสวดอ้อนวอนเก่ียวกับพระคัมภีร์ต่อไปน้ี 
ก. 2 นีไฟ 26 นีไฟพยากรณ์ถึงการปฏิบัติศาสนกิจของพระผู้ช่วยให้รอดท่ามกลางชาวนีไฟ 

นีไฟยังเห็นล่วงหน้าถึงความจองหอง อำนาจปลอม และการทำลายล้างชาวนีไฟในที่สุด 
ข. 2 นีไฟ 27 นีไฟเป็นพยานถึงการออกมาของพระคัมภีร์มอรมอนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ 

การฟืนฟูพระกิตติคุณ 
ค. 2 นีไฟ 28 นีไฟพยากรณ์ว่าซาตานจะแพร่คำสอนผิดในยุคสุดท้าย 
ง. 2 นีไฟ 29-30 นีไฟสอนถึงความสำคัญของพระคัมภีร์มอรมอนและพรซึ่งจะมาถึงผู้คน 

ที่ยอมรับหนังสือนั้น 

ข้อเสนอแนะในการ 
ดำเนินบทเรยน 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ ใช้กิจกรรมต่อไปน้ีหรือกิจกรรมของท่านเองเพ่ือเร่ิมบทเรียนตามความเหมาะสม 

อ่านคำกล่าวของเอ็ลเดอร0จน อาร์ คุกต่อไปนี้ 
"ฤดูร้อน ,ปีที่แล้วขณะขับรถไปบนถนนไฮเวย์ที่ทอดยาวผ่านทะเลทรๅยซึ่งไม่ค่อยมีผู้คน 
สัญจรไปมามากนัก สิ่งที่เรามองเห็นอยู่เบื้องหน้าคือนํ้ๅที่ท่วมเต็มถนนไปหมด ลูก ๆ ข อ ง 

ข้าพเจ้ายอมพนันด้วยเงินฝากในบัญชีทงหมดเพื่อยืนยันถึงความจริงนั้น แต่ในเวลาไม่ถึง 
สุองสามนาทีเราก็มาถึงชุดนั้นและมองไม,เห็นนํ้ๅแมเพียงหยดเดียว ช่างเป็นภาพลวงตา 
ที่เหลือเชื่อจริง ๆ 
"สิ่งต่าง ๆ มากมายในชีวิตนี้ที่ดูเหมือนจะเป็นได้เพียงทางเดียวและในทันใดนั้นก็กกับหน้ๅ 
เป็นหลัง....ซาตานทำงานตามวิธีนั้น เขาเป็นนายของภาพลวงตา เขาสร้างภาพลวงตาเพื่อ 
พยายามหักเห บั่นทอน และเบี่ยงเบนอำนาจและความเอาใจใส่ของสิทธิชนยุคสุดท้ายไปจาก 

ความจริงท่ีบริสุทธิของพระผู้เป็นเจ้า" (in Conference Report, Apr. 1982, 35-36; or Ensign, 
May 1982, 25) 
• ภาพลวงตาคืออะไร (บางส่ิงท่ีหลอกลวงหรือนำไปผิดทาง) ภาพลวงตาบางอย่างท่ีซาตาน 

ใช้เพือนำผู้คนออกนอกทางคืออะไร เราจะแยกแยะระหว่างภาพลวงตาเหล่าน้ีกับความจริง 
ได้อย่างไร 
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อธิบายว่าบทต่าง ๆ ที่จะสนทนาในบทเรียนนี้ประกอบด้วยคำพยากรณ์อันทรงพลังเกี่ยวกับ 
ยุคสุดทาย นีไฟพยากรณ์ถึงผ้คนที่จะถูกซาตานหลอกและตกไปจากความจริง อย่างไร 
ก็ดีท่านยังเห็นล่วงหนาถึงการส์นฟูพระกิตติคุณและพรที่จะให้แก่คนชอบธรรม บทเรียนนี้ 
สนทนาถึงคำพยากรณ์เหล่านี ้และช่วยให้เราเข้าใจวิธีหลีกเลี ่ยงไม่ให้ถูกหลอกโดยการ 
โกหกของซาตานและให้ยังคงซื่อสัตย์ต่อความจริง 

เลือกข้อความพระคัมภีร์ คำถาม และเนื้อหาบทเรียนอื่น ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของ 
สมาชิกชั้นเรียนไต้ดีที่ฤ[ดร่วมกับการสวดอ้อนวอน สนทนาว่าจะประยุกต์ไชข้อพระคัมภีร์ 
ที่เสือกกับชีวิตประจำวันอย่างไร กระตุ้นสมาชิกชั้นเรียนให้แบ่งปีนประสบการณ์ที่เหมาะสม 
ซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมในพระคัมภีร์ 
1. นึไฟพยากรณ์ถึงการปฎิป๋ตศาสนกิจของพระผู้ช่วยให้รอดท่ามกลางชาวนีไฟ 

สนทนา 2 นีไฟ 26 เชื้อเชิญสมาชิกชั้นเรียนให้อ่านออกเสียงข้อพระคัมภีร์ที ่เสือกไว้ 
อธิบายว่านีไฟเห็นล่วงหนาว่าก่อนที่พระผู้ช่วยให้รอดจะเสด็จเยือนชาวนีไฟ จะมี "สงคราม -
ใหญ่และการขัดแย้ง" ในหลายชั่วอายุคน (2 นีไฟ 26:1-2) ท่านพยากรณ์ว่าระหว่างช่วงเวลา 
แห่งการสิ้นพระชนม์ของพระคริสต์และการปฏิบัติศาสนกิจของพระองค์ท่ามกลางชาวนีไฟ 
ความชั่วร้ายจะถูกทำลาย (2 นีไฟ 26:3-7) 
• นีไฟบรรยายถึงผู้คนที่จะไต้รับการไว้ชีวิตในการเสด็จมาของพระผู้ช่วยให้รอดว่าอย่างไร 

(ดู 2 นีไฟ 26:8) ทำไมคุณสมบัติเดียวกันเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับเราในปีจจุบัน ชาวนีไฟ 
ที่ชอบธรรมและลูกหลานของเขาไต้รับพรอย่างไร (ดู 2 นีไฟ 26:9) 

• นีไฟพยากรณ์ว่าหลังจากสันติและความชอบธรรมผ่านไปสี่ชั่วอายุ ผู้คนจะเผชิญกับ 
"ความพินาศอันรวดเร็ว" (2นไฟ 26:10) ความพินาศมีสาเหตุมาจากอะไร (2 นไฟ 26:10-
11) ทำไมความจองหองจึงเป็นบาปที่ร้ายแรงเช่นนั้น เราจะทำอะไรในชีวิตของเราเพื่อ 
รักษาพระวิญญาณของพระเจ้าให้สถิตอยู่กับเรา 

• นีไฟบรรยายวิธีที่ซาตานนำผู้คนไปสู่ความพินาศว่าอย่างไร (ดู 2 นีไฟ 26:22 ท่านอาจ 
ต้องการอธิบายว่าเชือกป่านทำจากเสันใยที่บางและเบา ซาตานใช "เชือกป่าน" ก่อน 
ที่จะมัดผู้คนด้วย "เชือกอันแข็งแรง" ในวิธีใดบ้าง 

• นีไฟบรรยายวิธีที่พระผู้ช่วยให้รอดนำผู้คนไปสู่ความรอดว่าอย่างไร (ดู 2 นีไฟ 26:23-27, 
33) เราจะช่วยคนอื่นให้ "รับส่วนความรอดจากพระองค์" ไต้อย่างไร (2 นีไฟ 26:24) 

• นีไฟตักเตือนให้ต่อต้านอำนาจปลอม อำนาจปลอมคืออะไร (ดู 2 นีไฟ 26:29 แอลมา 
1:16) ตัวอย่างของอำนาจปลอมที่ประจักษ์ชัดในโลกทุกวันนี้มีอะไรบ้าง เราจะต,อต้าน 
สภาวะเหล่านี้ไต้อย่างไร (ดู 2 นีไฟ 26:30-31; 3 นีไฟ 18:24 โมโรไน 7:45-47) 

2. นใฟเปีนพยานถึงการออกมาของพระคัมภีร์มอรมอน 

อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้จาก 2 น!ฟ 27 
• บทที่ 27 ประกอบด้วยคำพยากรณ์มากขึ้นเกี่ยวกับยุคสุดท้าย เหตุการณ์ใดที่บรรยายไว้ 

ใน 2 นีไฟ 27 ได้สำเร็จแล้วในสมัยการประทานนี้ (ให้สมาชิกชั้นเรียนทบทวน 2 นีไฟ 
27:6-35 สักสองสามนาที ท่านอาจต้องการแบ่งชั้นเรียนออกเป็นกลุ่มและให้แต่ละกลุ่ม 
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ประยุกต์ใช้พระคัมภีร์ 
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มุ่งเน้นข้อต่าง ๆ ที่แตกต่างกันจากข้อความนั้น สรุปคำตอบของเขาบนกระดาน คำตอบ 
บางประการเป็นดังรายการด้านล่าง ซึ่งประกอบด้วยคำถามเพื่อการสนทนาที่กระตุ้นการ 
มีส่วนร่วม) 
ก. หนังสือโบราณจะถูกมอบให้ชายคนหน่ึงเพ่ือการแปล (2 นีไฟ 27:9) หนังสือเล่มน้ี 

คึออะไร (ดู 2 นีไฟ 27:6) พระเจ้าทรงให้เหตุผลว่าอะไรในการเลือกชายหนุ่มท่ีไม่มี 
การศึกษาให้แปลพระคัมภีร์มอรมอน (ดู 2 นีไฟ 27:19-23) 

ข. ข้อความบางส่วนของหนังสือนั้นจะถูกแสดงแก่คนมีการศึกษา ผู้จะขอดูหนังสือนั้น 
(2 นีไฟ 27:15) มีการพยากรณ์ถึงเหตุการณ์ใดในข้อเหล่านี้ (ดู โจเซฟ สมิธ-ประวัติ 
1:63-65) ทำไมคนมีการศึกษาจึงต้องการดูหนังสือนั้น (ดู 2 นีไฟ 27:16) พระคัมภีร์ 
มอรมอนถูกผนึกไว้จากคนเหล่าน้ันท่ีแสวงหาเกียรติยศของโลกในวิธีใดบ้าง 

ค. พยานหลายคนจะแสดงประจักษ์พยานถึงความจริงของพระคัมภีร์มอรมอน (2 นีไฟ 
27:12-14) ทำไมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่พยานจะเห็นแผ่นจารึก (ดู อีเธอร์5:2-4 ดู 2 โครินธ์ 
13:1 ด้วย) 

ง. พลังของพระคัมภีร์มอรมอนจะถูกแสดงให้ประจักษ์ในชีวิตของผู้คน (2 นีไฟ 27: 
26, 29-30, 35) ท่านเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตของท่านหรือชีวิตของคนอื่น 
จากพลังของพระคัมภีร์มอรมอน 

3. นึไฟพยากรณ์ว่าซาตานจะแพรคาสอนผิดในยุคลุ[ดท้าย 

อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้จาก 2 นีไฟ 28 
• นีไฟพยากรณ์ว่าในยุคสุดท้ายผู้คนจะปฏิเสธอำนาจของพระผู้เป็นเจ้าและสอนคำสอน 

ผิด ไร้ประโยชน์ และโง่เขลา (2 นีไฟ 28:3-9 ดู 2 นีไฟ 26:20-21 ด้วย) สภาพน้ีมีอยู่แล้ว 
ในวันเวลาของโจเซฟ สมิธอย่างไร (ดู โจเซฟ สมิธ-ประวัติ 1:5-6, 19, 21) มันมีอยู่แล้ว 
ในวันเวลาของเราอย่างไร 

• นีไฟบรรยายถึงคำสอนผิดซึ่งผู้คนใช้เพื่อแก้ต่างการทำบาปว่าอย่างไร (ดู 2 นีไฟ 28: 
7-9) เทุตผลบางประการที่ผู้คนใช้ในทุกวันนี้เพื่อแก้ต่างบาปมีอะไรบ้าง อันตรายของ 
การไม่กังวลเร่ือง "การทำบาปเล็กน้อย" คืออะไร (2 นีไฟ 28:8) 

• นีไฟยังเห็นล่วงหน้าว่าผู้คนในยุคฤ[ดท้ายจะเต็มไปด้วยความจองหอง (2 นีไฟ 28:12-15) 
อะไรเป็นผลในท่ีสุดจากความจองหองของชาวนีไฟ (ดู 2 นีไฟ 26:10-11) ความจองหอง 
เป็นส่ิงท่ีทำให้ความเติบโตทางวิญญาณของเราสะดุดอย่างไร เราจะเอาชนะความจองหอง 
ได้อย่างไร 

• นีไฟสอนว่าความจองหองจะนำคนมากมายไปสู่การ "ขโมยคนจน" (2 นีไฟ 28:13) 
ความปรารถนา "เสือผ้าอันสวยงาม" หรือความฟุมพืเอยอื่น ๆ เป็นเหตุให้เราละเลย 
คนจนอย่างไร เราจะช่วยคนเหล่านั้นที่ด้อยโอกาสทั้งทางกายภาพและวิญญาณภาพ 
ได้ในวิธีใดบ้าง 

• ตามการบันทึกของนีไฟ ผู้คนมากมายมีปฎิกิริยาอย่างไรต่อพระคำของพระเจ้าในยุค 
สุดท้าย (ดู 2 นีไฟ 28:20, 28) ทำไมบ่อยครั้งคำของพระผู้เป็นเจ้าจึง "ย่ัวยุผู้คนมากมาย 
ให้โกรธส่ิงดี" 

• นีไฟพยากรณ์ว่าซาตานจะทำให้ผู้คนสงบและ "กล่อมพวกนั้นไปในความมั่นคงที่เป็น 



ตัณหา" (2 นีไฟ 28:21) ความม่ันคงท่ีเป็นตัณหาคืออะไร (คำ-ว่า ตัณหา หมายถึงเน้ือหนัง 
การมีความมั่นคงในตัณหาคือการเสาะหาความมั่นคงที่เป็นความปรารถนาทางเนื้อหนัง 
หรือการวางใจในส่ิงของหรือแนวคิดของโลก) ความพึงพอใจในความม่ันคงท่ีเป็นตัณหา 
กันเราจากการกลับใจได้อย่างไร วลีว่า "นำเขาลงสู่นรกอย่างระมัดระวัง" (2 นีไฟ 28:21) 
บอกถึงกลเม็ดของซาตานว่าอย่างไร 

เอ็ณดอร์เจมส์อี. เฟาสท์แบ่งปีนเร่ืองเปรียบเทียบต่อไปนี "โธมัสอาร ์ โรแวน...กล่าวว่า 
'ครั้งหนึ่งมัลคอลม มักเจอริดจ์นักประพันธ์และนักวิจารณ์ได้เล่าเรื่องกบจำนวนหนึ่งที่ 
ถูกฆ่า ด้วยการต้มทั้งเป็นในหม้อด้มใบใหญ่โดยมิได้ขัดขืน ทำไมพวกมันจึงไม่ขัดขืน 
ก็เพราะว่า เม่ือพวกมันลูกจับใส่ในหม้อใบน้ัน อุณหภูมิในนำยังอยู่ในระดับที่พอเหมาะ 
จากน้ันอุณหภูมิ ก็ค่อย ๆ เพ่ิมข้ึนทีละนิด....แต่นำก็ยังคงอุ่น ๆ อยู่ การเปล่ียนแปลงเกิดขน 
ทีละนิด จนแทบจะไม่รู้สึก ดังนั้นเจ้ากบจึงเริ่มผ่อนคลายในสภาพแวดล้อมใหม่ของมัน 
จนกระทั่ง มันสายเกินไป ประเด็นที่มิสเตอร์มักเจอริดจ์ชี้ให้เห็นไม่ได้เกี่ยวกับกบแต่ 
เก่ียวกับตัวเรา และวิธีท่ีเราจะยอมรับความช่ัวร้ายไปเร่ือย ๆ ตราบท่ีมันไม่ได้ทำให้เราต่ืน 
ตระหนกซ่ึง จะผลักเราโดยไม่ทันต้ังตัว เราก็มีแนวโน้มท่ีจะยอมรับบางส่ิงท่ีผิดศีลธรรม 
หากมันเป็น เพียงความผิดที่มากกว่าสิ่งที่เราได้ยอมรับไว้แล้วเพียงเล็กน้อย"' (National 
Press Club Forum) 
หลังจากแบ่งปีนเรื่องเปรียบเทียบนี้ เอ็ลเดอร์เฟาสท์กล่าวว่า "กระบวนการที่เกิดขึนที 
ละนิดน้ีได้รับการบอกล่วงหน้าโดยศาสดาในสมัยโบราณ" (in Conference Report, Apr. 
1989, 40; or Ensign, May 1989, 32) 

• นีไฟบรรยายวิธีที่ซาตานจะ "ยกยอ" บางคนว่าอย่างไร (ดู 2 นีไฟ 28:22) ท่านคิดว่า 
ทำไมซาตานจึงต้องการให้เราเชื่อว่าไม่มีความชั่วร้ายและไม่มีนรก การศึกษาพระคัมภีร-
มอรมอนช่วยให้เราเป็นคนตื่นตัวทางวิญญาณและหลีกเลี่ยงที่จะกลายเป็นคน "ไม่ทุกข์ 
ร้อนในไซอัน" ได้อย่างไร (2 นีไฟ 28:24) 
ประธานเอสรา แทฟท์ เบนสันกล่าวว่า "พระคัมภีร์มอรมอนเปีดโปงศัตรูของพระคริสต์ 
ทำให้คำสอนที่ผิดจำนนและกำจัดการขัดแย้ง (ดู 2 นีไฟ 3:12) เสริมกำลังผู้ติดตามท่ีถ่อม 
ตนของพระคริสต์ในการต่อตุ้านแผนและกลยูทธอันชั่วร้าย และคำสอนของมารในวัน 
เวลาของเรา รูปแบบการละทิ้งความเชื่อในพระคัมภีร์มอรมอนคล้ายคลึงกับรูปแบบที่เรา 
ประสบในทุกวันน้ี พระผู้เป็นเจ้าด้วยพระปรีชาญาณอันไม่มีขีดจำกัดของพระองค์ได้ทรง 
ปรับพระคัมภีร์มอรมอนเพื่อที่เราจะมองเห็นสิ่งผิดและรู้วิธีต่อสักับการศึกษา การเมือง 
ศาสนา และคำสอนแห่งปรัชญาเท็จในวันเวลาของเรา" (in Conference Report, Apr. 1975, 
94-95; or Ensign, May 1975, 64) 

4. นีไฟสอนถึงความสำคัญของพระคัมภีร์มอรมอน 

อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เสือกไว้จาก 2 นีไฟ 29-30 
• ทำไมบางคนในยูคฤ[ดท้ายจึงปฏิเสธพระคัมภีร์มอรมอน (ดู 2 นีไฟ 29:3 ดู 2 นีไฟ 28:29 

ด้วย) ทำไมเราจึงควรศึกษาพระคัมภีร์มอรมอนเพิ่มเติมจากพระคัมภีร์ไบเบิล (ดู 2 นีไฟ 
29:4-14 ดู 2 นีไฟ 28:30 ด้วย) 

• นีไฟพยากรณ์ว่าพระคัมภีร์มอรมอนจะประสบความสำเร็จในการนำคนต่างชาติ (2 นีไฟ 
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30:3) ลูกหลาน1ของลีไฮ (2 นีไฟ 30:3-6) และชาวยิว (2 นีไฟ 30:7) มาสู่ความเช่ือใน 
พระเยซูคริสต์ในฐานะที่ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด คำพยากรณ์เหล่านี้กำลังเริ่มเป็นจริง 
อย่างไร 

สรุป 

แนวคิดเพิ่มเติม 
ประกอบการสอน 

อธิบายว่าโดยทางการศึกษาพระคัมภีร์มอรมอนและดำรงชีวิตตามพระกิตติคุณ เราจะได้รับ 
พลังในการหลีกเลี่ยงภาพลวงตาแห่งการหลอกลวงของซาตานและจะได้รับการนำทางเบื่อ 
เราพยายามคงอยู่ในทางตรงและแคบ ท้าทายสมาชิกชั้นเรียนให้ศึกษาพระคัมภีร์มอรมอน 
เป็นส่วนตัวและกับครอบครัวเพ่ือพวกเขาจะได้รับพรท่ีพระเจ้าทรงสัญญาไว้กับคนชอบธรรม 

ให้เป็นพยานถึงความจริงท่ีสนทนาในบทเรียน เม่ือได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณ 

เนื้อหาต่อไปนี้ช่วยเสริมโครงร่างของบทเรียนที่ได้เสนอแนะไว้แล้ว ท่านอาจต้องการใช้ 
แนวคิดเหล่าน้ีหน่ึงหรือสองอย่างเพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของบทเรียน 
1. "การแบ่งแยกอย่างใหญ่หลวงในบรรดาผู้คน" (2 นีไฟ 30:10) 
• นีไฟพยากรณ์ว่าก่อนยุคมิลเลเนียม พระเจ้าจะทรง "ทำให้เกิดการแบ่งแยกอย่างใหญ่-

หลวงในบรรดาผู้คน" (2 นีไฟ 30:10) นีไฟบรรยายถึงการแบ่งแยกนั้นว่าอย่างไร (ดู 2 
นีไฟ 30:10) พรบางประการที่คนชอบธรรมจะชื่นชมในยุคมิลเลเนียมคืออะไร (ดู 2 
นีไฟ 30:12-18) 

2. กิจกรรมเยาวชน 
แสดงภาพลวงตาสามภาพในหนานี ้ (5^4) กับสมาชิกชั้นเรียน (หากเป็นไปได้ท่าน 
อาจต้องการทำสำเนาภาพลวงตาและแจกจ่ายให้กับสมาชิกชั้นเรียนแต่ละคน) สนทนา 
คำถามด้านล่างภาพกับสมาชิกชั้นเรียน (ในภาพ 1 เสน ก และเสันข มีความยาวเท่ากัน ในภาพ 
2 และ 3 ซี่อันกลางไม่ได้แตะซี่อันอื่น ๆ อีกสองอัน) หลังจากใช้เวลาสักสองสามนาที 
พูดคุยเกี่ยวกับภาพลวงตานี ้ ให้ถามคำถามต่อไปน้ี 

• รูปภาพเหล่านี้ลวงตาอย่างไร ภาพลวงตาบางอย่างที่ซาตานใช้เพื่อหลอกเรามีอะไรบ้าง 
เราจะทำอะไรได้บ้างเพ่ือจะเห็น หรือเข้าใจความจริง 

53 



54 



ข้อเสนอแนะในการ 
ดำเนินบทเรยน 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

ใช้กิจกรรมต่อไปน้ีหรือกิจกรรมของท่านเองเพ่ือเร่ิมบทเรียนตามความเหมาะสม 
ให้สมาชิกชั้นเรียนบรรยายถึงงานเลี้ยง จะมีอาหารประเภทใดบ้างวางอยู่บนโต๊ะอาหาร 
งานเล้ียงแตกต่างกับม้ือปกติอย่างไร หลังจากสนทนาเร่ืองน้ีสักครู่หน่ึง ให้สมาชิกชนเรียน 
อ่าน 2 นีไฟ 32:3 โดยเร่ิมอ่านท่ี "ดังน้ันข้าพเจ้ากล่าวกับท่านว่า" บอกสมาชิกช้ันเรียนว่า 
พระเจ้าทรงเชิญเรามายังงานเลี้ยง ในงานน้ันเราจะได้รับชีวิตนิรันดร0' บทเรียนน้ีสนทนา 
คำสอนของนีไฟเกี่ยวกับวิธีการดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระคริสต์และบำรุงเลียงอยู่ด้วย 
คำของพระคริสต์ 

นีไฟเป็นหนึ่งในบุตรชายที่กล้าหาญที่ชุดคนหนึ่งในบรรดาบุตรชายทังหมดของพระผู้เป็นเจ้า 
แม้ว่าท่านต้องประสบกับการแก่งแย่ง สงคราม และการทดสอบอ่ืน ๆ ในครอบครัว ท่านยังรัก 
พระเจ้าด้วยฤ[ดใจของท่าน ท่านเต็มไปด้วยศรัทธา ความรู้สึกอันแรงกล้า และความซ่ือสัตย์ 
และไม่เคยหวั่นไหวในความเชื่อของตัวเอง ขณะที่ท่านศึกษาบทที่ได้รับมอบหมาย 
จำไว้ว่าถอยคำเหล่านี้อยู่ในคำพูดตอนท้ายของนีไฟ 
1. นีไฟสอนคำสอนของพระคริสต์ 

อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้จาก 2 นีไฟ 31:1-18 ชี้ให้เห็นว่านีไฟเริ่ม 

การสนทนาและการ 
ประยุกต์ใช้พระคัมภีร์ 

11 "มุ่งหน้าด้วยความม่ันคง 
ในพระคริสต์" 
2 ป็ไฟ31-33 

ชุดประสงคึ๋ 

การเตรึยม 

เพื่อช่วยให้สมาชิกชั้นเรียนเข้าใจคำสอนของพระคริสต์และมีความปรารถนาเพิ่มขึ้นที่จะมุ่ง 
หนาบำรุงเลียงอยู่ด้วยคำของพระคริสต์ 

1. อ่าน ไตร่ตรอง และสวดอ้อนวอนเก่ียวกับพระคัมภีร์ต่อไปน้ี 
ก. 2 นีไฟ 31:1-18 นีไฟสอนคำสอนของพระคริสต ์ ท่านสอนว่าพระเยซูทรงรับบัพติค-

มาเพ่ือ "ให้ความชอบธรรมท้ังหมดสัมฤทธิ" และว่าเราต้องรับบัพติศมาและทำตาม 
พระองค์ ท่านยังสอนเกี่ยวกับพรและอำนาจของพระวิญญาณบริชุทธิ 

ข. 2 นีไฟ 31:19-21 นีไฟสอนว่าเราต้องมุ่งหน้าและอดทนจนถึงที่ชุด 
ค. 2 นีไฟ 32 นีไฟพูดถึงความสำคัญของการบำรุงเลียงอยู่ด้วยคำของพระคริสต์และ 

สวดอ้อนวอนเสมอ 
ง. 2นีไฟ 33 นีไฟประกาศว่าผู้คนจะเชื่อคำของท่านหากเขาเชื่อในพระคริสต ์ ท่านเตือน 

ว่าเราจะถูกตัดสินตามการยอมรับและการปฏิเสธคำของท่าน 
2. การอ่านเพ่ิมเติม: โมโรไน 7:13-17 คำสอนและพันธสัญญา 20:37, 71-74 



งานเขียนสุดท้ายของท่านโดยกล่าวว่าท่านจะ "พูดเกี่ยวกับคำสอนของพระคริสต์" (2 นีไฟ 
31:2) ให้สมาชิกชนเรียนไตร่ตรองวลีน้ีและความหมายของมันขณะท่ีพวกเขาสนทนา บทท่ี 31 
อธิบายว่า ท่านจะถามถึงความคิดของเขาเกี่ยวกับ "คำสอนของพระคริสต์" ภายหลังในช่วง 
บทเรียน 
• นีไฟเริ่มต้นโดยการเตือนผู้คนว่าท่านไค้พูดเกี่ยวกับการบัพติศมาของพระคริสต์แล้ว 

ก่อนหน้านี้ (2 นีไฟ 31:4) ทำไมพระเยชุจึงรับบัพติศมา (ดู 2 นีไฟ 31:5) จากการท่ี 
ทรงรับบัพติศมา พระองค์ทรง "ทำให้ความชอบธรรมท้ังหมดสัมฤทธิ" ได้อย่างไร (ดู 2 
นีไฟ 31:6-7 ท่านอาจต้องการชี้ให้เห็นว่าประธานโจเซฟ เอฟ. สมิธ กล่าวว่าการทำให้ 
ความชอบธรรมท้ังหมดสัมฤทธิคือการทำให้ "กฎทั้งหมดสำเร็จ" [in Conference Report, 
Apr. 1912,9]) 

• ตามที่บันทึกไว้ใน 2 นีไฟ 31:9 มีเหตุผลอื่นใดอีกบ้างที่พระเยซูทรงรับบัพติศมา 
ทำไมเราจึงจำเป็นต้องรับบัพติศมา (ให้สมาชิกชั้นเรียนอ่าน 2 นีไฟ 31:13,17 และคำสอน 
และพันธสัญญา 20:37, 71-74 เพื่อหาคำตอบสำหรับคำถามนี ้ สรุปคำตอบของเขาบน 
กระดาน คำตอบบางประการมีดังรายการต้านล่าง) 
ก. เพ่ือได้รับของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ (2 นีไฟ 31:13) 
ข. เพ่ือได้รับการปลดบาป (2 นีไฟ 31:17) 
ค. เพ่ือเข้าสู่ประตูท่ีนำไปสู่ทางแห่งชีวิตนิรันดร (2 นีไฟ 31:17) 
ง. เพ่ือได้รับสมาชิกภาพในศาสนาจักรของพระเจ้า (ค.พ. 20:37, 71-74) 

• นีไฟตักเตือนผู้คนของท่านให้ "ตามพระบุตรด้วยความตังใจเต็มท่ี โดยไม่ทำการหน้าซ่ือ 
ใจคด และการหลอกลวงต่อพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้า" (2 นีไฟ 31:13) ท่านคิดว่าการทำ 
โดยปราศจากการหน้าซ่ือใจคดและการหลอกลวงต่อพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้าหมายความ 
ว่าอะไร การตามพระบุตร "ด้วยความต้ังใจเต็มท่ี" ช่วยเราให้หลีกเลี่ยงความหน้าซื่อใจคด 
และการหลอกลวงได้อย่างไร 

• เราจะได้รับของประทานอะไรเมื่อเราแสดงความเต็มใจในการ "ตาม...พระผู้ช่วยให้ 
รอด...ลงไปในนา" โดยทางบัพติศมา (2 นีไฟ 31:13) นีไฟบรรยายถึงวิธีที่ผู้คนจะพูด 
หลังจากรับบัพติศมาและรับของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิวาอย่างไร (ดู 2 นีไฟ 
31:13) การ"พูดได้ด้วยลินของเทพ', หมายความว่าอะไร (ดู2นีไฟ 32:2-3 หมายความว่า 
พูดพระคำของพระคริสต์โดยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ) เราอาจได้รับพรให้พูด 
ด้วย "ลิ้นของเทพ" ในสถานการณ์ใดบ้าง (คำตอบอาจรวมถึงเมื่อเราสอนและแสดง 
ประจักษ์พยานแก่เพื่อนและครอบครัว ระหว่างที่พูดในศาสนาจักรหรือเมื่อเราสวด-
อ้อนวอน) 

• นีไฟยังสอนว่าหลังจากบัพติศมาเราได้รับการปลดบาป "โดยไฟและโดยพระวิญญาณ 
บริสุทธิ" (2 นีไฟ 31:17) ท่านคิดว่าทำไมนีไฟจึงใช้คำว่า"ไฟ"ในการบรรยายถึงกระ-
บวนการนี ้ (จากการท่ีไฟชำระให้บริฤ(ทธและสะอาด พระวิญญาณบริสุทธิก็จะชำระ 
คนท่ีกลับใจอย่างแท้จริงและรับบัพติศมาให้สะอาดจากบาปเช่นเดียวกัน) 

• นีไฟสอนว่าพระวิญญาณบริสุทธ "เป็นพยานถึงพระบิดาและพระบุตร" (2 นีไฟ 31:18) 
ทำไมจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเราที่จะได้รับประจักษ์พยานถึงพระบิดาและพระ-
บุดรโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ 
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• พยานจากพระวิญญาณบริสุทธิมาสู่เราได้โดยวิธีใดบ้าง (ดู ค.พ. 8:2 และข้อความท่ียกมา 
ต่อไปนี้) ทำไมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะเข้าใจวิธีที่พระวิญญาณบริสุทธิพูดกับเรา (ดู 2 นีไฟ 
32:5) 

ประธานบอยด์เค. แพคเกอร์สอนว่า "พระวิญญาณบริสุทธิตรัสด้วยสุรเสียงที่ท่านจะรู้สึก 
มากกว่าท่ีท่านจะได้ยิน ซึ่งอธิบายได้ว่าเป็นสุรเสียง 'เบาเรียบ"' (ด ู เลียโฮนา, คุมภาพันธ์ 
1995, "การเปีดเผยส่วนบุคคล: ของประทาน การทดลองและพันธสัญญา," บอยด์ เค. 
แพคเกอร์, ย่อหน้าที่ 24, หน้า 52) 

หมายเหตุ: หลายครั้งที่สมาชิกของศาสนาจักรรู้สึกถึงอิทธิพลของพระวิญญาณแต่ไม่ได้ 
ตระหนักว่าความรู้สึกที่เขาประสบนั้นมาจากพระวิญญาณบริสุทธ ิ ในบางโอกาสของปีนี 
เมื่อท่านรู้สึกถึงอิทธิพลของพระวิญญาณบริสุทธิระหว่างบทเรียน ท่านอาจต้องการหยูค 
และแบ่ง!]นความรู้สึกของท่านกับสมาชิกชั้นเรียน โดยอธิบายว่าพวกเขาอาจไม่ได้รู้สึก 
ถึงอิทธิพลของพระวิญญาณในวิธีเดียวกับที่ท่านรู้สึก แต่อิทธิพลของพระวิญญาณบริสุทธ 
นำมาซึ่งสันติและความสุข 
2. นีไฟสอนว่าเราต้องมุ'งหน้าและอดทนจนถึงที่ลุ[ด 
อ่านและสนทนา 2 นีไฟ 31:19-21 อธิบายกับสมาชิกช้ันเรียนว่านีไฟสอนว่าบัพติศมาเป็นประตู 
เข้าสู่ทางตรงและแคบท่ีไปสู่ชีวิตนิรันดร ท่านยังสอนว่าการเดินในทางนี้หมายความว่าอะไร 
• นีไฟถามคำถามอะไรใน 2นีไฟ 31:19 คำตอบสำหรับคำถามนี้คืออะไร (ดู 2นใฟ 31:19-

20) ท่านคิดว่า "การบุ่งหน้า" หมายความว่าอะไร (การเคล่ือนไปข้างหน้าด้วยความแน่วแน่ 
โดยไม่คำนึงถึงความทุกข์ยากหรือสิ่งที่ทำให้วอกแวก) อะไรเป็นบางสิ่งที่ทำให้เรา 
วอกแวกจากการบุ่งหน้า ทำไมการบุ่งหน้าจึงเป็นส่วนที่สำคัญของการอดทนจนถึงที่สุด 

• การมี "ความมั่นคงในพระคริสต์" หมายความว่าอะไร (2 นีไฟ 31:20) การทำตาม 
พระคริสต์ช่วยให้เรามี "ความสว่างอย่างบริบูรณ์ของความหวัง" ได้อย่างไร เราจะช่วย 
ซึ่งกันและกันด้วยความพยายามของเราในการบุ่งหน้าได้ในวิธีใดบ้าง เราทำอะไรได้บ้าง 
เพ่ือช่วยสมาชิกใหม่ของศาสนาจักรขณะท่ีพวกเขาเร่ิมการเดินทางไปตามทางน้ัน 

ประธานกอร์คอน ปี. ฮิงค์ลีย์สอนว่า "จากจำนวนผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสที่เพิ่มขึนเรื่อย ๆ 
เราต้องพยายามทุกวิถีทางท่ีจะช่วยเขาให้พบหนทางของตนเอง เขาต้องการความช่วยเหลือ 
3 อย่างคือ เพ่ือน ความรับผิดชอบ และการบำรุงเล้ียง 'ด้วยคำอันประเสริฐของพระผู้เป็น-
เจ้า, (โมโรไน 6:4) เรามีหน้าท่ีจัดหา 3 สิ่งนี้ให้เขา" (ดู เลียโฮนา, กรกฎาคม 1997, "ผู้เปล่ียน-
ใจเล่ือมใสและคนหนุ่ม," กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์, ย่อหน้าที ่5, หน้า 57) 

• เมื่อยึดตามคำสอนของนีไฟใน 2 นีไฟ 31 เราจะให้คำจำกัดความของ "คำสอนของ 
พระคริสต์" ว่าอย่างไร (ดู 2 นีไฟ 31:13, 15 ดู 3 นีไฟ 11:31-40 ด้วย คำตอบควรรวมถึง 
การเช่ือในพระคริสต์ การกลับใจ การรับบัพติศมา การรับของประทานแห่งพระวิญญาณ 
บริสุทธและการอดทนจนถึงท่ีสุด) 

3. นไฟพูดถึงควใมสำคัญของการนำ^งเลี้ยงอยู่ด้วยคำของพระคริสต์ 

อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้จาก 2 นีไฟ 32 
• ใน 2 นีไฟ 32 นีไฟให้คำสั่งสอนเพิ่มเดิมเกี่ยวกับสิ่งที่เราต้องทำหลังจากเข้าสู่ทางที่ 

57 



นำ'ไปสูชีวิตนิรันดุร์ (2 นีไฟ 32:1-3) ในข้อสามมีการให้คำส่ังสอนใดโดยเฉพาะ เรามี 
แหล่งช่วยอะไรเพ่ือจะได้รับพระคำของพระคริสต์ 

• ท่านคิดว่ามันหมายความว่าอะไรในการบำรุงเลี้ยงด้วยคำเหล่ๅนี้ (ดู ข้อความที่ยกมา 
ด้านล่าง) การ "บำรุงเลี้ยง,'แตกต่างจากการอ่านหรือแม้แต่การศึกษาอย่างไร เราจะช่วย 
ผู้อื่นให้บำรุงเลี้ยงได้อย่างไร 
เอ็ลเดอร์นีล เอ, แม็กซ์เวลล์กล่าวว่า "เราจำเป็นด้องบำรุงเล้ียงอยู่ด้วยคำของพระคริสต์ใน 
พระคัมภีร์และด้วยคำเหล่าน้ันท่ีมาถึงเราโดยศาสดาท่ีมีชีวิต การเพียงแต่แทะเล็มทีละนิด 
ในบางโอกาสน้ันไม่เพียงพอ (ดู 2 นีไฟ 31:20 และ 32:3) การบำรุงเล้ียงหมายถึงการรับ 
ส่วน ด้วยความกระหายยิ่งด้วยความยินดี และเอร็ดอร่อย ไม่ใช่รับประทานจำนวนมากเพียง 
นานๆครั้งโดยไม่คิดที่จะหิวอีก แต่รับส่วนด้วยความกตัญญ รับประทานด้วยความยินดี 
ในมื้อที่พิเศษชุดซึ่งเตรียมไว้ด้วยความรักและความละเอียดละออ...มานานนับศตวรรษ" 
(Wherefore Ye Must Press Forward [1977], 28) 

• นีไฟให้คำสัญญาอะไรเกี่ยวกับคำของพระคริสต ์ (ดู 2 นีไฟ 32:3) ท่านพบว่าสิ่งนี้เป็น 
จริงอย่างไร 

• นีไฟสอนว่าพระวิญญาณสอน หรือกระตุ้นคนให้สวดอ้อนวอน (2 นีไฟ 32:8) ทำไมจึง 
เป็นส่ิงสำคัญท่ีเราต้องสวดอ้อนวอนก่อนท่ีเราจะกระทำ "ส่ิงใดถวายพระเจา" (2 นีไฟ 32:9) 
ท่านได้รับพรขณะที่ท่านทำตามคำแนะนำนี้อย่างไร 

4. นึไฟประกาศว่าผู้คนจะเชื่อคำของท่านหากเขาเชื่อในพระคริสต์ 
อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้จาก 2นีไฟ 33 อธิบายว่าบทน้ีประกอบด้วยประจักษ์-
พยานของนีไฟเกี ่ยวกับความจริงของคำของท่านและความสำคัญของมันที ่มีต่อผู ้คน 
ทงหมด 
• ทำไมคำของนีไฟจึง "มีคุณค่าใหญ่ยิ่ง" (ดู 2 นีไฟ 33:3-5) เราจะเรียนรู้ถึงคุณค่าของคำ 

เหล่าน้ีได้อย่างไร เราจะรู้ได้อย่างไรว่าคำของนีไฟเป็นความจริง (ดู 2 นีไฟ 33:10 ดู โม-
โรไน 7:13-17 ด้วย) 

• นีไฟกล่าวว่าเราจะพบท่าน "ยืนเผชิญหนากัน" หน้าบัลลังก์พิพากษา (2 นีไฟ 33:11) 
คำ1ของนีไฟ "กล่าวโทษ [เรา] ในวันฤ[ดท้าย" ได้อย่างไร (ดู 2 นีไฟ 33:14 หากเราเลือกท่ี 
จะปฏิเสธคำเหล่านี้หรือไม่เชื่อฟิงหลักธรรมที่สอนไว ้ เราจะถูกตัดออกจากที่ประทับ 
ของพระเจ้า) 

• ในบรรดาคำของนีไฟท่ีเขียนไว้ตอนชุดท้ายคือการประกาศว่า "เพราะพระเจ้าทรงบัญชา 
ข้าพเจ้าไว้ดังนั้นและข้าพเจ้าต้องเชื่อฟิง" (2 •นไฟ 33:15) ทำไมสิ่งนี้จึงเป็นการจบที่ 
เหมาะสมสำหรับงานเขียนของนีไฟ ท่านได้เรียนรู้อะไรจากตัวอย่างของนีไฟที่ช่วยท่าน 
ขณะที่ท่านพากเพียรที่จะเชื่อพิงมากขึ้น 

สรุปคำสอนของพระคริสต์อีกคร้ัง ซึ่งรวมถึงการเชื่อพิงพระคริสต์การกลับใจการรับบัพติศมๅ 
การรับของประทานแห่งพระวิญญาณบริชุทธิและการอดทนจนถึงที่ชุด 
ให้เป็นพยานถึงความจริงท่ีสนทนาในบทเรียน เม่ือได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณ 

สรุป 



บทท่ี 17 

เนื้อหาต่อไปนี้ช่วยเสริมโครงร่างของบทเรียนที่ได้เสนอแนะไว้แล้ว ท่านอาจต้องการใช้ 
แนวคิดเหล่าน้ีหน่ึงหรือสองอย่างเพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของบทเรียน 
1. เพลงสวด 

ร้องหรืออ่านเนื้อร้องของเพลง "รีบรุดสิทธิชน" (เพลงสวด ที่ 32) กับสมาชิกชั้นเรียน 
2. การเอาชนะสิ่งกีดขวางความเข้าใจ 
• อ่านและสนทนา 2 นีไฟ 32:7 ทำไมพระวิญญาณจึงหยูดการเอ่ยปากของนีไฟ ปญหา 

ที่กล่าวไว้ในข้อเหล่านี้ยังคงมีอยู่ในปีจชุบันอย่างไร เราจะช่วยกันและกันหลีกเล่ียงหตุม-
พรางเหล่าน้ีได้อย่างไร 
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แนวคิดเพิ่มเติม 
ประกอบการสอน 



12 
44 จงแสวงหาอาณาจักร 

ของพระผู้เป็นเจ้า,, 

เจคอบ 1-4 

เพื่อช่วยให้สมาชิกชั้นเรียนรูสึกมีความปรารถนายิ่งขึ้นที่จะขยายการเรียกของเขา ที่จะมีความ 
บ?สุทธิ และเชอเชิญผู้อื่นให้มาสู่พระคริสต์ 

จุดประสงค์ 

การเตรียม 

ข้อเสนอแนะในการ 
ดำเนินบทเรียน 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

1. อ่าน ไตร่ตรอง และสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับพระคัมภีร์ต่อไปนี้ 
ก. เจคอบ 1 เจคอบขยายการเรียกของท่านที่มาจากพระเจ้าในการสั่งสอนการกลับใจ 

แก่ผู้คน 
ข. เจคอบ 2-3 เจคอบเตือน1ให้ระวังการรักความร่ํารวย ความจองหอง และความไม,บร-

สทธิ ท่านสัญญากับผู้มีใจบริสุทธิวาพระผู้เป็นเจ้าจะทรงปลอบโยนmในความทุกข์-
ยากเม่ือเขาวางใจในพระองค์ ยอมรับคำของพระองค ์ และสวดอ้อนวอนในศรัทธา 

ค. เจคอบ 4 เจคอบเป็นพยานถึงการชดใช้ของพระเยซูคริสต ์ ท่านเตือนผู้คนให้ระวัง 
"การมองข้ามเครื่องหมาย" 

2. หากปี วิดีโอเสริมการสังสรรค์ในครอบครัว (5x736 425) ท่านอาจต้องการแสดงเรื่อง 
"การกลับใจ: ไม่มีคำว่าสายเกินไป" ความยาวหกนาที 

3. หากท่านใช้กิจกรรมกระตุ้นความสนใจ ให้นำแว่นขยายมาช้ันเรียน (หเอวาดรูปไว้บน 
กระดาน ก่อนเริ่มชั้นเรียน) 

ใช้กิจกรรมต่อไปนีหรือกิจกรรมของท่านเองเพื่อเริ่มบทเรียนตามความเหมาะสม 
แสดงแว่นขยาย (หรือวาดรูปบนกระดานก่อนเริ่มชั้นเรียน) 

• แว่นขยายเอาไว้ทำอะไร คำว่า "ขยาย" หมายความว่าอะไร (ทำให้ใหญ่ขึ้น เพิ่มความ 
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โดดเด่น ทำให้ได้รับความยกย่องหรือเกียรติยศที่ยิ่งใหญ่ขึ้น) การ "ขยาย" การเรียกหมาย 
ความว่าอะไร 

ให้สมาชิกชั้นเรียนอ่านออกเสียงเจคอบ 1:17-19 เชื้อเชิญสมาชิกชั้นเรียนคนอื่น ๆ ให้ระบุ 
วลีที่บรรยายถึงวิธีที่เจคอบขยายการเรียกของท่านที่มาจากพระเจ้า ท่านอาจต้องการเขียน 
รายการคำตอบของพวกเขาบนกระดาน รายการรวมถึงส่ิงต่อไปน้ี 
ก. ได้รับงานของท่านจากพระเจ้า (เจคอบ 1:17) 
ข. ได้รับการทำให้ศักดิสิทธิหรือแต่งต้ัง (เจคอบ 1:18) 
ค. รับเอาความรับผิดชอบ (เจคอบ 1:19) 
ง. สอนคำของพระผู้เป็นเจ้าด้วยความพากเพียรเต็มท่ี (เจคอบ 1:19) 
จ. ทำงานด้วยกำลังของท่าน (เจคอบ 1:19) 

อธิบายว่าเมื่อนีไฟเข้าใกล้ชุดจบแห่งชีวิตมตะของท่าน ท่านได้มอบความรับผิดชอบงาน 
เพื ่อความผาสุกด้านวิญญาณภาพของชาวนีไฟแก่เจคอบและโจเซฟน้องชายของท่าน 
เจคอบรู้สึกถึงความสำคัญอย่างยิ่งในการเรียกของท่านและเศร้าโศกในความจองหองที่ 
เติบโตขึ้นซึ่งนำผู้คนไปสู่ความโลภและความไม่บริสุทธิ ท่านตักเตือนผู้คนอย่างแรงกล้า 
ให้กลับใจ ทำตนให้เข้ากับพระผู้เป็นเจ้าโดยทางการชดใช้ เช้ือเชิญสมาชิกช้ันเรียนให้คิดถึง 
การเรียกของเขาในศาสนาจักรและวิธีที่เขาอาจขยายการเรียกให้ดีขึ้น 

เลือกข้อความพระคัมภีร์ คำถาม และเนื้อหาบทเรียนอื่น ๆ ที่ตอบสนองความต้องการ 
ของสมาชิกชั้นเรียนได้ดีที่ชุดร่วมกับการสวดอ้อนวอน สนทนาว่าจะประยูกต์ใช้ข้อพระ-
คัมภีร์ที่เลือกกับชีวิตประจำวันอย่างไร กระตุ้นสมาชิกชั้นเรียนให้แบ่งปีนประสบการณ์ 
ที่เหมาะสมซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมในพระคัมภีร์ 
1. เจคอบขยายการเรียกของท่านที่มาจากพระเจ้า 

สนทนาเจคอบ 1 เชื้อเชิญสมาชิกชั้นเรียนให้อ่านออกเสียงข้อพระคัมภีร์ที่เสือกไว้ 
อธิบายว่าเจคอบเป็นบุตรของลีไฮกับชาไรยา และเกิดในแดนทุรกันดาร ท่านเห็นพระผู้-
ชายให้รอดตั้งแต่ยังเยาว์วัย และท่านได้รับการแต่งต้ังสู่ฐานะใ]โรหิต (2 นีไฟ 2:4; 6:2; 11:3) 
ท่านเป็นผู้ดูแลแผ่นจารึกเล็กและสืบทอดตำแหน่งในการปฏิบัติศาสนกิจต่อจากนีไฟ 
• เม่ือนีไฟมอบแผ่นจารึกเล็กให้เจคอบ ท่านได้ให้คำสั่งเฉพาะกับเจคอบ นีไฟสั่งเจคอบ 

ให้บันทึกสิ่งใดลงในแผ่นจารึก (ด ู เจคอบ 1:1-4) ทำไมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะบันทึก 
และเก็บรักษาข้อมูลนี้ (ดู เจคอบ 1:5-8) ข้อเหล่านี้สอนอะไรเราเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ 
ที่เราควรบันทึกไว้ในชีวิตของเรา 

• เจคอบเขียนว่าผู้คนของท่าน "รักนีไฟอย่างยิ่ง" (เจคอบ 1:10) ทำไมพวกเขาจึงมีความรัก 
ยิ่งใหญ่ต่อนีไฟ (ดูเจคอบ 1:10) ท่านมีความรูสึกอย่างไรต่อคนเหล่านั้นที่ไต้ทำงานหนัก 
เพ่ือรับใช้ท่าน 

• เจคอบหมายความว่าอะไรเม่ือท่านกล่าวว่าท่าน "ได้รับงาน[ของท่าน]จากพระเจาก่อน" 
ก่อนที่ท่านจะไปสอนผู้คน (เจคอบ 1:17-18) เราได้รับงานของเราจากพระเจ้าได้อย่างไร 
(โดยการได้รับเรียกและวางมือมอบหนาท่ี) เราจะค้นพบได้อย่างไรว่าพระเจ้าทรงประสงค์ 
ให้เราทำส่ิงใดในการเรียกของเรา 
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การสนทนาและการ 
ประยูกต์ใช้พระคัมภีร์ 



• เจคอบกล่าวว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากท่านและโจเซฟไม ,สอนผู้คนด้วยความพาทเพียร 
(ดู เจคอบ 1:19) ทำไมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องขยายการเรียกของเรา (หากท่านไม่ใช้ 
กิจกรรมกระตุ้นความสนใจ ให้ใช้เวลาสักครู่เพื่อสนทนาถึงความหมายของการขยาข 
การเรียก) 

• ตัวอย่างที่ดีบางอย่างซึ่งท่านได้เห็นจากผู้คนที่ขยายการเรียกของเขาคืออะไร เ ร า จ ะ 

ขยายการเรียกของเราให้สีขึ้นได้อย่างไร (ดู ค.พ. 58:26-28) ท่านได้รับพรอย่างไร 
ขณะที่ท่านทำอย่างดีที่สุดเพื่อทำให้การเรียกของท่านสำเร็จ 

2. เจคอบเตือนให้ระวังการรักความรํ่ารวย ความจองหอง และควานไม,บริลุ[ทธิ๋ 
สนทนาเจคอบ 2-3 เชื้อเชิญสมาชิกชั้นเรียนอ่านออกเสียงข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้ 
• ขณะที่เริ่มสั่งสอนผู้คนของนีไฟ เจคอบกล่าวว่าท่าน "ถูกถ่วงด้วยความปรารถนาและ 

ความกังวลมาก" กว่าที่ท่านเคยมีมา (เจคอบ 2:3) ทำไมจิตวิญญาณของเจคอบจึงเป็น 
"ภาระ" (ดู เจคอบ 2:5-9 ดู เจคอบ 1:15-16) ท่านคิดว่าทำไมเจคอบจึงบรรยายถึงบาป 
ว่าเป็นการ "ทำงาน" (เจคอบ 2:5) 

• การแสวงหาความมั่งคั่งทางวัตลุเป็นสิ่งที่ทำให้ชาวนีไฟในสมัยของเจคอบสะดุดอย่างไร 
(ดู เจคอบ 2:12-16) การได้รับความมั่งคั่งทางวัตถุอย่างลนเหลือนำไปสู่ความจองหอง 
ได้อย่างไรุ วิธีที่เหมาะสมในการใช้ความมั่งคั่งคืออะไร เจคอบให้คำแนะนำอะไรเพื่อช่วย 
เราหลีกเลี่ยงการใช้ความมั่งคั่งอย่างผิด ๆ (ดู เจคอบ 2:17-21) 
ประธานสเป็นเซอร ์ดับเบิลยู. คิมบัลล่'สอนว่า 
"การครอบครองความรํ่ารวยไม่ได้ก่อให้เกิดบาปเสมอไป แต่บาปอาจเกิดขึ้นจากความ 
อยากได้และจากการใช้ความมั่งคั่ง... 'ด้วยว่าการรักเงินทองนั้นเป็นมูลรากแห่งความชั่ว 
ทั้งมวล และเพราะความโลภนี่แหละ จึงทำให้บางคนห่างไกลจากความเชื่อ และตรอม-
ตรมด้วยความทุกข ์ แต่ท่านผู้เป็นคนของพระเจ้า จงหลีกหนีเสียจากสิ่งเหล่านี้ จงบุ่งมั่น 
ในความชอบธรรม ในทางของพระเจ้า ความเช่ือ ความรัก ความอดทน และความอ่อน 
สุภาพ, (I ทิโมธี 6:10-11) 
" ประวัติศาสตร์ในพระคัมภีร์มอรมอนเปิดเผยด้วยสำนวนที่คมคายถึงผลกระทบอันเป็น 
บ่อนทำลายจากการลุ่มหลงในความมั่งคั่ง....หากผู้คนใช้ความมั่งคั่งของเขาเพื่อชุดประ. 
สงค์ที่ด ี เขาจะชื่นชมในความรุเงเรืองอย่างต่อเนื่อง แต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่สามารถ 
ใช้ความมั่งคั่งและมีความชอบธรรมได้ในเวลาเดียวกันแม้สักชั่วเวลาหนึ่ง" {The Miracle 
of Forgiveness [1969], 47-48) 

• หลังจากเตือนผู้คนถึงความจองหองและการรักความรํ่ๅรวย เจคอบเรียกให้เขากลับใจ 
จากพฤติกรรมที่ผิดศีลธรรม ชาวนีไฟหาข้อแกตัวให้กับพฤติกรรมที่ผิดศีลธรรม 
ของเขาว่าอย่างไร (ดู เจคอบ 2:23-24) ผู้คนมากมายในทุกวันนี้พยายามแก้ตัวให้กับ 
ความไม่บริสุทธิทางเพศของตนว่าอย่างไร 

• ทำไมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะสะอาดทางศีลธรรม (ดู เจคอบ 2:27-29 ด ู อพยพ 20:14; 1 
โครินธ์ 6:18-20 ด้วย) การผิดศีลธรรมทางเพศมีผลกระทบต่อครอบครัวของผู้ทํๅบาป 
เพ่ือน และผู้คนทั้งหมดในสังคมอย่างไร (ดู เจคอบ 2:31-35; 3:10) เจคอบให้คำแนะนำ 
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และการปลอบโยนอะไรแก่ผู้คนที่ได้รับความเจ็บปวดจากความผิดศีลธรรมของผู้อื่น 
(ดู เจคอบ 3:1-2) 

• ผู้คนด้องทำอะไรเพื่อจะได้รับการอภัยจากการผิดศีลธรรม 
ประธานเอสราแทฟท์เบนสันแนะนำข้ันตอนห้าข้ันเพ่ือได้รับการอภัยจากการผิดศีลธรรม 
("The Law of Chastity," m Brigham Young University 1987-88 Devotional and Fireside 
Speeches [1988], 53-54) สนทนาข้ันตอนเหล่าน้ีกับสมาชิกช้ันเรียน 
"1. หนีออกมาจากทุกสถานการณ์ที่ท่านอยู่ทันทีไม่ว่ามันจะเ{(นเหตุให้ท่านทำบาป 
หรืออาจจะเป็นเหตุให้ท่านทำบาป" 
"2. ทูลอ้อนวอนพระเจ้าขอประทานพลังที่จะเอาชนะ" 

"3. ให้ผู้นำฐานะใJโรหิตของท่านช่วยท่านแก้ไขปีญหาการล่วงละเมิดและกลับมาสู่การ 
ผูกมิตรอย่างสมบูรณ์กับพระเจ้า" 
"4. ดื่มจากนํ้าทุแห่งสวรรค ์ [พระคัมภีร์และคำของศาสดา] และเติมชีวิตของท่านด้วย 
แหล่งพลังท่ีดี" 
"5. จำไว้ว่าโดยทางการกลับใจที่ถูกต้องท่านจะกลับสะอาดอีกครั้งหนึ่ง" 

• ตามการบันทึกของเจคอบ ชาวเลมันได้รับพรจากการเป็นคนบริฤ[ทธิทางเพศอย่างไร 
(ดู เจคอบ 3:5-7) อะไรเป็นพรของการเป็นคนสะอาดทางศีลธรรม 

3. เจคอบเป็นพยานถึงการชดใช้ของพระเยชุคริสต์ 

อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้จากเจคอบ 4 หากท่านใช้การนำเสนอด้วยวิดีโอ 
"การกลับใจ: ไม่มีคำว่าสายเกินไป" ให้แสดงตอนน้ี 
• หลังจากเรียกผู้คนของท่านมาสู่การกลับใจ เจคอบจบการเทศนาโดยเป็นพยานถึง 

ความหวังในการได้รับยกโทษบาปทางการชดใช้ พระคัมภีร์และศาสดาช่วยให้เราได้รับ 
ประจักษ์พยานถึงการชดใช้ได้อย่างไร (ดู เจคอบ 4:4-6) เราจะได้รับความหวังในพระคริสต์ 
ดังที่เจคอบกล่าวได้อย่างไร (ดู เจคอบ 4:10-12) 

• ท่านคิดว่าการที่ชาวยิวมอง "ข้ามเครื่องหมาย" หมายความว่าอะไร (ด ู เจคอบ 4:14 
ชาวยิวช่ืนชมการตีความเน้ือหาท่ียากของพระคัมภีร์ แต่โดยปราศจากศรัทธาและการช่วย-
เหลือของพระวิญญาณบริชุทธิ เขาจึงเข้าใจมันไม่ได้ เขาดูหม่ิน "คำแห่งความแจ้งชัด" 
ในพระคัมภีร์และมองหาความรอดในหนทางอ่ืนและวิธีอ่ืนมากกว่าทางพระเยซูคริสต์) 

• ในบางครังเราอาจ "มองข้ามเครื่องหมาย" ในชีวิตประจำวันของเราอย่างไร เราจะพาก-
เพียรย่ิงขนในการจดจำถึงความสำคัญของพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของเราได้อย่างไร 

เพ่ือสรุปส่วนน้ี ให้สมาชิกช้ันเรียนอ่านออกเสียงโมไซยา 3:17 

อธิบายว่าคำสอนของเจคอบช่วยให้เข้าใจถึงความสำคัญในการขยายการเรียกของเราและ 
หลีกเล่ียงความจองหองและการผิดศีลธรรม เพ่ือเน้นถึงการชดใช้เม่ือสรุปคำเทศนาของท่าน 
เจคอบสอนว่าเราต้องพ่ึงพาพระผู้ช่วยให้รอด 

ให้เป็นพยานถึงความจริงท่ีสนทนาในบทเรียน เม่ือได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณ 



เนื้อหาต่อไปนี้ช่วยเสริมโครงร่างของบทเรียนที่ได้เสนอแนะไว้แล้ว ท่านอาจต้องการใช้ 
แนวคิดเหล่าน้ีหน่ึงหรือสองอย่างเพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของบทเรียน 
1. เจคอบประนามการปฎิบฅิพชุสมรสที่ไม่ได้รับการอนุม้ติ 
• ชาวนีไฟอ้างถึงใครเป็นตัวอย่างว่าความผิดหยาบช้าของพวกเขาถูกต้อง (ดู เจคอบ 2: 

23-24) ทำไมเดวิดและซอละมันจึงเป็นตัวอย่างที่ไม่มีค่าควร (คู ค.พ. 132:38-39 
พระเจ้าประทานภรรยาและอนุภรรยาให้เดวิดและซอละมัน แต่คนทั้งสองทำบาปโดย 
แต่งงานมีภรรยาเพิ่มนอกพันธสัญญา ท่านอาจต้องการอธิบายว่าในสมัยโบราณ 
อนุภรรยาไม,ได้เป็นหญิงที่ผิดศีลธรรมแต่เป็นภรรยาตามกฎหมายที่มีสถานะทางสังคม 
ต้อยกว่า (see Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 2nd ed. [1966], 154) 

• เจคอบสอนชาวนีไฟเร่ืองกฎการแต่งงานใด (ดู เจคอบ 2:27-28) 

ศาสดาโจเซฟ สมิธ สอนว่า "ข้าพเจ้าพูดยํ้าอยู่ตลอดเวลาว่าจะไม่มีชายใคมีภรรยา 
มากกว่าคร้ังละหน่ึงคน นอกเสียจากว่าพระเจ้าทรงบัญชาให้เป็นอื่น" (Teaching of the 
Prophet Joseph Smith, sel. Joseph Fielding Smith [1976], 324) 
อธิบายว่าพระเจ้าทรงให้แนวทางเช่นน้ัน (ค.พ. 132) แต่ต่อมาพระองค์ทรงถอนการอนุ-
มัติอย่างเป็นทางการของการพทุสมรสเมื่อสภาวะต่าง ๆ เปล่ียนแปลงไป (ดู แถลงการณ์-
1) เน้นว่ากฎของพระเจ้าเรื่องการแต่งงานในปิจธุบันเหมือนกับกฎที่ใช้อยู่ในวันเวลา 
ของเจคอบ 

2. รู้จักและหลีกเลี่ยงการทา'เณกรรม 
เจคอบตำหนิชายชาวนีไฟสำหรับการกระทำทารุณภรรยาและลูก ๆ (ด ู เจคอบ 2:9, 31-32, 
35) ผู้นำศาสนาจักรในยูคสุดท้ายยังได้ให้คำตักเตือนอย่างเข้มงวดต่อต้านการทารุณกรรม 
ทุกรูปแบบ ฝ่ายประธานสูงสุดและโควรัมอัครสาวกสิบสองเตือนว่า "ใครก็ตามที่ฝ่าแนพันธ-
สัญญาแห่งพรหมจรรย์ ผู้ที่ทำร้ายคู่ครองหรือลูก ๆ  หรือผู้ท่ีล้มเหลวในการทำความรับผิดชอบ 
ในครอบครัวให้สำเร็จ วันหนึ่งเขาจะยืนชี้แจงต่อพระพักตร์พระเจ้า" (ดู เลียโฮนา, มิลุนายน 
1996, "ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก," ฝ่ายประธานสูงสุดและสภาอัครสาวกสิบสอง, ย่อหน้าที่ 
8, หน้า 10) 

การทารุณกรรมให้คำจำกัดความได้ว่าเป็นการปฏิบัติหรือพูดกับบางคนด้วยวิธีที่ตํ่าช้าหรือ 
เป็นเหตุให้เกิดการบาดเจ็บหรือการคุกคามอย่างร้ายแรง สนทนาถึงคำจำกัดความและคำแนะ-
น็าเฉพาะต่อไปนี้กับสมาชิกชั้นเรียนตามความเหมาะสม 
การทารุณกรรมเด็กเกิดข้ึนเม่ือคนบางคนผู้อยู่ในตำแหน่งท่ีไต้รับการวางใจหรือเป็นผู้ควบคุม 
ทำการคุกคามหรือเป็นเหตุให้เกิดการทำร้ายทางร่างกายหรือทางอารมณ์ ซึ่งรวมถึงการ 
ทารุณกรรมทางร่างกาย การปล่อยปละละเลย การทำทารุณทางอารมณ์ และ การทำทารุณ 
ทางเพศ 
การทำทารุณคู่สมรสอาจเป็นทางร่างกาย ทางอารมณ์และทางเพศ การทำทารุณทางอารมณ์ 
ประกอบด้วยการเรียกชื่ออย่างเหยียดหยาม คำกล่าวที่ดูหมิ่น การหน่วงเหนี่ยวหรือการบีบ 
บังคับอันไม่ชอบธรรม การคุกคาม การกักขัง การข่มขู่หรือการโยกย้ายจัดการ การทำทารุณ 
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ทางครอบครัวรวมถึงการไม่จัดหาส่ิงท่ีจํๅเป็นต่อการคํๅรงชีพ การใช้ความรุนแรงทางร่างกาย 
เช่นการผลัก การบีบคอ การข่วน การหยิก การผูกมัด หรือการตบตี การทำทารุณทางเพศอาจ 
เป็นได้ทั้งทางอารมณ์หรือทางร่างกายและรวมถึงการข่มเหงทๅงเพศ การให้ดวยความกระ-
แทกแดกดัน และการใช้กำลังหรือการข่มขู่ 
ผู้นำฐานะtJโรหิต สมาชิกครอบครัว และคนอ่ืน ๆ ควรใช้ความพยายามท้ังหมดเพ่ือป้องกัน 
การทำทารุณและช่วยเหลือให้การรักษาผู้ถูกทำทารุณ ผู้นำและสมาชิกครอบครัวควร 
พยายามช่วยผู้กระทำการทารุณให้กลับใจ การลงโทษทาง1วินัยของศาสนาจักรอาจจำเป็น 
เพ่ือทำให้กลับใจ 
หากสมาชิกชันเรียนตองการข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวคับการทารุณกรรม อาจขอชุลสารสองฉบับ 
ซึ่งผลิตโดยศาสนาจักรได้จากอธิการ การปีองกันและการตอบสนองต่อกๅรๅๅารุณเด็ฦ 
(35655 425) และ การปีองกันและการตอบสนองต่อการทารุณคู่ครอง (35869425) นอกจากน้ี 
พวกเขาควรรู้สึกคีท่ีจะถามอธิการถึงคำแนะนำเฉพาะเก่ียวกับการป้องกันและการตอบสนอง 
ต่อการทารุณกรรม 

• เราทำอะไรได้บ้างเพื่อช่วยให้รู้จักและป้องกันการทารุณกรรม เราจะช่วยคนที่ได้รับ 
ความเจ็บปวดจากการทารุณกรรมได้อย่างไร 

3. เจคอบเตือนให้ระวังความมีอคติเรื่องเผ่าพันธุ 
• ทำไมชาวนีไฟจำนวนมากจึงลูถูกชาวเลมัน (ดู เจคอบ 3:5, 9) เจคอบกล่าวถึงความมี 

อคติน้ีว่าอย่างไร (ดู เจคอบ 3:8-9) ความมีอคติกีดกันศาสนาจักรจากการบรรลุภารกิจ 
แห่งสวรรค์อย่างไร 
ประธานฮาเวิร์ด ดับเบิลยู. ฮัน(ตอร์กล่าวว่า 
"พระกิตติคุณที่ได้รับการส์นฟูกลับมาเป็นข่าวสารจากสวรรค์สำหรับมบุษยชๅติทั ้ง1]วง 

ในทุกแห่งหน ซึ่งตั้งอยู่บนความเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกัน.... 
"....ข้อจำกัด อีกทั้งพลังแห่งศรัทธาของเราไม่ได้ถูกผูกมัดโดยประวัติศาสตร์ สัญชาติ 
หรือวัฒนธรรม มันไม่ได้เป็นทรัพย์สมบัติเฉพาะของคนใดคนหนึ่งหรือคนกลุ่มอายุใด 
กลุ่มอายุหน่ึง" (in Conference Report, Oct 1991, 23-24; or Ensign, Nov. 1991, 19) 
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13 1เร่ืองเปรียบเทียบ 
เก่ียวกับตนมะกอก 

เจคอบ 5-7 

เพื ่อช่วยให้สมาชิกชั ้นเรียนเข้าใจเรื ่องเปรียบเทียบของซีนัสเกี ่ขวกับต้นมะกอ ก^คี^น 

และรู้วิธีประยุกต์ใช้ในวันเวลาของเรา 

1. อ่าน ไตร่ตรอง และสวดอ้อนวอนเก่ียวกับพระคัมภีร์ต่อไปน้ี 
ก. เจคอบ 5 เจคอบอ้างถึงเรื่องเปรียบเทียบของ,ชีนัสเกี่ยวกับต้นมะกอกสวนและมะ-

กอก ป่า ซึ่งบรรยายถึงประวัติศาสตร์และชะตากรรมของเชื้อสายอิสราเอล 
ข. เจคอบ 6 เจคอบส่ังสอนผู้ฟ้งของท่านให้กลับใจและทำตามพระคริสต์ 

2. การอ่านเพ่ิมเติม: 1 นีไฟ 10:12-14; 22:3-5 

ใช้กิจกรรมต่อไปน้ีหรือกิจกรรมของท่านเองเพ่ือเร่ิมบทเรียนตามความเหมาะสม 
วาดรูปต้นมะกอกบนกระดาน และให้สมาชิกชั้นเรียนบอกสิ่งต่าง ๆ เกี่ยวกับต้นมะกอก 
ให้มากที่สุดเท่าที่เขาจะคิดไต้ในหนึ่งนาท ี เขียนคำตอบของเขาบนกระดานรอบภาพวาด 
หากสมาชกชั้นเรียนต้องการความช่วยเหลือ เสนอแนะคำตอบดังที่แสดงไว้ด้านล่างหรือ 
ตามรายการในแนวคิดเพ่ิมเติมประกอบการสอนข้อสอง 

อธ ิบายว ่าบทเร ียนนีพ ูคถ ึงวธ ีท ี ่ด ้นมะกอกถูกใข ้ฟ ้นส ัญสั ก ษ ณ์ 1 พื ่® บ ร ร ย า ย ^ ง ก า ร บ่อ ิ^ ข อ ง 

พระเจ้าต่อเชื้อสายอิสราเอล 

เสือกข้อความพระคัมภีร ์ คำถามและเนื้อหาบทเรียนอื่น ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของ 
สมาชิกชั้นเรียนได้ดีที่สุดร่วมกับการสวดอ้อนวอน สนทนาว่าจะประยุกต์ใช้ข้อพระคัมภีร์ 

การสนทนาและการ 
ประยุกต์ใช้พระคัมภีร์ 
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ชุดประสงค์ 

การเต'รยม 

ข้!>เสนอแนะในการ 
ดำเนนบทเรยน 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 



ที่เสือกกับชีวิตประจำวันอย่างไร กระตุ้นสมาชิกชั้นเรียนให้แบ่งปีนประสบการณ์ที่ 
เหมาะสมซ่ึงสอดคล้องกับหลักธรรมในพระคัมภีร์ 
1. เจคอบอ้างถึงเรื่องเปรยบเทียบของซีนัสเกี่ยวกับต้นมะกอก 
สนทนาแจคอบ 5 เชื้อเชิญสมาชิกชั้นเรียนอ่านออกเสียงข้อพระคัมภีร์ที่เสือกไว้ อธิบายว่า 
ในบทนเจคอบอ้างถึงเรื ่องเปรียบเทียบของซีนัส ซึ่งเป็นศาสดาชาวฮีบรูผู้ถูกกล่าวถึง 
หลายครงในพระคัมภีร์มอรมอน เรื่องเปรียบเทียบเป็นเครื่aงมือทางวรรณกรรมที่ใช้วัตถุ 
หรือเหตุการณ์หนึ่งบรรยายหรือแทนอีกสิ่งหนึ่ง เรื่องเปรียบเทียบของซีนัสใช้ต้นมะกอก 
เพ่ือสรุปประวัติศาสตร์ของอิสราเอล และบอกล่วงหนาถึงชะตากรรมของพวกเขา 
• ซีนัสใช้สัญลักษณ์อะไรในเรื่องเปรียบเทียบนี ้ สัญลักษณ์เหล่านี้มีความหมายว่าอะไร 
เปิดโอกาสให้สมาชิกช้ันเรียนมีส่วนร่วมให้มากท่ีสุด ระบุสัญลักษณ์ท่ีสำคัญจากเร่ืองเปรียบ-
เทียบและความหมายของมัน เขียนสิ่งเหล่านี้ในแผนผังบนกระดาน แผนผังที่เสร็จแล้ว 
ควรเป็นดังนี้ 

เร่ืองเปรียบเทียบของซีนัส 
สัญลักษณ์ ความหมาย 
สวนองุ่น โลก 
เจ้าของสวนองุ่น พระเยชุคริสต์ 
ต้นมะกอกสวน เชื้อสายอิสราเอล ผู้คนแห่งพันธสัญญาของ 

พระเจ้า 
ต้นมะกอกป่า คนต่างชาติ (ผู้คนที่ไม่ไค้เกิดในเชื้อสาย อิสราเอล) 

กิ่งก้าน คนกลุ่มต่าง ๆ 
คนใช้ ศาสดาและคนอ่ืน ๆ ที่ไค้รับการเรียกให้รับใช้ ผล งานหรือวิถีชีวิตของผู้คน 

ติดแผนผังไว้บนกระดานตลอดบทเรียน 

• เร่ืองเปรียบเทียบเร่ิมด้วยเจ้าของสวนองุ่นพบว่าต้นมะกอกสวนของเขาเร่ิมโทรม (เจคอบ 
5:3-4) การโทรมนแทนส่ิงได (การละท้ิงความเช่ือ) เจ้าของสวนองุ่นทำอะไรเม่ือพบว่า 
ต้นมะกอกสวนของเขากำลังโทรม (ดู เจคอบ 5:4-14 ท่านอาจต้องการอธิบายว่าการต่อตา 
เป็นกระบวนการนำส่วนของต้นที่สองไปต่อกับต้นแรกเพื่อที่มันจะกลายเป็นส่วนถาวร 
ของต้นแรก) ท่านคิดว่าทำไมเจ้าของสวนจึงให้'คนใช้ต่อตาเข้ากับกิ่งป่าบางต้น (ดู เจคอบ 
5:11, 18) 

• ในเร่ืองเปรียบเทียบน้ีการต่อตาแทนส่ิงใด (การนำคนต่างชาติเข้าสู่เช้ือสายอิสราเอลโดย 
ทางบัพติศมา) พระกิตติคุณถูกนำไปสู่คนต่างชาติคร้ังแรกเม่ือใด (ดู กิจการ 10) 

• การย้ายกิ่งสวนไปปลูกไว้ในที่ไกลฤ(ดของสวนองุ่นแทนสิ่งใด (ดู 1 นีไฟ 10:12-13) 
กิ่งสวนเหล่านี้อาจแทนกลุ่มใดโดยเฉพาะ (ดู 1 นีไฟ 2:19-20; 22:3-4) ทำไมอิสราเอลจึง 
กระจัดกระจาย (ดู อาโมส 9:8-9) 

• เจ้าของสวนองุ่นยังคงทำงานชำแล้วชำอีกร่วมกับคนใช้ของเขาเพื่อลิดกิ่ง พรวนดิน 
และบำรุงต้นไม้ สิ่งนีบอกอะไรเราเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระเยซูคริสต์ในชีวิตของ 
ผู้คนของพระองค์ 



• เมื่อเจ้าของไปเยี่ยมสวนองุ่นเป็นครั้งที่สอง เขาค้นพบอะไรเกี่ยวกับกิ่งป่าที่ต่อตาเข้า 
กับต้นสวน (ดูเจคอบ 5:15-18) การออกผลดีเป็นสัญลักษณ์ของอะไรผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใส 
ใหม่เติมชีวิตและความแข็งแกร่งให้ศาสนาจักรได้อย่างไร 

• เจ้าของพบอะไรเม่ือเขาไปเย่ียมก่ิงเดิม (ก่ิงสวน) ที่ปลูกไวตามที่ต่าง ๆ รอบสวนองุ่น (ดู 
เจคอบ 5:19-25 ชี้ให้เห็นว่ากิ่งที่ปลูกในที่ดินเลวให้ผลด ี ขณะท่ีก่ิงท่ีปลูกในท่ีดินสีกลับ 
ให้ท้ังผลดีและผลป่า) สถานการณ์เหล่าน้ีอาจประยุกต์ใช้กับเราในทุกวันน้ีได้อย่างไร 

• เม่ือเจ้าของไปเย่ียมสวนองุ่นเป็นคร้ังท่ีสาม เกิดอะไรข้ึนกับผลท้ังหมด (ดู เจคอบ 5:29-
32, 37-42) การเสียของผลในรูปแบบต่าง ๆ มากมายเป็นสัญลักษณ์ของอะไร (การละทิ้ง 
ความเชื่อทั่วโลก) อะไรเป็นสาเหตุของการละทิ้งความเชื่อ (ด ู เจคอบ 5:37, 40, 48) 
"ความยโส" ของสวนองุ่นเป็นสัญลักษณ์ของอะไร ความยโสหรือความจองหองกีดกัน 
เราจากการออกผลดีอย่างไร 

• ปฏิกิริยาของเจ้าของต่อสวนองุ่นที่เสียไปบอกอะไรเราเกี่ยวกับความรู้สึกของพระเจ้าที่มี 
ต่อผู้คนของพระองค์(ดูเจคอบ 5:41,47) การรู้ว่าพระเจ้าทรงรักท่านทำให้เกิดความแตก-
ต่างอย่างไรในชีวิตท่าน 
ท่านอาจต้องการชี้ให้เห็นพระคัมภีร์ข้ออื่นที่แสดงถึงความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อพวกเรา 
ข้อเสนอแนะบางประการให้ไว้ด้านล่างนี้ 
ก. "เราจะลิดก่ิงและพรวนดินรอบด้นและบำรุงมัน เพ่ือ....มันไม่ตาย" (เจคอบ 5:4) 
ข. "มันทำให้เราเศร้าโศกท่ีเราจะสูญเสียด้นไม้น้ี" (เจคอบ 5:7) 
ค. "เราจะทำอะไรกับต้นเล่า เพ่ือเราจะรักษาผลดีของมันไว้ให้ตัวเราเองอีก" (เจคอบ 5:33) 
ง. "เพ่ือเราจะได้มีความสุขอีกด้วยผลจากสวนองุ่นของเรา" (เจคอบ 5:60) 

• เจ้าของตัดสินใจทำอะไรเพ่ือช่วยสวนองุ่นท่ีเสียไปให้รอด (ดู เจคอบ 5:49-54, 58, 62-64 
เขาตัดสินใจบำรุงและลิดกิ่งสวนองุ่นอีกครั้งและต่อตากิ่งบางกิ่งที่ถูกย้ายไปปลูกในที่อื่น 
เข้ากับด้นเดิมของมัน) การบำรุงการลิดก่ิงและการต่อตาคร้ังสุดท้ายแทนส่ิงใด (ดู 1 นีไฟ 
10:14; 2 นีไฟ 29:14 ค.พ. 33:3-6 การส์นฟูพระกิตติคุณและการรวมอิสราเอลท่ีกระจัด-
กระจาย) 

• ใครคือ "คนใช้คนอื่น ๆ" ที่กล่าวถึงในเจคอบ 5:61, 70 (ดู ค.พ. 133:8) แม้ว่าคนใช้เหล่า-
นี้จะมีน้อย แต่ผลจากความพากเพียรของพวกเขาเป็นเช่นไร (ดู เจคอบ 5:71-75) เราจะ 
ช่วยในการบำรุง การลิดก่ิง และการต่อตาคร้ังสุดท้ายในสวนองุ่นของพระเจ้าได้อย่างไร 

2. เจคอบสั่งสอนผู้ฟังของฟานให้กสับใจแอะทำตามพระคริสตํ่ 
อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เสือกไว้จาก เจคอบ 6 
• เจคอบพยากรณ์อะไรไว้หลังจากเล่าเร่ืองเปรียบเทียบของซีนัส (ดู เจคอบ 6:1) ในเจคอบ 

6:2 เจคอบอ้างถึงช่วงเวลาใด (ยุคสุดท้าย) สิ่งนี้บอกอะไรเราเกี่ยวกับความสัมพันธ์ 
ที่เรื่องเปรียบเทียบของซีนัสมีต่อเรา 

• ให้สมาชิกชั้นเรียนอ่านออกเสียง เจคอบ 6:4-5 ข้อเหล่านี้สอนอะไรเราเกี่ยวกับวิธีที่ 
พระผู้ช่วยให้รอดจะทรงนำชาวอิสราเอลกลับมาในยุคสุดท้าย 

• เจคอบเน้นถึงหลักธรรมพระกิตติคุณใดหลังจากเป็นพยานว่าเหตุการณ์ในเรื่องเปรียบ-



สรุป 

แนวคิดเพิ่มเติม 
ประกอบการสอน 

บทที่ 12 
เทียบของซีนัสจะบังเกิดขึ้นทั้งหมด (ดู เจคอบ 6:3-13) ความรับผิดชอบของคนเหล่านั้น 
ที่ได้รับการ "บำรุงเลี้ยง...ด้วยคำอ้นประเสริฐของพระผู้เปีนเจ้า" คืออะไร (ดู เจคอบ 6:11-
12 ไมโรไน 6:3-4) วิธีเฉพาะบางอย่างที่เราจะทำให้ความรับผดชอบเหล่านี้สำเร็จคือ 
อะไร (เน้นว่าสมาชิกของศาสนาจักรทุกคนทำให้ความรับผิดชอบเหล่านี้สำเร็จได้ 
ตัวอย่างเช่น เราเชื้อเชิญเพื่อนที่ไม่เป็นสมาชิกให้พูดคุยกับผู้สอนศาสนา เรารับใช้อย่าง-
ขยันขันแข็งในฐานะเป็นผู้สอนประจำบ้าน และผู้เยี่ยมสอน และคู่แต่งงานรับใช้เป็นผู้-
สอนศาสนาเต็มเวลาด้วยกันได้) 

ประธานโจเซฟ ฟิลดิง สมิธกล่าวว่า "ปีจชุบันสิทธิชนยูคสุดท้ายกำลังไปยังส่วนต่าง ๆ ของ 
โลกในฐานะคนใช้ของสวนอ^นเพื่อรวมผลเหล่านี้และเก็บไว้เพื่อเวลาแห่งการเสด็จมาของ 
พระอาจารย์ , , (Answers to Gospel Questions, comp Joseph Fielding Smith Jr., 5 vols. [1957-
66], 4:142) เน้นว่าเราควรมีส่วนร่วมในการรวมครั้งยิ่งใหญ่นี้ เพราะเราได้รับการบำรุงเลียง 
โดยพระเจ้า เราจึงถูกผูกมัดเพื่อช่วยให้คนอื่น ๆ ได้รับการบำรุงเลี้ยงนี้เช่นกัน) 
ให้เป็นพยานถึงความจริงที่สนทนาในบทเรียน เมื่อได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณ 

เนือหาต่อไปนีช่วยเสริมโครงร่างของบทเรียนที่ได้เสนอแนะไว้แล้ว ท่านอาจด้องการใช้ 
แนวคิดเหล่านี้หนึ่งหรือสองอย่างเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของบทเรียน 
1. คำสอนผิดของเซเรีม 
สนทนาเรื่องราวของเซเร็มตามที่พบใน เจคอบ 7:1-23 
• เซเร็มนำผู้คนมากมายออกไปจากความจริงอย่างไร (ดู เจคอบ 7:1-7) ท่านเห็นพยาน 

หลักฐานใดที่คนบางคนในทุกวันนี้ใช้วิธีการเดียวกันนำผู้อื่นออกไปจากพระคริสต์ 
• เจคอบทำให้เซเร็มจำนนได้อย่างไร (ดู เจคอบ 7:8-22) เราจะ!)องกันตัวเองให้พ้นจาก 

การหลอกลวงของผู้ต่อด้านพระคริสต์ได้อย่างไร (ดูเจคอบ 7:23 โรม 16:17-18 เอเฟซัส 
4:11-15) 

ประธานโจเซฟ ฟิลดิง สมิธกล่าวว่า "ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่ปีความสำคัญยิ่งใหญ่ต่อเรามาก 
เท่ากับการเชื่อพงพระกิตติคุณของพระพซูคริสต์" ขอให้เราค้นคว้าพระคัมภีร์เหล่านี้ 
ขอให้เรารู้ในสิ่งที่พระเจ้าทรงเปิดเผย ขอให้เราทำชีวิตให้สอดคล้องกับความจริงของ 
พระองค์ เมื่อนนเราจะไม่ถูกหลอก" (Doctrines of Salvation, comp. Bruce R. McConkie, 
3 vols. [1954-56], 1:301) 

2. ข้อ!เณพิ่มเติมเกี่ยวกับต้นมะกอก 
ยิ่งเราเขาใจเกี่ยวกับด้นมะกอกมากเท่าไร เราก็จะเข้าใจมากยิ่งขึนว่าทำไมซีนัส จึงได้รับการ 
ดลใจให้ใช้เฉพาะต้นไม้นี้เป็นสัญลักษณ์ของอิสราเอล แบ่งปีนข้อมูลต่อไปนี้ในช่วงบทเรียน 
ตามความเหมาะสม (หากจำเป็นให้ใช้ข้อมูลเหล่านี้บางข้อเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ) 
ก. ด้นมะกอกเป็นสิ่งมีชีวิตที่ให้ผลมาก มันต้องการการบำรุงเลี้ยงตลอดเวลาเพื่อจะมีชีวิตรอด 



ข. กิ่งของต้นมะกอกเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติที่ใช้สืบทอดกันมานาน 
ค. ต้นต้องได้รับการลิดกิ่งอย่างระมัดระวังเพื่อให้มันอุดมสมบูรณ์และออกผลมาก 
ง. เพื่อให้ด้นมะกอกป่ากลับเป็นด้นสวนและออกผลมาก ด้องมีการตัดตอหลักของ 

มันออกอย่างสมบูรณ์ และก่ิงของต้นสวนต้องต่อตาเข้ากับตอของต้นป่า 
จ. ต้นมะกอกอาจให้ผลนานนับศตวรรษ บางต้นที่กำลังเติบโตในอิสราเอลตอนนี้ให้ผล 

มากมายมานานกว่า 400 ปีแล้ว 
ฉ. เม่ือต้นมีอายุมากขนและเร่ิมตาย รากของมันจะงอกต้นใหม่ออกมา ซึ่งถ้ามีการต่อตาและ 

ลิดกิ่งมันจะกลายเป็นต้นมะกอกที่เติบโตสมบูรณ์เต็มที่ ดังนั้นรากของต้นก็จะให้ต้นใหม่ 
และเกิดผลอีกนับพันปี 

3. กิจกรรมฒาวชน 

เรื่องเปรียบเทียบเกี่ยวกับต้นมะกอกอาจเป็นเรื่องยากที่เยาวชนจะเข้าใจ ท่านอาจต้องการ 
ให้สมาชิกชนเรียนแสดงเรื่องเปรียบเทียบบนกระดานขณะที่ท่านอธิบาย หรือท่านอาจจัด 
ห้องเรียนเป็นสวนองุ่น (โลก) และให้สมาชิกชั้นเรียนเดินไปตามเรื่องเปรียบเทียบนั้น ๆ 
ขณะท่ีท่านอธิบาย ตามท่ีแสดงไว้ด้านล่าง 
วาดรูปต้นมะกอกบนกระดาษโปสเตอร์และเขียนว่า เจรูซาเล็ม (เชือสายอิสราเอล) 
วางแผ่นโปสเตอร์น้ีบนพ้ืนตรงกลางห้อง วาดก่ิงของต้นมะกอกบนกระดาษโปสเตอร์แผ่นอ่ืน 
หลาย ๆ แผ่น เขียนท้องท่ีต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่ที่เชื้อสายของอิสราเอลกระจัดกระจายไปไว้บนแผ่น 
เหล่าน้ัน (ชาวอเมริกัน ยุโรป อัฟริกันเอเชีย แลzixi ๆ ) วางโปสเตอร์เหล่าน้ีบนพ้ืนตรงเสัน 
รอบวงของห้อง ให้สมาชิกชนเรียนย้ายไปตามโปสเตอร์ต่าง ๆ ในเวลาท่ีเหมาะสมขณะอภิ-
ปรายถึงเรื่องเปรียบเทียบ ตัวอย่างเช่น ให้สมาชิกชั้นเรียนบางกลุ่มแทนเชื้อสายอิสราเอล 
(ก่ิงเดิมหรือก่ิงสวน) และให้อีกบางกลุ่มแทนคนต่างชาติ (ก่ิงป่า) เม่ือท่านอธิบายว่าเจาของสวน 
องุ่นต่อตาเข้ากับกิ่งป่า ให้สมาชิกชั้นเรียนที่แทนคนต่างชาติย้ายไปที่โปสเตอร์ตรงกลาง 
เม่ือท่านพูดว่าเจ้าของสวนองุ่นเอาก่ิงเดิมไปปลูกท่ัวสวนองุ่น ให้สมาชิกช้ันเรียนท่ีแทนเช้ือสาย 
อิสราเอลย้ายไปตรงโปสเตอร์ที่อยู่บนเสันรอบวงของห้องเรียน 
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ยีน'ส เจรอม ออมไน คำของมอรมอน 

อุดประสงค์ 

การเฅรยม 

เพื่อเน้นว่าพระคัมภีร์ไค้รับการเตรียมและเก็บรักษาไว้เพื่อเป็นแนวทางและชีนำเรา 

1. อ่าน ไตร่ตรอง และสวดอ้อนวอนเก่ียวกับพระคัมภีร์ต่อไปน้ี 
ก. อี'บัส โดยไค้รับอิทธิพลจากการสอนของบิดา อีนัสจึงสวดอ้อนวอนขอการอภัยบาป 

หลังจากไค้รับการอภัยบาป อีนัสสวดอ้อนวอนเพื่อผู้คนของท่านชาวนีไฟและเพื่อ 
ศัตรูของเขาชาวเลมัน ท่านทูลขอพระเจ้าให้รักษาบันทึกของชาวนีไฟ 

ข. เจรอม เจรอมบันทึกว่าชาวเลมันมารบกับชาวนีไฟบ่อยคร้ัง ชาวนีไฟตานชาวเลมันได้ 
และรุ่งเรืองในแผ่นดินเพราะศาสดาและผู้สอนได้ชักชวนให้เขากลับใจตลอดเวลา 
รักษาบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า และเสืาคอยการเสด็จมาของพระมาไซยา 

ค. ออมไน ออมไน อเมรัน เคมิช อบินาดัม และอแมลิไครักษาบันทึก ชาวนีไฟประสบ 
กับช่วงเวลาแห่งสันติและช่วงเวลาแห่งสงคราม และ "พวกท่ีช่ัวร้ายมาก" ของชาวนีไฟ 
ถูกทำลาย โมไซยาและผู้ติดตามของเขาเผชิญหน้ากับผู้คนของเซราเฮ็มลา (ชาวมูลิไค) 

ง. คำของมอรมอน มอรมอนเพิ่มแผ่นจารึกเล็กของนีไฟเข้าในการย่อแผ่นจารึกใหญ่ 
ของนีไฟ โดยรู้ว่าท่านทำดังน้ัน "ด้วยชุดมุ่งหมายอันสุ^ม" 

2. หากท่านใชกิจกรรมกระตุ้นความสนใจ ให้สมาชิกชั้นเรียนเตรียมเล่าเหตุการณ์หรือ 
ความรู้สึกทื่อาจจะลืมไปแล้วถ้าไม่ได้บันทึกไว้ในสบุคบันทึกของเขาหรือเธอ หรือเล่า 
เหตุการณ์หรือความรู้สึกเช่นน้ันจากสบุดบันทึกของท่านเอง 

3. ลอกแผนผังต่อไปน้ีไว้บนกระดานหรือบนกระดาษแผ่นใหญ่ 



4. หากมีภาพมอรมอนย่อแผ่นจารึก (62520 425 รูปภาพเกี่ยวกับพระกิตติคุณ 306) 
ให้เตรียมมาใช้ประกอบบทเรียน 

ข้อเสนอแนะในการ 
ดำเนินบทเรียน 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ ใช้กิจกรรมต่อไปนี้หรือกิจกรรมของท่านเองเพื่อเริ่มบทเรียนตามความเหมาะสม 

ให้สมาชิกชั้นเรียนที่,ได้รับมอบหมายเล่าถึงเหตุการณ''M รือความเสf1 ที่อๅจจะลืมไปแล้ว 
ถ้าเขาหรือเธอไม่ได้บันทึกไว้ในสมูดบันทึก (หรือเล่าเรื่องของท่านเอง) ให้สมาชิกชั้นเรียน 
ตอบคำถามต่อไปนี้ 
• ทำไมท่านจึงเขียนเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือ (ความรู้สึก) นี้ ท่านได้รับประโยชน์อย่างไรจาก 

การมีข้อมูลน้ีเขียนไว้ในสบุดบันทึกของท่าน 
จากน้ันให้สมาชิกช้ันเรียนสนทนาคำถามต่อไปน้ี 
• อะไรเป็นเหตุผลบางประการที่นีไฟให้ไว้ถึงความสำคัญของการรักษาบันทึกที่เป็นงาน 

เขียนของท่าน (ดู 1 นีไฟ 6:4; 9:5; 19:3; 2 นีไฟ 25:26) 
อธิบายว่าผู ้ที ่เก็บรักษาบันทึกซึ่งกลับมาเป็นพระคัมภีร์มอรมอนด้องทํๅงานอย่างหนัก 
เพื ่อรักษาคำของพระเจ้าและประสบการณ์ของผู ้คนของเขาในการเรียนรู ้^จะรัก ษๅนัญ^ 
ของพระองค์ เขาตระหนักถึงความสำคัญของการบันทึกข้อมูลเหล่าน้ีเพ่ือชน^นหลัง เพราะ 
ความพากเพียรของเขาในการเก็บรักษาบันทึกและเพราะพระหัตถ์ของพระเจ้าในการปกป็ 0 ง 
และรักษาบันทึก เราจึงได้เรียนรู้จากความสำเร็จและความล้มเหลวทางวิญญาณของคน 
เหล่านั้นที่ล่วงลับไปก่อนเรา 
ชี้ให้เห็นว่าหนังสือสี่เล่มที่จะสนทนาในบทเรียนวันนี้ซึ่งคือ อีนัส เจรอม ออมไน และคำ 
ของมอรมอน เขียนไว้โดยชายแปดคนซึ่งเข้าใจถึงความสำคัญของการเก็บรักษาบันทึก 
ศักดิสิทธิเช่นเดียวกับนีไฟ 

เสือกข้อความพระคัมภีร์ คำถาม และเนื้อหาบทเรียนอื่น ๆ ที่ตอบสนองความต้องการ 
ของสมาชิกชั้นเรียนไต้ดีที ่สุดร่วมกับการสวดอ้อนวอน สนทนาว่าจะประgกต์ใช้ข้อ 
พระคัมภีร์ท่ีเลือกกับชีวิตประจำวันอย่างไร กระตุ้นสมาชิกชั้นเรียนให้แบ่งปีนประสบการณ์ 
ที่เหมาะสมซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมในพระคัมภีร์ 
1. อีนัสสวดอ้อนวอนเพื่อคัวท่านเอง เพื่อชาวนใฟ และชาวเลมัน 
สนทนาหนังสืออีนัส เช้ือเชิญสมาชิกช้ันเรียนให้อ่านออกเสียงข้อพระคัมภีร์ท่ีเสือกไว้ 
• อีบัสยกย่องใครที่สอนท่านเกี่ยวกับพระกิตติคุณ (ดูอีนัส 1:1) ใครเป็นบิดาของอีนัส 

(ดู เจคอบ 7:27) การสอนลูก ๆ "ในการเลี้ยงดูและการตักเตือนของพระเจ้า" หมายความ 
ว่าอะไร (คู ข้อความที่ยกมาด้านล่าง) การสอนและการเป็นตัวอย่างของบิดามารดา 
ที่ชอบธรรมช่วยให้ลูก ๆ พัฒนาศรัทธาในพระผู้ช่วยให้รอดอย่างไร 
ประธานกอร์1ดอน บี. สิงค์ลีย์แนะนำให้บิดามารดาเป็นตัวอย่างที่ชอบธรรมให้ลูก ๆ  เหมือน-
กบที่บิดาของอีนัสไต้เป็นให้เขา "ปฏิบัติต่อลูกของท่านดังเช่นบุตรและธิดาของพระผู-
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การสนทนาและการ 
ประยุกต์ใช้พระคัมภีร์ 
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เป็นเจ้า จงเมตตา รักเขา ให้เกียรติเขา ปรึกษากับเขา สอนเขา สวดอ้อนวอนเพ่ือเขา 
นำทางเขาและพระผู้เป็นเจ้าจะประทานพรให้ทั้งเขาและท่าน" (in Church News, 1 Nov. 
1997, 2) 

• คำสอนของเจคอบมีอิทธิพลให้อีนัสทำอะไร (ดู อีนัส 1:3-4) อีนัสบรรยายถึงคำสวด-
อ้อนวอนของท่านต่อพระเจ้าว่าอย่างไร (ดู อีนัส 1:2) ท่านคิดว่าทำไมอีนัสจึงเรียกประสบ-
การณ์ของตัวเองว่า "การต่อสู้" เร่ืองราวการแสวงหาการให้อภัยของท่านสอนอะไรเรา 
เกี่ยวกับการกลับใจ 

• อีนัสรู้ได้อย่างไรว่าบาปของท่านได้รับการอภัย (ดูอีนัส 1:5-6) เราจะรู้ได้อย่างไรว่าบาป 
ของเราได้รับการอภัย (ดู ข้อความที่ยกมาด้านล่าง) สิ่งใดทำให้อีนัสได้รับการอภัยบาป 
ของท่าน (ดู อีนัส 1:7-8) ทำไมศรัทธาในพระคริสต์จึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเราที่จะ 
กลับใจและได้รับการอภัยบาป 
ประธานฮาโรลต์บี.ลีกล่าวว่า "หากเวลามาถึงเม่ือท่านได้ทำทุกส่ิงท่ีท่านทำได้เพ่ือกลับใจ 
จากบาปของท่าน....และได้ทำการชดเชยและทำให้ดีใหม่ด้วยชุดความสามารถของท่าน.... 
เม่ือน้ันท่านจะต้องการคำตอบยืนยันว่าพระเจ้าทรงยอมรับท่านหรือไม่ ในช่วงเวลาแห่ง 
การกลับใจน้ัน หากท่านแสวงหาและพบสำนึกแห่งสันติ ซึ่งโดยเครื่องหมายนั้นท่านจะรู้ว่า 
พระเจ้าทรงยอมรับการกลับใจของท่าน" {Stand Ye in Holy Places [1974], 185) 

• หลังจากอีนัสเรียนรู้ว่าบาปของท่านได้รับการอภัย ท่านสวดอ้อนวอนเพื่ออะไร (ดู อีนัส 
1:9, 11-13) ทำไมอีนัสจึงด้องการแน่ใจว่าบันทึกจะได้รับการรักษา (ดู อีนัส 1:13-14) 

• เราเรียนรู้อะไรจากอีนัสเกี่ยวกับการสวดอ้อนวอน 
• อีนัสบรรยายถึงชาวนีไฟในวันเวลาของท่านว่าเป็น "คนคอแข็ง" ผู้ซึ่งจะเปลี่ยนท่าที 

ก็ต่อเมื่อด้วย "ความรุนแรงยิ่ง" และ "ความแจ้งชัดอย่างมากยิ่งของคำพูด" (อีนส 1:22-
23) ท่านเห็นอะไรที่เหมือนกันระหว่างชาวนีไฟในวันเวลาของอีนัสกับผู้คนบางกลุ่มใน 
ทุกวันนี้ 

• ท่านประทับใจอะไรในศรัทธาและประจักษ์พยานของอีนัส (ดู อีนัส 1:15-18, 26-27 
เป็นพิเศษ) 

2. ชาวนเฟรุ่งเรืองโดยทางการกลับใจตลอดเวลา 

อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้จากหนังสือเจรอม 
• เจรอมกล่าวว่าอะไรเป็นชุดประสงค์ของเขาในเขียนเพิ่มในแผ่นจารึก (ดู เจรอม 1:1-2) 

ทำไมเจรอมจึงไม่บันทึกการพยากรณ์หรือการเปิดเผยที่เขาได้รับ 
• เจรอมบรรยายถึงชาวนีไฟผู้คนของเขาว่าอย่างไร (ดู เจรอม 1:3-4 ดู แนวคิดเพ่ิมเติม 

ประกอบการสอนด้วย) พวกเขารุ่งเรืองในแผ่นดินและมีชัยเหนือชาวเลมันได้อย่างไร 
(ดู เจรอม 1:5, 7-12) 

• ศาสดา^โรหิตและผู้สอนมีบทบาทอะไรต่อความสำเร็จของชาวนีไฟ (ดูเจรอม 1:11-12) 
การ"ทิ่มแทงใจคนเหล่านั้นด้วยพระคำ" หมายความว่าอะไร (เจรอม 1:12) ใจของท่าน 
ถูกทิ่มแทงด้วยคำของศาสดา ผู้นำศาสนาจักรหรือครูท่านใดท่านหนึ่งเมื่อไร 

• ผู้นำชาวนีไฟชักชวนผู้คนให ้ "มุ่งหาพระมาไซยาและเชื่อในพระองค์ที่จะเสด็จมาราว 



กับพระองค์ทรงเป็นมาแล้ว" (เจรอม 1:11 ดู โมไซยา 3:13 ด้วย) เราจะทำตามคำแนะนำ 
นี้อย่างไรขณะที่เราเตรียมรับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระผู้ช่วยไห้รอด 

3. ออมไน อเมรัน เคมิช อบินาดม และอแมลิไครักษาบันทึก 

อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้จากหนังสือออมไน ชี้ให้เห็นว่าหนังสือออมไน 
ครอบคลุมเวลาประมาณ 200 ปีและเขียนโดยผู้เก็บรักษาบันทึกห้าคน แต่มีความยาวเพียง 
30 ข้อ 
• แม้ว่าผู้เขียนหนังสือออมไนจะเขียนไว้น้อยมาก แต่ผู้เขียนทุกคนก็เชื่อฟ้งพระบัญญัติ 

ที่ให้เก็บและรักษาแผ่นจารึก ทำไมการรักษาบันทึกจึงสำคัญอย่างยิ่งยวด 
อธิบายว่าครึ่งหลังของหนังสือออมไนที่เขียนโดยอแมinคได้บ่งบอกถึงความสำคัญของการ 
รักษาบันทึกโดยแสดงว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้คนที่ไม่ได้รักษาบันทึก 
• อแมลิไคบันทึกเรื่องราวของโมไซยาและผู้ติดตามเขาซึ่งได้รับบัญชาจากพระเจ้าไห้ 

ออกจากแผ่นดินนไฟ โมไซยาและผู้ติดตามเขาถูกนำไปท่ีใด (ดูออมไน 1:13) พวกเขา 
พบใครในแผ่นดินเซราเฮ็มลา (ดู ออมไน 1:14) ผู้คนเหล่านี้มาจากไหน (ดูออมไน 1:15-
16 ดู 1 นีไฟ 1:4 ด้วย ซึ่งอธิบายว่าเซเดไคยาเป็นกษัตริย์ของเจรูซาเล็มในเวลาที่ลีไฮ 
กับครอบครัวของท่านเข้าไปในแดนทุรกันดาร) 

• ทำไมผู้คนของเซราเฮ็มลา (ชาวมูลิไค) จึงมีความสุขที่ได้พบโมไซยาและผู้ติดตามเขา 
(ดู ออมไน 1:14) อแมลิไคเสนอแนะว่าอะไรเป็นผลตามมาสู่ชาวมูลิไคจากการที่ไม่ได้ 
นำบันทึกมาด้วยเมื่อออกจากเจรูซาเล็ม (คู ออมไน 1:17 ภาษาของพวกเขาแผลงไป 
และไม่มีความรูเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์และคำสอนของพระองค์) จะมีผลกระทบอะไร 
ต่อเราถาเราไม่มพระคัมภีร์ (ดู, โมไซยา 1:3-5) เราได้รับผลกระทบอย่างไรเมื่อเรามี 
พระคัมภีร์แต่ไม่ศึกษา 

อธิบายว่าโดยการแปลหินที่ถูกสลักไว้ซึ่งเก็บรักษาโดยชาวมูลิไค โมไชยาเรียนรูถึงอีก 
ชนชาติหนึ่งคือชาวเจเร็ดซึ่งเคยมีชีวิตอยู่บนแผ่นดิน (ออมไน 1:20-22) ชาวเจเรีดมาสู่ซีก 
โลกตะวันตกในเวลาของหอสูงบาเบล โคริแอนทะเมอร์ผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายของชาวเจเรีด 
ได้อาศัยอยู่กับชาวมูลไคช่วงเวลาหนึ่ง ชี้ให้เห็นว่าบันทึกของชาวเจเร็ดถูกย่อไว้ในหนังสือ 
อีเธอร ์ และจะสนทนากันในบทเรียนต่อไป 
. เราเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับอแมลิไคจากออมไน 1:25-26 เราจะ "ถวายทั้งจิตวิญญาณ 

[ของเรา]เป็นเคร่ืองบูชา" แต่พระผู้ช่วยให้รอด ดังที่อแมลิไคแนะนำได้อย่างไร 
4. มอรมอนเพิ่มแผ่นจารึกเล็กของนีไฟเข้าในการย่อแผ่นปีารึกใหญ่ของท่า^ 
อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้จากคำของมอรมอน ชี้ให้เห็นว่าจาก 1 นีไฟถึงออมไน 
พระคัมภีร์มอรมอนประกอบด้วยเร่ืองราวทางประวัติศาสตร์'ท่ีเรียงลำดับตา:มเ'Heqกา'รณ'ป็ริง 
อย่างไรก็ดี คำของมอรมอนเขียนขึ้นหลังจากอแมลิไคจบหนังสือออมไนมานานกว่า 500 ปี 
หากท่านใช้ภาพมอรมอนย่อแผ่นจารึกให้แสดงตอนนี 
• มอรมอรเขียนคำของมอรมอนเม่ือใด และทำไม (ดู คำของมอรมอน 1:1-5) 

อธิบายว่าหลังจากมอรมอนย่อแผ่นจารึกใหญ่ของนีไฟ ท่านพบแผ่นจารึกเล็กของนีไฟ 
และรวมไว้ในบันทึกของท่าน (คำของมอรมอน 1:3-5) หนังสือหกเล่มแรกของ 



บทที่ 17 
พระคัมภีร์มอรมอนจาก 1 นีไฟถึงออมไน เป็นการแปลจากแผ่นจารึกเล็กเหล่านี้ 
หนังสือคำของมอรมอนเป็นการอธิบายของมอรมอนว่าทำไมท่านจึงรวมแผ่นจารึกเล็ก 
ไว้ด้วย มันเป็นการเชื่อมต่อระหว่างบันทึกจากแผ่นจารึกเล็กกับบันทึกจากแผ่นจารึกใหญ่ 

• มอรมอนประทับใจอะไรในแผ่นจารึกเล็ก (ดู คำของมอรมอน 1:4, 6) ทำไมท่านจึง 
ตัดสินใจรวมแผ่นจารึกเล็กไว้ในบันทึกของท่าน (ดู คำของมอรมอน 1:7) อะไรเป็น 
"ชุดมุ่งหมายอันลุ[ชุ ม" ที่มอรมอนอ้างถึง 

แสดงแผนผังท่ีแสดงถึงบันทึกท่ีมอรมอนและโมโรไนย่อและรวมไว้ (ดู "การเตรียม" ข้อ 
3) สังเกตุว่าหนังสือที่ไม่ได้มีชื่ออยู่ในแผนผัง (คำของมอรมอน มอรมอน และโมโรไน) 
เขียน โดยมอรมอนและโมโรไน 
อธิบายว่าแผ่นจารึกเล็กของนีไฟครอบคลุมช่วงเวลาเดียวกันกับการบันทึกชุดแรกใน 
แผ่นจารึกใหญ่ (ประมาณ 600 ถึง 200 ปีก่อนคริสตศักราช) ดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นใด ๆ 
ที่มอรมอนจะรวมทั้งสองสิ่งไว้ในการย่อของเขา แต่พระเจ้าทรงรู้ว่าการแปลบันทึกชุดแรก 
จากแผ่นจารึกใหญ่จะหายไปในศตวรรษต่อมา เม่ือมาร์ติน แฮริสเอาด้นฉบับพระคัมภีร์-
มอรมอน 116 หน้าไปแสดงต่อสมาชิกในครอบครัวและเพ่ือนของเขา หลังจากการแปล 
116 หน้านีสูฌหาย พระเจ้าบัญชาโจเซฟไม่ให้แปลบันทึกชุดเดิมอีกคร้ัง (ค.พ. 10:8-14) 
บันทึกเหล่านี้จึงไม่มีอยู่ในพระคัมภีร์มอรมอน!]จชุบัน แต่ช่วงเวลาเดียวกันถูกบรรยาย 
โดยผ่านเรื่องราวจากแผ่นจารึกเล็กแทน 

• มอรมอนกล่าวว่าอะไรเป็นชุดประสงค์ของการย่อบันทึกศักดิสิทธิทั้งหมด (ดู คำของ 
มอรมอน 1:2, 8 ดู หน้าช่ือเร่ืองของพระคัมภีร์มอรมอนด้วย) ทำไมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เรา 
จะอ่านพระคัมภีร์มอรมอนโดยมีชุคประสงค์น้ีในความคิดของเรา 

เตือนสมาชิกชั้นเรียนว่าผู้เขียนพระคัมภีร์มอรมอนเก็บและรักษาบันทึกเกี่ยวกับผู้คนของ 
เขาเพื่อที่ชั่วอายูในอนาคตจะรู้การปฏิบัติของพระเจ้าต่อผู้คนเหล่านี้ กระตุ้นให้สมาชิก 
ชั้นเรียนศึกษาพระคัมภีร์มอรมอนเพื่อเขาจะได้รับแนวทางและการชี้นํๅโดยคำของพระเจ้า 
ที่อยู่ในนั้น 
ให้เป็นพยานถึงความจริงท่ีสนทนาในบทเรียน เม่ือได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณ 

เนื้อหาต่อไปนี้ช่วยเสริมโครงร่างของบทเรียนที่ได้เสนอแนะไว้แล้ว ท่านอาจตองการใช้ 
แนวคิดน้ีเป็นส่วนหน่ึงของบทเรียน 
การรู้สึกถึงการกระตุ้นเดือนของพระวิญญาณ 

ให้สมาชิกช้ันเรียนอ่านออกเสียงเจรอม 1:3 
• เจรอมกล่าวถึงสภาพส่ีอย่างท่ีกีดกันเราจากการรู้สึกถึงการกระตุ้นเตือนของพระวิญญาณ 

(ใจท่ีแข็งกระด้าง หูที่หนวก จิตใจที่มืดมน และความคอแข็ง) 

สนทนากับสมาชิกชั้นเรียนว่าสภาพที่เป็นสัญลักษณ์ทั้งสี่อย่างนี้แทนสิ่งใดและกีดกันเรา 
จากความรู้สึกถึงการกระตุ้นเตือนของพระวิญญาณได้อย่างไร 
• พรใดมาสู่ผู้คนท่ีเอาชนะสภาพเหล่าน้ีได้ (ดู เจรอม 1:4) 

75 

สรุป 

แนวคิดเพิ่มเติม 
ประกอบการสอน 



ข้อเสนอแนะในการ 
ดำเนินบทเรียน 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 
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ใช้กิจกรรมต่อไปน้ีหรือกิจกรรมของท่านเองเพ่ือเร่ิมบทเรียนตามความเหมาะสม 
เชื้อเชิญให้สมาชิกชั้นเรียนมองภาพที่อยู่บนปกของคู่มือบทเรียนเล่มนี้ ชี้ให้เห็นว่าหนังสือ 
แนวทางศึกษาของสมาชิกช้ันเรียนมีภาพปกรูปเดียวกัน จากน้ันแบ่งปีนข้อมูลต่อไปนี 
ก. พระคัมภีร์มอรมอนมี 238 บท 
ข. ประกอบด้วยเรื่องราวของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังการประสูติของพระเยซูเพียง 50 บท 

(ประมาณ 21 เปอร์เซนต์) 
ค. ประกอบด้วยเรื่องราวการเสด็จมาเยือนของพระเยซูท่ามกลางชาวนีไฟเพียง 18 บท 

(ประมาณ 8 เปอร์เซนต์) 
เช้ิอเชิญให้สมาชิกช้ันเรียนพิจารณาเงียบ ๆ ว่าเขาจะตอบคำถามต่อไปนี้ว่าอย่างไร 
• ท่านคิดว่าทำไมจึงเลือกภาพนี้แทนการศึกษาพระคัมภีร์มอรมอนของเรา 
ให้สมาชิกช้ันเรียนอ่านออกเสียงโมไชยา 3:13 เน้นว่าพระเยซูคริสต์เป็นอุดศูนย์รวมในพระ-
คัมภีร์มอรมอน การชดใช้ของพระองค์ประยุกต์ใช้ได้กับผู้คนที่มีชีวิตอยู่ก่อนการปฏิบัติ 
ศาสนกิจในมตะของพระองค์และยังประยูกต์ใช้ได้กับคนเหล่าน้ันท่ีมีชีวิตอยู่ในช่วงการปฏิบัติ 

76 

"เป็นหน้ีอย่างนิรันดรต่อพระบิดา 
บนสวรรค์ของท่าน" 

โมไซยา 1-3 เพื่อเพิ่มความเข้าใจของสมาชิกชั้นเรียนถึงการเป็นหนี้ที่เขามีต่อพระผู้เป็นเจ้าและกระตุ้นให้ 
"ทิ้งความเป็นมนุษย์ธรรมดา....โดยการชดใช้ของพระคริสต์พระเจ้า" (โมไซยา 3:19) 

1. อ่าน ไตร่ตรอง และสวดอ้อนวอนเก่ียวกับพระคัมภีร์ต่อไปนี 
ก. โมไซยา 1 กษัตริย์เบ็นจามินสอนบุตรถึงความสำคัญของความจริงท่ีอยู่ในแผ่นจารึก 

ทองเหลือง ท่านเลือกโมไซยาบุตรของท่านให้สืบทอดตำแหน่งกษัตริย์ต่อจากท่าน 
และส่ังให้โมไซยารวมผู้คนมาชุมนุมกัน 

ข. โมไซยา 2 กษัตริย์เบ็นจามินสอนผู้คนว่าเม่ือเขาอยู่ในการรับใช้ผู้อ่ืน เขาก็อยู่ในการ 
รับใช้พระผู้เป็นเจ้า ท่านเตือนผู้คนว่าเขาเป็น"หนี้อย่างนิรันดร์ต่อพระบิดาบนสวรรค์ 
[ของพวกเขา] ที่จะถวายทุกสิ่งที่[เขา]มีอยู่และเป็นอยู่แด่พระองค์" 

ค. โมไซยา 3 กษัตริย์เบ็นจามินกล่าวซํ้าถึงการพยากรณ์ของเทพเกี่ยวกับพระเยซู-
คริสต์และการชดใช้ของพระองค์ 

2. หากมีอุปกรณ์ต่อไปน้ี ให้เตรียมมาใช้ประกอบบทเรียน 

ก. ภาพกษัตริย์เบ็นจามิน (62298 425 รูปภาพเกี่ยวกับพระกิตติคุณ 307) 

อุดประสงค์ 

การเตรียม 



ศาสนกิจในมตะของพระองค์ และยังประยุกต์ใช้ได้กับเราในทุกวันนี ้ เช่นกัน อธิบายว่า 
บทเรียนวันน้ีและบทเรียนสัปดาห์หน้าบุ่งเน้นท่ีคำปราศรัยของกษัตริย์ฌ็นจามิน ผู้เป็นทั้งผู้นำ 
และศาสดาที่ช่วยให้ผู้คนของท่านพัฒนาศรัทธาในพระเยซูคริสต์ในเวลาหลายรอยปีก่อน 
การปฏิบัติศาสนกิจในมตะและการชดใช้ของพระองค์ 

เลือกข้อความพระคัมภีร์ คำถาม และเนื้อหาบทเรียนอื่น ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของ 
สมาชิกช้ันเรียนได้ดีท่ีฤ[ดร่วมกับการสวดอ้อนวอน ขณะท่ีท่านเตรียมและนำเสนอบทเรียน 
ให้แน่ใจว่าได้แบ่งเวลาพอท่ีจะสนทนาโมไซยา 3 ซึ่งประกอบด้วยคำสอนอันทรงพลัง 
เก่ียวกับการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ 
1. กษัตริย์เบนจามินสอนบุตรของทำนและให้โมไซยาเรียกผู้คนมาชุมนุมกัน 

สนทนาโมไซยา 1 เช้ือเชิญสมาชิกช้ันเรียนอ่านออกเสียงข้อพระคัมภีร์ท่ีเลือกไว้ 
• ในหนังสือโมไซยา เรื่องราวแรกของกษัตริย์เบ็นจามินไม่ได้เกี่ยวกับการปกครอง 

ของท่านในฐานะกษัตริย์แต่เกี่ยวกับคำสอนของท่านในฐานะบิดา (โมไซยา 1:2-8) 
สิ่งนี้สอนอะไรเกี่ยวกับกษัตริย์ฌ็นจามิน บิดามารดาเรียน{อะไรจากตัวอย่างนี้ 

• กษัตริย์เบ็นจามีนสอนอะไรบุตรของท่าน (ดู โมไซยา 1:2-7 สังเกตุว่าคำว่า ความลับลึก 
ในข้อ 3 และข้อ 5 อ้างถึงความจริงทางวิญญาณที่รูได้โดยการเปิดเผยเท่านั้น) ความ 
แตกต่างระหว่างชาวนีไฟท่ีศึกษาพระคัมภีร์กับชาวเลมันท่ีไม่ได้ศึกษาคืออะไร (ดู โมไซยา 
1:5) ความแตกต่างน้ีสะท้อนให้ท่านเห็นในสังคมปีจชุบันอย่างไร บิดามารดาช่วยลูก ๆ 
ให้พัฒนาความรักในพระคัมภีร์ได้อย่างไร 

• กษัตริย์ฌ็นจามิน "มอบหมายเกี่ยวกับบันทึกซึ่งมีจารึกอยู่บนแผ่นจารึกทองเหลืองแก่ 
[โมไซยา] ด้วย" (โมไซยา 1:16) พระเจ้าทรงบัญชาให้ศาสดา ผู้พยากรณ์และผู้เปิดเผย 
ในยุคป้จจุบันดูว่าพระคัมภีร์ได้รับการ "เก็บรักษาอยู่ในความปลอดภัย" (ค.พ. 42:56) 
ทำไมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่พระคัมภีร์จะตองได้รับการ "เก็บรักษาอยู่ในความปลอดภัย" (ดู 
โมไซยา 1:3-5) 

• ทำไมกษัตริย์ฌ็นจามินจึงขอให้โมไซยาบุตรของท่านเรียกผู้คนมาชุมนุมกัน (ดู โมไซยา 
1:10-12 สังเกตุว่าชื่อที่กษัตริย์อ้างถึงเป็นพระนามของพระคริสต์ ตั้งแต่ต้นจนจบคำ 
ปราศรัยของท่าน กษัตริย์เบ็นจามีนสอนผู้คนให้รับพระนามของพระคริสต์ไว้กับตัวเขา 
ท่านจะสนทนาคำสอนนี้ในบทเรียนที่ 16) 

2. กษัตริย์เบีนจามินสอนผู้คนถึงการเป็นหนี้นิรันดรํ่ที่พวกเขามีฅ่อพระผู้เป้นเจ้า 
อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้จากโมไชยา 2 
• ผู้คนจัดระเบียบของเขาอย่างไรในทันทีหลังจากที่มาถึงพระวิหารเพื่อฟิงกษัตริย์เบ็น 

จามิน (ดู โมไซยา 2:5-6 ดู แนวคิดเพิ่มเติมประกอบการสอนข้อแรกด้วย) กษัตริย์ 
เบีนจารนทำอย่างไรเม่ือสังเกตุเห็นว่าผู้คนไม่ได้ยินคำของท่านหมดทุกคน (ดู โมไซขา 2:7-
8 หากท่านใช้ภาพกษัตริย์เบ็นจามิน ให้แสดงตอนน้ี) การชุมนุมน้ีเหมือนกับการประชุม 
ใหญ่สามัญใน!เจอุบันอย่างไร 

• กษัตริย์เบ็นจามินบอกผู้คนว่าท่านไม่ได้สั่งให้ผู้คนมารวมกันเพื่อสนุกกับคำของท่าน 
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การสนทนาและการ 
ประยุกต์ใช้พระคัมภีร์ 



(โมไชยา 2:9 สังเกตุว่าการสนุกกับคำของบางคนคือการปฏิบัติเล่น ๆ กับคำพูดใ4น) 
ท่านแนะนำให้ผู้คนทำอะไรขณะฟ้งคำสอนของท่าน (ดู โมไชยา 2:9) การเปีดหู ใจ 
และความคิดให้คำสอนของศาสดาท่ีมีชีวิตหมายความว่าอะไร 

• ท่านประทับใจอะไรในวิธีที่กษัตริย์เบ็นจารนรับใช้ในฐานะกษัตริย ์ (ดู โมไซยา 2:10-16) 
ความเป็นผู้นำของกษัตริย์ฒ็นจามินมีผลอะไรต่อผู้คนของท่าน (ดู โมไซยา 1:1; 6:7) 

• กษัตริย์เบ็นจารนสอนอะไรเกี่ยวกับการรับใช ้ (ดู โมไซยา 2:17-19) การรับใช้ผู้อ่ืน 
แสดงถึงความกตัญณูของเราต่อพระผู้เป็นเจ้าได้อย่างไร การรับใช้ลักษณะใดบ้าง 
ที่ชักนำใจผู้อื่นให ้ "ขอบคุณกษัตริย์แห่งสวรรค์ของ[พวกเขา]" (สำหรับตัวอย่างบางประการ 
ด ูโมไซยา 18:8-10 ค.พ. 18:10-16) 

• ให้สมาชิกชั้นเรียนอ่านออกเสียงโมไซยา 2:20-21 การเป็นผู้รับใช้ท่ีไม,สมค่าหมาย 
ความว่าอะไร ทำไมเราจึงเป็นผู้รับใช้ที่ไม่สมค่าของพระผู้เป็นเจ้าแม้ว่าเราจะสรรเสริญ 
และรับใช้พระองค์ด้วยสุดท้ังจิตวิญญาณของเรา (ดู โมไซยา 2:22-25 ด ู ข้อความที่ยกมา 
ด้านล่าง และ แนวคิดเพ่ิมเติมประกอบการสอนข้อสอง) สิ่งนสอนถึงความรักที่พระบิดา 
บนสวรรค์มีต่อเราอย่างไร 
ประธานโจเซฟ ฟิลดิง สมิธกล่าวว่า "ท่านคิดว่ามันจะเคยเป็นไปได้หรือไม่สำหรับเรา 
ทุกคน ไม่ว่าเราจะทำงานหนักมากเพียงไร...ท่ีจะจ่ายค่าพรท่ีเราได้รับจากพระบิดาของเรา 
และพระเยซูคริสต์ ความรักอันย่ิงใหญ่พรอมด้วยพรท่ีตามมา ยื่นมาให้เราโดยทางการตรึง 
การเขน การทนทุกข์และการส์นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ที่อยู่เหนือความเข้าใจ 
มตะของเรา เราไม่เคยจ่ายคืนได้หมดเลย" (in Conference Report, Apr. 1966, 102; or 
Improvement Era, June 1966, 538) 

• ในฐานะเป็นผู้รับใช้ท่ีไม่สมค่า เราจึงเป็น "หน้ีอย่างนิรันดร๙ต่อพระบิดาบนสวรรค์[ของเรา] 
ที่จะถวายทุกสิ่งที่ [เรา] มีอยู่และเป็นอยู่แต่พระองค์" (โมไซยา 2:34) เราจะทำส่ิงน้ีได้ 
อย่างไร (ดู โมไซยา 2:17, 22; 4:10) พระบิดาบนสวรรค์จะประทานส่ิงใดให้เราเม่ือเรา 
ให้พระองค์ "ทุกส่ิงท่ี[เรา]มีและเป็นอยู่" (ดู โมไซยา 2:22, 41 ด ูค.พ. 84:38 ด้วย) 

• อะไรเป็นผลตามมาของการปฏิเสธการเชื่อฟ้งพระบัญญัติหลังจากได้รับการสอนแล้ว 
(ด ู โมไซยา 2:36-39) ตามการบันทึกของกษัตริย์ฌ็นจารน สาเหตุของความทรมาน 
ที่บ่อยครั้งมักเปรียบเทียบกับทะเลเพลิงคืออะไร (ดู โมไซยา 2:38 ดู โมไซยา 3:23-27 
ด้วย) 

3. กษัตริยํ่เฟ้นจามินกล่าวซํ้าถึงการพยากรณ์ของเทพเกี่ยวกับพระเยๆ!คริสต์และการ-
ชดใช้ของพระองคํ่ 

อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้จาก โมไซยา 3 อธิบายว่าก่อนการปราศรัยกับผู้คน 
กษัตริย์เบ็นจารนได้รับการมาเยือนโดยเทพผู้มา "เพ่ือประกาศข่าวอันน่าช่ืนชมแห่งความสุข 
อันยิ่งใหญ่" (โมไซยา 3:1-4) โมไซยา 3 ประกอบด้วยข่าวสารจากเทพ 
• ให้สมาชิกชั้นเรียนอ่านออกเสียงโมไซยา 3:5-10 ทำไมพระเยซูจึงทรงทนทุกข์ต่อ 

การล่อลวง ความเจ็บปวด ความหิว ความกระหาย และความเหน็ดเหน่ือย (ดู แอลมา 7:11-
12) ทำไมพระองค์จึงทรงทนทุกข์ในความปวดร้าวเพราะความชั่วร้ายของผู้คน (ดู 
ข้อความที่ยกมาด้านล่างเพื่อเป็นคำตอบสำหรับคำถามนี้ และคำถามสามข้อต่อไปนี้) 



บทท่ี 12 

ทำไมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าและของนาง 
มารีย์ ทำไมพระองค์จึงสละพระชนม์ชีพของพระองค ์ข่าวสารนี้เป็น "ความฤ[ขอันย่ิงใหญ่,' 
ในวิธีใดบ้าง (โมไซยา 3:3) 
เอ็ลเดอรโรเบิร์ต ดี. เฮลล์กล่าวว่า "สิ่งที่เราต้องระลึกเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอดก็คือ 
พระองค ์ และโดยทางพระองค์เท่านั้นผู้ทรงมีอำนาจสละพระชนม์ชีพของพระองค์ 
และส์นคืนพระชนม ์ พระองค์ทรงรับอานุภาพที่จะสิ้นพระชนม์จากมารดาทางมตะของ 
พระองค์นางมารีย์และทรงรับอานุภาพท่ีจะชนะความตายจากพระบิดาอมตะของพระองค์ 
พระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระเยซูคริสต์ทรงกระทำด้วยความเต็มพระทัยและตั้งพระทัย 
ที่จะสินพระชนม ์ พระองค์ ทรงบอกผู้ติดตามพระองค์ว่าส่ิงน้ีจะเกิดขน บางคนอาจถาม 
ว่าทำไมหเอ? คำตอบคือเพื่อประทานความเป็นอมตะให้มนุษยชาติทุกคนและประทาน 
คำสัญญาแห่งชีวิตนิรันดรให้ผู้ที่เชื่อในพระองค ์ (ดู ยอห์น 3:15) เพ่ือประทานพระชนม์ 
ชีพของพระองค์เองเป็นค่าไถ่ผู้อื่น (ดู มัทธิว 20:28) เพื่อเอาชนะอำนาจของชาตานและ 
เพื่อทำให้เป็นไปได้ที่บาปจะได้รับการอภัย หากปราศจากการชดใช้ของพระเยซ ู สิ่งนี้ 
จะขวางกั้นระหว่างพระผู้เป็นเจ้ากับมนุษย์มตะทั้งชายและหญิงโดยไม่อาจจะเอามัน 
ออกไปได้ เม่ือเราเข้าใจถึงการชดใช้ เราจะระลึกถึงพระองค์ด้วยความยำเกรงและซาบ-
ซึ่ง" (ดู เลียโฮนา, มกราคม 1998, "ในการระลึกถึงพระเยซู," โรเบิร์ต ดี. เฮลส์, ย่อหน้าที่ 
21, หน้า 32) 

• ตามการบอกของเทพ ใครจะได้รับความรอดโดยทางการชดใช้ของพระเยซูคริสต ์ (ดู 
รายการด้านล่าง) สิ่งนี้แสดงว่าพลังแห่งการชดใช้เป็นหลักประกันทำให ้ "การพิพากษา 
อันชอบธรรมจะได้มาถึงลูกหลานมนุษย์" อย่างไร (โมไซยา 3:10) 

ก. ผู ้ "ที่ตายโดยไม,รู้พระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าเกี่ยวกับพวกเขาหรือผู้ที่ทำบาป 
โดยไม่รู้" (โมไซยา 3:11 สังเกตุว่าจากคำสอนและพันธสัญญา 137:7-9 เราเรียนรู้ 
ว่าผู้ที่ตายโดยปราศจากความรู้ถึงพระกิตติคุณ แต่จะรับพระกิตติคุณด้วยฤ(ดใจ 
ของเขาจะเป็นทายาทของอาณาจักรช้ันสูง) 

ข. ผู้ที่มีความรู้ถึงพระกิตติคุณซึ่งกลับใจและพัฒนาศรัทธาในพระเยซูคริสต์ (โมไซยา 
3:12-13) 

ค. เด็กเล็ก ๆ ที่ตายเมื่อยังเป็นทารก (โมไซยา 3:16, 18, 21 ดู ค.พ. 137:10 ด้วย) 
• ทำไมเด็กเล็ก ๆ จึง "ปราศจากข้อตำหนิต่อพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้า" (ดู โมไซยา 3:16, 

21 โมโรไน 8:12 ค.พ. 29:46 แม้ว่า "โดยธรรมชาติเขาตก" พวกเขาก็ "ปราศจาก 
ข้อตำหนิต่อพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้า" เพราะพวกเขา "มีชีวิตอยู่ในพระคริสต์" โดยทาง 
การชดใช้) 

• เทพกล่าวว่า "มนุษย์ธรรมดาเป็นศัตรูกับพระผู้เป็นเจ้า" (โมไซยา 3:19) วลีว่า "มนุษย์ 
ธรรมดา" หมายความว่าอะไร (ดู แอลมา 42:6-10 และข้อความท่ียกมาด้านล่าง) 

เอ็ลเดอร์บรูซ อาร์. แมคคองกีกล่าวว่า "หลังจากการตกของแอดัม มนุษย์กลับเป็นคนมี 
ตัณหา ราคะ และต่ําช้าโดยสันดาน เขาเป็น คฆฅก....คนท่ีสามารถรับผิดชอบได้ทุกคน 
บนโลกรับมรดกสภาพแห่งการตก สภาพแห่งการทดลอง สภาพน้ีซ่ึงส่ิงต่าง ๆ ทางโลกดู 
เหมือนน่าปรารถนาต่อสันดานแห่งตัณหา เมื่ออยู่ในสภาพนี ้ 'มนุษย์ธรรมดาเป็นศัตรูกับ 
พระผู้เป็นเจ้า, จนกว่าเขาจะทำตนให้เข้ากับแผนแห่งการไถ,อันยิ่งใหญ่และเกิดอีกครั้ง 



ในความชอบธรรม (โมไซยา 3:19) ดังนั้นมนุษยชาติทั้งหมดจึงยังหลงทางและกลับเป็น 
คนตกตลอดกาลหากไม่ใช่เพราะการชดใช้ของพระเจ้าของเรา (แอลมๅ 42:4-14)" (Mor-
mon Doctrine, 2nd ed. [1966], 267-68) 

• เราจะ "ทิงความเป็นมนุษย์ธรรมดา" ได้อย่างไร (ดู โมไซยา 3:19 สนทนาคำตอบดัง 
ที่แสดงไว้ด้านล่าง) 

ก. ยอมต่อ "การชักจูงของพระวิญญาณอันศักดิสิทธิ" สิ่งนี้ช่วยให้เรา "ท้ิงความเป็น 
มนุษย์ธรรมดา" ได้อย่างไร (ดู 2 นีไฟ 32:5 โมไซยา 5:2; 3 นีไฟ 28:11) 

ข. มาเป็น "สิทธิชนโดยการชดใช้ของพระคริสต์พระเจ้า" การเป็นสิทธิชนท่ีแท้จริง 
หมายความว่าอะไร (ท่านอาจต้องการช้ีให้เห็นว่าคำว่า สิทธิชน บอกเป็นนัยถึงการ 
ชำระให้บริสุทธิหรือความศักดิสิทธิ ในพระคัมภีร์มอรมอนใช้คำนั้นเพื่ออ้างถึง 
สมาชิกของศาสนาจักรของพระเจ้าท่ีอุทิศตน ดูตัวอย่างการใช้คำว่า สิทธิชน ใน 1 
นีไฟ 14:12 และ 2 นีไฟ 9:18) การชดใช้ช่วยให้เรามาเป็นสิทธิชนท่ีแท้จริงได้อย่างไร 

ค. มาเป็น "ดังเด็ก" เราจะ "มีชีวิตอยู่ในพระคริสต์" ดังที่เด็กเล็ก ๆ เป็นได้อย่างไร (ดู 
โมไซยา 3:17-19, 21 ดู 2 นีไฟ 25:23-26 โมโรไน 8:10 ด้วย) 

• เทพกล่าวว่าความรู้เร่ืองพระผู้ช่วยให้รอดจะแผ่ไปท่ีใด (ดู โมไซยา 3:20) การพยากรณ์น้ี 
กำลังเป็นจริงอย่างไร มันยังคงเป็นจริงต่อไปอย่างไร 

ให้สมาชิกช้ันเ1ยนอ่านออกเสียงโมไซยา 3:19 หากท่านยังไม,ได้ทำในส่วนบทเรียน 
ให้เป็นพยานถึงความจริงท่ีสนทนาในบทเรียน เม่ือได้รับการทรงน่าจากพระวิญญาณ 

เนือหาต่อไปนี้ช่วยเสริมโครงร่างของบทเรียนที่ได้เสนอแนะไว้แล้ว ท่านอาจต้องการใช้ 
แนวคิดเหล่าน้ีหน่ึงหรือสองอย่างเพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของบทเรียน 
1. "พวณขา....ตั้งกระโจมของตน....หันไปทางพระวิหาร" (โมไซยา 2:6) 

เม่ือผู้คน1ไปฟ้งคำกล่าว1ของกษัตริย์เบ็นจามิน พวกเขา "ต้ังกระโจมของตนรอบพระวิหาร 
ทุกคนตงกระโจมของตนให้ประตูของมันหันไปทางพระวิหาร" (โมไซยา 2:6) เปรียบเทียบ 
ผู้คนเหล่านี้กับโลท ผู้ที่ "ย้ายเต๊นท์ไปต้ังถึงเมืองโสโดม" (ปฐมกาล 13:12) อธิบายว่าใน 
ตอนแรกโลทเพียงแต่อาศัยอยู่ใกล้เมืองโสโดมท่ีช่ัวร์ายเท่าน้ัน แต่ในท่ีสุดเขาและครอบครัว 
ก็อาศัยอยู่ในเมืองโสโดม (ปฐมกาล 14:12) 
• เราทำสิ่งต่าง ๆ อะไรบ้างที่เทยบเท่ากับการตั้งกระโจมของเราหันไปทางเมืองโสโดม 

เราทำส่ิงต่าง ๆ อะไรบ้างท่ีเทียบเท่ากับการต้ังกระโจมของเราหันไปทางพระวิหาร เราจะ 
ทำให้บ้านของเราหันไปทางพระวิหารมากขึ้นแทนที่จะหันไปทางสถานที่ของโลกได้ 
อย่างไร 

2. "เปีนหนี้อย่างนิรันดร , , (โมไซยา 2:34) 
วาดรูปตาชั่งบนกระดาน ดังที่แสดงไว้ด้านล่าง 

สรุป 

แนวคิดเพิ่มเติม 
ประกอบการสอน 
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• ทำไมตาชั่งอันนี้จึงไม่สมคุลย์ 
ให้สมาชิกชันเรียนอ่านออกเสียง โมไซยา 2:20-25 ขณะที่อ่านให้พวกเขามองหาการเสียสละ 
ที่เราจะถวายแด่พระเจ้าและมองหาพรที่พระองค์ประทานให้!รๅ เขียนรายการการเสียสละ 
ของเราบนตาชั่งด้าน การเศีบสละของเรา เขียนรายการพรของพระผู้เป็นเจ้าบนตาชั่งด้าน 
พรของพระผู้เป็นเจ้า ช่วยให้สมาชิกชั้นเรียนเห็นว่าเราจะเป็นหนี้พระผู้เป็นเจ้าตลอดไป 
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"ท่านจะถูกเรียกว่าลูก 
ของพระคริสต" 

โม ไซยา 4-6 

ข้อเสนอแนะในการ 
ดำเนินบทเรยน 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

ใช้กิจกรรมต่อไปนี ้ หรือกิจกรรมของท่านเองเพ่ือเร่ิมบทเรียนตามความเหมาะสม 
เขียนหัวข้อต่อไปน้ีบนกระดาน 
ฒึ้องซ้ายพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้า เบื้องขวาพระหัตถ์พงพระผู้เป็นเจ้า 
• การนั่งอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้าหมายความว่าอะไร (การได้รับความ 

สูงส่งและอาศัยอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าอีกครั้ง) ผู้คนประเภทใดจะได้รับสิทธิให้นั่งเบื้อง 
ขวาพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้า ใครจะน่ังเบ้ืองซ้ายพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้า (ดู มัทธิว 
25:33-46 ค.พ. 29:27 เขียนคำตอบของสมาชิกช้ันเรียนสำหรับสองคำถามนีใต้หัวข้อท่ี 
เหมาะสมบนกระดาน) 

อธิบายว่าเมื่อจบคำเทศนา กษัตริย์ฌ็นจามินบอกผู้คนของท่านถึงสิ่งที่พวกเขาจำเป็นต้อง 
ทำเพื่อจะได้รับสิทธินั่งเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้า เราเรียนรูได้จากคำกล่าวของ 
กษัตริย์เบ็นจามีนเพราะเราจะต้องทำตามข้อกำหนดเดียวกัน 

การสนทนาและการ 
ประยุกต์ใช้พระคัมภีร์ 

เลือกข้อความพระคัมภีร์ คำถาม และเนื้อหาบทเรียนอื่น ๆ ที่ตอบสนองความต้องการ 
ของสมาชิกช้ันเรียนได้ดีท่ีฤ[ดร่วมกับการสวดอ้อนวอน สนทนาว่าจะประยุกต์ใช้ข้อพระคัม-
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จุดประสงค 

การเตรียม 

เพ่ือกระตุ้นสมาชิกช้ันเรียนให้แสวงหาและดำรงไว้ซ่ึง "การเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่" ในใจ 
ที่มาโดยการใช้ศรัทธาในพระเยซูคริสต์ 

1. อ่าน ไตร่ตรอง และสวดอ้อนวอนเก่ียวกับพระคัมภีร์ต่อไปนี 
ก. โมไซยา 4:1-12 ผู้คนของกษัตริย์ฌีนจามินตอบสนองต่อคำกล่าวของท่านด้วยการ 

แสวงหาอย่างถ่อมตนและได้รับการปลดบาป 
ข. โมไซยา 4:13-30 กษัตริย์เบ็นจามินกำชับผู้คนให้สอนพระกิตติคุณแก่ลูก ๆ ของเขา 

และให้ข้าวของของตนแก่คนยากจน และเช่ือฟ้งบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า 
ค. โมไชยา 5-6 ผู้คนของกษัตริย์เบ็นจามินทั้งหมดประสบ "การเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่,' 

และเข้าสู่พันธสัญญาท่ีจะรักษาบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าและทำตามพระประสงค์ของ 
พระองค์ในทุกสิ่ง กษัตริย์ฌ็นจามินบอกผู้คนว่าเน่ืองจากพวกเขาได้ทำพันธสัญญา 
จึงถูกเรียกว่าลูกของพระคริสต์ 

2. หากมีภาพกษัตริย์ฌ็นจามิน ให้เตรียมมาใช้ประกอบบทเรียน (62298 425 รูปภาพเกี่ยวกับ 
พระกิตติคุณ 307) 



ภีร์ที่เลือกกับชีวิตประจำวันอย่างไร กระตุ้นสมาชิกชั้นเรียนให้แบ่ง!]นประสบการณ์ที่ 
เหมาะสมซ่ึงสอดคล้องกับหลักธรรมในพระคัมภีร์ 
1. ผู้คนของกษัตริย์ฒ็นจามินแสวงหาแสะได้รับการปลดบาป 
อ่านและสนทนาโมไซยา 4:1-12 หากท่านใช้ภาพของกษัตริย์เบ็นจามิน ให้แสดงไว้ 
ตลอดบทเรียน 
• หลังจากกษัตริย์เบ็นจามินสอนผู้คนของท่านเกี่ยวกับพระภารกิจของพระผู้ช่วยให้รอด 

(ดู บทท่ี 15) ท่านเห็นว่า "พวกเขาล้มอยู่กับพื้นดิน" (โมไซยา 4:1) ทำไมผู้คนจึงล้มอยู่ 
กับพื้นดิน(ดูโมไซยา 4:1-2) เรา "น้อยกว่าผงธุลีของแผ่นดินโลก" อย่างไร (ดู ฮีลามัน 
12:4-8 โมเสส 1:9-10) ท่านคิดว่าทำไมกษัตริย์เบ็นจารนจึงเน้นถึง "ความไม่เป็นอะไร" 
และความไม่มีค่าควรของผู้คนของท่าน (ดู ไมไซยา 4:5-8, 11-12) ทำไมจึงเป็นสิ่ง 
สำคัญยิ่งที่จะจดจำการพึ่งพิงของเราต่อพระเจ้า 

• การเข้าใจ "สภาพแห่งกามตัณหา" นำผู้คนของกษัตริย์เบ็นจามีนไปสู่การทำสิ่งใด (ดู 
โมไซยา 4:2) อะไรเป็นสาเหตุให้เขา "เต็มไปด้วยความฤ[ข"(ดูโมไซยา 4:3) อะไรทำให้ 
เขาได้รับการอภัยจากบาป เขารู้ได้อย่างไรว่าได้รับการอภัยบาป จะรู้ได้อย่างไรว่าเรา 
ได้รับการอภัยบาปหลังจากเรากลับใจ (เพื่อช่วยตอบคำถามนี ้ ท่านอาจต้องการอ้าง 
คำกล่าวของประธานฮาโรลค์ บี.ลี ในหน้า 73) 

• กษัตริย์ฌ็นจามินสอนอะไรเกี่ยวกับวิธีที่เราจะได้รับการปลดบาป (ด ู โมไซยา 4:9-10) 
ท่านสอนอะไรเกี่ยวกับวิธีที่การปลดบาปของเราจะ คงปีอยู ่ (ดู โมไซยา 4:11-12, 26) 
การปลดบาปของเราจะคงมีอยู่หมายความว่าอะไร 

• คำกล่าวของกษัตริย์เบ็นจามินต่อผู้คนของท่านให้ความหวังแก่เราอย่างไรเมื่อเราท้อใจ 
ในความอ่อนแอ 

2. กษัตริย์ฒ็นจใสอนผู ้คนถึงวิธีดำเนินชีวิตแบบชาวคริสต์ 
อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้จากโมไซยา 4:13-30 ท่านอาจด้องการเริ่มการ 
สนทนาโดยแบ่งสมาชิกชั้นเรียนออกเป็นสามกลุ่ม มอบหมายข้อความพระคัมภีร์ด้านล่าง 
ให้แต่ละกลุ่ม และให้เขาอ่านข้อความนั้นด้วยกันและสรุปเป็นประโยคเดียว (ประโยค 
ที่สรุปไว้มีอยู่ด้านหลังการอ้างอิงแต่ละอัน สมาชิกช้ันเรียนไม่จำเป็นตองใช้ข้อความเดียวกันน้ี) 
กลุ่ม 1: โมไซยา 4:13-15 (สอนลูกๆ) 
กลุ่ม 2: โมไซยา 4:16-26 (แบ่ง!เนให้คนยากจน) 
กลุ่ม 3: โมไซยา 4:27-30 (ระวังความนึกคิด คำพูด และการกระทำ) 

เม่ือทังสามกลุ่มอ่านและสรุปเสร็จแล้ว เขียนหัวข้อ คำแนะนำของกษัตริย์ฒ็นจพน บนกระ-
ดาน ให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มออกมาเขียนประโยคสรุปของกลุ่มบนกระดานใด้หัวข้อน้ี 
• ตามคำกล่าวของกษัตริย์เบ็นจามิน บิดามารดามีภาระหน้าที่อะไรต่อลูก ๆ (ดู โมไซยา 

4:14-15) สภาพการณ์ใดในโลกทุกวันน้ีท่ีคำแนะนำของกษัตริย์เบ็นจามินมีความสำคัญ 
เป็นพิเศษกับบิดามารดา ทำไมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่บิดามารดาจะสอนพระกิตติคุณแก่ลูก ๆ 
ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงคํลย์กล่าวว่า "ความม่ังค่ังของสังคมใดก็ตาม ความสุขของผู้คน 
ในนนความเจริญรุ่งเรืองของเขาและความสงบสุขของเขา เกิดจากรากฐานของการอบรม 



สั่งสอนที่บิดามารดาทั้งหลายมีให้ลูก ๆ ของตน" (ด ู วารสารสิทธิชน, คุมภาพันธ์ 1994, 
"เลี้ยงดูลูกในวิถีทางที่เขาควรดำเนิน," กอรคอน บี. ฮิงค์ลีย์, ย่อหน้าที่ 36, หน้า 40) 

• เราจะสอนลูก ๆ ให้รักและรับใช้ซึ่งกันและกันได้อย่างไร (ครูของเยาวชนอาจต้องการ 
สนทนาว่าตัวอย่างของสมาชิกช้ันเรียนมีอิทธิพลอย่างไรต่อเด็กท่ีเล็กกว่า) 

• กษัตริย์ฌ็นจามินสั่งให้ผู้คนของท่านดูแลคนที่ขัดสนด้วย (โมไชยา 4:16) ตามคำกล่าว 
ของกษัตริย์ฒ็นจามิน ทำไมบางคนจึงปฏิเสธการช่วยเหลือคนที่ขัดสน (ดู โมไซยา 4:17, 
22) ทำไมเราจึงม ี "เหตุสำคัญที่จะกลับใจ" ถ้าเรามีทัศนคติเช่นนี ้ (ดู โมไซยา 4:18-23) 
เราทุกคนเป็นคนขอทานโดยวิธีใด (ดู โมไซยา 4:19-20) 

• ทำไมการรับใช้ด้วยความใจบุญจึงเป็นลักษณะที่สำคัญยิ่งสำหรับสมาชิกของศาสนาจักร 
ของพระคริสต์ 

• เราทำตามตัวอย่างของพระบิดาบนสวรรค์อย่างไรเม่ือเราให้คนท่ีขัดสน (ดู โมไซยา 4:16, 
20-21) เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าเม่ือเราให้คนท่ีขัดสน เราได้ให้การช่วยเหลือท่ีเหมาะสม 
ในวิธีท่ีถูกตอง 
ท่านอาจต้องการอธิบายว่าไม่มีวิธีการใดโดยเฉพาะในการช่วยเหลือคนที่ขัดสน เราควร 
จดจำหลักธรรมที่กษัตริย์เบ็นจามินสอนไว้และแสวงหาการนำทางจากพระวิญญาณไน 
แต่ละสถานการณ์ท่านอาจต้องการช้ีให้เห็นว่าพระเจ้าทรงจ้ดต้ังวิธีท่ีเราจะช่วยคนท่ีขัดสน 

เม่ือเราให้เงินบริจาคอดอาหารหรืออุทิศเงิน สิ่งของ เวลา หรือการรับใช้อ่ืน ๆ แก่ศาสนาจักร 
เรามั่นใจได้ว่าการบริจาคของเราจะถูกนำไปใช้อย่างฉลาด 

• กษัตริย์ฌ็นจามินให้คำแนะนำอะไรแก่คนจนผู้ไม่สามารถให้ขาวของของตนได้ (ดู โมไซยา 
4:24-25) เราจะพัฒนาจิตใจที่เอื้อเส์อเผื่อแผ่โดยไม่คำนึงถึงสถานะทางการเงินของเรา 
ได้อย่างไร 

• ท่านคิดว่าทำไมการรับใช้ผู้อื่นจึงช่วยให้การปลดบาปของเราคงมีอย ่ (ดู โมไซยา 4:26) 

• ให้สมาชิกชั้นเรียนอ่านออกเสียงโมไซยา 4:27 การทำสิ่งทั้งหมด "รวยปีญญาและ 
ระเปียบ" หมายความว่าอะไร ท่านได้รับการช่วยเหลือโดยคำแนะนำนอย่างไร 

• กษัตริย์เบ็นจามีนสอนผู้คนของท่านให้หลีกเลี่ยงบาปและรักษาข้อผูกมัดของเขาที่มีต่อ 
พระผู้เป็นเจ้าและด้องระวังความนึกคิด คำพูดและการกระทำ (โมไซยา 4:29-30) ความ 
นึกคิด คำพูดและการกระทำของเราเกี่ยวข้องกันอย่างไร เม่ือเราระวังความนึกคิดของเรา 
จะมีผลกระทบอย่างไรต่อคำพูดและการกระทำของเรา 

3. ผู้คนของกษัตริย์ฌ็นจามินประสบ "การเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่" และทำพันธสัญญาที่ 
จะทำตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าในทุกสิ่ง 

สนทนา โมไซยา 5-6 เช้ือเชิญสมาชิกช้ันเรียนอ่านออกเสียงข้อพระคัมภีร์ท่ีเลือกไว้ 
• ผู้คนรู้ได้อย่างไรว่าคำกล่าวของกษัตริย์เบีนจามินเปีนความจริง (ด ู โมไซยา 5:2) 

พระวิญญาณของพระเจ้ามีผลกระทบอะไรต่อผู้คน (ด ู โมไชยา 5:2-5) ชีวิตและส้ม-
พันธภาพของเราจะมีผลกระทบอย่างไรถ้าเรา "ไม่มีใจที่จะทำความชั่วอีกต่อไป" 

• ทำไมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะรูว่าผู้คนที่,ได้ยินคำเทศนา'ของกษัตริย์เบ็นจามินและ 
ประสบการเปล่ียนแปลงอันย่ิงใหญ่ในจิตใจเป็นสมาชิกของศาสนาจักรอยู่แล้ว 
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• เม่ือเราประสบกับ "การเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่...ในใจของเรา,, (โมไชยา 5:2) เราเผชิญ 
กับการท้าทายอะไรเพื่อคงไว้ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ เราจะจัดการกับการท้าทายเหล่านี้ 
อย่างไร 

• การเป็นลูกของพระคริสต์หมายความว่าอย่างไร (ดู โมไชยา 5:2, 5-7) การ "รับเอา 
พระนามของพระคริสต์ [ไว้กับตัวเรา]" หมายความว่าอะไร (ดู โมไชยา 5:8-11 ดู ข้อความ 
ที่ยกมาในด้านล่างด้วย) เราจะทำอะไรได้บ้างในแต่ละวันเพื่อช่วยรักษาพระนามของ 
พระคริสต์ให้จารึกไว้ในใจของเรา (ดู โมไชยา 5:11-15) 

เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอคส์อธิบายว่า "ความเต็มใจของเราท่ีจะรับเอาพระนามของพระ-
คริสต่ไว้กับตัวเรายืนยันการผูกมัดของเราที่จะทำทุกสิ่งที่เราทำได้เพื่อจะถูกนับอยู่ท่าม-
กลางคนเหล่านั้นที่ได้รับเลือกให้ยืนเบื้องขวาพระหัตถ์และจะถูกเรียกตามชื่อของเขา 
ในวันสุดท้าย ในความหมายท่ีศักดิสทธน้ี การเป็นพยานว่าเราเต็มใจรับเอาพระนามของ 
พระเยซูคริสต์ไว้กับตัวเราก่อให้เกิดการประกาศเข้าเป็นผู้สมัครเพื่อรับการคัดเลือกสู่ 
ความสูงส่งในอาณาจักรชั้นสูง ความสูงส่งคือชีวิตนิรันดร 'ของประทานนี้ยิ่งใหญ่ที่สุด 
ในของประทานท้ังหมดของพระผู้เป็นเจ้า'(ค.พ. 14:7)" (m Conference Report, Apr. 1985, 
105; or Ensign, May 1985, 83) 

• พันธสัญญาที่ผู้คนของกษัตริย์เบ็นจามินทำคล้ายกับพันธสัญญาที่เราทำเมื่อบัพติศมา 
และต่อพันธสัญญาใหม่ทุกคร้ังท่ีเรารับศีลระลึกอย่างไร (ดู โมไชยา 5:5, 7-8 ค.พ. 20:37, 
77, 79) ทำไมการที่เราต่อพันธสัญญานี้บ่อย ๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญ 

• กษัตริย์ฒ็นจามินเห็นว่าผู้คนของท่านทุกคน (ยกเว้นคนท่ียังเด็กเกินไป) ได้เข้าสู่พันธ-
สัญญาที่จะเชื่อฟิงพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า (โมไชยา 6:1-2) ทำไมจึงเป็นสิ่งสำคัญ 
ที่จะบันทึกชื่อของพวกเขา 

• ทำไมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะแต่งตั้งผู้สอนและ!Jโรหิตดูแลผู้คน (ดู โมไชยา 6:3) ครูและ 
ผู้นำศาสนาจักรช่วยเราให้จดจำพันธสัญญาและคำสัญญาที่เราทำไว้อย่างไร 

อ่านหรือให้สมาชิกชั้นเรียนอ่าน โมไชยา 5:15 ซึ่งเป็นคำกล่าวสุดท้ายในคำเทศนา 
ของกษัตริย์เบ็นจามีน ชี้ให้เห็นว่าพรเหล่านี้มีเตรียมไว้ให้เราทุกคน กระตุ้นให้สมาชิก 
ชั้นเรียนแสวงหาและคงไว้ซึ่ง "การเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่" ในจิตใจที่จะทำให้พวกเขา 
เป็นลูกของพระคริสต์ 
ให้เป็นพยานถึงความจริงท่ีสนทนาในบทเรียน เม่ือได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณ 

เนือหาต่อไปนีช่วยเสริมโครงร่างของบทเรียนที่ได้เสนอแนะไว้แล้ว ท่านอาจต้องการใช้ 
แนวคิดเหล่าน้ีหน่ึงหรือสองอย่างเพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของบทเรียน 
1. "ภายใต้หัวหน้าองค์นี ้ ท่านลูกทำให้เป็นอิสระ" (โมไซยา 5:8) 
• ในการเรียกผ้คนของท่านว่าลูกของพระคริสต ์ กษัตริย์เบ็นจามินกล่าวว่า "ภายใต้ 

หัวหน้าองค์นี้ ท่านลูกทำให้เป็นอิสระ" (โมไชยา 5:8) การเช่ือฟิงพระเจ้านำมาซ่ึงอิสรภาพ 
อย่างไร 

สรุป 

แนวคิดเพิ่มเติม 
ประกอบการสอน 



ศาสดาใจเซฟ สมิธสอนว่า "ความลุ[ขและสันติท่ีไม่ด่างพร้อย และปราศจากส่ิงเจือปน 
มีอยู่ในการเชื่อฟิง และดังท่ีพระผ้เป็นเจ้าทรงออกแบบความสุขของเรา....พระองค์จะไม่ 
และพระองค์ไม,เคยเลยที่จะก่อตั้งพิธีการหรือประทานพระบัญญัติสักข้อหนึ่งให้ผู้คน 
ของพระองค์โดยไม่ได้คำนวณไว้แล้วถึงธรรมชาติของมันที่ก่อให้เกิดความสุขนั้น" 
(Teaching of the Prophet Joseph Smith, sel. Joseph Fielding Smith [1976], 256-57) 

• ท่านเห็นว่าการเชื่อฟิงบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้านำความสุขมาสู่ชีวิตท่านและชีวิตคน 
ที่อยู่รอบข้างท่านอย่างไร 

2. "คนจะเจักผู้เป็นนายซึ่งเขาไม่เคยรับใช้....ไค้อย่างไร" (โมไซยา 5:13) 
• กษัตริย์ฒ็นจามินถามว่า "คนจะรู้จักผู้เป็นนายซ่ึงเขาไม่เคยรับใช้...ได้อย่างไร" (โมไซยา 

5:13) เรารู้จักพระคริสต์ได้ดีข้ึนอย่างไรโดยผ่านการรับใช้พระองค์ 



"ผู้พยากรุณ์....จึงกลับเป็นประโยชน่ 
อันใหญ่ยิ่งต่อเพื่อนมนุษย์ของเขา" 17 
ไม ไซยา 7-11 

อุดประสงค์ เพื่อกระตุ้นสมาชิกชั้นเรียนให้ทำตามคำแนะนำของผู้นำศาสนาจักร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
บุคคลที่พระเจ้าทรงเรียกให้เป็นศาสดา ผู้พยากรณ ์ และผู้เปิดเผย 

1. อ่าน ไตร,ตรอง และสวดอ้อนวอนเก่ียวกับพระคัมภีร์ต่อไปน้ี 
ก. โมไซยา 7-8 แอมันนำกลุ่มสำรวจออกเดินทางเพื่อจะรู้เรื่องผู้คนที่ออกจากเซราเฮ็ม 

ลากลับไปยังแผ่นดินนีไฟเมื่อสองสามปีที่แล้ว แอมันและพี่น้องชายของเขาพบ 
ลิมไฮกับผู้คนของเขา แอมันสอนผู้คนของลิมไฮ ไค้รับบันทึกของผู้คน และรู้ถึง 
แผ่นจารึก 24 แผ่นของชาวเจเร็คที่ผู้คนไค้ค้นพบ เขาอธิบายว่าโมไซยาซึ่งเป็นผู้ 
พยากรณ์สามารถแปลตัวอักขระบนแผ่นจารึกนนได้ 

ข. โมไชยา 9-10 บันทึกบางส่วนของซีนิฟซึ่งเป็นใ]ของลิมไฮบอกถึงประวัติศาสตร์ 
โดยย่อว่าผู้คนของซีนิฟมาถึงแผ่นดินนีไฟได้อย่างไร บันทึกยังบอกด้วยว่าพระเจ้าทรง 
เสริมกำลังพวกเขาในการทำศึกกับชาวเลมันอย่างไร 

ค. โมไซยา 11 โนอาบุตรของชีนิฟปกครองในความชั่วร้าย ทั้งที่ได้รับการเตือนจาก 
ศาสดาอปินาไค ผู้คนยังคงตาบอดในความชั่วร้ายของกษัตริย์โนอาและพระของเขา 

ข้อเสนอแนะในการ 
ดำเนินบทเรียน 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

ใช้กิจกรรมต่อไปน้ีหรือกิจกรรมของท่านเองเพ่ือเร่ิมบทเรียนตามความเหมาะสม 
กิจกรรมกระตุ้นความสนใจ 
วาดแผนผังต่อไปน้ีบนกระดาน 
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การเตรียม 



อธิบายว่าเพื่อจะเข้าใจการปฏิบัติของพระเจ้าต่อผู้คนของพระองค์ในหนังสือโมไซยา มันจะมี 
ประโยชน์ถ้าจะเข้าใจเหตุการณ์ที่บรรยายไวใน 2 นีไฟ 5 หนังสือออมไน และโมไชยา 7 
และ 9 บอกสมาชิกชั้นเรียนว่าฟานจะใช้แผนผังบนกระดานเพื่อเล่าเหตุการณ์เหล่านั้นอย่าง 
ย่อ ๆ อ่านหรือแบ่งปีนข้อมูลค้านล่างด้วยคำพูดของท่านเอง (หมายเลข ด้านล่างสัมพันธ์ 
กับหมายเลขบนแผนผัง) 
1. หลังจากการเสียชีวิตของลีไฮ พระเจ้าทรงบัญชาให้ผู้ติดตามนีไฟแยกออกจากผู้ติดตาม 

เลมัน ชาวนีไฟตงถิ่นฐานในแผ่นดินที่เขาเรียกว่าแผ่นตินนีไฟ (2 นีไฟ 5:5-8) ซึ่งต่อมา 
แผ่นดินนั้นเป็นที่รู้จักกันในชื่อ "แผ่นดินลีไฮ-นีไฟ" (โมไชยา 7:1) 

2. ประมาณ 400 ปีต่อมาชาวนีไฟได้รับการนำโดยกษัตริย์ชื่อโมไชยา พระเจ้าทรงบัญชา 
ให้โมไชยาหนีจากแผ่นดินนีไฟพร้อมด้วย "พวกนั้นมากต่อมากที่ฟงสุรเสียงของพระเจ้า" 
โมไชยาและผู้คนของเขาค้นพบคนกลุ่มหนึ่งเรียกว่าผู้คนของเซราเฮ็มลา คนทั้งสอง 
กลุ่มรวมกันและเรียกตนเองว่าชาวนีไฟ โมไซยาได้รับการแต่งตั้งเป็นกษัตริย์ของพวกเขา 
(ออมไน 1:12-19) 

3. ชาวนีไฟกลุ ่มหนึ ่งออกจากแผ่นดินเซราเฮ ็มลาเพื ่อไปเอาบางส่วนของแผ่นดิน 
นีไฟคืน (ออมไน 1:27 พวกเขาไค้รับแผ่นดินที่นั่นภายใต้การนำของชายคนหนึ่งชื่อว่า 
ชีนิฟผู้เป็นกษัตริย์ของพวกเขา (โมไชยา 9:1-7) 

4. ประมาณ 79 ปีต่อมากษัตริย์โมไชยาที่ 2 หลานของกษัตริย์โมไชยาคนแรก "ปรารถนา 
จะรู้เกี่ยวกับผู้คนที่ขึ้นไปอยู่ในแผ่นดินลีไฮ-นีไฟ" จึงอนุญาตให้ชายคนหนึ่งชื่อแอมัน 
นำกลุ่มสำรวจออกไปเพื่อธุดบุ่งหมายนี้ (สังเกตุว่าแอมันคนนี้ไม่ใช่บุตรของโมไซยาที่ 
ต่อมาเป็นผู้ไปสั่งสอนพระกิตติคุณท่ามกลางชาวเลมัน) แอมันและพี่น้องชายของเขา 
พบกษัตริย์ลิมไฮกับผู้คนของเขา ลิมไฮเป็นหลานของซีนิฟ (โมไชยา 7:1-11) 

เลือกข้อความพระคัมภีร์ คำถาม และเนื้อหาบทเรียนอื่น ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของ 
สมาชิกชั้นเรียนไต้ดีที่ฤ[ดร่วมกับการสวดอ้อนวอน สนทนาว่าจะประยุกต์ใช้ข้อพระคัมภีร์ 
ที่เลือกกับชีวิตประจำวันอย่างไร กระตุ้นสมาชิกชั้นเรียนให้แบ่งปีนประสบการณ์ที่เหมาะสม 
ซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมในพระคัมภีร์ 
1. แอมันและพี ่น้องชายของเขาพบเมไฮกับผู ้คนของเขา แอมันสอนลิมไฮลึงความ-

สำคัญของผู้พยากรณ์ 
อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้จาก โมไซยา 7-8 ในการอธิบายโมไชยา 7:1-11 ให้ดู 
หัวข้อที่ 4 ในกิจกรรมกระตุ้นความสนใจ 
• ทำไมลิมไฮจึงจับแอมันและเพื่อนร่วมทางของเขาเข้าคุก (ดู โมไชยา 7:8-11) ทำไมลิมไฮ 

จึงยินดีเมื่อท่านรู้ว่าแอมันเป็นใคร (ดู โมไชยา 7:12-15 อธิบายว่าท่านจะสนทนาถึงวิธี 
ที่ผู้คนของลิมไฮถูกนำไปสู่การเป็นทาสภายหลังในบทเรียน) ลิมไฮแบ่งปีนข่าวสารใด 
กับผู้คนของเขาหลังจากพูดคุยกับแอมัน (ดู โมไชยา 7:17-20, 29-33) สิ่งนี้เปิดเผยอะไร 
เก่ียวกับคุณสมบัติของลิมไฮในฐานะเป็นผู้นำ 

• ลิมไฮบอกแอมันว่าครังหนึ่งเขาเคยส่งคน 43 คนออกไปตามหาพี่น้องของเขาในแผ่นดิน 
เซราเฮ็มลา (โมไชยา 8:7) คนกลุ่มนี้กลับพบสิ่งใดแทน (ดู โมไชยา 8:8-11 ด ู อีเธอร์ 
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การสนทนาและการ 
ประยุกต์ใช้พระคัมภีร์ 



บทที่ 17 
1:1-2 ด้วย พวกเขาพบความ^งเรืองท่ียังเหลืออยู่ของชาวเจเร็ด ชาวเจเร็ดต้ังถ่ินฐานอยู่ห่ื-
นนฟ้นเวลาหลายศตวรรษก่อนที่ชาวนีไฟจะมาถึง) 

• ลิมไฮขอร้องอะไรแอมันเกี่ยวกับแผ่นจารึกทองคำ 24 แผ่นของชาวเจเร็ด (คู โมไซยา 
8:11-12) มันจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้คนของลิมไฮและสำหรับเราอย่างไรที่จะ "รู้เหจ 
แห่งความพินาศ" ของชาวเจเร็ค 

• แอมันตอบสนองต่อคำร้องขอของลิมไฮอย่างไร (ดูโมไซยา 8:13-14 เขากล่าวว่า กษัตริย์ 
ในเซราเฮ็มลาเป็นผู้พยากรณ์สามารถแปลบันทึกได้) แอมันเอ่ยถึงตำแหน่งอื่นใดอีก 
เม่ือพูดถึงตำแหน่งผูพยากรณ์ (คู โมไซยา 8:16) เราสนับสนุนใครเป็นศาสดา ผู้พยากรณ์ 
และผูเปีดเผย1ในปีจชุบัน (สมาชิกในฝ่ายประธานสูงสุด และโควรัมอัครสาวกสิบสอง) 

• บทบาทของผู้พยากรณ์คืออะไร (ดู โมไซยา 8:13, 17-18) ศาสดา ผู้พยากรณ ์ และผู้ 
เปิดเผยในยูคสุดท้ายทำให้บทบาทเหล่านี้สำเร็จอย่างไร (ด ู ข้อความที่ยกมาด้านล่าง 
ท่านอาจด้องการให้สมาชิกชั้นเรียนสนทนาถึงคำปราศรัยในการประชุม ถ้อยแถลง 
หรือเหตุการณ์อื่นที่แสดงถึงวิธีที่สมาชิกในฝ่ายประธานสูงสุดและโควรัมอัครสาวก 
สิบสองปฏิบัติในฐานะเป็นผู้พยากรณ์) ท่านได้รับ "ประโยชน์อันยิ่งใหญ่" อย่างไรบ้าง 
จากศาสดา ผู้พยากรณ ์ และผู้เปิดเผยในยูคสุดท้าย 

เอ็ลเดอร์บอยค์ เค. แพคเกอร์กล่าวว่า 
"พระคัมภีร์กล่าวถึงผู้พยากรณ์ว่าเป็น 'ยามบนหอสูง' ผู้เห็น 'ศัตรูได้ในขณะที่เขายัง 
อยู่ไกล' และผู้ 'เหนสิ่งที่เรามองไม,เห็นด้วยตาธรรมชาติ...[เพราะ]พระเจ้าทรงยกผู้ 
พยากรณ์ขึ้นเหนือผู้คนของพระองค์, 
[หลายปีมาแล้ว] เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่เตือนเราถึงการล่มสลายของครอบครัวและบอก 
ให้เราเตรียม...การสังสรรค์'ในครอบครัวประจำสัปดาห์ที่ฝ่ายประธานสูงชุด,ได้)แะ'นำ 
เรา...บิดามารดาได้รับแหล่งช่วยที่ดีเลิศเพื่อใช้สอนลูก ๆ ของเขา พร้อมด้วยคำสัญญา 
ว่าคนซื่อสัตย์จะได้รับพร 

ขณะที่คำสอนและองค์กรที่ได้รับการเปิดเผยยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ตัวแทนทั้งหมด 
ของศาสนาจักรได้รับการปรับเปลี่ยนใหม่ด้านสัมพันธภาพของเขาที่มีต่อกันและต่อ 
สมาชิกครอบครัว...หลักสูตรทั้งหมดของศาสนาจักรได้รับการจัดทำใหม่โดยยึดดาม 
พระคัมภีร์..และต้องใช้เวลานานนับปีเพื่อเตรียมหลักสูตรพระคัมภีร์ไบเบิล พระคัมภีร์-
มอรมอน คำสอนและพันธสัญญา และไข่บุกอันลำค่าฉบับใหม่... 
เราคงได้แต่จินตนาการว่า เราจะอยู่ตรงไหน หากตอนนี้เราเพิ่งมีปฎิกิริยาต่อการให้คำ-
จำกัดความใหม่อันน่าหวาดหวั่นของครอบครัว แต่น่ันไม่ใช่ประเด็นท่ีกำลังพูดถึง เรา 
ไม่ได้กำลังมองเร่ืองน้ีด้วยความพลุ่งพล่านและพยายามตัดสินใจว่าจะทำอะไร เรารูว่าเรา 
จะทำอะไรและสอนอะไร... 
หนทางที่เราทำตามไม่ใช่สิ่งที่เราคิดค้นขึ้นมาเอง แผนแห่งความรอด แผ่นอันใหญ่ย่ิง 
แห่งความสุข ได้รับการเปิดเผยส่เรา และศาสดาและอัครสาวกยังคงได้รับการเปิดเผย 
เพื่อศาสนาจักรและสมาชิกในนันยังคงต้องการการเปิดเผยมากขึ้น" (in Conference 
Report, Apr, 1994, 24-25; or Ensign, May 1994, 20) 
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2. บนทึกของซีนิฟบอกถึงประวติศาสตร์โดยย่อเกี่ยวกับผู้คนของซีนิฟ 
อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้จากโมไซยา 9-10 อธิบายว่าบทที่ 9-22 
ของหนังสือโมไซยาประกอบด้วยประวัติศาสตร์ของผู้คนที่ออกจากเซราเฮ็มลาเพื่อกลับ 
ยังแผ่นดินนีไฟ ประวัติศาสตร์เร่ิมด้นด้วยเร่ืองราวของซีนิฟปูของลิมไฮ 
• ซีนิฟเป็นสมาชิกคนหนึ่งในกลุ่มชาวนีไฟที่ด้องการไปเอาแผ่นดินนีไฟบางส่วนคืนจาก 

ชาวเลมัน (โมไซยา 9:1) ชาวเลมันมีทัศนคติอย่างไรต่อชาวนีไฟ (ดู โมไซยา 10:11-17 
พวกเขา "โกรธ" เพราะรู้สึกว่าเลมันและเลมิวเอล บรรพบุรุษของเขา "ถูกพ่ีน้องของเขา 
แกลง" ด้วยเหตุนี้เขาจึงสอนลูกๆให้เกลียดชังชาวนีไฟ) บางคร้ังประเพณีในอดีตทำให้ 
ความเกลียดชังของผู้คนคุกรุ่นข้ึนได้อย่างไร (ท่านอาจต้องการเช้ือเชิญให้สมาชิกช้ันเรียน 
แบ่งปีนตัวอย่างของสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันในชุมชน ประเทศ หรือโลก) ทำไม 
ประเพณีเช่นน้ันจึงสืบทอดต่อกันมาคร้ังแล้วคร้ังเล่า 

• เราเรียนรูอะไรจากซีนิฟเก่ียวกับการเอาชนะความรู้สึกเกลียดชัง (ดู โมไซยา 9:1 ซีนิฟ 
ถูกส่งไปเป็นคนสอดแนมเพื่อตัดสินใจว่าจะทำลายชาวเลมันอย่างไร แต่เม่ือเห็น "สิ่งที่ดี" 
ในบรรดาชาวเลมัน เขาไม่ต้องการจะทำลายคนเหล่าน้ัน) เราทำอะไรได้เพ่ือจะมองเห็น 
สิ่งดีในผู้อื่นด้วยความเที่ยงธรรม 

• ซีนิฟทำสิ่งใดผิดในความพยายามของเขาที่จะ "ได้รับแผ่นดินของบรรพบุรุษ[ของเขา] 
มาเป็นมรดก"(ดูโมไซยา 7:21-22; 9:3) ผลจากความ "บุ่งหวังเกินไป" ของซีนิฟคืออะไร 
(ดู โมไซยา 9:3-12; 10:18) อะไรเป็นอันตรายบางประการของความบุ่งหวังเกินไป 
แม้เพื่อเหตุที่ดี เราจะบุ่งหวังในงานของพระเจ้าโดยปราศจากความบุ่งหวังเกินไปได้ 
อย่างไร 

• ในความบุ่งมั่นเพื่อจะได้รับแผ่นดินนีไฟบางส่วน ซีนิฟและผู้คนของเขา "ระลึกถึง 
พระผู้เป็นเจ้า[ของพวกเขา]ช้าไป" (โมไซยา 9:3) ในท่ีฤ[ดอะไรนำเขาให้หันไปสู่พระเจ้า 
(ดู โมไซยา 9:13-17) คนเหล่าน้ีได้รับพรอย่างไรเม่ือระลึกถึงพระเจ้าและสวดอ้อนวอน 
ขอการปลดปล่อย (ดู โมไซยา 9:18; 10:19-21) ในฐานะสมาชิกของศาสนาจักร 
เราได้ทำพันธสัญญาท่ีจะ "ระลึกถึง[พระเจ้า]ตลอดเวลา" (ค.พ. 20:77, 79) เราทำอะไร 
ได้บ้างท่ีจะช่วยให้เรารักษาพันธสัญญาน้ี 

3. อบินาไดเสือนผู้คน แต่พวกเขาตาบอดในความชั่วร้ายของโนอา 

อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้จากโมไซยา 11 
• ใครเป็นกษัตริย์ต่อจากซีนิฟ (ดู โมไซยา 11:1) โนอาเป็นผู้ปกครองแบบใด (ดู โมไซยา 

11:1-19 ท่านอาจด้องการเขียนรายการเกี่ยวกับวิธีบางอย่างที่โนอา "เดินไปตามความ 
ปรารถนาของใจเขาเอง" และ "เปล่ียนแปลงการธุรกิจของอาณาจักร" บนกระดาน) 

• โนอามีอิทธิพลต่อชีวิตของผู้คนอย่างไร (ดู โมไซยา 11:2, 5-7) โนอาและผู้คนมีความ 
รับผิดชอบร่วมกันอย่างไรต่อความผิดบาปของพวกเขา 

• พระเจ้าทรงส่งศาสดาอบินาไดมาเพ่ือเรียกโนอาและผู้คนของเขาสู่การกลับใจ (โมไซยา 
11:20) พระเจ้าทรงประทานคำเตือนใดผ่านอบินาได (ดู โมไซยา 11:20-25 ท่านอาจ 
ต้องการสนทนาว่าอบินาไดบรรลุบทบาทของผู้พยากรณ์อย่างไร ดังทื่สนทนาในตอนต้น 
ของบทเรียน) 



บททิ 17 

• โนอาและผู้คนของเขาตอบสนองต่อคำเตือนของอบินาไดอย่างไร (ดู โมไซยา 11:26-28 
ด ู โมไซยา 12:13-15 ด้วย) ทำไมผู้คนจึงโกรธอบินาได แต่ไม่โกรธโนอาซึ่งเก็บภาษี 
พวกเขาและเป็นเหตุให้ผู้คนต้องคํ้าชุนเขาในความชั่วช้าของเขา (ดู โมไซขา 11:7, 29) 

• ทำไมบางคนในทุกวันนี้จึงปฏิเสธผู้รับใช้ของพระเจ้าอย่างอบินาได แต่กลับชื่นชมคน 
ที่เหมือนกับโนอา ทำไมจึงเป็นสงสำคัญที่จะรับรูและทำตามศาสดาของพระผู้เป็นเจ้า 
(ดู โมไซยา 8:16-18 ค.พ. 1:38; 84:36-38) 

กระชุ้นสมาชิกชั้นเรียนให้ทำตามคำแนะนำของผู้นำที่ชอบธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคล 
ที่พระเจ้าทรงเรียกเป็นศาสดา ผู้พยากรณ์ และผู้เปิดเผย 
ให้เป็นพยานถึงความจริงที่สนทนาในบทเรีขน เมื่อได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณ 
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"พระผู้เป็นเจ้าเอง.... 
จะไถ่ผู้คนของพระองค์" 

โมไซยา 12-17 

เพื ่อช่วยให้สมาชิกชั ้นเรียนซาบซึ้งถึงความสำคัญของการชดใช้ของพระเยซูค|ส ต 3'แ ล ะ^|ง ค ง 

ยืนหยัดต่อประจักษ์พยานในการชดใช้ 

1. อ่าน ไตร่ตรอง และสวดอ้อนวอนเก่ียวกับพระคัมภีร์ต่อไปน้ี 
ก. โมไชยา 12-13 อบินาไดเรียกกษัตริย์โนอาและพระของเขามๅสู่กลับใจ ท่านตักเตือน 

คนเหล่านี้ให้รักษาพระบัญญัติ ท่านสอนว่าพิธีการและการปฏิบัติกฎของโมjลส 
เป็นแบบหรือสัญลักษณ์ของการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ 

ข. โมไชยา 14-16 อบินาไดอ้างถึงไอเซยา ท่านเป็นพยานถึงการชดใช้และตักเตือน 
พวกพระของโนอาให้สอนผู้คนว่าการไถ่มาโดยทางพระคริสต์ 

ค. โมไชยา 17 แอลมาซึ่งเป็นพระคนหนึ่งของโนอากลับใจและบันทึกถ้อยคํๅของ 
อบินาได อบินาไดผนึกประจักษ์พยานของท่านในพระผู้ช่วยรอดดวยชีวิต 

2. หากมีภาพอปีนาไดต่อหน้ากษัตริย์โนอา ให้เตรียมมาใช้ประกอบบทเรียน (62042 425 
รูปภาพเกี่ยวกับพระกิตติคุณ 308) 

3. หากท่านใช้กิจกรรมกระตุ้นความสนใจ ให้นำภาพบางลfวนหรือท้ังหมดตามรายการ!น 
กิจกรรมมาชนเรียน 

ข้อเสนอแนะในการ 
ดำเนินบทเรยน 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ ใช้กิจกรรมต่อไปนีหรือกิจกรรมของท่านเองเพ่ือเร่ิมบทเรียนตามความเหมาะสม 

อธิบายว่า'ในพระคัมภีร์มีเร่ืองราวมากมายท่ีพระเจ้าทรงบัญชาให้ผู้คนทำภารกิจท่ียๅกใ ^สำเร ็ จ 

• อะไรเป็นภารกิจหรืองานเรียกบางอย่างที่ยากซึ่งบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ (คำตอบที่เป็น 
ไปได้บางประการอยู่ในรายการด้านล่าง และมีหมายเลขภาพซึ่งบรรยายถึงเหตุการณ์ 
บางอย่างด้วย) 
ก. โนอาส่ังสอนผู้คน (62053 425 รูปภาพเกี่ยวกับพระกิตติคุณ 102) 
ข. โมเสสนำอิสราเอลออกจากอียิปต์ (62100) 
ค. ลีไฮเตือนผู้คนในเจรูซาเล็ม (62517 425 รูปภาพเกี่ยวกับพระกิตติคุณ 300) 
ง. เอสเธอร์ไปเข้าเฝ็ากษัตริย์อาหชุเอรัส (รูปภาพเก่ียวกับพระกิตติคุณ 125) 
จ. อบินาไดส่ังสอนกษัตริย์โนอา (62042 425 รูปภาพเกี่ยวกับพระกิตติคุณ 308) 
ฉ. แซมิวเอลส่ังสอนในเซราเฮ็มลา (62370 425 รูปภาพเกี่ยวกันพระกิตติคุณ 314) 
ช. โจเซฟ สมิธบรรลุภารกิจของท่านในฐานะศาสดาแห่งการส์นฟู (62470 425 รูปภาพ 

เก่ียวกับพระกิตติคุณ 403) 
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กไรเตรียม 
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• ทำไมภารกิจเหล่านี้จึงยาก ท่านคิดว่าทำไมผู้คนเหล่านี้จึงเต็มใจปฏิบัติภารกิจของเขาจน 
สำเร็จทั้งที่อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก 

แสดงภาพอบินาไดต่อหน้ากษัตริย์โนอา และอธิบายว่าบทเรียนนีสนทนาถึงคำสอนของ 
อบินาได กระตุ้นสมาชิกชั้นเรียนให้มองหาเหตุผลว่าทำไมอบินาไดจึงเต็มใจสละชีวิตของ 
ท่านเพื่อสั่งสอนผู้คน 

เสือกข้อความพระคัมภีร์ คำถาม และเนื้อหาบทเรียนอื่น ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของ 
สมาชิกชั้นเรียนได้ดีที่ชุดร่วมกับการสวดอ้อนวอน สนทนาว่าจะประยูกต์ใช้ข้อพระคัมภีร์ 
ที่เสือกไว้กับชีวิตประจำวันอย่างไร กระตุ้นสมาชิกชั้นเรียนให้แบ่งปีนประสบการณ์ที่ 
เหมาะสมซ่ึงสอดคล้องกับหลักธรรมในพระคัมภีร์ 
1. อบินาไดเรียกโนอาและพระของเขามาสู่การกลับใจ ตักเสือนให้รักษาพระบัญญ้ติ และ 

สอนถึงการชดใช้ 
สนทนาโมไซยา 12-13 เชื้อเชิญสมาชิกชั้นเรียนอ่านออกเสียงข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้ 
หากท่านใช้ภาพอบินาไดต่อหน้ากษัตริย์โนอา ให้แสดงไว้ตลอดบทเรียน 
• สองปีหลังจากที่อบินาไดได้สั่งสอนผู้คนของโนอานับจากครั้งแรก ท่านกลับไปบอกว่า 

เพราะเขาไม่กลับใจ เขาจะต้องทนทุกข์และถูกนำไปสู่การเป็นทาส (โมไซยา 12:1-7) 
ท่านยังกล่าวด้วยว่าเขาจะถูกทำลายหากเขาไม่กลับใจ (โมไซยา 12:8) ผู้คนตอบสนอง 
ข่าวสารนี้อย่างไร (ดู โมไซยา 12:9-16) ท่านคิดว่าทำไมคนเหล่านี้จึงต่อด้านอบินาได 

• หลังจากอบินาไดต้านทานความพยายามของพวกพระท่ีจะ "ตรึงท่านบนกางเขน" พระคน-
หนึ่งตั้งคำถามท่านเกี่ยวกับข้อความพระคัมภีร์ (โมไซยา 12:20-24 ให้สมาชิกชั้นเรียน 
อ่านข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ออกเสียง) ทำไมพวกพระจึงไม่เข้าใจข้อความพระคัมภีร์เหล่านี 
(ดู โมไซยา 12:25-27 บอกว่าความหมายของข่าวสารนี้จะสนทนากันภายหลังในบทเรียน) 
การใช้ใจของเราให้เข้าใจหมายความว่าอะไร ทำไมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะใช้ใจของเราขณะ 
ที่ศึกษาและสอนพระกิตติคุณ (ดู ค.พ. 8:2-3) 

• อบินาไดเปิดเผยว่าอะไรเป็นใ]ญหาในการกล่าวอ้างของพวกพระว่าเขาสอนกฎของ 
โมเสส (ดู โมไซยา 12:28-37) ทำไมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องพยายามดำเนินชีวิตตาม 
ความจริงท่ีเราสอน 

• เกิดอะไรขึ้นซึ่งทำให้อบินาไดแจ้งข่าวสารของท่านได้ (ดู โมไซยา 13:1-9 ชี้ให้เห็นว่า 
พระเจ้าทรงกระทำสิ่งนี้เพื่ออบินาไดจะเป็นพยานถึงการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ได้ 
นี่แสดงถึงความสำคัญของข่าวสารแห่งการชดใช้) 

• ทำไมอบินาไดจึงอ่านพระบัญญัติสิบประการให้โนอาและพวกพระฟืง (ดู โมไซยา 13:11) 
การมีพระบัญญัติ "เขียนอยู่ในใจ[ของเรา]" หมายความว่าอะไร การมีพระบัญญัติ 
เขียนอยู่ในใจของเรามีผลกระทบต่อความพยายามของเราในการเชื่อฟ้งอย่างไร 

• หลังจากเรียกโนอาและพวกพระมาสู่การกลับใจจากการไม่รักษากฎของโมเสส อบิ-
นาไดกล่าวว่า "ความรอดมิได้มาโดยกฎอย่างเดียว" (โมไซยา 13:28) ความรอดมา 
ได้อย่างไร (ดู โมไซยา 13:14, 28, 32-35 หลักแห่งความเช่ือข้อ 3) 
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การสนทนาและการ 
ประยุกต์ใช้พระคัมภีร์ 



• อะไรเป็นชุดประสงค์ของกฎของโมเสส (ดู โมไซยา 13:29-33 อธิบายว่าการปฏิบัติ 
และพิธีการของกฎของโมเสสเป็นแบบ หรือสัญลักษณ์ของสิ่งที่จะมาถึง ซึ่งถูกมอบ 
เพ่ือช่วยให้ผู้คนมองท่ีพระคริสต์) 

2. อบินาไดอ้างถึงไอเซยา เป็นพยานถึงการชดใช ้ และตักเสือนพวกพระให้'สอนผู้คนว่า 
การไถ,มาโดยทางพระคริสต์ 

อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้จากโมไซยา 14-16 
• เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของประจักษ์พยานของท่านในพระเยซูคริสต ์ อบินาไดอ้างถึงศาสดา 

ไอเซยา เราเรียนรูอะไรบ้างเก่ียวกับพระผู้ช่วยให้รอดจากคำพยากรณ์ท่ืยกมาในโมไซยา 
14 (ให้สมาชิกช้ันเรียนผลัดกันอ่านข้อพระคัมภีร์ในบทน้ีเพ่ือหาคำตอบสำหรับคำถามน้ี 
สรุปคำตอบของเขาบนกระดาน คำตอบที่เป็นไปได้มีดังรายการด้านล่างนี้) 
ก. พระผู้ช่วยให้รอดดำรงชีวิตด้วยความว่าง่ายและถ่อมตน (โมไซยา 14:2) 
ข. ผู้คนมากมายปฏิเสธพระองค์ (โมไซยา 14:3) 
ค. พระองค์ทรงแบกความเศร้าโศกและความสลดใจของเราไว้ (โมไชยา 14:4) 
ง. พระองค์ทรงรับเอาบาปของผู้คนท้ังปวงไว้กับพระองค์ (โมไซยา 14:5-6, 8, 10-12) 
จ. พระองค์ทรงเต็มพระทัยมอบพระองค์เองให้ขนอยู่กับการข่มเหงและความตาย 

(โมไซยา 14:7-9) 
ฉ. พระองค์ทรงปราศจากบาป (โมไซยา 14:9) 

• อบินาไดกล่าวว่าพระผู้ช่วยให้รอด "ทรงสนองข้อเรียกร้องความยุติธรรม"(โมไซยา 15:9) 
ข้อเรียกร้องความยุติธรรมคืออะไร (ดู แอลมา 42:11, 14) พระผู้ช่วยให้รอดทรงทำส่ิงใด 
เพ่ือสนองข้อเรียกร้องความยุติธรรม (ดู โมไชยา 15:9 แอลมา 42:12-13, 15) 

• อบินาไดพูดถึงลูกหลานหรือบุตรและธิดาของพระเยซูคริสต ์ (โมไซยา 15:10 ดู โม-
ไซยา 14:10 ด้วย) การเป็นบุตรและธิดาของพระผู้ช่วยให้รอดหมายความว่าอะไร (ดู 
โมไซยา 15:11-14 ดู โมไซยา 5:5-7 ด้วย อธิบายว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นแหล่ง 
กำเนิดของความรอด มีความสัมพันธ์ฉันท์พระบิดากับลูกระหว่างพระองค์กับคน 
เหล่านั้นที่ยอมรับพระกิตติคุณของพระองต ์ เรากลับเป็นลูกหลานหรือบุตรและธิดา 
ของพระองค์เมื่อเราเชื่อในพระองค์ กลับใจจากบาปของเรา และทำพันธสัญญาท่ีจะทำ 
ตามพระประสงค์ของพระองค์และเช่ือฟิงพระบัญญัติของพระองค์) 

• เตือนสมาชิกชันเรียนว่าพระของโนอาคนหนึ่งขอให้อบินาไดแปลความหมายคำกล่าว 
ของไอเซยา "เท้าของผู้ท่ีอยู่บนภูเขางามเพียงใด ที่นำข่าวประเสริฐมา,, (โมไซยา 12:20-
24) ข่าวประเสริฐเหล่านี๋คออะไร (ดู โมไซยา 15:19-25 ค.พ. 76:40-42) ใครคือผู้ส่งสาร 
ที่นำข่าวประเสริฐเหล่านี้มา (ดู โมไซยา 15:13-18 พระผู้ช่วยให้รอดเอง ศาสดา และ 
คนอ่ืน ๆ ที่แบ่ง!]นพระกิตติคุณ) เราช่วยนำข่าวประเสริฐเหล่าน้ีไปสู่คนอ่ืนได้อย่างไร 

• เราจะได้รับพรอย่างไรหลังจากเราสิ้นชีวิตหากเราเชื่อในพระคริสต ์ ทำตามพระองค์ 
และยอมรับการชดใช้ของพระองค์ (ดู โมไซยา 15:21-23; 16:8-11) จะเกิดอะไรข้ึนกับ 
เราหากเราปฏิเสธพระคริสต์และการชดใช้ของพระองค์ (ดู โมไซยา 15:26-27; 16:2-3, 5, 
10-12) 

• ในการจบคำเทศนาของท่าน อบินาไดตักเตือนให้โนอาและพวกพระทำอะไร (ดู โม-
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ไชยา 16:13-15) เราจะประยูกต์ใช้คำแนะนำนี้ในชีวิตของเราได้อย่างไร 

3. อบินาไดผนึกประจักษ์พยในของท่านในพระผู้ข ,วยให้รอดด้วยรวิต 

อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้จากโมไชยา 17 
• อบินาไดประสบความสำเร็จในภารกิจของท่านที่มีกับโนอาและผู้คนของเขาหรือไม่ 

ทำไมจึงสำเร็จและทำไมจึงไม่สำเร็จ ใครเปลี่ยนใจเลื่อมใสเนื่องจากคำสอนของอบินาได 
(ดู โมไชยา 17:2-4 แอลมา 5:11-12 ดู แนวคิดเพิ่มเติมประกอบการสอนข้อสี่ด้วย) 

• หลังจากอบินาไดให้ข่าวสารของท่านแล้ว กษัตริย์โนอาและคณะผู้พิพากษาตัดสินใจ 
ทำอะไรกับท่าน (ดู โมไซยา 17:1, 7) อบินาไดทำสิ่งใดแทนได้เพื่อจะไม่ตองตาย (ดู 
โมไชยา 17:8) ทำไมท่านจึงปฏิเสธที่จะถอนคำพูดที่ท่านกล่าวไว ้ (ด ู โมไซยา 17:9-10, 
20) แมว่าเราไม่จำเป็นจะต้องตายเพื่อความเชื่อของเรา เราจะทำตามตัวอย่างของ 
อบินาไดได้ในวิธีใดบ้าง 
ประธานเอสรา แทฟท์ เบนสันกล่าวว่า "พระคริสต์ทรงเปลี่ยนมนุษย์ และมนุษย์ท่ีถูก 
เปลี่ยนจะเปลี่ยนโลก มนุษย์ที่เปลี่ยนเพื่อพระคริสต์จะได้รับการนำโดยพระคริสต์... 
มนุษย์ที่ได้รับการนำโดยพระคริสต์จะอยู่ในพระคริสต์...ความประสงค์ของเขาจะถูกกลืน 
เข้าไปในพระประสงค์ของพระองค์ (ดู ยอห์น 5:30) จากนั้นพวกเขาจะทำสิ่งเหล่านั้น 
ที่พอพระทัยพระเจ้าตลอดเวลา (ด ู ยอห์น 8:29) พวกเขาไม,เพียงแต่จะตายเพื่อพระเจ้า 
เท่าน้ัน แต่ท่ีสำคัญย่ิงกว่าน้ันพวกเขาต้องการดำเนินชีวิตเพ่ือพระองค์ด้วย" (in Conference 
Report, Oct. 1985, 5-6; or Ensign, Nov. 1985, 6) 

ชี้ให้เห็นว่าการกระทำของอบินาไคและแอลมาช่วยให้เรามองเห็นความสำคัญของการชดใช้ 
ชีวิตของอบินาไดได้รับการรักษาไว้โดยพระเจ้าเพื่อที่ท่านจะได้เป็นพยานถึงการชดใช้ 
(โมไซยา 13:1-9) หลังจากอบินาไดให้ข่าวสารของท่านแล้ว ท่าน "ผนึกความจริงของคำ 
ของท่านด้วยความตายของท่าน" (โมไซยา 17:20) แอลมาเขียน "ข้อความซึ่งอบินาได 
พูดไว้ทั้งหมด" (โมไซยา 17:4) จากนั้นเขาเชื่อฟิงคำสั่งของอบินาไดให ้ "สอน...ว่าการ 
ไถ่มาโดยพระคริสต์พระเจ้า" (โมไซยา 16:15) กระตุ้นสมาชิกชั้นเรียนให้ยังคงยืนหยัด 
ต่อประจักษ์พยานของเขาและแบ่ง!]นข่าวสารแห่งการชดใช้ 

ให้เป็นพยานถึงความจริงท่ีสนทนาในบทเรียน เมื่อได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณ 

เนื้อหาต่อไปนี้ช่วยเสริมโครงร่างของบทเรียนที่ได้เสนอแนะไว้แล้ว ท่านอาจต้องการใช้ 
แนวคิดเหล่าน้ีหน่ึงหรือสองอย่างเพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของบทเรียน 
1. เพลงสวด 
• ร้องหรืออ่านเนื้อร้องของเพลงสวดเกี่ยวกับการชดใช้ของพระเยซูคริสต์กับสมาชิก 

ชั้นเรียนเช่น "ฉันเฝ็าพิศวง" (เพลงสวด ที่ 89) หรือ "ปีญญาและความรักยิ่งใหญ่" 
(เพลงสวด ที่ 88) หรือเปิดเทปเพลงสวดเก่ียวกับการชดใช้ 

สรุป 
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2. การนำเสนอด้วยวิดีโอ 
• ขณะที่ท่านสนทนาถึงประจักษ์พยานในพระผู้ช่วยให้รอดของอบินาไดและปฏิกิริยาของ 

กษัตริย์โนอาและพวกพระ ให้แสดงเรื่อง "พวกท่านคิดอย่างไรด้วยเรื่องพระคริสต์" 
ความยาวห้านาทีจาก วิดีโอเสริมการสังสรรค์ในครอบครัว (5x736 425) 

3. "พระบิดาและพระบุตร" (โมไซยา 15:2) 
ใช้ข้อมูลต่อไปนี้เพื่ออธิบายคำสอนของอบินาไดในโมไชยา 15:1-9 
เมื่ออบินาไดกล่าวถึงพระเยซูในฐานะ "พระบิดาและพระบุตร" ท่านไม่ได้สอนว่าพระบิดา 
บนสวรรค์และพระเยซูคริสต์เป็นองค์เดียวกัน พระบิดาบนสวรรค์ พระเยซูคริสต์ และ 
พระวิญญาณบริฤ[ทธิทรงเป็นสามพระองค์ที่แยกจากกันและมีพระลักษณะที่แตกต่างกัน 
(ค.พ. 130:22) 
เมื ่อศาสดาในสมัยโบราณกล่าวถึงพระผู้เป็นเจ้าหรือพระเจ้า มักอางถึงพระเยโฮวาห์ 
พระมาไชยาก่อนความเป็นมตะ (โมไซยา 13:33-34; 14:6) ดังนั้นอบินาไดจึงสอนถึงพระ-
เยซูคริสต์เมื่อท่านกล่าวว่า "พระผู้เป็นเจ้าเองจะเสด็จลงมาในบรรดาลูกหลานมนุษย์และ 
จะไถ่ผู้คนของพระองค์" (โมไชยา 15:1 ดู โมไซยา 7:27-28 ด้วย) คำสอนของอบินาได 
ในโมไซยา 15:1-9 อ้างถึงบทบาทในการเป็นพระบิดาของพระเยซูและบทบาทของพระองค์ 
ในฐานะพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า 
บทบาทของพระเยซูในฐานะพระบิดารวมถึง (ก) งานของพระองค์ในฐานะ "พระบิดาแห่ง 
สวรรค์และแผ่นดินโลก พระผู้สร้างทุกสิ่งนับแต่ด้นมา" (โมไซยา 3:8) (ข) พระภารกิจของ 
พระองค์ในฐานะพระบิดาของผู้ที ่ยอมรับพระกิตติคุณของพระองค์และทำตามพระองค์ 
(โมไซยา 5:7; 15:10-13 อีเธอร,' 3:14) และ (ค) อำนาจของพระองค์ในการตรัสและกระทำ 
แทนพระบิดาบนสวรรค์ซึ่งถูกจำกัดความว่าเป็น "อำนาจที่ได้รับมอบจากสวรรค์" บทบาท 
ของพระเยซูในฐานะพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้ารวมถึง (ก) การชดใช้เพื่อบาปของโลก 
(โมไซยา 15:6-9) และ(ข) การรับใช้ของพระองค์ในฐานะพระผู้เป็นกลางและพระผู้วิงวอน 
แทนต่อพระบิดาบนสวรรค ์ (เจคอบ 4:10-11 ค.พ. 45:3-5) 
อบินาไดกล่าวว่าพระเยซูได้รับเรียกว่าเป็นพระบุตร "เพราะพระองค์ทรงอยู่ในเนือหนัง" 
และเป็นพระบิดา "เพราะพระองค์ทรงปฏิสนธิโดยอำนาจของพระผู้เป็นเจ้า" (โมไชยา 15:2-
3 ดู ค.พ. 93:3-4 ด้วย) เม่ืออบินาไดพูดถึง "พระประสงค์ของพระบุตรถูกกลืนเข้าไปใน 
พระประสงค์ของพระบิดา" (โมไซยา 15:7) ท่านอ้างถึงการที่พระเยซูทรงให้เนื้อหนังของ 
พระองค์ขึ้นอยู่กับพระวิญญาณ (โมไซยา 15:2-5 ดู 3 นีไฟ 1:14) เมื่อพระเยซูทรงให้ 
เนื้อหนังของพระองค์ขึ้นอยู่กับพระวิญญาณ พระองค์ได้ทรงให้พระประสงค์ของพระองค์ 
ขึ้นอยู่กับพระประสงค์ของพระบิดาบนสวรรค์ด้วย (มัทธิว 26:39 ค.พ. 19:16-19) 
4. ผลลัพธ์ที่มองไม่เหึนของงานสอนศาสนา 

อธิบายว่าอบินาไดอาจสิ้นชีวิตไปโดยที่ไม่ร้ว่ามีใครเชื่อคำสอนของท่านบ้าง แต่แอลมา 
ก็เปลี่ยนใจเลื่อมใสจากความพากเพียรของอบินาได และเขากับลูกหลานของเขาก็มี 
อิทธิพลที่ยิ่งใหญ่ต่อชาวนีไฟหลายชั่วอาย ู แบ่งปีนเรื่องเล่าต่อไปนี้จากประธานกอร์ดอน 
บี. ฮิงค์สีย์ 
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"คุณไม่รูหรอกว่าคุณทำได้ดีแค,ไหน คุณมองเห็นผลจากการลงแรงของคุณล่วงหน้าไม่ได้ 
หลายปีมาแล้วประธานชาร์ลส เอ. แคลลิสซึ่งขณะนั้นเป็นสมาชิกของโควรัมอัครสาวกสิบ-
สอง ผู้เคยเป็นประธานของคณะเผยแผ่เซาเธิรี'นสเตทมาเป็นเวลายี่สิบห้าปี เล่าเรื่องนี้ให้ 
ข้าพเจ้าฟ้ง เขากล่าวว่าเขาให้ผู้สอนศาสนาคนหนึ่งทางตอนใด ้ [ของสหรัฐ] เข้ามาหาในห้อง 
เพ่ือรับการปลดเพ่ือเป็นการสรุปงานเผยแผ่ของเขา ประธานคณะเผยแผ ่ ถามเขาว่า 'งานเผย-
แผ่ของคุณเป็นไปด้วยดีไหม' 
"เขาตอบ 'ไม่เลยครับ" , 

"ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นหล่ะ" 
"คือ...มันไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นเลยจากการทำงานของผม ผมเสียเวลาและเงินของคุณพ่อ 
ก็สูญเปล่า มันเป็นการเสียเวลาไปเปล่า ๆ" 
"บราเดอร์แคลลิสถามว่า 'คุณให้บัพติศมาใครบางไหม," 

"เขาตอบ 'ผมให้บัพดิศมาคนคนเดียวเท่านั้นในช่วงสองปีที่ผมอย่ที่นี ่ เขาเป็นเด็กหนุ่มวัย 
สิบสองปีที่เติบโตในทุบเขาย่านชนบทเล็ก ๆ ของเมืองเทนเนสซี", 

"เขาถูกส่งกลับบ้านด้วยสำนึกในความล้มเหลว บราเดอร์แคลลิสกล่าวว่า 'ผมตัดสินใจ 
ติดตามข่าวคราวของเด็กหนุ่มที่รับบัพติศมาคนนั้น ผมอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขา... 
"...'ผมติดตามข่าวคราวของเขาเป็นเวลาหลายป ี เขาเป็นหัวหน้าชั้นโรงเรียนวันอาทิตย์ 
และในที่ชุดก็เป็นประธานสาขา เขาแต่งงาน ย้ายออกจากไร่เล็ก ๆ ที่ตัวเขาและบรรพบุรุษ 
ได้อาศัยเช่าทำกิน และมีที่ดินเป็นของตัวเองและทำให้มันอุดมสมบูรณ์ เขาได้เป็นประธาน 
ท้องถิ่น เขาขายที่ดินผืนนั้นในเทนเนสชีและย้ายไปไอดาโฮและซื้อไร่ซึ่งทอดยาวไปตาม 
แม่นั้าสเนคและรุ่งเรืองอยู่ที่นั่น ลูก ๆ ของเขาเติบโต พวกเขาเป็นผู้สอนศาสนา พวกเขา 
กลับมาบ้านและมีลูก ๆ ของตัวเองที่ไปเป็นผู้สอนศาสนา' 

"บราเดอร์แคลลิสเล่าต่อว่า 'ผมเพิ่งใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์ที่ไอดาโฮ ไปเยี่ยมสมาชิกทุกคน 
ในครอบครัวนั้นเพื่อจะได้พบและพูดคุยกับเขาเกี่ยวกับงานรับใช้เป็นผู้สอนศาสนา ผมค้น 
พบว่าผลจากการให้บัพดิศมาเด็กหนุ่มคนหนึ่งในทุบเขาย่านชนบทเล็ก ๆ ของเมืองเทน-
เนสซีโดยผู้สอนศาสนาที่คิดว่าตนเองประสบความล้มเหลว ได้มีสมาชิกเข้าสู่ศาสนาจักร 
มากกว่า 1,100 คน' 
"พี่น้องชายหญิงที่รักของข้าพเจ้า ท่านบอกผลตามมาจากการทำงานของท่านล่วงหน้าไม่ได้ 
เมื่อท่านรับใช้เป็นผู้สอนศาสนา" (Teaching of Gordon B. Hinckley [1997], 360-61) 
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19 "ไม่มีผู้ใดปลดปล่อยเขา 
ไดนอกจากพระเจา" 

โมไซยา 18-24 

เพ่ือกระตุ้นไห[สมาชิกช้ันเรียนต้ังความบุ่งม่ันใหม่อีกคร้ังในการให้เกียรติพันธสัญญาบัพติศมา 
ของเขาและวางใจในพระเจ้า 

1. อ่าน ไตร่ตรอง และสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับพระคัมภีร์ต่อไปนี 
ก. โมไชยา 18 แอลมาสอนเรื่องพันธสัญญาบัพติศมา ให้บัพติศมาคนกลุ่มหนึ่ง และจัด 

ตั้งศาสนาจักรในบรรดาผู้คน 
ข. โมไชยา 19 กษัตริย์โนอาทรยศผู้คนและทนทุกข์จากการตายด้วยไฟ ลิมไฮบุตรของ 

โนอาขึ้นเป็นกษัตริย์ 
ค. โมไชยา 20-22 ผู้คนของลิมไฮถูกนำสู่ความเป็นทาสโดยชาวเลมัน หลังจากพยายาม 

ปลดปล่อยตนเองจากความเป็นทาส พวกเขากลับใจและหันไปหาพระเจ้า ในท่ีฤ[ด 
พระเจ้าทรงปลดปล่อยให้พ้นจากความเป็นทาส 

ง. โมไชยา 23-24 ผู้คนของแอลมาถูกชาวเลมันจับคุม แอมิวลันผู้เปีนพระคนหนึ่ง 
ของโนอาปกครองพวกเขา ผู้คนของแอลมาหันไปหาพระเจ้า และพระองค์ทรงทำให้ 
ภาระของพวกเขาเบาและทรงปลดปล่อยพวกเขาจากความเป็นทาส 

2. หากท่านใช้กิจกรรมกระตุ้นความสนใจ ให้นำภาพแอลมาให้บัพติศมาในนํ้ามอรมอน 
(62332 รูปภาพเกี่ยวกับพระกิตติคุณ 309) มาชั้นเรียน ท่านอาจด้องการใช้ภาพนี้ 
ประกอบบทเรียน 

ข้อเสนอแนะในการ 
ดำเนินบทเรียน 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 
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อุดประสงค์ 

การเตรียม 

ใช้กิจกรรมต่อไปนี้แรือกิจกรรม,ของท่านเองเพื่อเริ่มบทเรียนตามความเหมาะสม 
ถามคำถามสมาชิกชั้นเรียน 
• สถานที่บางแห่งที่สวยงามที่สุคที่ท่านเคยเห็นคือที่ไหน อะไรทำให้สถานที่เหล่านั้นดู 

สวยงามสำหรับท่าน 
แสดงภาพแอลมาให้บัพติศมาในนั้ามอรมอน 

• อะไรทำให้สถานที่แห่งนี้ลูสวยงามสำหรับผู้คนของแอลมา (ให้สมาชิกชั้นเรียนอ่าน 
ออกเสียงโมไซยา 18:30 เชื้อเชิญสมาชิกชั้นเรียนหนึ่งหรือสองคนเล่าความรู้สึกของเขา 
เก่ียวกับสถานท่ีท่ีมีความสำคัญทางวิญญาณสำหรับเขา) 

อธิบายว่าในบทเรียนน้ีท่านจะสนทนาถึงพันธสัญญาท่ีผู้คนของแอลมาทำ "ที่มอรมอน" 



เลือกข้อความพระคัมภีร์ คำถาม และเนื้อหาบทเรียนอื่น ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของ 
สมาชิกชั้นเรียนไค้ดีทึ่สุดร่วมกับการสวดอ้อนวอน สนทนาว่าจะประยูกต์ใช้ข้อพระคัมภีร์ 
ที่เลือกกับชีวิตประจำวันอย่างไร กระตุ้นสมาชิกช้ันเรียนให้แบ่งปีนประสบการณ์ท่ีเหมาะสม 
ซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมในพระคัมภีร์ 
1. แอลมาสอนเรื่องพันธสัญญาบัพติศมาและให้บัพติศมาผู้คนมากมาย 
อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้จากโมไซยา 18 เตือนสมาชิกชั้นเรียนว่าแอลมาซึ่ง 
เป็นพระคนหนึ่งของกษัตริย์โนอาเชื่อคำสอนของอบินาได เขาหนีคนใช้ของโนอาและไป 
ซ่อนตัวในแดนทุรกันดาร ที่นั่นเขาเขียน "ข้อความซึ่งอบินาไดพูดไว้ทั้งหมด" (โมไซยา 18: 
1-3) ผู้คนที่เชื่อแอลมาไปฟ้งท่านสอนในที่ที่เรียกว่ามอรมอน (โมไซยา 18:4-6) 
• แอลมาสอนอะไรใน "ทึ่มอรมอน" (ดู โมไซยา 18:7) ผู้คนปรารถนาสิ่งใดหลังจาก 

แอลมาสอน (ดู โมไซยา 18:8) การ "เข้ามาสู่คอกของพระผู้เป็นเจ้าและมีชื่อว่าผู้คน 
ของพระองค์" หมายความว่าอะไร (ดูโมไซยา 18:16-17 ลู ฮีบรู 8:10 แอลมา 5:60 ด้วย) 

. ผู้คนเต็มใจทำสิ่งใดในฐานะเป็นสมาชิกใน "คอกของพระผู ้เป็นเจ้า" (ให้สมาชิก 
ชนเรียนอ่านโมไซยา 18:8-9 เพ่ือหาคำตอบสำหรับคำถามน้ี สรุปคำตอบไว้บนกระดาน 
จากน้ันอภิปรายคำตอบตามรายการด้านล่าง) 
ก. "แบกภาระของกันและกัน" (โมไซยา 18:8) เราจะ "แบกภาระของกันและกัน" 

ได้อย่างไร การแบกภาระของกันและกันทำให้ภาระเหล่าน้ันเบาได้อย่างไร ท่านได้รับ 
พรอย่างไรขณะท่ีคนอ่ืนช่วยแบกภาระของท่าน 

ข. "เป็นทุกข์กับคนท่ีเป็นทุกข์" (โมไซยา 18:9) ทำไมการ "เป็นทุกข์กับคนที่เป็นทุกข์" 
จึงเป็นการช่วยเหลือ 

ค. "ปลอบโยนคนท่ีต้องการความปลอบโยน" (โมไซยา 18:9) เราจะให้การปลอบโยน 
ที่เหมาะสมแก่ผู้อื่นได้อย่างไร 

ง. "ยืนเป็นพยานของพระผู้เป็นเจ้า" (โมไซยา 18:9) การ "ยืนเป็นพยานของพระผู้-
เป็นเจ้าทุกเวลา และในทุกส่ิง และในทุกแห่ง" หมายความว่าอะไร (โมไซยา 18:9) 

• หลังจากแอลมาส่ังสอนผู้คน ท่านเชื้อเชิญให้พวกเขาทำอะไร (ดู โมไซยา 18:10 ท่านเชื้อ-
เชิญให้พวกเขารับบัพติศมาและเข้ามาในพันธสัญญากับพระเจ้า) พันธสัญญาคืออะไร 
ประธานโจเซฟฟิลดิงสมิธสอนว่า "พันธสัญญาเป็นสัญญาและข้อตกลงระหว่างทุ้นส่วน 
อย่างน้อยที่สุดสองคน ในกรณีของพันธสัญญาแห่งพระกิตติคุณ ทุ้นส่วนคือพระเจ้า 
บนสวรรค์กับมนุษย์บนโลก มนุษย์ตกลงท่ีจะรักษาพระบัญญัติและพระเจ้าทรงสัญญาจะ 
ประทานรางวัลแก่พวกเขาตามน้ัน" (in Conference Report, Oct. 1970, 91; or Improve-
ment Era, Dec. 1970, 26) 

. ประธานแมเรียนจี. รอมนีย์กล่าวโดยอ้างถึงโมไซยา 18:8-13 ว่า "ข้าพเจ้ารูว่าไม่มีท่ีใดให้คำ 
อธิบายถึงพันธสัญญาบัพติศมาได้ดีกว่าน้ี" (in Conference Report, Oct 1975, 109; or Ensign, 
Nov. 1975,73) ตามท่ีบันทึกไว้ในโมไซยา 18:8-13 เราทำพันธสัญญาท่ีจะทำส่ิงใดุเม่ือเรา 
รับบัพติศมา (ดู โมโรไน 6:2-3 ค.พ. 20:37 ด้วย) พระเจ้าทรงสัญญาจะทำสิ่งใดเมื่อเรารับ 
บัพติศมาและรักษาพันธสัญญาบัพติศมาของเรา (ดูโมไซยา 18:10,12-13 ดู 2 นีไฟ 31:17 
ด้วย) 

การสนทนาและการ 
ประยูกต์ใช้พระคัมภีร์ 



• ผู้คนตอบสนองต่อคำเชื้อเชิญของแอลมาให้รับบัพติศมาอย่างไร (ด ู โมไชยา 18:11 
หากท่านใช้ภาพแอลมาให้บัพติศมา ให้แสดงตอนน้ี) เราจะช่วยให้ผู้อ่ืนได้รับความฤ[ข 
อันยิ่งใหญ่นี้อย่างไร (ท่านอาจต้องการกระตุ้นสมาชิกชั้นเรียนให้คิดถึงผู้คนที่พวกเขา 
แบ่งปีนพระกิตติคุณให้ได้) 

• หลังจากผู้คนรับบัพติศมา แอลมาสั่งพวกเขาให ้ "มีใจของเขาผูกพันกันไวในความ 
เป็นอันเดียวกัน และในความรัก" (โมไชยา 18:21) เราจะทำสิ่งใดที่บ้านและในวอร์ด 
หรือสาขาของเราเพื่อทำตามคำสั่งนี้ (ดู โมไชยา 18:19-21) 

2. กษัฅริย็๋โนอาทรยศผู้คนและทนทุกข์ฉากการดายด้วยไฟ 

อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้จากโมไชยา 19 อธิบายว่าผู้คนของกษัตริย์โนอา 
บางคนเริ่มหันมาต่อด้านเขา (โมไชยา 19:2-3) กิเคียนก็เป็นคนหนึ่งในนนที่จะฆ่ากษัตริย์ 
โนอา เม่ือโนอาเห็นกองทัพชาวเลมันเคล่ือนมาใกล้พวกเขา (โมไชยา 19:4-6) 
• กษัตริย์โนอาทำอะไรเมื่อเห็นชาวเลมันเคลื่อนเข้ามา (ดู โมไชยา 19:7) โนอาเป็นห่วง 

ใครมากท่ีลุ[ด (ดู โมไชยา 19:8) สิ่งนี้เปรียบกับผู้คนในป้จอุบันที่เป็นเหมือนโนอา 
ผู้พยายามจะนำเราไปจากพระเจ้าและศาสดาของพระองค์อย่างไร 

• อบินาไดพยากรณ์ถึงการส้ินชีวิตของกษัตริย์โนอาไว้อย่างไร (ดู โมไชยา 12:3) คำพยา-
กรณ์นี้เป็นจริงอย่างไร (ดู โมไซยา 19:18-20 ชี้ให้เห็นว่าผู้คนที่ครั้งหนึ่งเคยตาบอด 
ในความช่ัวร้ายของโนอา ในที่สุดก็ให้ค่าชีวิตของโนอา "แม้ดังอาภรณ์ในเตาไฟที่ร้อน" 
ดังในโมไซยา 11:29) 

3. ผู้คนของลิมไฮลูกสิสอนและในที่สุดก็ได้รับการปลดปล่อยโดยพระเจ้า 
อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้จากโมไซยา 20-22 (สังเกตว่าบทเหล่านี้ประกอบ 
ด้วยเรื่องราวของแอมันและพี่น้องของเขาพบผู้คนของลิมไฮ ดังที่สนทนาในบทเรียนที่ 17) 
อธิบายว่าหลังจากโนอาถูกฆ่า ลิมไฮบุตรของเขาขนเป็นกษัตริย ์ ลิมไฮให้คำสาบานว่าเขา 
และผู้คนของเขาจะจ่ายครึ่งหนึ่งของทุกสิ่งที่ครอบครองอยู่ให้กษัตริย์เลมันเพื่อแลกเปลี่ยน 
กับคำสัญญาว่าชาวเลมันจะไม่ฆ่าพวกเขา (โมไซยา 19:25-26) 
• หลังจากสองปีแห่งสันติ ชาวเลมันก่อสงครามกับผู้คนของลิมไฮอีก (โมไซยา 20:7-10) 

ทำไมชาวเลมันจึงพยายามทำลายผู้คนของลิมไฮ (ดู โมไชยา 20:1-6) 
• เมื ่อชาวเลมันรูว่าเข้าใจผู้คนของลิมไฮผิดไปจึงกลับไปยังแผ่นดินของตนด้วยสันติ 

(โมไชยา 20:17-26) อย่างไรก็ดี "หลายวันต่อมาชาวเลมันเร่ิมถูกย่ัวยูให้โกรธชาวนีไฟอีก" 
(โมไชยา 21:2) แทนที่จะละเมิดคำสาบานของกษัตริย์ของเขาว่าจะไม่ฆ่าชาวนีไฟ 
ชาวเลมันจัดการอย่างไรกับชาวนีไฟ (ดู โมไซยา 21:3) 

• การท่ีผู้คนของลิมไฮตกเป็นทาสทำให้คำพยากรณ์ของอบินาไดเป็นจริงอย่างไร (ให้สมาชิก 
ชั้นเรียนเปรียบเทียบโมไชยา 21:3-5, 14-15 กับโมไซยา 11:20-25 และ 12:2,4-5) ทำไม 
ผู้คนของลิมไฮจึงถูกนำสู่ความเป็นทาส (ดู โมไซยา 7:25-32; 20:21 เขาปฎิเสขคำสอน 
และคำเตือนของอบินาไดเกี่ยวกับผลตามมาจากการทำบาปของเขา) ทำไมจึงเป็นสิ่ง 
สำคัญที่จะด้องจดจำว่ามีผลของบาปตามมา 

• หลังจากพ่ายแพ้ถึงสามครั้งในการทำศึกกับชาวเลมัน ในที่ฤ[ดผู้คนของลิมไฮทำสิ่งใด 



บทท 19 

(ดู โมไซยา 21:13-14) ทำไมพระเจ้าจึงช้าในการตอบสนองเสียงร้องของเขา (ดู โมไซยา 
21:15 ดู ค.พ. 101:1-9 ด้วย) แม้พระเจ้าจะไม่ทรงปลดปล่อยเขาในทันท ี พระเจ้าทรง 
ทำสิ่งใดเพื่อเขา (ด ู โมไซยา 21:15-16) บางครั้งพระเจ้าทรงปล่อยให้เรา "รุ่งเรืองขน 
เป็นลำดับ" อย่างไร 

• ผู้คนของลิมไฮหนีจากชาวเลมันอย่างไร (ดู โมไชยา 22:3-12) พวกเขาได้รับการยอมรับ 
จากผู้คนในเซราเฮ็มลาอย่างไร (ดู โมไชยา 22:13-14) 

4. พระเจ้าทรงปลดปล่อยผู้คนของแอลมาจากความเป้นทาส 

อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้จากโมไชยา 23-24 ช่วยให้สมาชิกชันเรียนเห็น 
ความแตกต่างระหว่างวิธีที่พระเจ้าประทานพรให้ผู้คนของลิมไฮผู้พยายามปลดปล่อยตนเอง 
ถึงสามครั้งก่อนที่จะหันไปหาพระองค์ กับวิธีที่พระองค์ประทานพรให้ผู้คนของแอลมา 
ผู้หันไปหาพระองค์อย่างสมบูรณ8' 
• เมื่อแอลมาและผู้คนของเขาอยู่ในที่มอรมอน กษัตริย์โนอา "ส่งกองทัพของเขาไปทำลาย 

พวกนั้น" (โมไชยา 18:33) พระเจ้าทรงเตือนผู้คนของแอลมาและเสริมกำลังพวกเขา 
เพื่อให้หนีได ้ (โมไชยา 18:34-35; 23:1-5) สิ่งนี้แตกต่างจากประสบการณ์ของผู้คน 
ของลิมไฮอย่างไร (ดู โมไซยา 19:6 สังเกตุว่าครั้งแรกที่ชาวเลมันโจมตีผู้คนเหล่านี้ 
ฌื่อครั้งที่โนอายังเป็นกษัตริย ์ผู้คนไม่ได้รับการเตือน) 

• แอลมาตอบสนองอย่างไรเมื่อผู้คนขอให้ท่านเป็นกษัตริย ์ (ดู โมไซยา 23:6-7) แอลมา 
เรียนรูถึงอันตรายของการที ่ "คนหนึ่ง...คิดว่าตนเองสูงกว่าอีกคนหนึ่ง" (ดู โมไชยา 23. 
8-14) เราเรียนรู้อะไรจากแอลมาและผู้คนของเขาที่ช่วยเราหลีกเลี่ยงความผิดพลาดนี 
(ดู โมไชยา 23:15) 

• ภายใต้การนำของแอลมา ผู้คนดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรมและรุ่งเรือง (โมไชยา 23: 
15-20) กระนั้นก็ตามพระเจ้าทรงปล่อยให้พวกเขาถูกนำไปสู่ความเป็นทาสภายใต้ 
แอมิวลัน ผู้เป็นพระคนหนึ่งของกษัตริย์โนอา (โมไชยา 23:23-29) การที่ผู้คนของ 
แอลมาตกเป็นทาสทำให้คำพยากรณ์ของอบินาไดสำเร็จอย่างไร (ดู โมไซยา 12:2, 4-5) 
การเสือกที่ไม่ดีของเราเกิดผลตามมาอย่างช้า ๆ ในวิธีใดบาง แม้เมื่อเราได้รับการอภัย 
บาปของเราแล้ว 
เอ็ลเดอร์มาร์วิน เจ. แอชตันกล่าวว่า "อิสรภาพในการเลือกทางแห่งความประพฤติของเรา 
ไม่ได้ให้อิสรภาพส่วนบุคคลในผลตามมาจากการกระทำของเรา ความรักของพระผู้เป็น 
เจ้าท่ีมีต่อเราเป็นส่ิงม่ันคงและจะไม่ลดน้อยลง แต่พระองค์ไม่สามารถช่วยเราจากผลแห่ง 
ความเจ็บปวดที่เกิดจากการเลือกที่ผิด" (in Conference Report, Oct. 1990, 24; or Ensign, 
Nov. 1990, 20) 

ชี้ให้เห็นว่าแม้พระเจ้าทรงปกป้องผู้คนของแอลมาจากการทนทุกข์ในผลตามมาจากบาป 
ในอดีตของพวกเขาไม่ได ้ พระองค์ทรงปลอบประโลมและเพิ่มพลังให้ในความทุกข์-
ทรมาน บทเรียนส่วนที่เหลือจะสนทนาว่าพระองค์ทรงปลดปล่อยพวกเขาจากความ 
เป็นทาสอย่างไร 
• เม่ืออ้างถึงการตกเป็นทาสของผู้คนของแอลมา โมโรไนกล่าวว่า "พระเจ้าทรงเห็นสมควร 

ที่จะตีสอนผู้คนของพระองค์" (โมไชยา 23:21) ทำไมพระเจ้าจึงตีสอนผู้คนของพระองค์ 



(ดู โมไซยา 23:21 ค.พ. 95:1-2) เราควรตอบสนองอย่างไรเมื่อพระเจ้าทรงตีสอนเรา 
(ดู โมไซยา 23:22) 

• ผู้คนของแอลมาทำอะไรเมื่ออมิวลอนขู่ว่าจะฆ่าหากเขายังสวดอ้อนวอน (ดู โมไซยา 
24:10-12) พระเจ้าทรงตอบคำสวดอ้อนวอนในใจของเขาอย่างไร (ดู โมไซยา 24:13-16) 
สิ่งนี้ช่วยให้เขา "ยืนเป็นพยาน" ของพระเจ้าอย่างไร ขณะที่ทำพันธสัญญาในนามอรมอน 
(ดู โมไซยา 24:14) 

• ทำไมการแบกภาระของเราจึงง่ายขึ้นเมื่อเรา "ยอมรับอย่างชื่นบานและด้วยความอดทน 
ต่อพระประสงค์ทั้งหมดของพระเจ้า" (โมไซยา 24:15) พระเจ้าทรงเพิ่มพลังท่านในวิธี 
ใดบ้างเพื่อท่าน "จะทนภาระ[ของท่าน]ได้ด้วยความง่ายดาย" สิ่งนี้ช่วยให้ท่านยืนเป็น 
พยานของพระผู้เป็นเจ้าอย่างไร 

• ทำไมพระเจ้าจึงประทานพรให้ผู้คนของแอลมาขณะที่อยู่ในความเป็นทาสเร็วและมาก 
กว่าที่พระองค์ประทานพรให้ผู้คนของลิมไฮ (เปรียบเทียบโมไซยา 21:5-15 กับโมไซยา 
23:26-27; 24:10-16) สิ่งนี้ประยูกต์กับชีวิตของเราได้อย่างไร 

• ก่อนที่พระเจ้าจะทรงปลดปล่อยพวกเขา ทั้งผู้คนของแอลมาและผู้คนของลิมไฮอยู่ 
ในความเป็นทาสภายใด้ผู้ปกครองที่ชั่วร้าย แอลมาสังเกตุว่าในช่วงการปกครองของ 
กษัตริย์โนอา ผู้คน "ถูกมัดไว้ด้วยสายรัดแห่งความเลวร้าย" ด้วย (โมไซยา 23:12) 
ความเลวร้ายหรือบาปเป็นรูปแบบหนึ่งของการเป็นทาสอย่างไร เราเรียนรู้อะไรจากผู้คน 
ของแอลมาและผู ้คนของลิมไฮเกี ่ยวกับการได้ร ับการปลดปล่อยจากการเป็นทาส 
ของบาป (ดู โมไซยา 7:33; 21:14; 23:23; 29:18-20 ด ู ค.พ. 84:49-51 ด้วย มีเพียง 
พระเจ้าเท่านั้นที่ทรงปลดปล่อยเราจากความเป็นทาสของบาปได้ เราต้องหันไปหา 
พระองค์โดยทางการกลับใจ ศรัทธา ความถ่อมใจ และการเชื่อฟิงตลอดไป) 

ทบทวนสั้น ๆ ถึงคำสัญญาของพระเจ้าในพันธสัญญาบัพติศมา (โมไซยา 18:10, 13) 
ชี้ให้เห็นว่าในความสว่างของพรที่พระเจ้าทรงสัญญาต่อเรา จะไม่มีเรื่องยากในการรักษา 
พันธสัญญาของเราที่จะ "รับใช้พระองค์และรักษาบัญญัติของพระองค์" (โมไซยา 18:10) 
เน้นว่าเมื่อเราได้รับพิธีการบัพติศมาและดำเนินต่อไปในการกลับใจ ศรัทธาในพระเยซูคริสต์ 
ถ่อมใจ และเชื่อฟ้ง เราจะได้รับการปลดปล่อยจากการเป็นทาสของบาปและอยู่ในทางที่นำ 
สู่ชีวิตนิรันดร (2 นีไฟ 31:17-20) 
ให้เป็นพยานถึงความจริงที่สนทนาในบทเรียน เมื่อได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณ 

เนื้อหาต่อไปนี้ช่วยเสริมโครงร่างของบทเรียนที่ได้เสนอแนะไว้แล้ว ท่านอาจต้องการใช้ 
แนวคิดเหล่านี้หนึ่งหรือสองอย่างเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของบทเรียน 
1. "ทั้งแอลมาและฮืลัมกีสืงตัวใน'พา" (โมไซยา 18:14) 

ใช้คำกล่าวด้านล่างเพื่ออธิบายว่าแอลมามีอำนาจในการให้บัพติศมาได้อย่างไร และเพื่อ 
แสดงว่าแอลมาไม่ได้ให้บัพติศมาตัวเองเมื่อเขาให้บัพติศมาฮีลัม 

สรุป 

แนวคิดเพิ่มเติม 
ประกอบการสอน 
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บทที ่ 17 

ประธานโจเซฟ ฟิลดิง สมิธสอนว่า "แอลมาได้รับบัพติศมาและดำรงฐานะ!]โรหฺตฺก่อน 
การมาของอบินาได แด,เขาเข้าร่วมกับพระอื่นภายใด้การปกครองของกษัตริย์โนอาที่ชั่วราย 
และเมื่อให้ษัพติศมาฮีลัม เขา{สึกว่าเขาจำเป็นต้องชำระล้างตัวเองดังนั้นเขาจึง^งตัวใน 
นั้าเพื่อเป็นเครื่องหมายของการกลับใจที่แห้จริง" (-Doctrines of Salvation, comp. Bruce 
R. McConkie, 3 vols. [1954-56], 2:336-37) 
2. การรับใช้พระเจ้าด้วยความถ่อมใจ 
• ก่อนที่แอลมาจะเริ่มให้บัพติศมาผู้คน เขาสวดอ้อนวอนว่า "โอ้ พระเจ้าขอทรงโปรดเท-

พระวิญญาณของพระองค์ลงมาบนผู้รับใช้ของพระองค ์ เพื่อเขาจะได้ทำงานนี้ด้วยใจอัน 
บริสุทธ" (โมไซยา 18:12) เราจะรับพรได้อย่างไรขณะที่เรามอบการรับใช้ของเราแด่ 
พระเจ้าด้วยวิญญาณนี้ 

3. "ควรถือวันแซบัธแอะรักษาไวให้คักดิ่สิทธิ" (โมไซยา 18:23) 
• ทำไมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะรักษาวันแซบธ (ดู โมไซยา 18:23,25) ท่านรู้สึกว่าไดรับพร 

อย่างไรเมื่อท่านได้รักษาวันแซษัธให้ศักดิสทธ ท่านทำอะไรบางเพื่อทำให้วันนี้เป็นวัน 
ศักดิสิทธิ 

4. ช่วยเหลือคนที่ขัดสน 
• แอลมาสอนหลักธรรมใดเก่ียวกับการให้คนขัดสน (ดู โมไซยา 18:27-29) ทำไมจึงเป็น 

สิ่งสำคัญที่เราจะให้ทางวิญญาณเช่นเดียวกับให้ทางโลก พรใดมาจากการให้อย่างเผื่อแผ่ 
และการรับด้วยความขอบคุณ 
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ธุดประสงค์ 

การเตรียม 

ข้อเสนอแนะในการ 
ดำเนินบทเรียน 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 
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20 "จิตวิญญาณของข้าพเจา 
ไม,เจบปวดอีกต่อไป" 

โมไซยา 25-28, แอลมา 36 

เพ่ือเป็นแรงบันดาลใจให้สมาชิกช้ันเรียนประยุกต์ใช้หลักธรรมแห่งการกลับใจ เป็นผู้เปล่ียนใจ 
เลื่อมใส และแบ่งปีนพระกิตติคุณต่อไป 

1. อ่าน ไตร่ตรอง และสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับพระคัมภีร์ต่อไปนี 
ก. โมไซยา 25 ผู้คนของลิมไฮและผู้คนของแอลมารวมกับผู้คนของโมไชยาในแผ่นดิน 

เซราเฮ็มลา ลิมไฮและผู้คนของเขารับบัพติศมา กษัตริย์โมไซยามอบอำนาจให้แอลมา 
จัดตั้งศาสนาจักรของพระผู้เป็นเจ้าทั่วทั้งแผ่นดินเซราเฮ็มลา 

ข, โมไซยา 26; 27:1-7 สมาชิกของศาสนาจักรมากมายถูกนำไปสู่บาปโดยคนที่ไม่เชื่อ 
พระเจ้าตรัสบอกแอลมาว่าผู้ที่กลับใจจะได้รับการอภัย แต่ผู้ที่ไม่กลับใจจะไม่ถูกนับ 
อยู่กับบรรดาผู้คนของศาสนาจักร โมไซยาออกประกาศห้ามคนที่เชื่อและคนที่ไม่ 
เช่ือข่มเหงกัน 

ค. โมไชยา 27:8-31 แอลมา 36:6-23 แอลมาผู้บุตรและบุตรสี่คนของโมไซยาพยายาม 
ทำลายศาสนาจักรของพระผู้เป็นเจ้า เพื่อตอบคำสวดอ้อนวอนของพ่อและสมาชิก 
คนอ่ืน ๆ เทพได้มาปรากฎต่อแอลมาผู้บุตรและบุตรสี่คนของโมไชยาทำให้พวกเขา 
เปล่ียนใจเล่ึอมใส แอลมาผู้บุตรเป็นพยานถึงการเปลี่ยนใจเลึ่อมใสของตน 

ง. โมไชยา 27:32-28:20 แอลมา 36:24 แอลมาผู้บุตรและพวกบุตรของโมไซยาอุทิศ 
ตนเพ่ือส่ังสอนพระกิตติคุณ 1 

2. ให้สมาชิกชั้นเรียนเตรียมสรุปเหตุการณ์ที่นำแอลมาผู้บุตรและพวกบุตรของโมไซยา 
ไปสู่การเปล่ียนใจเล่ือมใส (โมไซยา 27:8-24) 

3. หากมีภาพการเปลี่ยนใจเลื่อมใสของแอลมาผู้บุตร ให้เตรียมมาใช้ประกอบบทเรียน 
(รูปภาพเกี่ยวกับพระกิตติคุณ 321) 

ใช้กิจกรรมต่อไปนี้หรือกิจกรรมของท่านเองเพื่อเริ่มบทเรียนตามความเหมาะสม 
ถามสมาชิกชั้นเรียนว่า 
• มีกี่คนที่เปลี่ยนใจเลื่อมใส 
ชี้ให้เห็นว่าเรามักใช้คำว่า เปลี่ยนใจเลื่อมใส เพื่ออ้างถึงบุคคลที่รับบัพติศมาเข้าสู่ศาสนาจักร 
หลังอายุแปดขวบ อย่างไรก็ดีในอีกความหมายหนึ่งเราทุกคนควรเป็นผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใส 
ไม่ว่าจะรับบัพติศมาเมื่อใดเราทุกคนด้องได้รับประจักษ์พยานของตนเองในพระกิตติคุณ 
ของพระเยซูคริสต ์ สำหรับบางคนการเปลี่ยนใจเลื่อมใสเป็นไปอย่างฉับพลันและเร้าใจ 



แต่ส่วนใหญ่จะเป็นกระบวนการที่ละเอียดอ่อนและค่อยเป็นค่อยไป บางคนอาจเปลี่ยนใจ 
เล่ือมใสได้ง่ายดาย ขณะท่ีบางคนอาจต้องด้ินรนเพ่ือพัฒนาประจักษ์พยานและข้อผูกมัดเหล่าน้ี 
(สังเกตุว่าบทท่ี 22 จะสนทนามากขนในกระบวนการของการเป็นผู้เปล่ียนใจเล่ือมใส) 
บทเรียนนี้อธิบายถึงชายหนุ่มห้าคน ผู้ได้รับประสบการณ์การเปลี่ยนใจเลื่อมใสด้วยตนเอง 
มาสู่พระกิตติคุณของพระเยชุคริสต์ท้ังๆท่ีเป็นบุตรของผู้นำศาสนาจักรท่ีซ่ือสัตย์และเข้มแข็ง 

เสือกข้อความพระคัมภีร์ คำถามและเนื้อหาบทเรียนอื่น ๆ ที่ตอบสนองความด้องการของ 
สมาชิกชนเรียนได้ดีที่ฤ[ดร่วมกับการสวดอ้อนวอน สนทนาถึงความสำคัญของการเป็นผู้ 
เปลี่ยนใจเลื่อมใสเข้ามาสู่พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ และกระตุ้นสมาชิกชั้นเรียน 
ให้แบ่งปีนประสบการณ์ท่ีเหมาะสมซ่ึงสอดคล้องกับหลักธรรมท่ีกำลังสนทนา 
1. ผู้คนของลิมไmiละของแอลมาเข้าร่วมกับผู้คนของโมไซยาในแผ่นดินเซราเฮ็มลา 

สนทนาโมไซยา 25 เชือเชิญสมาชิกชันเรียนให้อ่านออกเสียงข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้ 
อธิบายถึงการที่ผู้คนของลิมไฮและผู้คนของแอลมาเข้าร่วมกับผู้คนของกษัตริย์โมไซยาใน 
เซราเฮ็มลา (โมไชยา 22:11-14; 24:20, 23-25) ช่วยให้สมาชิกชั้นเรียนเข้าใจว่าขณะนี้มี 
กลุ่มคนส่ีกลุ่มรวมกันอยู่ในเซราเฮีมลาภายใต้กษัตริย์โมไซยา 
ก. ผู้คนของลิมไฮ ซึ่งสืบเชื้อสายจากซีนิฟและคนอื่นทื่ออกจากเซราเฮ็มลาไปยังแผ่นดินนีไฟ 
ข. ผู้คนของแอลมา ซึ่งแตกออกมาจากกลุ่มที่สืบเชื้อสายจากซีนิฟในช่วงการปกครองของ 

โนอา 
ค. ชาวนีไฟท่ียังคงอยู่ในเซราเฮ็มลา 
ง. ชาวมูลไค ผู้อาศัยดั้งเดิมของเซราเฮีมลา 
อธิบายว่าเวลาน้ีผู้คนท้ังหมดน้ีเรียกตนเองว่าชาวนีไฟ (โมไซยา 25:12-13) 
• โมไซยาให้ผู้คนในเซราเฮ็มลามารวมกันและอ่านบันทึกของผู้คนลิมไฮและของผู้คน 

แอลมาให้ฟ้ง (โมไซยา 25:5-6) ผู้คนในเซราเฮ็มลาตอบสนองบันทึกเหล่านี้อย่างไร (ดู 
โมไซยา 25:7-11) การตอบสนองของเขาแสดงถึงความใจบุญอย่างไร 

• ท่านได้รับประโยชน์อย่างไรจากการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับผู้คนของลิมไฮและแอลมา 
• หลังจากโมไซยาอ่านบันทึกจบ เขาเชิญให้แอลมาพูด (โมไซยา 25:14) แอลมาพูด 

เกี่ยวกับอะไร (ดู โมไซยา 25:15-16) ทำไมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้คนจะจดจำว่าใคร 
ปลดปล่อยพวกเขาออกจากความเป็นทาส คำสอนของแอลมๅมีผลกระทบอะไรต่อ 
ลิมไฮและผู้คนของเขา (ดู โมไชยา 25:17-18) 

• โมไชยามอบอำนาจให้แอลมา "สถาปนาศาสนาจักรท่ัวท้ังแผ่นดินเซราเฮ็มลา" (โมไซยา 
25:19-20) ผู้คนยังคงเป็น "ศาสนาจักรเดียวกัน" ได้อย่างไรหลังจากร่วมชุมนุมในกลุ่ม 
ต่างกัน (ดู โมไซยา 25:21-24) ตัวอย่างของพวกเขาช่วยเราในทุกวันนี้ขณะที่เผชิญการ 
ท้าทายให้ยังคงเป็นหนึ่ง "เดียวกัน" ในศาสนาจักรท่ัวโลกอย่างไร 

2. สมาชิกของศาสนาจักรมากมายลูกนำไปสู่บาปโดยคนทึ่ไม่เชื่อ 
อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้จากโมไซยา 26; 27:1-7 
• ทำไม "คนรุ่นใหม่" มากมายจึงปฏิเสธการเข้าร่วมกับศาสนาจักร (ดู โมไซยา 26:1-4) 

การสนทนาและการ 
ประยูกต์ใช้พระคัมภีร์ 



คนชั่วอายูที่สูงวัยกว่าช่วยให้เยาวชนได้รับประจักษ์พยานในพระเยชุคริสต์และพระ-
กิตติคุณของพระองค์ได้อย่างไร คนชั่วอายูที่สูงวัยกว่าช่วยให้เยาวชนรูสึกถึงความรัก 
ของพระผู้เป็นเจ้าและเข้าใจความสัมพันธ์ของเขากับพระองค์ได้อย่างไร 

• คนที่ไม่เชื่อนำสมาชิกของศาสนาจักรมากมายไปสู่บาป ความรับผิดชอบของแอลมาต่อ 
สมาชิกของศาสนาจักรท่ีทำบาปคืออะไร (ดู โมไซยา 26:6-8) พระเจ้าทรงวางความรับ 
ผิดชอบใดบนผู้นำของศาสนาจักรในปีจชุบันเพื่อช่วยสมาชิกที่ล่วงละเมิดบาปร้ายแรง 

• แอลมาปรึกษาใครเม่ือโมไชยาปฏิเสธท่ีจะพิพากษาผู้คนท่ีทำบาป (ดู โมไชยา 26:10-14) 
ท่านได้รับการน่าทางในความรับผิดชอบของท่านอย่างไรเมื่อท่านหันไปหาพระผู้เป็น-
เจ้าด้วยการสวดอ้อนวอน 

• พระเจ้าตรัสให้แอลมาทำอะไรกับผู้คนท่ีทำบาป (ดู โมไชยา 26:29-30, 32) ทำไมการฺ 
สารภาพจึงเป็นข้ันตอนท่ีสำคัญในกระบวนการของการกลับใจ ทำไมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ 
จะ "อภัยการล่วงละเมิด...ให้กัน,, (โมไชยา 26:31) ท่านได้รับพรอย่างไรจากการให้อภัย 
บางคนหรือจากการท่ีบางคนให้อภัยท่าน 

• แม้ว่าศาสนาจักร "เริ่มมีสันติอีกและรุ่งเรือง,, สมาชิกของศาสนาจักรก็มักฺจะถูกข่มเหง 
โดยคนที่ไม่เชื่อ (โมไชยา 26:37-38; 27:1) กษัตริย์โมไชยาทำสิ่งใดเมื่อสมาชิกของ 
ศาสนาจักรบ่นเกี่ยวกับการข่มเหงนี้ (ดู โมไซยา 27:1-5) สมาชิกของศาสนาจักรใน 
ปีจชุบันถูกข่มเหงทางใดบ้าง วิธีที่ได้ผลบางอย่างเพื่อจัดการกับการข่มเหงคืออะไร 

3. เทพมาเยือนแอสมาผู้บุตรและพวกบุตรของโมไซยา 
อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้จากโมไชยา 27:8-31, แอฺลมา 36:6-23 
อธิบายว่าแม้กษัตริย์โมไซยาจะออกประกาศห้ามการข่มเหง คนที่ไม่เชื่อบางคนก็ยังคง 
พยายามทำลายศาสนาจักรต่อไป คนที่ไม่เชื่อเหล่านี้มีบุตรสี่คนของโมไชยาและบุตรของ 
แอลมาอีกคนหน่ึงรวมอยู่ด้วย (โมไชยา 27:8-9) 
ให้สมาชิกชั้นเรียนที่ได้รับมอบหมายส^เหตุการณ์ที่นำแอลมาผู้บุตรและพวกบุตรของ 
โมไซยาไปสู่การเปลี่ยนใจเลื่อมใส (โมไซยา 27:8-24) หากท่านใช้ภาพแอลมาผู้บุตร 
ให้แสดงตอนน้ี 
• ทำไมพระเจ้าจึงส่งเทพมาพูดกับแอลมาผู้บุตรและเพื่อนๆ (ดูโมไซยา 27:14) การสวด 

อ้อนวอนช่วยเราได้อย่างไรเมื่อคนที่เรารักหันเหจากพระกิตติคุณ 
เจฟฟรีย์อาร์. ฮอลแลนด์กล่าวไว้เม่ือคร้ังเป็นกรรมาธิการด้านการศึกษาของศาสนาจักรว่า 
"บางทีคงไม่มีความขมขื่นใดทางวิญญาณมนุษย์จะเทียบได้กับความขมขื่นขอพู้เป็นแม่ 
หรือพ่อที่หวาดกลัวเรื่องจิตวิญญาณของลูก...[แต่] พ่อแม่ก็ไม่เคยสิ้นหวัง หยูดห,วงใย 
หรือขาดความเชื่อ แน่นอนพวกเขาไม่เคยเลิกล้มการสวดอ้อนวอน บางคร้ังกฺารสวต-
ออนวอนอาจเป็นเพียงหนทางเดียวที่ยังคงกระทำได้ แต่มันเป็นวิธีที่ทรงพลังที่สูคของ 
ทั้งหมด" ("Alma, Son of Alma," Ensign, Mar. 1977, 80-81) 

• พระเจ้าทรงส่งความช่วยเหลือมาในหนทางใดบ้างในการตอบสนองคำสวดอ้อนวอบ 
ของคนชอบธรรมเพ่ือคนท่ีเขารักซ่ึงหันเหไปจากทาง (ช่วยสมาชิกช้ันเรียนเข้าใจว่าพระเจ้า 
จะไม่ทรงส่งเทพมาเสมอไป ดังที่พระองค์ทรงทำกับแอลมา แต่พระองค์จฺะทรุงส่ง 
ความช่วยเหลือมาในหนทางอ่ืน ๆ นับไม่ถ้วน พระองค์อาจทรงส่งผู้น่าหรือเพ่ือนท่ีเอ้ือ-
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อาทร ผู้สอนประจำบ้านหรือผู้เยี่ยมสอนที่อุทิศตน หรือคำเทศนาที่เป็นแรงบันดาลใจ 
ซึ่งกระทบชีวิตของผู้ที่เราสวดอ้อนวอนให้) ท่านได้เห็นพลังของการสวดอ้อนวอน 
ช่วยได้อย่างไรในสถานการณ์ที่ดูเหมือนว่าเกินกว่าจะเยียวยาได้ 

• เทพบอกอะไรกับแอลมาผู้บุตร (คู โมไซยา 27:13-17) เกิดอะไรขึ้นกับแอลมาผู้บุตร 
หลังจากเทพจากไป (ดู โมไซยา 28:18-19) แอลมาตอบสนองอย่างไรเมื่อได้ยินเรื่อง 
เกี่ยวกับประสบการณ์ของบุตรของท่านที่มีกับเทพ (ดู โมไซยา 27:20) ทำไมท่านจึง 
ชื่นชม 

อธิบายว่าหลายปีหลังจากการเปลี ่ยนใจเลื ่อมใสของเขา แอลมาเล่าถึงประสบการณ์ 
นั้นให้ฮีลามันบุตรชาย (แอลมา 36:6-24) ใช้เรื ่องราวในโมไชยา 27 และแอลมา 36 
เพื ่อช่วยสมาชิกชั ้นเรียนเปรียบเทียบความรู้สึกของแอลมาก่อนและหลังได้รับการอภัย 
บาป (อาจพิจารณาให้สมาชิกชั้นเรียนบางคนอ่านเรื่องราวในโมไชยา 27 ขณะที่คนอื่น 
อ่านเรื่องราวในแอลมา 36) ท่านอาจด้องการสรุปการสนทนาในแผนผังดังด้านล่างนี้ 

ก่อน 
สภาพที่เปีนตัณหาและตก ต้องคูกทอดทิง 
(โมไซยา 27:25-27 แอลมา 36:ท) 
ระหกระเหินไปในความยากลำบากมามาก 
(โมไซยา 27:28) 
อยู่ในคีแห่งความขมขื่นและพันธนาการแห่ง 
ความเลวร้าย (โมไซยา 27:29) 
อยู่ในเหวลึกอันมืดที่สุด (โมไซยา 27:29) 

ทรมานอยู่ด้วยความทรมานนิรันดร์ (โมไซยา 
27:29) 
ปวดร้าวอ่ยู่ด้วยความจำถึงบาปอันมากมายของเขา 
(แอลมา 36:17) 
ร้สืกเจ็บปวดอย่างยิ่งและเป็นที่สุด (แอลมา 
36:20-21) 
จิตวิญญาณต้องทรฺมานด้วยความกลัวเมื่อ 
คิดถึงการเข้าไปในที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้า 
(แอลมา 36:14-15) 

หลัง 
ไต้รับการไถ่จากพระเจ้า เกิดจากพระวิญญาณ 
(โมไซยา 27:24-25 แอลมา 36:23) 
ถูกดึงออกจากการไหม้อันเปีนนิจ (โมไซยา 27:28) 

ไค้รับการไถ่จากดีแห่งความขมขื่นและพันธนา-
การแห่งความเลวร้าย (โมไซยา 27:29) 
เห็นความสว่างอันน่าอัศจรรย์ของพระผู้เป็นเจ้า 
(โมไซยา 27:29) 
จิตวิญญาณไม่เจ็บปวดอีกต่อไป (โมไซยา 27:29) 

ไม่ปวดร้าวด้วยความจำถึงบาปของเขาอีก (แอลมา 
36:19) 
ร้สืกถึงความสุขอย่างยิ่งและเป็นที่สุค (แอลมา 
36:20-21) 
จิตวิญญาณใคร่ที่จะได้อยู่ในที่ประทับของพระ-
ผู้เป็นเจ้า (แอลมา 36:22) 

• สิ่งใดนำแอลมาไปสู่การปลดปล่อยจากความทรมานของเขา (ดู แอลมา 36:17-18) 
• เราจะเปรียบเทียบประสบการณ์ของแอลมากับประสบการณ์ในการเปลี่ยนใจเลื่อมใล 

ของเราเองได้อย่างไร (ดูข้อความที่ยกมาด้านล่าง สำหรับคำตอบที่เป็นไปได้หนึ่งอย่าง) 

เอ็ลเดอร์บรูซ อาร์. แมคคองกีกล่าวว่า "เรื่องราวของแอลมาเป็นแบบฉบับอันหนึ่ง ความ 
ทรมานจากบาปท่ีครอบงำเขาเป็นส่ิงท่ีสมาชิกของอาณาจักรผู้ออกนอกทางทุกคนควรรู้สึก 
จากนั้นการกลับใจจึงจะเกิดขึ้น ดังที่เกิดกับเพื่อนชาวนีไฟของเรา,, (A New Witness for 
the Articles of Faith [1985], 229) 

4. แอสมาและพวกบุตรของโมไซยาอุทิศตนเพื่อสงสอนพระกิตติคูณ 
อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้จากโมไชยา 27:32-28:20 แอลมา 36:24 



• แอลมาผู้บุตรและพวกบุตรของโมไซยาทำอะไรหลังจากการเปล่ียนใจเล่ือมใส (ดู โมไซยา 
27:32-37) สิ่งนี้แสดงว่าพวกเขาเปลี่ยนใจเลื่อมใสอย่างแท้จริงอย่างไร การกระทาของ!รา 
สะท้อนถึงความจริงใจและความลํไลึกในการเปลี่ยนใจเลื่อมใสของ!ราอย่างไร 

• ทำไมพวกบุตรของโมไซยาและเพื่อนของเขาจึงต้องการสั่งสอนพระกิตติคุณในบรรดา 
ชาวเลมัน (ดู โมไซยา 28:1-3 และข้อความท่ียกมาด้านล่าง) พระเจ้าประทานคำสัญญา 
ใดแก่กษัตริย์โมไซยาเกี่ยวกับความพยายามด้านงานสอนศาสนาของบุตรของ!ขา (ดู 
โมไซยา 28:6-7) 
เอฺลเดอร์แอล. ทอม เพอร์รีย์กล่าวว่า "หลังการเปลี่ยนใจเลื่อมใส เราจะมีความปรารถนา 
ที่จะแบ่งปีน ไม,ใช่มาจากสำนึกแห่งหน้าท่ี แม้ว่าความรับผิดชอบนั้นจะตกอยู่กับฐานะ-
ใ1เโรหิต แต่มาจากความรักและความช่ืนชมท่ีแท้จริงต่อส่ิงท่ีเราได้รับ เม่ือ 4ไข่บุกอันลํ้าค่า' 
เช่นนั้น เข้ามาสู่ชีวิตของเรา เราจะไม่พอใจเพียงแค่การชื่นชมอยู่ลำพังตัวเราเท่านั้น 
แต่ มันจะต้องได้รับการ แบ่งปีน" (in Conference Report, Apr. 1984, 106; or Ensign, May 
1984, 79) 

• เม่ือเราเปล่ียนใจเล่ือมใส เราจะเพิ่มการผูกมัดของเราเพื่อแบ่งปีนพระกิตติคุณได้อย่างไร 

อธิบายว่าเราแต่ละคนต้องประสบกับการเปลี่ยนใจเลื่อมใสของตนเอง แม้ว่ามันอาจเป็นสิ่ง 
ที่ละเอียดอ่อนและค่อยเป็นค่อยไปกว่าประสบการณ์การเปลี่ยนใจเลื่อมใสของแอลมๅ 
และพวกบุตรของโมไชยา แต่มันก็ให้ผลอย่างเดียวกัน 
อ่านโมไซยา 27:29 เน้นว่าโดยทางการกลับใจและการชดใช้ของพระเยชุคริสต์ เราจะได้รับ 
การอภัยบาปดังนั้นจิตวิญญุาณของเราจะ "ไม่เจ็บปวดอีกต่อไป" เมื่อนั้นเราจะเป็นเครื่องมือ 
ในพระหัตถ์ของพระเจ้าเพื่อเป็นพรแก่ชีวิตของคนอื่น 
ให้เป็นพยานถึงความจริงที่สนทนาในบทเรียน เมื่อได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณ 

เนือหาต่อไปนีช่วยเสริมโครงร่างของบทเรียนที่ไค้เสนอแนะไว้แล้ว ท่านอาจต้องการใช้ 
แนวคิดนี้เป็นส่วนหนึ่งของบทเรียน 
"เขาได้หลอกลวงคน...เป็นอันมากด้วยคำยกยอของเขา" (โมไซยา 26:6) 
• แอลมาผู้บุตรและพวกบุตรของโมไชยาพร้อมด้วยคนที่ไม่เชื่ออื่น ๆ นำสมาชิกมากมาย 

ของศาสนาจักรไปสู่บาปได้อย่างไร (ดู โมไซยา 26:6; 27:8-9) การยกยอหลอกลวงเราและ 
นำเราให้พลัดหลงได้อย่างไร ทำไมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะระวังเกี่ยวกับบุคคลที่เรายอม 
ให้มีอิทธิพลต่อเรา (ดู ข้อความที่ยกมาด้านล่าง) รากฐานแห่งศรัทธาในพระเยซูคริสต์ช่วย 
ให้เราหลีกเลี่ยงอิทธิพลจากการยกยอของคนที่ไม่เชื่อได้อย่างไร 
เอ็ณดอร์เอสรา แทฟท์ เบนสุ้นกล่าวว่า "ในการแสวงหาคำสรรเสริญของโลก เราชอบที่ 
จะได้รับการยกย่องจากคนท่ีโลกยกย่อง แต่มีอันตรายท่ีแท้จริงอยู่ในน้ัน เพราะบ่อยครั้ง 
การยกย่องเหล่านั้น เราต้องร่วมในการถูกบีบบังคับและทำตามอิทธิพลและนโยบายที่ 
เลวทรามเดียวกันน้ัน ซึ่งนำคนเหล่านั้นบางคนสู่ตำแหน่งที่โดดเด่น..ปีจชุบันเราติดโรค 
ระบาดภายในโดยการยกยอจากคนท่ีโดดเด่นของโลก" (in Conference Report, Oct. 1964, 
57; or Improvement Era, Dec. 1964, 1067) 

สรุป 

แนวคิดเพิ่มเติม 
ประกอบการสอน 
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21 
โมไซยา 29, แอลมา 1-4 

ธุดประสงค์ เพื่อช่วยให้สมาชิกชันเรียนเข้าใจหลักธรรมของการปกครองที่ชอบธรรมและหลีกเลี่ยง 
การปฏิบัติโดยอำนาจปลอมและความจองหอง 

อ่าน ไตร่ตรอง และสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับพระคัมภีร์ต่อไปนี้ 
ก. โมไชยา 29 โมไซยาสอนหลักธรรมของการปกครองที่ดีและเตือนผู้คนถึงอันตรายของ 

การมีกษัตริย์ ผู้คนเชื่อฟิงคำแนะนำของท่านและกำหนดผู้พิพากษาเพื่อเป็นผู้นํๅทางการ-
เมือง โดยมีแอลมาผู้บุตรเป็นหัวหน้าผู้พิพากษา 

ข. แอลมา 1 แอลมาผู้บุตรรับใช้เป็นหัวหน้าผู้พิพากษาและมหาใJโรหิต เขาต่อต้านการปฏิ-
บัติโดยอำนาจปลอมในบรรดาผู้คน 

ค. แอลมา 2-3 แอมลิไคพยายามจะเป็นกษัตริย์ แต่ถูกปฏิเสธโดยเสียงของผู้คนเขาและผู้-
ติดตามของเขาเข้าร่วมกับชาวเลมัน ทำเครื่องหมายบนหน้าผากดวยสีแดงและก่อสงคราม 
กับชาวนีไฟที่เชื่อ 

ง. แอลมา 4 ศาสนาจักรรุ่งเรืองแต่มีความจองหอง แอลมาสละบัลลังก์พิพากษาเพื่ออุทิศ 
ตนให้การปฏิบัติศาสนกิจ 

การเตรยม 

ข้อเสนอแนะในการ 
ดำเนินบทเรยน 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

ใช้กิจกรรมต่อไปนี้หรือกิจกรรมของท่านเองเพื่อเริ่มบทเรียนตามความเหมาะสม 
เขียนคำต่อไปน้ีบนกระดาน ราช7ริ!/ไตย สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย เทาชิปไตย 
• คำเหล่านี้หมายความว่าอะไร (ใช้คำจำกัดความต่อไปนี้ตามความจำเป็นเพื่อช่วยสมาชิก 

ชั้นเรียน) 
ราชาธิปไตย การปกครองเบ็ดเสร็จโดยบุคคลเดียว เช่นกษัตริย์ 
สาธารณรัฐ การปกครองโดยกลุ่มของผู้แทนท่ีได้รับการเสือกต้ัง 
ประชาธิปไตย การปกครองโดยผู้คน โดยกฎของเสียงส่วนใหญ่ 
เทวธิปไตย การปกครองท่ีได้รับการนำทางโดยพระผู้เป็นเจ้าโดยผ่านการเปิดเผยสู่ศาสดา 

• ชาวนีไฟมีการปกครองระบอบใดภายใต้กษัตริย์โมไชยา 
อธิบายว่าโมไชยารับใช้เป็นกษัตริย์และศาสดาผู้ได้รับการเปิดเผยจากพระผู้เป็นเจ้าเพื่อนำ 
ผู้คนมาเป็นเวลาหลายปี หลังจากการครองราชย์ของกษัตริย์โมไชยา แอลมาผู้บุตรได้ถูก 
กำหนดเป็นหัวหน้าผู้พิพากษาเหนือผู้คนชาวนีไฟ นั่นเป็นการเริ่มต้นรูปแบบใหม่ของการ 
ปกครองและเป็นช่วงเวลาท่ีรู้จักกันว่าเป็น "การปกครองของผู้พิพากษา" ตามที่กล่าวไว้ใน 
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"แอลมา...ได้พิพากษา 
ด้วยการพิพากษาชอบธรรม" 



พระคัมภีร์ "แอลมาได้เดินในทางของพระเจ้า และท่านได้รักษาบัญญัติของพระองค์ 
และท่านได้พิพากษาด้วยการพิพากษาอันชอบธรรม" (โมไชยา 29:43) บทเรียนน้ีอธิบาย 
ว่าระบบของผู้พิพากษาได้รับการจัดตั้งอย่างไรเพื่อให้มีความเป็นผู้นำที่ชอบธรรมและ 
บรรยายถึงการท้าทายบางอย่างที่แอลมาต้องเผชิญในฐานะเป็นหัวหน้าผู้พิพากษาและเป็น 
มหาใJโรหิตควบคุมผู้คน 

เลือกข้อความพระคัมภีร์ คำถาม และเนื้อหาบทเรียนอื่น ๆ ที่ตอบสนองความต้องการ 
ของสมาชิกชั้นเรียนไต้ดีที่ฤ[ดร่วมกับการสวดอ้อนวอน สนทนาว่าจะประยูกต์ใช้ข้อ 
พระคัมภีร์ท่ีเลือกกับชีวิตประจำวันอย่างไร กระตุ้นสมาชิกช้ันเรียนให้แบ่งปีนประสบการณ์ 
ที่เหมาะสมซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมในพระคัมภีร์ 
1. โมไซยาสอนหลักธรรมของการปกครองที่สิ 

สนทนาโมไซยา 29 เชื ้อเชิญสมาชิกชั้นเรียนอ่านออกเสียงข้อพระคัมภีร์ที ่เลือกไว้ 
อธิบายว่าเมื่อพวกบุตรทุกคนของกษัตริย์โมไซยาปฏิเสธการสืบทอดตำแหน่งกษัตริย์ต่อ 
จากท่าน โมไซยาส่งประกาศท่ีเป็นข้อเขียนไปในบรรดาผู้คน เพ่ือเสนอระบบการปกครอง 
แทนการปกครองโดยกษัตริย์หลังจากการตายของท่าน 
• โมไซยาให้คำแนะนำอะไรผู ้คนเกี ่ยวกับการมีกษัตริย ์ (ดู โมไชยา 29:13, 16) 

โมไซยาบรรยายถึงใครสองคนเพื่อเป็นตัวอย่างของกษัตริย์ที่แตกต่างกัน (คู โมไซยา 
29:13, 18 ท่านอาจต้องการทบทวนสั้น ๆ ถึงอิทธิพลที่กษัตริย์ทั้งสองพระองค์มีต่อผู้คน) 
โมไซยาบรรยายถึงผลตามมาของการมีผู้นำที่ชั่วร้ายว่าอย่างไร (คู โมไซยา 29:16-18, 
21-23) 

• โมไซยาเสนอแนะให้ผู้คนจัดตั้งระบบของผู้พิพากษาแทนการปกครองโดยกษัตริย์ 
โมไซยากล่าวว่าผู้พิพากษาเหล่าน้ีควรมีคุณสมบัติอะไร (ดู โมไซยา 29:11 ด ู ค.พ. 98:10 
ด้วย) ทำไมคุณสมบัติเหล่านี้จึงสำคัญที่จะมีอยู่ในผู้นำปีจชุบัน 

• ผู้คนจะถูกพิพากษาตามรากฐานของกฎใด (ดู โมไชยา 29:11 ด ู โมไซยา 29:12-14 ด้วย) 
ผู้คนจะชื่นชมในพรใดเมื่อเขาดำเนินชีวิตตามกฎที่ยึดตามหลักธรรมที่ชอบธรรม 

• โมไชยาเสนอส่ิงใดเพ่ือจำกัดอำนาจท่ีบุคคลหรือกลุ่มท่ีช่ัวร้ายจะได้รับ (ดู โมไซยา 29: 
24-26, 28-29 ท่านเสนอว่าพวกเขาจะทำสิ่งทั้งหมดนี้โดยเสียงของผู้คน ในการกำหนด 
ผู้พิพากษาและทำให้ผู้พิพากษารับผิดชอบผู้คน และมีระบบการขื่นอุทธรณ์คัดค้าน 
ผู้พิพากษาที่ไม่พิพากษาตามกฎ) 

• โมไซยากล่าวว่าจะเกิดอะไรข้ึนหากเสียงส่วนใหญ่ของผู้คนเลือกความช่ัวร้าย (ค ูโมไซยา 
29:27) เราจะช่วยคนอ่ืนให้เข้าใจและเลือกความชอบธรรมได้ในทางใดบ้าง 

2. แอลมาผู้บุตรรับใช้เปีนหัวหน้าผู้พิพากษาและต่อต้านการปฎิบ้ติโดยอำนาจปลอม 
อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้จากแอลมา 1 อธิบายว่าผู้คนทำตามคำแนะนำของ 
โมไซยาและกำหนดผู้พิพากษาข้ึนท่ัวท้ังแผ่นดิน โดยมีแอลมาผู้บุตรเป็นหัวหน้าผู้พิพากษา 
• ใน!)แรกแห่งการปกครองของผู้พิพากษา มีชายชื่อนีฮอร์ถูกนำมาอยู่ต่อหน้าแอลมา 

เพื่อรับการพิพากษา (แอลมา 1:1-2, 15) นีฮอร์สอนอะไรแก่ผู้คน (คู แอลมา 1:3-4) 
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อะไรเป็นผลกระทบจากคำสอนของเขา (ด ู แอลมา 1:5-6) ท่านคิดว่าทำไมคำสอน 
ของนีฮอร์จึงทำให้ผู้คนมากมายพอใจ เราได้ยินคำสอนเดียวกันเหล่านี้อะไรบ้าง 
ในวันเวลาของเรา 

• ขณะที่นีฮอร์ไปสั่งสอนผู้คน เขาพบกิเคียนสมาชิกของศาสนาจักรคนหนึ่งที่รับใช้ 
เป็นผู้สอน (แอลมา 1:7-8 ท่านอาจด้องการเตือนสมาชิกชั้นเรียนว่ากิเดียนรับใช้เป็น 
นายทหารของกษัตริย์ลิมไฮด้วยความซื่อสัตย์) กิเดีขนตอบสนองต่อคำสอนที่ผิดของ 
นีฮอร์อย่างไร (ดู แอลมา 1:7) การรู้และเป็นพยานถึงคำของพระผู้เป็นเจ้าช่วยเราด้าน 
ทานคำสอนท่ีผิดได้อย่างไร 

• นีฮอร์โกรธกิเคียนและฆ่าเขาด้วยดาบ (แอลมา 1:9) เมื่อผู้คนนำนีฮอร์มาอยู่ต่อหน้า 
แอลมา แอลมาพบว่าเขามีความผิดสองข้อหาอะไรบ้าง (คู แอลมา 1:10-13 การปฏิบัติ 
โดยอำนาจปลอมและการฆาตกรรม) การปฏิบัติโดยอำนาจปลอมคืออะไร (ดู แอลมา 
1:16 ดู 2 นีไฟ 26:29 ด้วย) แอลมาให้คำเตือนอะไรเก่ียวกับการปฏิบัติโดยอำนาจปลอม 
(ดู แอลมา 1:12) ท่านเห็นหลักฐานใดของการปฏิบัติโดยอำนาจปลอมในวันเวลาของเรา 

• แม้ว่านีฮอร์จะลูกประหารเพราะความผิดของเขา แต่การปฏิบัติโดยอำนาจปลอมและ 
ความช่ัวร้ายอ่ืน ๆ ยังคงแพร่ไปทั่วแผ่นดิน (แอลมา 1:15-16) เร่ิมเกิดอะไรข้ึนระหว่าง 
ผู้คนที่เป็นของศาสนาจักรกับผู้คนที่ไม่ได้เป็น (ดู แอลมา 1:19-22) เราควรปฏิบัติต่อ 
ผู้คนที่ไม่เห็นด้วยกับความเชื่อของเราอย่างไร (ดู ค.พ. 38:41) 

• ความขัดแย้งนี้มีผลกระทบสมาชิกบางคนของศาสนาจักรอย่างไร (ดู แอลมา 1:23-24) 
เราเรียนรู้อะไรจากผู้คนท่ียังคงอยู่ในศาสนาจักรของพระผู้เป็นเจ้า (ดู แอลมา 1:25) เรา 
จะยังคง "แน่วแน่และไม่หว่ันไหว" ในการรักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าได้อย่างไร 

แอลมา 1:26-30 บรรยายถึงช่วงเวลาแห่งสันติและความรุ่งเรืองในบรรดาผู้คนของศาสนา-
จักร ท่านอาจต้องการอ่านออกเสียงข้อพระคัมภีร์เหล่านี้และจากนั้นจึงสนทนาคำถามต่อไป-
นบางข้อ 
• ไ]โรหิตคิดอย่างไรต่อผู้ที่เขาสอน (ดู แอลมา 1:26) ทำไมทัศนคตินี้จึงสำคัญเมื่อเรา 

กำลังสอนผู้อื่น ท่านได้รับพรอย่างไรจากผู้สอนที่สอนด้วยความถ่อมใจ 
• แอลมาบรรยายถึงวิธีที่สมาชิกของศาสนาจักรปฏิบัติต่อคนขัดสนว่าอย่างไร (คู แอลมา 

1:27) การทำตามตัวอย่างของพวกเขานำสันติมาสู่ชีวิตของเราได้อย่างไร 
3. แอมลโคพยายามจะเปืนกษัตริย์แต่ลูกปฏิเสธโดยเสียงของผู้คน 

อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เสือกไว้จากแอลมา 2-3 
• ในปีที่ห้าแห่งการปกครองของผู้พิพากษา มีผู้ติดตามมากมายเข้าร่วมกับชายฉลาด 

แกมโกงคนหนึ่งชื่อแอมลิไค และต้องการให้เขาเป็นกษัตริย์ปกครองเหนือแผ่นดิน 
(แอลมา 2:1-2) ทำไมแอมลิไคจึงต้องการเป็นกษัตริย ์ (ดู แอลมา 2:4) เขาทำอะไรเม่ือ 
เสียงส่วนใหญ่ของผู้คนลงคะแนนต่อต้านเขา (ดู แอลมา 2:7-10) 

• ผลจากการต่อสัคร้ังแรกระหว่างชาวนีไฟและชาวแอมลิไคคืออะไร (ดู แอลมา 2:16-19) 
เมื่อแอลมาส่งคนสอดแนมไปติดตามพวกที่เหลือของชาวแอมลิไค คนสอดแนมสังเกตุ 
เห็นอะไร(ดูแอลมา 2:23-25) แม้ว่าพวกเขาจะมีจำนวนน้อย ชาวนีไฟปราบกองทัพผสม 
ของชาวแอมลิไคและชาวเลมันได้อย่างไร (ดู แอลมา 2:27-28) 



• ชาวแอมลิไคทำสิ่งใดเพื่อให้ตนเองแตกต่างจากชาวนีไฟ (ด ู แอลมา 3:4, 13) เครื่อง-
หมายเหล่านี้ทำให้คำพยากรณ์สำเร็จได้อย่างไร (ดูแอลมา 3:14-19) ทำไมจึงเปีนสิ่งสำคัญ 
สำหรับเราที่จะ "เห็นว่าเขานำเอาการสาปแช่งมาไว้บนตัว" (แอลมา 3:19) 

4. ศาสนาจักรรุ ่งเรืองแดมความจองหอง แอสมาสละบัลลังก์ผู ้พิพากษาเพื่อลุทิศตนให้ 
การปฎิบัติศาสนกิจ 

อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้จากแอลมา 4 
• แม้ว่าชาวนีไฟจะมีชัยในสงครามเหนือชาวแอมลิไคและชาวเลมัน ชาวนีไฟจำนวนมาก 

เสียชีวิต และคนที่เหลืออยู่ต้องทุกข์ทรมานจากการสูญเสียอย่างใหญ่หลวงในบรรดา 
ฝูงสัตว์เลียงและธัญพืชของพวกเขา (แอลมา 4:1-2) อะไรเป็นผลบางอย่างที่เกิดขึ้น 
จากความทุกข์ยากเหล่านี้ (ดู แอลมา 4:3-5) ความทุกข์ยากปลุกเราให้จดจำหน้าที่ 
ของเราได้อย่างไร 

• ใช้เวลานานเท่าไรในการที่สมาชิกของศาสนาจักรหันจากความชอบธรรมอย่างยิ่งไปสู่ 
ความจองหองและความเป็นของโลก (ดูแอลมา 4:5-6 หนึ่งปี) ท่านคิดว่าทำไมบ่อยครั้ง 
จึงเป็นเรื่องยากสำหรับผู้คนที่ๅเงเรืองในการหลีกเลี่ยงความจองหองและการนิยมวัตถุ 
เราจะหลีกเลี่ยงบาปเหล่านี้ได้อย่างไร 

• ความจองหองให้ผลกระทบวิธีที ่ผู ้คนของศาสนาจักรปฏิบัติต่อผู ้อื ่นทั ้งในและนอก 
ศาสนาจักรอย่างไร (ดู แอลมา 4:8-12) สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อวิธีที่ผู้ไม่เป็นสมาชิกมองภาพ 
ของศาสนาจักรอย่างไร (ดู แอลมา 4:10) ทำไมตัวอย่างของสมาชิกในศาสนาจักรจึง 
สำคัญต่องานสอนศาสนาของศาสนาจักร ท่านเห็นผู้คนได้รับอิทธิพลที่ดีจากตัวอย่าง 
ของสมาชิกในศาสนาจักรเมื่อใด 

• แอลมาทำสิ่งใดเพื่อเป็นการตอบสนองความจองหองและความชั่วร้ายที่เพิ่มขึ้นของผู้คน 
(ดู แอลมา 4:15-18) ทำไมเขาจึงทำสิ่งนี้ (คู แอลมา 4:19) การสั่งสอนคำของพระผู้เป็นเจ้า 
"กระตุ้น[ผู้คน]ในความจำถึงหน้าที่ของเขา"ได้อย่างไร การสั่งสอนคำของพระผู้เป็นเจ้า 
"ดึงเอา" ความจองหอง เล่ห์เหลี่ยม และการขัดแย้ง "ลงมา" ได้อย่างไร 

• วลีว่า "พยายามเต็มที่ด้วยประจักษ์พยานอันบริลุ[ทธิ" บอกให้ร้ว่าแอลมาจะสอนด้วย 
อำนาจใด (แอลมา 4:19) ชีวิตของท่านได้รับการเปลี่ยนอย่างไรเมื่อได้ยินผู้อื่นแสดง 
ประจักษ์พยานอันบริชุทธิ'ถงพระกิตติคุณ ปีญหาอะไรในโลกทุกวันนี้ที่แก้ได้โดยการ 
สั่งสอนและดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ 

เชื้อเชิญให้สมาชิกชั้นเรียนไตร่ตรองว่าการท้าทายที่แอลมาเผชิญคล้ายกับปีญหาที่เราเผชิญ 
ในทุกวันนี้อย่างไร และจำนวนทางออกของปีญหาเหล่านี้คล้ายกันมากเพียงใด 
อธิบายว่าในสัปดาห์ต่อไป สมาชิกชั ้นเรียนจะศึกษาการตอบสนองของแอลมาต่อการ 
ท้าทายอื่น ๆ ที่เขาเผชิญเมื่อเป็นมหาljโรหิตปกครองผู้คน กระตุ้นให้สมาชิกชั้นเรียน 
สังเกตว่าแอลมาสั่งสอนคำของพระผู้เป็นเจ้าอย่างไรในการจัดการกับสถานการณ์แต่ละอย่าง 
ที่เขาเผชิญ 
ให้เป็นพยานถึงความจริงที่สนทนาในบทเรียน เมื่อได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณ 

สรุป 
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"พ่านได้รับฉายาของพระองค์ 
ไว้ในหน้าของพ่านแล้วหรือ" 

แอลมา 5-7 

22 
เพื่อช่วยให้สมาชิกชั้นเรียนเข้าใจว่าการประสบการเปลี่ยนแปลงในใจและการดำเนินต่อไป 
ในกระบวนการการเปลี่ยนใจเลื่อมใสหมายความว่าอะไร 

อ่าน ไตร่ตรอง และสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับพระคัมภีร์ต่อไปนี้ 
ก. แอลมา 5 แอลมาสั่งสอนสมาชิกของศาสนาจักรในเซราเฮ็มลาให้ดำเนินชีวิตตามหนทาง 

ที่พวกเขาจะได้รับการเตรียมให้ประสบ "การเปลี่ยนแปลงอันใหญ่ยิ่ง" ในใจ 
ข. แอลมา 6 ผู้คนมากมายในเซราเฮ็มลาถ่อมตนและกลับใจจากบาป แอลมาและผู้คนจัด 

ตั้งระเบียบของศาสนาจักรในเซราเฮ็มลา 
ค. แอลมา 7 ในทุบเขากิเดียน แอลมาเป็นพยานถึงพระเยซูคริสต์ เขากระตุ้นผู้คนให้ทำตาม 

พระผู้ช่วยให้รอดต่อไป 

ใช้กิจกรรมต่อไปนี้ห!อกิจกรรมของท่านเองเพื่อเริ่มบทเรียนตามความเหมาะสม 
วาดรูปหัวใจขนาดใหญ่สองรูปบนกระดาน อธิบายว่าบ่อยครั้งหัวใจถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ 
ของความปรารถนาและความรักของเรา เขียนคำว่า ความจองหอง เหนือหัวใจรูปหนึ่ง 
• ผู้คนที่จองหองวางใจของเขาให้หมกมุ่นในสิ่งใด (ให้สมาชิกช้ันเรียนสองคนอ่านออกเสียง 

แอลมา 4:8 และแอลมา 5:53) อะไรเป็นตัวอย่างบางประการของ "สิ่งไร้ประโยชน์ 
ของโลก" (เขียนคำตอบของสมาชิกช้ันเรียนไว้ในหัวใจท่ีมีคำว่า ความจองหอง อยู่ด้านบน) 

เขียนคำว่า ความถ่อมใจ เหนือหัวใจรูปท่ีสอง 
• ผู้คนที่ถ่อมใจปรารถนาสิ่งใด (เขียนคำตอบของสมาชิกช้ันเรียนไว้ในหัวใจท่ีมีคำว่า ความ 

ถ่อมใจ อยู่ด้านบน) 
อธิบายว่าเมื่อเราถ่อมตนต่อพระผู้เป็นเจ้า เราได้รับการเตรียมให้ "เกิดจากพระผู้เป็นเจ้า" 
และประสบ "การเปลี่ยนแปลงอันใหญ่ยิ่งในใจ [ของเรา]" (แอลมา 5:14) บทเรียนนี้ 
อธิบายว่าพระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงใจของเราภายใต้สภาพใด 

เลือกข้อความพระคัมภีร์ คำถาม และเนื้อหาบทเรียนอื่น ๆ ที่ตอบสนองความตองการ 
ของสมาชิกชั ้นเรียนได้ดีที ่ชุดร่วมกับการสวดอ้อนวอน สนทนาว่าจะประยุกต์ใช้ข้อ 
พระคัมภีร์ที่เลือกกับชีวิตประจำวันอย่างไร กระตุ้นสมาชิกชั้นเรียนให้แบ่งปีนประสบการณ์ 
ที่เหมาะสมซึ่งสอดคล้องกับพระคัมภีร์ 



1. แอลมาสอนผู้คนว่ใพวก!ขาจะประสบ"การเปลี่ยนแปลงอันใหญ่ยิ่ง"ในใจได้อย่างไร 

อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้จากแอลมา 5 เตือนสมาชิกชั้นเรียนว่าแอลมา 
เป็นหัวหน้าผู้พิพากษาในการปกครองผู้คน ในฐานะเป็นหัวหน้าผู้พิพากษา เขามีอำนาจ 
ในการดำเนินการตามกฎของแผ่นดิน เขายังเป็นมหาใJโรหิตควบคุมของศาสนาจักร 
ในฐานะเป็นมหาljโรหิต เขามีความรับผิดชอบในการสั ่งสอนคำของพระผู ้เป็นเจ้า 
เมื่อเขาเห็นความชั่วร้ายของสมาชิกในศาสนาจักร จึงสละตำแหน่งหัวหน้าผู้พิพากษาและ 
"บุ่งปฏิบัติตนเฉพาะฐานะใJโรหิตช้ันสูง...เพ่ือเป็นประจักษ์พยานของคำพูด" (แอลมา 4:11-
20) ประธานเอสรา แทฟท์ เบนสันสอนว่าทำไมจึงเป็นส่ิงสำคัญสำหรับแอลมาท่ีจะส่ังสอน 
พระกิตติคุณของพระเยชุคริสต์แทนท่ีจะรับใช้เป็นหัวหน้าผู้พิพากษา 
"พระเจ้าทรงทำงานจากภายในสู่ภายนอก โลกทำงานจากภายนอกสู่ภายใน...โลกจะหล่อ-
หลอมมนุษย์โดยการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของเขา พระคริสต์ทรงเปล่ียนมนุษย์จากภายใน 
จากนั้นมนุษย์จะเปลี่ยนสภาพแวดล้อมภายนอกของเขา โลกจะปรับพฤติกรรมของมนุษย์ 
แต่พระคริสต์ทรงเปลี่ยนธรรมชาติของมนุษย์" (in Conference Report, Oct. 1985, 5; or 
Ensign, Nov. 1985, 6) 

• ในการเริ ่มคำปราศรัยของท่าน แอลมาพูดถึงคนชั่วอายุก่อนผู้ไค้รับการปลดปล่อย 
จากความเป็นทาสทางกายภาพและทางวิญญาณภาพ (แอลมา 5:3-9) ท่านคิดว่าทำไม 
จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้คนจะจดจำความเป็นเชลยและการปลดปล่อยบรรพนุ!ษของพวกเขา 
(ขณะที่สมาชิกชั้นเรียนสนทนาคำถามนี้ ท่านอาจต้องการใหัเขาอ่านแอลมา 5:5-7) 
แอลมาบรรยายถึงบรรพบุรุษของพวกเขาว่าอย่างไรหลังจากพระเจ้าทรง "เปล่ียนใจของ-
เขา' , (ดู แอลมา 5:7-9) 

• ให้สมาชิกช้ันเรียนอ่านคำถามสามข้อในแอลมา 5:10 คำตอบสำหรับคำถามนีคืออะไร 
(ด ู แอลมา 5:11-13) อะไรเป็นข่าวสารที่นำสู่ "[การเกิด]การเปลี่ยนแปลงอันใหญ่ยิ่ง" 
ในใจของบรรพบุรุษของแอลมา (ดู โมไชยา 16:13-15) เกิดอะไรขึ้นกับผู้คนที่เชื่อ 
แอลมาผู้เป็นเอีลเดอร์เม่ือเขาสอนพระกิตติคุณให้ (ดู แอลมา 5:13 ดู โมไชยา 18:1-11 
ด้วย) ประจักษ์พยานในพระผู้ช่วยให้รอดของผู้อื่นช่วยให้เราประสบการเปลี่ยนแปลง 
ในใจได้อย่างไร 

• ตลอดการปราศรัยแก่ผู้คนในเซราเฮีมลา แอลมาพูดถึงการประสบ "การเปลี่ยนแปลง 
อันใหญ่ยิ่ง" ในใจ และการ "เกิดจากพระผู้เป็นเจ้า" (แอลมา 5:14) เรามักจะใช้คำว่า 
การเปลี่ยนใจเลื่อมใส เมื่อเราพูดถึงประสบการณ์นี้ การเปล่ียนใจเล่ือมใสหมายความ 
ว่าอะไร (ดู โมไชยา 5:2; 27:24-26) การเปลี่ยนใจเลื่อมใสเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
เพียงคร้ังเคียวหรือเป็นกระบวนการ 

เอ็ลเดอร์บรูช อาร์. แมคคองกีสอนว่า "ยกเว้น...ในกรณีพิเศษ เช่นเคียวกับกรณีท่ีเกิด 
กับแอลมา (โมไชยา 27) การเกิดใหม่ทางวิญญาณเป็นกระบวนการ มันไม่ได้เกิดขึ้น 
ฉับพลัน มันเกิดทีละนิด บุคคลที่กลับใจตระหนักถึงความเป็นจริงทางวิญญาณ 
ความจริงหน่ึงหลังจากความจริงหน่ึง จนกระท่ังพวกเขามีชีวิตในพระคริสต์อย่างบริ!5!รณ์ 
และมีคุณสมบัติพร้อมที่จะอยู่ในที่ประทับของพระองค์ตลอดไป" (Doctrinal New 
Testament Commentary, 3 vols. [1966-73], 3:401) 



บทที 10 

เพื ่อเป็นส่วนหนึ ่งของการสนทนานี ้ ท่านอาจต้องการอ่านแอลมา 5:45-46 
กับสมาชิกชั้นเ'รขน สังเกตว่าแม้แอลมาจะมีประสบการณ์การเปลี่ยนใจเลื่อมใสอัน 
น่าอัศจรรย ์ เขายัง "อดอาหารและสวดอ้อนวอนมาหลายวันเพื่อ[เขา]จะไต้รู้เรื่องเหล่านี้" 

อธิบายว่าขณะที ่แอลมาสั ่งสอนผู ้คนในเซราเฮ็มลา เขาไต้ตั ้งคำถามเป็นลำดับ ๆ 
เราใช้คำถามเหล่านี้เพื่อตรวจสอบตัวเองไต้ขณะที่เราดำเนินต่อไปในกระบวนกๅรเปลี่ยนใจ 
เล่ือมใส ให้สมาชิกชั้นเรียนผลัดกันอ่านข้อพระคัมภีร์จากแอลมา 5:14-21, 26-31 เชื้อเชิญ 
ให้สนทนาคำถามจากข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ที่มีความหมายเป็นพิเศษต่อเขา ท่านอาจต้องการ 
ใช้คำถามต่อไปน้ีเพ่ือกระตุ้นการมีส่วนร่วมและช่วยให้สมาชิกช้ันเรียนไตร่ตรองวิธีท่ีจะดำเนิน 
ต่อไปในกระบวนการเปลี่ยนใจเลื่อมใส 
• แอลมาพูดถึงการม ี "ฉายาของพระผู้เป็นเจ้าจารึกอยู่บนหน้า[ของเรา]" (แอลมา 5:19) 

คำว่า หน้า หมายถึงพฤติกรรมของบุคคลหรือวิธีท่ีสีหน้าของบุคคลบ่งบอกถึงบุคลิกของเขา 
เชื้อเชิญสมาชิกชั้นเรียนให้ใคร่ครวญเงียบ ๆ ว่าจะตอบคำถามต่อไปนี้ของแอลมๅอย่างไร 
"ท่านไต้รับฉายาของพระองคํไว้ในหน้าของท่านแล้วหรือ" 

• มันมีส่วนช่วยอย่างไรในการจินตนาการว่าตัวเรากำลังถูกพิพากษาโดยพระเจ้า (ดู แอลมา 
5:15-19) 

• แอลมาถามว่า "หากท่านเคยประสบกับการเปลี่ยนแปลงในใจ และหากท่านรู้สึกอยาก 
ร้องเพลงสดุดีความรักที่ไถ่แล้ว...ท่านรู้สึกเช่นนั้นขณะนี้ได้ไหม" (แอลมๅ 5:26) 
เช้ือเชิญให้สมาชิกช้ันเรียนใคร่ครวญเงียบ ๆ ว่าจะตอบคำถามนี้อย่างไร เมื่อผู้คน "เคยรู้สึก 
อยากร้องเพลงสลุดีความรักที่ไถ่แล้ว" อะไรเป็นเหตุให้ความรู้สึกนั้นลดน้อยลงเราทำ 
อะไรได้บางเพื่อจะดำเนินต่อไปในกระบวนการเปลี่ยนใจเลื่อมใส 

• เราจะรักษาตัวเองให ้ "ปราศจากข้อตำหนิต่อพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้า" ได้อย่างไร (ดู 
แอลมา 5:27, 50-51) 

• ความจองหองและความริษยาทำให้เราไม่พร้อมที่จะพบพระผู้เป็นเจ้าอย่างไร (ดู แอลมๅ 
5:28-29) ทำไมจึงไม่พร้อมที่จะพบพระผู้เป็นเจ้าถาเราล้อเลียนหรือข่มเหงผู้อื่น 
ตามที่บันทึกไว้ในข้อ 30-31 

• หลังจากแอลมาตังคำถามเหล่าน ี เขาเร่งเร้าให้ผู้คนกลับใจจากบาป (แอลมา 5:31-32) 
จากนั้นได้ให้หลักประกันว่าคนเหล่านั้นจะไต้รับการอภัยบาปโดยทางการชดใช้ของ 
พระเยซูคริสต์ (แอลมา 5:33-35) พระผู้ช่วยให้รอดทรงส่งพระดำรัสเชื้อเชิญใดมาให้เรา 
(ดู แอลมา 5:33-35) พระดำรัสเชื้อเชิญนี้ให้ความหวังแก่เราอย่างไร 

• แอลมากล่าวัถึงผู้คนที่ไม่ชอบธรรมในเซราเฮ็มลาว่า "คนเลี้ยงคนหนึ่งตามหาท่าน 
และยังตามหาท่านแต่ท่านไม่ยอมฟ้งเสียงของเขา" (แอลมา 5:37) ใครเป็นคนเลี้ยงแกะ 
ที่แอลมาอ้างถึง (ดู แอลมา 5:38) พระผู้ช่วยให้รอดทรงเรียกหาเราอย่างไร เราจะทำสิ่งใด 
เพ่ือฟ้งชุรเสียงของพระองค์ 

• เราเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับการเรียกศาสดาจากแอลมา 5:43-49 

• แอลมาเสือนผู้คนว่าพวกเขาไม่ควรขืนหรือดำเนินต่อไปในความชั่วร้ายของเขา (แอลมา 
5:53-56 สังเกตว่าแอลมาถามว่า "ท่านจะยังขืน...หรือ" ถึงสี่ครั้ง) ทำไมการละทิ้งบาปจึง 
เป็นส่วนที่จำเป็นของการกลับใจ (ดู แอลมา 5:56 ดู โมไชยา 16:5 ค.พ. 58:42-43 ด้วย) 
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• แอลมาสั่งผู้คนของเขาว่า "ท่านจงออกมาจากคนชั่วร้าย และท่านจงอยู่แยกกัน" (แอลมา 
5:57) เราแยกตัวเราออกจากความชั่วร้ายขณะดำเนินชีวิตอยู่ในโลกไค้อย่างไร 

2. แอสมาและผู้คนจัดดงระเบียบของศาสนาจักรในเซราเฮีมลา 

อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้จากแอลมา 6 
• หลังการเทศนาของแอลมา ผู้คนมากมายกลับใจจากบาปและถ่อมตนต่อพระผู้เป็นเจ้า 

(แอลมา 6:1-2) ทำไมผู้คนพวกอื่น ๆ จึงไม่เต็มใจที่จะกลับใจจากบาป (ดู แอลมา 6:3 
พวกเขา "ลำพองในความจองหองของใจเขา") ความจองหองกีดกันผู้คนจากการกลับใจ 
อย่างไร เราจะเอาชนะความจองหองในใจของเราไค้อย่างไร 
ประธานเอสรา แทฟท ์ เบนสันกล่าวว่า "ยาแก้พิษความจองหองคือความถ่อมตน 
ความอ่อนโยน และความว่าง่าย (ดู แอลมา 7:23)...ขอให้เราเลือกที่จะถ่อมตน เราเลือก 
ที่จะถ่อมตัวเราไค้โดยการเอาชนะความเกลียดชังที่มีต่อพี่น้องชายหญิงของเรา นับถือเขา 
เช่นเดียวกับเรา และยกเขาขึ้นให้สูงหรือสูงกว่าที่เราเป็น...เราเลือกที่จะถ่อมตัวเราไค้โดย 
การยอมรับคำแนะนำและการตีสอน...เราเลือกท่ีจะถ่อมตัวเราไค้โดยการให้อภัยคนท่ีทำให้เรา 
'บุ่นเคือง...เราเลือกท่ีจะถ่อมตัวเราไค้โดยการให้การรับใช้ท่ีไม่เห็นแก่ตัว...เราเลือกท่ีจะถ่อมฺตัว 
เราไค้โดยการเข้าสู่สนามเผยแผ่และสั่งสอนพระคำที่ทำให้ผู้อื่นถ่อมตน...เราเสือกที่จะ 
ถ่อมตัวเราไค้โดยการเข้าพระวิหารให้บ่อยครั้งขึ้น...เราเลือกที่จะถ่อมตัวเราไค้โดยทาร 
สารภาพและละทิ้งบาปของเราและเกิดจากพระผู้เป็นเจ้า...เราเลือกที่จะถ่อมตัวเราไค้ 
โดยการรักพระผู้เป็นเจ้า ยอมตนต่อพระประสงค์ของพระองค์และให้พระองค์มาเป็นอัน-
ดับแรกในชีวิตของเรา" (in Conference Report, Apr. 1989, 6; or Ensign, May 1989, 6-7) 

• แอลมาและผู้คนในเซราเฮีมลา "เริ่มจัดตั้งระเบียบของศาสนาจักร" โดยการแต่งตั้ง 
ใ]โรหิตและเอ็ลเดอร์ ให้บัพติศมาผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม ่ และให้มารวมกันบ่อย ๆ 
เพอร่วมในการอดอาหารและสวดอ้อนวอน (แอลมา 6:1-6) ระเบียบเช่นใ4นในศาสนาจักร 
ช่วยให้เราดำเนินต่อไปในกระบวนการการเปลี่ยนใจเลื่อมใสไค้อย่างไร 

3. แอสมาเป้นพยานถึงพระเยชุคริสต์ เขากระตุ้นให้ผู้คนในกิเคียนทำดามพระผู้ช่วย-
ให้รอด 

อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้จากแอลมา 7 อธิบายว่าหลังจากแอลมาสอนใน 
เซราเฮีมลา เขาไปสั่งสอนผู้คนในทุบเขากิเดียน (แอลมา 6:8) 
• แอลมาสอนผู้คนในกิเคียนว่าม ี "หลายสิ่งที่จะมา" แต่การเสด็จมาของพระเยชุคริสต์ 

เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุค (แอลมา 7:7) แอลมาสอนถึงพระภารกิจของพระผู้ช่วยให้รอด 
บนโลกว่าอย่างไร (ดู แอลมา 7:10-13) ทำไมพระผู้ช่วยให้รอดจึงทรงรับเอาความเจ็บปวด 
ความทุกข์ทรมาน ความป่วยไข้ และบาปของเราไว้กับพระองค์ (ด ู แอลมา 7:11-14 
เชื้อเชิญให้สมาชิกชั้นเรียนแบ่งปีนความรู้สึกของเขาตามความเหมาะสมเกี่ยวกับพลัง 
ของพระผู้ช่วยให้รอดท่ีทรงเข้าใจถึงความต้องการ การทดลอง ความเศร้าสลด และทรงรับ 
เอาบาปของพวกเขาไว้) 

• ข่าวสารของแอลมาที่มีให้ผู้คนในกิเคียนแตกต่างจากข่าวสารขุองเขาในเซราเฮ็มลา 
ทางใดบ้าง ข่าวสารนั้นคล้ายกันในทางใดบ้าง ทำไมแอลมาจึงสั่งสอนเรื่องการกลับใจ 
แก่ผู้คนในกิเคียนท้ังท่ีพวกเขากำลังพากเพียรในการดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรม (ดูแอลมา 
7:9*14-16, 22, 26) 



บทที 3 J 

ให้สมาชิกชันเรียนอ่านแอลมา 7:23-25 อธิบายว่าข้อพระคัมภีร์เหล่านี้บรรยายถึงบุคคลที่ 
ประสบการเปลี่ยนแปลงในใจ ซึ่งกล่าวถึงโคยแอลมา และบุคคลที่ยังคง "ร้องเพลงสดุดี 
ความรักที่ไถ่แล้ว" ต่อไป (แอลมา 5:26) ขณะที่เราดำเนินต่อไปในกระบวนการเปลี่ยนใจ 
เล่ือมใส เราจะเฝ็าคอยวันนี้นที่เราจะถูกรับไว้ "ในอาณาจักรแห่งสวรรค์ที่จะไม่ออกไปอีก" 
(แอลมา 7:25) 
ให้เป็นพยานถึงความจริงที่สนทนาในบทเรียน เมื่อได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณ 
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สรุป 



23 "พยานมากกว่าหนึ่งคน,, 

เพื่อเพิ่มความเข้าใจของสมาชิกชั้นเรียนในแผนแห่งการไถ่และเข้าใจพลังของการมีพยาน 
มากกว่าหนึ่งคนในการเป็นพยานถึงความจริงของพระกิตติคุณ 

ชุดประสงค์ 

การเตรียม 1. อ่านไตร่ตรอง และสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับพระคัมภีร์ต่อไปนี้ 
ก. แอลมา 8-9 หลังจากส่ังสอนในมีเลีค แอลมาเรียกผู้คนในแอมันไนฮามาสู่การกลับไจ 

แต่เขาปฏิเสธ แอลมาจึงจากไปแต่เทพสั่งให้กลับมา แอลมาได้รับการต้อนรับโดย 
อมิวเล็ค และคนทั้งสองได้รับพระบัญชาให้สั่งสอนในแอมันไนฮา 

ข. แอลมา 10 อมิวเล็คสั่งสอนผู้คนในแอมันไนฮาและบรรยายถึงการเปลี่ยนใจเลื่อมใส 
ของเขา ผู้คนแปลกใจที่มีพยานในคำสอนของแอลมาอีกคนหนึ่ง อมิวเล็คโต้แย้ง 
ทนายและผู้พิพากษาที่ไม่ชอบธรรม 

ค. แอลมา 11 อมิวเล็คโต้แย้งกับซีเอสรอมและเป็นพยานถึงการเสด็จมาของพระคริสต์ 
การพิพากษาคนช่ัว และแผนแห่งการไถ่ 

ง. แอลมา 12 แอลมาอธิบายคำพูดของอมิวเล็คเพิ่มเติม เตือนเรื่องใจแข็งกระด้างและ 
ความชั่วร้าย และเป็นพยานถึงการตกและแผนแห่งการไถ่ 

2. ให้สมาชิกชั้นเรียนเตรียมส^ปเรื่องราวว่าแอลมาและอมิวเล็คพบกันได้อย่างไร (แอลมา 
8:19-32) 

3. ให้สมาชิกชั้นเรียนสองคนเตรียมอ่านบทสนทนาในแอลมา 11:21-40 โดยให้คนหนึ่ง 
อ่านคำพูดของอมิวเล็ค และอีกคนหน่ึงอ่านคำพูดของซีเอสรอม 

4. หากท่านใชกิจกรรมกระตุ้นความสนใจ นำกล่องหรือถุงที่มีสิ่งของอยู่ข้างในมาชั้นเรียน 
นำสิ่งของที่แปลกซึ่งสมาชิกชั้นเรียนไม่คาดคิดหรือไม่เชื่อว่าท่านจะมี ให้แน่ใจว่ากล่อง 
หรือลุงปิดบังส่ิงของไว้อย่างมิดชิดเพ่ือไม่ให้สมาชิกช้ันเรียนมองเห็น 

ข้อเสนอแนะในการ 
ดำเนินบทเรียน 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

ใช้กิจกรรมต่อไปนี้หรือกิจกรรมของท่านเองเพื่อเริ่มบทเรียนตามความเหมาะสม 
แสดงกล่อง (หรือลุง) ที่มีสิ่งของอยู่ข้างใน (ดู "การเตรียม" ข้อ 4) บอกสมาชิกชั้นเรียนว่า 
มีอะไรอยู่ในกล่อง แต่ไม่ต้องให้เขาเห็นสิ่งของนั้น ถามว่าเขาเชื่อหรือไม่ว่ามีสิ่งของนั้น 
จริง ๆ ในกล่อง 
หลังจากให้สมาชิกชั้นเรียนได้มีโอกาสตอบ เชื้อเชิญให้พวกเขาออกมาคนหนึ่งและมองดู 
ในกล่อง ให้คนนี้บอกสมาชิกชั้นเรียนคนอื่นว่ามีอะไรในกล่อง จากนั้นถามสมาชิกชั้นเรียน 
อีกครั้งว่าเชื่อหรือไม่ว่าสิ่งของนั้นอยู่ในกล่อง 
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แอลมา 8-12 



• ทำไมจึงเป็นการง่ายกว่าที่จะเชื่อว่ามีสิ่งของอยู่ในกล่องหลังจากที่คนอื่นได้ออกมาคู 
อธิบายว่าแอลมาสั่งสอนการกลับใจแก่ผู้คนในแอมันไนฮา อมิวเล็คเดินทางไปกับเขาด้วย 
บทเรียนนี้อธิบายว่าคำสอนของแอลมาแข็งแกร่งขึ้นโดยการเป็นพยานจากอมิวเล็ค 

เลือกข้อความพระคัมภีร ์ คำถาม และเนื้อหาบทเรียนอื่น ๆ ที่ตอบสนองความด้องการ 
ของสมาชิกชั้นเรียนได้ดีที่สุดร่วมกับการสวดอ้อนวอน สนทนาว่าจะประยุกต์ใช้ข้อพระ-
คัมภีร์เหล่านี้กับชีวิตประจำวันอย่างไร กระตุ้นสมาชิกชั้นเรียนให้แบ่งปีนประสบการณ์ 
ที่เหมาะสมซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมในพระคัมภีร์ 
1. แอลมาเรียกผู้คนในแอมันไนฮามาสูการกลับใจ แด่พวกเขาปฏิเสธ 

สนทนาแอลมา 8-9 เชือเชิญสมาชิกชั ้นเรียนอ่านออกเสียงข้อพระคัมภีร์ที ่เลือกไว้ 
เตือนสมาชิกชนเรียนว่าแอลมามอบบัลลังก์พิพากษาให้นีไฟฮาและเริ่มการเดินทางสอน 
ศาสนาของเขา ซึ่งรวมถึงการเดินทางไปยังเมืองแอมันไนฮาที่ชั่วร้าย 
• หลังจากแอลมาจัดตังระเบียบของศาสนาจักรท่ามกลางผู้คนในกิเคียนและมีเล็ค เขาไป 

สั่งสอนในแผ่นดินแอมันไนฮา เขาเผชิญการท้าทายอะไรที่นั่น (ดู แอลมา 8:8-9) 
ในแอลมา 8:10 มีคำใดที่บรรยายถึงการเอาจริงเอาจังในความพยายามของแอลมาที่ 
แอมันไนฮา ผู้คนในแอมันไนฮาตอบสนองต่อคำสอนของแอลมาอย่างไร (ดู แอลมา 8: 
11-13) 

• เกิดอะไรขึนเมื่อแอลมาออกจากแอมันไนฮาและเดินทางไปยังเมืองแอรัน (ดู แอลมา 8: 
14-17) ตามการบอกของเทพ แอลมามีเหตุผลอะไรที่จะชื่นชม (ด ู แอลมๅ 8:15) 
แอลมาตอบสนองต่อคำสั่งของเทพอย่างไร (ดู แอลมา 8:18) เราเรียนรูอะไรจากการ 
ตอบสนองของเขา 

ให้สมาชิกช้ันเรียนท่ีได้รับมอบหมายเล่าส้ัน ๆ ว่าแอลมาและอมิวเล็คพบกันได้อย่างไร (แอลมา 
8:19-32) หากท่านไม่ได้ขอให้สมาชิกชั้นเรียนทำสิ่งนี้ ให้เล่าเรื่องด้วยตนเอง 
• พระเจ้าเตรียมอมิวเล็คให้ออกไปสั่งสอนกับแอลมาอย่างไร (ดู แอลมา 8:20, 27; 10: 

7-11) แต่ละคนได้รับการเตรียมให้ทำงานของพระเจ้าในวิธีใดบ้าง 
• ทำไมผู้คนในแอมันไนฮาจึงยังคงปฏิเสธคำเตือนของแอลมๅ (ดู แอลมา 9:5) พวกเขา 

ใช้การโตแย้งใดเพ่ือปฏิเสธข่าวสารของแอลมา (ดู แอลมา 9:2, 6) 

• แอลมากล่าวว่าผู้คนที่ชั่วร้ายในแอมันไนฮาลืมประเพณีอันชอบธรรมของบรรพบุรุษ 
ลืมบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า และลืมว่าพระเจ้าทรงปลดปล่อยบรรพบุรุษของเขา (แอลมา 
9:8-11) การลืมนำไปสู่ความช่ัวร้ายอย่างไร อะไรเป็นเหตุผลบางประการที่ผู้คนลืมสิ่ง 
ที่พระเจ้าได้ทรงทำเพื่อพวกเขาและผู้อื่น ท่านพบวิธีที่มีประสิทธิภาพวิธีใดในการจดจำ 
พรที่พระเจ้าประทานแก่ท่าน 

• แอลมาเตือนว่าหากชาวนีไฟที่ชั่วร้ายในแอมันไนฮาไม่กลับใจ ในวันแห่งการพิพากษา 
จะ "ทรงทน [ชาวเลมัน] ได้ย่ิงกว่า [พวกเขา],, (แอลมา 9:15) ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น (ดู 
แอลมา 9:14-24 ดู ลูกา 12:47-48 ค.พ. 82:3) พระเจ้าทรงเรียกร้องอะไรจากคนที่ได้รับ 
ความสว่างท่ีใหญ่กว่า 
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การสนทนาและการ 
ประยุกต์ใช้พระคัมภีร์ 



• แอลมาสอนอะไรเกี่ยวกับ "สัญญา...ที่ให้ไว้กันชาวเลมัน" (แอลมา 9:16-17) สัญญา 
เหล่านี้กำลังเป็นจริงใน!]จชุบันอย่างไร 

2. อมิว!ล็คสั่งสอนผู้คนในนอมันไนฮา 
อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เสือกไว้จากแอลมา 10 อธิบายว่าหลังจากแอลมาพูดกับ 
ผู้คน อมิวเล็คยืนข้ึนและเร่ิมส่ังสอน อมิวเลีคเป็นผู้สืบตระกูลของลีไฮและเป็นคนมั่งคั่งซึ่ง 
"เป็นที่นับถือไม่น้อย" ในชุมชน (แอลมา 10:2-4) 
• อมิวเลีคกล่าวว่าเขา "ถูกเรียกหลายครั้ง" แต่ "ไม่ยอมได้ยิน" และเขา "รูเกี่ยวกับเรื่อง 

เหล่านี้"แต่"ยังไม่ยอมรู้" (แอลมา 10:6) พระเจ้าทรงเรียกเราในวิธีใดบ้าง ทำไมบางครั้ง 
เราจึงช้าในการตอบสนองต่อพระองค ์ เราจะตอบรับพระองค์มากขนได้อย่างไร 

• ในที่ชุดอมิวเล็คเปลี่ยนใจเลื่อมใสเมื่อใด (ดู แอลมา 10:7-11 ท่านอาจต้องการให้สมาชิก 
ชั้นเรียนคนหนึ่งอ่านออกเสียงพระคัมภีร์ทั้งห้าข้อ) 

• ทนายที่ตั้งคำถามอมิวเล็คมีเจตนาอะไร (ดู แอลมา 10:13-16,31-32) ทำไมเขาจึงหลอก-
ลวงอมิวเล็คไม่ได้ (คู แอลมา 10:7) 

• อมิวเล็คตำหนิทนายและเตือนว่าเขากำลังวางรากฐานทำลายล้างผู้คน (แอลมา 10: 
17-21, 27) เขากำลังวางรากฐานนี้อย่างไร อะไรรักษาผู้คนไว้ไม่ให้ถูกทำลายหมดสน 
(ด ู แอลมา 10:22-23) ท่านคิดว่าคำสวดอ้อนวอนของคนชอบธรรมช่วยต้านผลกระทบ 
จากความชั่วร้ายในทุกวันนี้ไต้อย่างไร 

• ทำไมผู้คนจึงแปลกใจในคำพูดของอมิวเล็ค (ดู แอลมา 10:12) ประโยชน์ของการ 
มีพยานมากกว่าหนึ่งคนเมื่อแบ่งปีนพระกิตติๆณคืออะไร เราจะสนับสนุนกันและกัน 
ในความพยายามนี้อย่างไร (ท่านอาจต้องการกล่าวอ้างถึงผู้คนในศาสนาจักรที่สอนเป็นคู่ 
เช่นผู้สอนศาสนาเต็มเวลา ผู้สอนประจำบ้าน ผู้เยี่ยมสอน และบิดามารคา) 

เชื้อเชิญให้สมาชิกชั้นเรียนสังเกตตลอดบทเรียนที่เหลือว่าแอลมาและอมุวเล็คสบับส,4บ 
ความพยายามของกันและกันโดยการสอนคำสอนเดียวกันอย่างไร ขณะที่สนทนุาคำสอน 
ท่านอาจต้องการส^ปเรื่องไว้บนกระดาน แผนผังต่อไปนี้เป็นตัวอย่างที่ท่านจะทำสิ่งนี้ 

คำสอน การเป็นพยานของอมิวเล็ก การเป็นพยานของแอลมา 
การชดใช้ แอลมา 11:40 แอลมา 12:33-34 
การกลับใจ แอลมา 11:40 นอลมา 12:24 
การพิพากษา แอลมา 11:41 แอลมา 12:14 
การฟ้นสืนชีวิต แอลมา 11:41-42 แอลมา 12:24-25 

3. อมิวเล็คโต้แย้งกับซีเอสรอมแอะเปึนพยานถึงพระคริสต์ 
อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เสือกไว้จากแอลมา 11 อธิบายว่าบทที่ 11 เริ่มด้วยการ 



บทที 10 

บรรยายถึงระบบเงินตราของชาวนีไฟ ส่วนเรื่องราวที่อมิวเลีคถูกถามโดยซีเอสรอม ทนาย 
ที่ฉลาดแกมโกงที่ชุดคนหนึ่งในแผ่นดินแอมันไนฮา เร่ิมต้นในแอลมา 11:20 

• ผู้พิพากษาในแอมันไนฮาได้รับเงินอย่างไร (ดู แอลมา 11:1,20) ทำไมพวกเขาจึงด้องการ 
โต้แย้งกับแอลมาและอมิวเลีค (ดู แอลมา 11:20) 

ให้สมาชิกชั้นเรียนสองคนที่ได้รับมอบหมายอ่านการสนทนาระหว่างอมิวเลีคกับซีเอสรอม 
(อยู่ในแอลมา 11:21-40) หรือใช้แนวคิดเพิ่มเติมประกอบการสอนในตอนท้ายของบทเรียน 
เพื่อนำสู่ข้อพระคัมภีร์เหล่านี ้ จากนั้นจึงสนทนาคำถามที่เหลือในส่วนนี้ 
• อมิวเล็คตอบข้อซักถามแรกของชีเอสรอมอย่างไร (ด ู แอลมา 11:21-22) เราจะรักษา 

คำพูดและคำสอนของเราให้สอดคล้องกับพระวิญญาณของพระเจ้าอย่างไร 
• ซีเอสรอมถามอมิวเล็คว่าพระเยชุจะทรงช่วยผู้คนให้รอดในบาปของพวกเขาหรือไม่ 

(แอลมา 11:34) อมิวเล็คให้เหตุผลว่าอะไรเมื่อพูดว่าเราได้รับการช่วยให้รอดในบาป 
ของเราไม่ได้ (ด ู แอลมา 11:34, 37) อะไรเป็นความแตกด่างระหว่างแนวคิคที่ผิดของ 
การได้รับการช่วยให้รอด ใน บาปของเรา กับความจริงที่ว่าเราได้รับการช่วยให้รอด 
จาก บาปของเราได้ (หากเราไม่กลับใจและยังคงอยู่ในสถานะแห่งบาป เราจะได้รับการ 
ช่วยให้รอดไม่ได ้ แต่หากเรากลับใจ พระเยชุคริสต์จะช่วยเราให้รอดจากบาปของเรา) 

• การชดใช้ของพระเยชุคริสต์นำพรใดมาสู่คนทั้งปวง (ด ู แอลมา 11:42-43) พรใดมา 
สู่คนที่มีศรัทธาในพระองค์และรักษาบัญญัติของพระองค์เท่านั้น (ด ูแอลมา 11:40-41) 

• อมิวเล็คสอนอะไรเก่ียวกับการส์นสืนชีวิต (ดู แอลมา 11:43-45) ทำไมจึงเป็นสิ่งสำคัญ 
ที่เราจะรูถึงความจริงเหล่านี้ 

4. แอสมาอธิบายคำพูดของอมิวเอ็คเพิ่มเติม และเตือนเรื่องใจแข็งกระด้าง 
อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไวจากแอลมา 12 ชี้ให้เห็นว่าหลังจากอมิวเล็คตอบ 
ข้อโต้แย้งของซีเอสรอม ซีเอสรอม "เร่ิมตัวส่ัน" (แอลมา 11:46) เมื่อเห็นสิ่งนี ้ แอลมา 
จึงเริ่มพูดเพื่อ "ทำให้คำพูดของอมิวเล็คมีหลักฐาน...คลี่พระคัมภีร์ออกนอกเหนือจากที่ 
อมิวเลีคทำไป" (แอลมา 12:1) 
• จากการที่แอลมาพูดกับซีเอสรอมในแอลมา 12:3-6 เราเรียนรูอะไรเกี่ยวกับความ 

ปรารถนาของซาตานและวิธีการทำงานของเขา (ชี้ให้เห็นว่าบ่อยครั้งซาตานพยายาม 
หลอกลวงคน ๆ หน่ึงเพ่ือนำผู้คนมากมายไปสู่การทำลายล้าง) เราจะป้องการตัวจากกลยูทธ 
อันแยบยลของซาตานได้อย่างไร 

• แอลมาสอนอะไรเกี่ยวกับสภาพของใจเราที่มีผลต่อความเข้าใจคำของพระผู้เป็นเจ้า 
(ดูแอลมา 12:9-11) พรใดมาสู่คนท่ีไม่ทำใจแข็งกระด้าง (ดูแอลมา 12:10) เราจะพัฒนาใจ 
ให้รับรู เข้าใจ และยอมรับคำของพระผู้เป็นเจ้าได้อย่างไร (ดู 1 นีไฟ 2:16; 15:11) 

• แอลมาสอนว่าผู้คนที่ใจแข็งกระด้างต่อคำของพระผู้เป็นเจ้าจะถูกกล่าวโทษโดยคำพูด 
งาน และความนึกคิดของเขา (แอลมา 12:13-14) ท่านคิดว่าทำไมพระเจ้าจึงพิพากษา 
ตามความนึกคิดของเราเช่นเดียวกับคำพูดและการกระทำของเรา 

• แอลมาบรรยายสภาพของคนที่ไม่กลับใจและดังนั้นจึงตายในบาปว่าอย่างไร (ดู แอลมา 
12:14-18) ทำไมผู้คนเหล่านี้จึง "เป็นราวกับว่าไม่มีการไถ่กระทำข้ึนเลย" (ดูค.พ. 19:16-18) 



• แอลมา 12:22-34 ประกอบด้วยการบรรยายของแอลมาเรื่องการตกของแอด'มและแผน 
แห่งการไถ่ แอลมาสอนอะไรเกี่ยวกับชุดประสงค์ของความเป็นมตะ (ดู แอลมา 12:24) 
การเข้าใจหลักธรรมนี้ช่วยให้เราดำรงชีวิตอย่างชอบธรรมมากขึ้นอย่างไร 

• ทำไมจึงสำคัญที่ "พระผู้เป็นเจ้า...ประทานบัญญัติให้ [แอดัมกับอีฟ] หลังจากที่ทรงทำให้ 
เขารูแผนการไถ่" (แอลมา 12:32 เน้นตัวเอน) การเข้าใจแผนแห่งการไถ่ช่วยให้เรา 
รักษาพระบัญญัติได้อย่างไร บิดามารคาและครูจะประgกต์ใช้หลักธรรมนี้ขณะที่สอน 
ถึงความสำคัญของพระบัญญัติได้อย่างไร 

• ทำไมจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเราที่จะรูว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงเตรียมแผนเพื่อไถ่เรา แผนแห่ง 
การไถ่สอนเราเกี่ยวกับความยุติธรรมและพระกรุณาของพระผู้เป็นเจ้าว่าอะไร 

ชี้ให้เห็นว่าแอล!ทและอมิวเล็คทำงานร่วมกันในฐานะพยานของพระกิตติคุณของพระ-
เยชุคริสต์ คนทั้งสองเสริมสร้างกันและกันและให้คำสอนอันทรงพลังเกี่ยวกับแผนแห่ง 
การไถ่ กระตุ้นสมาชิกช้ันเรียนให้มองหาโอกาสเพ่ือเสริมสร้างคนอ่ืน ๆ ในการเป็นพยานของ 
พระกิตติคุณ 
ให้เป็นพยานถึงความจริงที่สนทนาในบทเรียน เมื่อได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณ 

เนื้อหาต่อไปนี้ช่วยเสริมโครงร่างของบทเรียนที่ได้เสนอแนะไว้แล้ว ท่านอาจด้องการใช้ 
แนวคิดนี้เป็นส่วนหนึ่งของบทเรียน 
การตอบคำถามของซืเอสรอม 

ให้สมาชิกชั้นเรียนพยายามตอบข้อซักถามที่ซีเอสรอมถามอมิวเล็คให้ถูกต้องดามที่บันทึก 
ในแอลมา 11:26-39 โดยให้ปิดพระคัมภีร์และไม่มีการสนทนาถึงเรื่องนี้มาก่อน เปรียบเทียบ 
คำตอบของเขากับคำตอบของอมิวเล็ค จากนนสนทนาว่าซีเอสรอมพยายามใช้เล่ห์เหลี่ยม 
ให้อมิวเล็คให้คำตอบที่ขัดแย้งกัน ชี้ให้เห็นว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะเข้าใจหลักธรรม 
พระกิตติคุณและแสวงหาการนำทางของพระวิญญาณบริชุทธเพื่อที่ท่านจะได้รับการเตรียม 
สำหรับข้อซักถามเช่นนั้น 

สรุป 

แนวคิดเพิ่มเติม 
ประกอบการสอน 
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"โปรดประทานกำลังให้ข้าพระองค์ 
ตามศรัทธาของข้าพระองค์... 
ในพระคริสต์" 

24 
แอลมา 13-16 

ชุดประสงค์ เพื่อช่วยให้สมาชิกชั้นเรียนตระหใ!กถึงความสำคัญในการให้เกียรติบทบาทที่ได้รับการ 
แต่งตงล่วงหน้า การเรียก และความรับผิคชอบของฐานะใ]โรหิต และเพื่อช่วยให้เข้าใจว่า 
การทำตามคำแนะนำของศาสดาช่วยให้เราเข้าไปในความพักผ่อนของพระเจ้า 

1. อ่าน ไตร่ตรอง และสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับพระคัมภีร์ต่อไปนี้ 
ก. แอลมา 13 แอลมาให้คำเทศนาอันทรงพลังเกี่ยวกับฐานะใJโรหิตและคำสอนเรื่อง 

การแต่งต้ังล่วงหน้า 
ข. แอลมา 14 แอลมา อมิวเล็ค และผู้ท่ีเ1ช่ือคนอ่ืน ๆ ที่ซื่อสัตย์ถูกข่มเหงเพราะความ 

ชอบธรรมของเขา พระเจ้าทรงปลดปล่อยแอลมาและอมิวเล็คจากคุกเพราะศรัทธา 
ของเขาในพระคริสต์ 

ค. แอลมา 15 ซีเอสรอมได้รับการรักษาและรับบัพติศมา ผู้คนมากมายในไซดมรับ 
บัพติศมา 

ง. แอลมา 16 คำพูดของแอลมาเป็นจริงเมื่อชาวเลมันทำลายเมืองแอมันไนฮา พระเจ้า 
ทรงเตรียมใจของผู้คนให้ยอมรับคำท่ีแอลมา อมิวเล็ค และคนอ่ืน ๆ สั่งสอน 

2. การอ่านเพ่ิมเติม: Joseph Smith Translation, Genesis 14:25-40, อีเธอร์ 12:12-13 
3. หากท่านใชกิจกรรมกระตุ้นความสนใจ ให้นำภาพท่ีบรรยายถึงผู้ชายกำลังรับฐานะใJโร-

หิตมาชั้นเรียน เช่นภาพพระคริสต์ทรงแต่งตั้งอัครสาวก (62557 425 รูปภาพเกี่ยวกับ 
พระกิตติคุณ 211) หรือภาพการฟ้นฟูฐานะ!]โรหิตแห่งเม็ลณิซเด็ค (62371 425 รูปภาพ 
เก่ียวกับพระกิตติคุณ 408) 

ข้อเสนอแนะในการ 
ดำเนินบทเรียน 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

ใช้กิจกรรมต่อไปนี้หรือกิจกรรมของท่านเองเพื่อเริ่มบทเรียนตามความเหมาะสม 
บอกสมาชิกชันเรียนว่าท่านกำลังจะเขียนคำถามที่สำคัญที่ชุดข้อหนึ่งที่เราจะถามบนกระดาน 
จากน้ันเขียนคำว่า ได'อย่าง ไร บนกระดาน 
อธิบายว่าคำถามนี้เป็นสิ่งสำคัญเมื่อมันอ้างถึงพฤติกรรมส่วนบุคคลของเรา เพื่อแสดงถึง 
สิ่งนี้ ให้สมาชิกช้ันเรียนจินตนาการเร่ืองต่อไปน้ี 
ก. ชายหนุ่มคนหน่ึงรู้ว่าเขาจำเป็นต้องอยู่ในท่ีแห่งหน่ึงในเวลาท่ีกำหนด แต่เขาไม่รู้ว่าจะไป 

ถึงที่นั่นได้อย่างไร 
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การเตร ึยม 



ข. สตรีท่านหนึ่งรู้ว่าเธอจำเป็นต้องรับบัพติศมา แต่เธอไม,รู้ว่าจะทำสิ่งเหล่านี้ไต้อย่างไร 
ค. ชายคนหนึ่งรู้ว่าพระเยชุคือพระผู้ช่วยไห้รอด แต่ไม่รู้ว่าเขาจะมาสู่พระองค์ไต้อย่างไร 

(ขณะที่ท่านแบ่งปีนตัวอย่างนี้ ท่านอาจต้องการให้สมาชิกชนเรียนอ่าน 1 นีไฟ 15:14) 
อธิบายว่าเมื่อแอลมาสอนผู้คนในแอมันไนรา เขาพูดถึงหนทางหนึ่งที่เราจะมาสู่พระคริสต์ 
ได้แทนที่จะใช้คำว่า อช่ใง'/รเขาใช้วลีว่า"โดยวิธีใด" ให้สมาชิกชั้นเรียนอ่านแอลมา 13:1-2 
แสดงภาพที่บรรยายถึงการแต่งตั้งฐานะใJโรหิต (ดู "การเตรียม" ขอ 3) อธิบายว่าส่วนหนึ่ง 
ของบทเรียนนี้จะสนทนาว่าระเบียบของฐานะใ]โรหิตช่วยให้เรา "รู้ว่าโดยวิธีใดที่จะบุ่งหา 
พระบุตรของพระองค์เพื่อการไถ่" (แอลมา 13:2) 

เสือกข้อความพระคัมภีร์ คำถาม และเนื้อหาบทเรียนอื่น ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของ 
สมาชิกชั้นเรียนได้คีที่ฤ[ดร่วมกับการสวดอ้อนวอน สนทนาว่าจะประยุกต์ใช้ข้อพระคัมภีร์ 
ที่เสือกกับชีวิตประจำวันอย่างไร กระตุ้นสมาชิกชั้นเรียนให้แบ่งปีนประสบการณ์ที่เหมาะสม 
ซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมในพระคัมภีร์ 
1. นอลมาให้คำเทคนาอันทรงพอังเกี ่ยวกับฐานะใ]โรหิตและการแต่งตั้งอ่วงหน้า 

สนทนาแอลมา 13 เชื ้อเชิญสมาชิกชั ้นเรียนอ่านออกเสียงข้อพระคัมภีร ์ที ่ เสือกไว้ 
อธิบายว่าหลังจากแอลมาสอนซีเอสรอมและคนอื่น ๆ ในแอมันไนฮาเกี ่ยวกับแผนแห่ง 
การไถ่ เขาเป็นพยานถึงฐานะใ]โรหิตและคำสอนเรื่องการแต่งตั้งล่วงหน้า ชี้ให้เห็นว่า!Jโรหิต 
ที่แอลมาพูคถึงในคำเทศนานี้เป็นมหาใJโรหิตในฐานะใJโรหิตแห่งเมีลคิเซเด็ค (แอลมา 13:10) 
• ผู้ชาย "ถูกเรียกและถูกเตรียม" เพื่อรับการแต่งตั้งสู่ฐานะใJโรหิตเป็นครั้งแรกเมื่อใด (คู 

แอลมา 13:3) 
ศาสดาโจเซฟ สมิธกล่าวว่า "ชายทุกคนที่รับการเรียกให้ปฏิบัติต่อผู้อยู่อาศัยบนโลก 
ได้รับการแต่งต้ังสู่ชุคประสงค์น้ันในสภาใหญ่แห่งสวรรค์ก่อนท่ีโลกจะเป็นมา" (Teachings 
of the Prophet Joseph Smith, sel. Joseph Fielding Smith [1976], 365) 

• ผู้ชายจะแสดงให้เห็นในชีวิตก่อนมตะได้อย่างไรว่าพวกเขามีค่าควรที่จะได้รับการแต่ง-
ตั้งล่วงหน้าเพื่อรับฐานะ1เโรหิตแห่งฌ็ลคิเซเคีค (ดู แอลมา 13:3-5) ผู้ชายต้องทำอะไร 
ในชีวิตนี้เพื่อจะยังคงมีค่าควรต่อการแต่งตั้งล่วงหน้าของพวกเขา (ดู แอลมา 13:8-10) 

• คำสอนของแอลมาเกี่ยวกับการแต่งตั้งล่วงหน้ามีผลกระทบอย่างไรต่อวิธีที่เราสนับสนุน 
คนที่ได้รับเรียกให้ปกครองเรา คำสอนเหล่านี้มีผลกระทบอย่างไรต่อการตอบสนองของ 
เราเมื่อผู้นำฐานะใJโรหิตเสนอการเรียกหรืองานมอบหมายอื่น ๆ ให้เรา 
ประธานสเป็นเซอร์ดับเบิลยู.คิมบัลล์สอนว่า "ก่อนที่เราจะมาอยู่ที่นี่ สตรีผู้ซื่อสัตย์ไค้รับ 
งานมอบหมายเฉพาะอย่าง ในขณะที่ชายผู้ซื่อสัตย์ก็ได้รับการแต่งตั้งล่วงหน้าไว้กับงาน 
ฐานะใJโรหิตเฉพาะอย่าง ถึงแม้ขณะนี้เราจะจำหน้าที่เฉพาะของเราไม่ได้ แต่สิ่งนี้ก็ไม่ได้ 
เปล่ียนแปลงความจริงอัน^งโรจน์ว่าคร้ังหน่ึงเราได้ตกลงท่ีจะทำ ท่านมีความรับผิดชอบ 
ต่อสิ่งเหล่านั้นซึ่งท่านถูกคาดหวังไว้นานมาแล้ว เช่นเดียวกับหลายๆท่านที่เราสนับสนุน 
ในฐานะศาสดา และอัครสาวกw ("The Role of Righteous Women," Ensign, Nov. 1979, 
102) 
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บทที 3 J 

• แอลมาสอนว่าชายได้!'บฐานะไ]โรหิตแห ,งเม็ลคิเชเด็คเพื่อเขาจะ "สอนบัญญัติของ 
[พระผู้เป็นเจ้า]ให้ลูกหลานมนุษย์ เพื่อเขาจะได้เข้าไปในความพักผ่อนของพระองค์ด้วย" 
(แอสมา 13:6 ดูข้อ 1 ด้วย) ผู้ดำรงฐานะใ]โรหิตต้องสอนในโอกาสใด การเข้าไปในความ 
พักผ่อนของพระเจ้าหมายความว่าอะไร (ดู ข้อความที่ยกมาด้านล่าง) ท่านคิดว่าทำไมเรา 
จึงจำเป็นต้องสอนและเรียนรู้พระกิตติคุณเพื่อเข้าไปในความพักผ่อนของพระเจ้า 
เอ็ลเดอร์บรูซ อาร์. แมคคองกีสอนว่า "ความพักผ่อนของพระเจ้า ซึ่งมนุษย์มตะสงสัยว่าอยู่ 
ที่ไหน คือการได้รับความรู้อันบริ^รฌ์ถึงงานในยูคชุดท้ายอันยิ่งใหญ่แห่งสวรรค์ 
[ประธาน โจเซฟ เอฟ. สมิธกล่าว] 'มันหมายถึงการเข้าไปในความรู้และความรักของ 
พระผู้เป็นเจ้า การมีศรัทธาในพระประสงค์ของพระองค ์ และในแผนของพระองค์ 
ถึงขนาดที่เรารู้ว่าเราถูกต้อง และว่าเราไม่เสาะหาสิ่งอื่นอีก เราไม่หวั่นไหวด้วยลมปาก 
แห่งคำส่ังสอน หรือด้วยความฉลาดแกมโกงหรือด้วยอุบายของมนุษย์อันเป็นการล่อลวง' 
มันเป็น 'การพักผ่อนจากความสับสนทางศาสนาของโลก จากการรํ่าไห้ที่เกิดขึ้นที่นี่และ 
ที่นั่นว่าแน่ะ พระคริสต์อยู่ที่นี่ หรือ แน่ะ พระคริสต์อยู่ที่โน่น, (GospelDoctrine, 5th ed., 
pp. 58, 125-26) ความพักผ่อนของพระเจ้าในความเป็นนิรันคร์คือการได้รับชีวิตนิรันดร 
เป็นมรดก ได้รับความบริ\jรณ์แห'งรัศมีภาพของพระองค ์ (ค.พ. 84:24)" (Mormon Doc-
trine, 2nd ed. [1966], 633) 

• เราจะกลับเป็นคนบริชุทธิ'ได้อย่างไรเพื่อจะได้รับอนุญาตให้เข้าไปในความพักผ่อนของ 
พระเจ้า (ดู แอลมา 13:11-12) เราต้องดำเนินชีวิตอย่างไรเพื่อเราจะได้รับการชำระ 
ให้บริสุทธิ'โดยทางโลหิตของลูกแกะและโดยพระวิญญาณบริชุทธิ (ดู แอลมา 13:12-13, 
16, 27-29; 3 นีไฟ 27:19-20) 

ให้สมาชิกชั้นเรียนอ่านออกเสียงแอสมา 13:2, 16 จากนั้นทบทวนข้อพระคัมภีร์ดังรายการ 
ด้านล่าง ให้สมาชิกชั้นเรียนมองหาวิธีบางอย่างที่ระเบียบของฐานะใ]โรหิตช่วยให้เรารู้ว่า 
จะบุ่งหาพระผู้ช่วยให้รอดเพื่อการไถ่อย่างไร ให้เน้นเป็นพิเศษตรงคำและวลีที่เป็นตัวเอน 
ก. แอลมา 13:3-4 (การแต่งตั้งล่วงหน้าเหล่านั้นเพื่อจะได้รับฐานะใ]โรหิตแห่งเม็ลคิเซเดีค 

เป็นการ "ถูกเรียกและถูกเตรียม...อันเนื่องมาจาก ศรัทธา ยิ่งและ งานดี ของเขา") 
ข. แอลมา 13:6 (พวกเขาได้รับการ "แต่งตั้ง [แต่งต้ังล่วงหน้า]...เพ่ือสอน บัญฌัติของ[พระ-

ผู้เป็นเจ้า] ให้ลูกหลานมนุษย์ เพื่อเขาจะได้เข้าไปในความพักผ่อนของพระองค์ด้วย") 
ค. แอลมา 13:8 (ในชีวิตนี้ เขา"ถูกแต่งตั้งด้วยพิธีการอันทักคี่สทธิ") 
ง. แอลมา 13:10 (เขาแสดงว่าเขามีค่าควรสำหรับการแต่งตั้งล่วงหน้าโดยทาง ค'รัทธา อย่าง 

ต่อเนื่อง งานด ี และ โดยทาง การกลับ!จ) 
• ศรัทธาและการกลับใจช่วยให้เราบุ่งหาพระเยชุคริสต์เพื่อการไถ่ได้อย่างไร งานดีและ 

การเช่ือฟิงพระบัญญัติช่วยให้เราบุ่งหาพระองค์ได้อย่างไร พิธีการฐานะใ]โรหิตช่วยให้เรา 
บุ่งหาพระองค์ได้อย่างไร 

• แอลมากล่าวถึงเมีลคิเซเด็คว่าเป็นตัวอย่างของมหาใ]โรหิตที่ยิ่งใหญ ่ (แอลมา 13:14-15) 
เราเรียนรู้อะไรจากตัวอย่างของเม็ลคิเซเด็ค (ดู แอลมา 13:17-18 ดู Joseph Smith 
Translation, Genesis 14:25-40 ด้วย) 

• เราเรียนรู้อะไรจากแอลมา 13:27 เกี่ยวกับความรักของแอลมาที่มีต่อผู้คนในแอมันไนฮา 
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• ให้สมาชิกชั้นเรียนอ่านคำร้องขอของแอลมาที่มีต่อผู้คนตามที่บันทึกในแอลมา 13:27-29 
ทำไมจึงุเรนสิ่งสำคัญที่จะไม,ผัดวันแห่งการกลับใจ (ดู แอลมๅ 34:32-36) เราจะไค้รับ 
พรใดเม่ือเรา "เฝ็าดูและสวดอ้อนวอนเสมอ" (ดู แอลมา 13:28) เราจะมี "ความหวังว่า 
[เรา] จะไค้รับชีวิตนิรันดร" ไค้อย่างไร (ดู แอลมา 13:29 โมโรไน 7:41) 

2. แอลมา อมิวเล็ค และผู้ที่เชื่อคนอื่น ๆ ลูกข่มเหงเพราะความชอบธรรมของพวกเขา 
อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้จากแอลมา 14 
• ผู้คนมากมายในแอมันไนฮาเชื่อคำสอนของแอลมากับอมิวเล็ค และเริ ่มกลับใจและ 

ค้นคว้าพระคัมภีร์ (แอลมา 14:1) อย่างไรก็ดีคนส่วนใหญ่กลับโกรธและข่มเหงแอลมา 
กับอมิวเล็ค (แอลมา 14:2-5) ทำไมบางคนจึงโกรธเมื่อถูกเรียกให้กลับใจ (ดู 1 นีไฟ 16:1-3) 

• ซีเอสรอมทำอะไรเมื่อเห็นสิ่งซึ่ง "เขาทำให้เกิดในบรรดาผู้คน" (ดู แอลมา 14:6-7) ผู้คน 
ตอบสนองอย่างไรเมื่อซีเอสรอมสารภาพความผิดของเขาและปก{เองแอลมๅกับอมิวเล็ก 
(ดู แอลมา 14:7) 

• ผู้คนที่ชั่วร้ายในแอมันไนฮาทำอะไรผู้คนที่เชื่อในคำของพระผู้เป็นเจ้า (ดู แอลมๅ 14: 
7-9) ทำไมพระเจ้าจึงทรงยอมให้สิ่งนี้เกิดขึ้น (ดู แอลมา 14:10-11; 60:13) ทำไมจึงเป็น 
พระประสงค์ของพระเจ้าที่แอลมากับอมิวเล็ครอดชีวิต (ดู แอลมา 14:12-13) 

• หลังจากถูกข่มเหงในคุกเป็นเวลาหลายวัน ในที่สุดแอลมากับอมิวเล็คไค้รับการปลด-
ปล่อยอย่างไร (ดู แอลมา 14:26-29 ณีธอร์ 12:12-13 คนทั้งสองไค้รับกำลังและอำนาจ 
"ตามศรัทธาของ [พวกเขา] อันมีอยู่ในพระคริสต์") เราจำเป็นค้องไค้รับการปลดปล่อย 
จากอะไรบ้าง ทำไมศรัทธาของเราด้องมีศูนย์กลางที่พระคริสต์เพื่อนำเราไปสู่การปลด-
ปล่อย (ดู โมไซยา 3:17 โมโรไน 7:33) 

3. ซืเอสรอมได้รับการรักษาและรับบ้พฅิศมา 
อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้จากแอลมา 15 อธิบายว่าหลังจากพระเจ้าทรง 
ปลดปล่อยออกจากคุกแล้วแอลมาและอมิวเลีคไปยังแผ่นดินไซดม ที่นั่นเขาพบผู้คนที่ถูก 
ขับไล่ออกจากแอมันไนฮาและถูกขว้างปาเพราะความเชื่อของพวกเขาในคำของพระผู้เป็นเจ้า 
(แอลมา 15:1 ด ู แอลมา 14:7 ด้วย) ชีเอสรอมก็เป็นคนหนึ่งในนั้น (แอลมๅ 15:3) 
• ซีเอสรอมกำลังทนทุกข์ทังทางวิญญาณและร่างกายเพราะความชั่วร้ายของเขา แต่ "ใจ 

ของเขาเริ่มมีกำลังขน" เมื่อได้ยินว่าแอลมาและอมิวเล็คอยู่ในไซดม (แอลมา 15:3-4) เขา 
ขออะไรจากแอลมากับอมิวเล็ก (ดู แอลมๅ 15:5) สิ่งนี้เปิดเผยอะไรถึงการวางใจของ(ขา 
ในแอลมาและอมิวเล็ค เขาจำเป็นค้องวางใจในใครเพ่ือจะไค้รับการรักษา (ดู แอลมา 15:6-10) 

• เราเรียนรูอะไรจากการกระทำของซีเอสรอมหลังจากเขาไค้รับการรักษา (ดู แอลมา 15:11-12) 

• ผู้คนในไซดมเชื่อข่าวสารที่แอลมากับอมิวเล็คสอนและรับบัพติศมา ไม่เหมือนกับผู้คน 
ที่ยังคงอยู่ในแอมันไนฮา (แอลมา 15:12-15) แอลมาเห็นว่าพวกเขา"ชะงักเกี่ยวกับความ 
จองหองของใจเขา" (แอลมา 15:17 สังเกตว่าคำว่า ชะงัก หมายถึงช้าหรือหยุด) ผู้คน 
ทำอะไรขณะที่เขากลับเป็นคนถ่อมตนมากขึ้น (คู แอลมา 15:17) ทำไมจึงเป็นสิ่งจำเป็น 
อย่างยิ่งที่จะถ่อมตัวเราต่อพระผู้เป็นเจ้าเพื่อจะนมัสการพระองค์อย่างแท้จริง 

• อมิวเล็คละทิงสิ่งใดเพื่อเลือกดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณและรับใช้เป็นผู้สอนศาสนา 



บทที่ 29 
(ดู แอลมา 15:16) เขาได้รับอะไร (ดู แอลมา 8:30; 34:1 อีเธอร์ 12:12-13) ท่านได้ทำการ 
เสียสละอะไรบางเพ่ือเลือกสอนและคำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ ท่านได้รับพรสำหรับสิ่งนี้ 
อย่างไร 

• แอลมาทำอะไรเพื่ออมิวเล็คเมื่อศาสนาจักรได้รับการจัดตั้งในไซดม (ดู แอลมา 15:18) 
การกระทำนี้เปิดเผยอะไรเกี่ยวกับแอลมา เราจะปฏิบัติต่อคนอื่นและเสริมกำลังพวกเขา 
ในพระเจ้าได้ในทางใดบ้าง 

4. คำพูดของแอสมาเปีนจริงเมื่อชาวเสมันทำลายแอมันไนฮา 

อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เสือกไว้จากแอลมา 16 
• ประมาณหนึ่งปีหลังจากแอลมาและอมิวเล็คสั่งสอนในแอมันไนฮา ชาวเลมันได้รุกราน 

แผ่นตินนีไฟ (แอลมา 16:1-2) เกิดอะไรขึ้นกับชาวนีไฟในแอมันไนฮา (ดู แอลมา 16:2-
3,9-11) สิ่งนี้เป็นความสำเร็จในคำพยากรณ์ของแอลมาอย่างไร (ดู แอลมา 9:4-5, 12, 18) 

• ทำไมโซรัมและผู้ติดตามเขาจึงสามารถทำให้ชาวเลมันกระจัดกระจายไปและช่วยพี่น้อง 
ชายของเขาที่ถูกจับเป็นเชลยได้ (ดู แอลมา 16:4-8) เราเรียนรู้อะไรจากการเปรียบเทียบ 
การทำลายแอมันไนฮากับความสำเร็จในกองทัพของโซรัม (เปรียบเทียบแอลมา 9:1-8 
และ 15:15 กับแอลมา 16:4-6 ดู 2 นีไฟ 4:34 ด้วย เน้นว่าเราควรวางใจในพระผู้เป็นเจ้า 
และศาสดาของพระองค์แทนที่จะวางใจในความรู้พลัง หรือทรัพย์สมบัติทางโลก) 

• หลังจากการทำลายแอมันไนฮา พระเจ้าทรงเตรียมใจของผู้คนให้ยอมรับคำที่สั่งสอน 
โดยแอลมา อมิวเล็ค และคนอื่น ๆ ที่ได้รับเลือกเพื่องานนี้ (แอลมๅ 16:13-21) พระเจ้า 
ทรงเตรียมใจของผู้คนให้ยอมรับคำของพระองค์อย่างไร (ดู แอลมา 16:16) เราจะแน่ใจ 
ได้อย่างไรว่าเราสั่งสอนคำของพระผู้เป็นเจ้า "ในความบริสุทธิของคำ" (ดูแอลมา 16:21 
ดูโมไชยา 18:18-20 ค.พ. 52:9 ด้วย) 

เชือเชิญให้สมาชิกชันเรียนแบ่งปีนแง่คิดและความประทับใจที่ได้รับเมื่อพวกเขาได้สนทนา 
แอลมา 13-16 
อ่านมัทธิว 1 1:28-30 และแอลมา 13:27-29 เน้นว่าในโลกที่เต็มไปด้วยความสงสัยและ 
ความสับสน มันเป็นการปลอบประโลมที่รู้ว่าโดยผ่านทางฐานะมุ่โรหิตเราสามารถ "รู้ว่า 
โดยวิธีใดที่จะมุ่งหาพระบุตรของพระองค์เพื่อการไถ่" (แอลมา 13:2) ขณะที่เรามุ่งหาพระเจ้า 
วางใจในพระองค์ และทำตามคำแนะนำของศาสดาของพระองค์ เราจะเข้าไปในความพัก-
ผ่อนของพระองค์ได้ 
ให้เป็นพยานถึงความจริงที่สนทนาในบทเรียน เมื่อได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณ 

เนื้อหาต่อไปนี้ช่วยเสริมโครงร่างของบทเรียนที่ได้เสนอแนะไว้แล้ว ท่านอาจต้องการใช้ 
แนวคิดนี้เป็นส่วนหนึ่งของบทเรียน 
"ตามความรู้ล่วงหน้าของพระผู้เป็น!จ้า" (แอลมๅ 13:3) 
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สรุป 

แนวคิดเพิ่มเติม 
ประกอบการสอน 



อ่านคำกล่าวของประธานเอสรา แทฟท ์ เบนสันต่อไปนี้เพื่อเพิ่มความเข้าใจของสมาชิก 
ชั้นเรียนเรื่องการแต่งตั้งล่วงหน้า 
"พระผู้เป็นเจ้าทรงสงวนพวกท่านไว้เพื่อให้มาปรากฎในวันทลาสุดท้ายก่อนการเสด็จมาครั้ง-
ที่สองของพระเจ้า...พระผู้เป็นเจ้าทรงสงวนลูกๆที่แข็งแกร่งที่สุดของพระองค์ไว้ใน[วันเวลา 
สุดท้าย] ผู้จะช่วยให้อาณาจักรของพระองค์มีชัย และนั่นเป็นที่ที่พวกท่านได้ลงมา เพราะท่าน 
เป็นคนชั่วอายุที่ด้องเตรียมพร้อมเพื่อพบกับพระผู้เป็นเจ้า... 
ในทุกยุคทุกสมัย เหล่าศาสดาได้มองจากขอบแห่งกาลเวลามายังยุคสมัยของเรา บรรดาผู้-
ล่วงลับไปแล้วรวมทั้งผู้ที่ยังไม่ได้เกิดมาอีกนับล้าน ๆ คนจ้องมองมายังเรา จงอย่าทำผิดเกี่ยว-
กับเรื่องนี ้ ท่านเป็นคนชั่วอายุที่ถูกกำหนดไว ้ ไม่เคยมีการคาดหวังใดจากคนซื่อสัตย์ในช่วง 
เวลาสั้น ๆ เช่นนี ้ ดังที่ได้คาดหวังจากเรามาก่อน" (Teaching of Ezra Taft Benson, [1988], 
104-5) 



ใช้กิจกรรมต่อไปนี้หรือกิจกรรมของท่านเองเพื่อเริ่มบทเรียนตามความเหมาะสม 
เขียนคำต่อไปนี้บนกระดาน รู ้ รู้สึก ทำ 
• คำเหล่านี้เกี่ยวข้องกับงานสอนศาสนาอย่างไร 

เอ็ณดอร์คาลอส อี. เอเซย์เล่าประสบการณ์ต่อไปนี 
"เม่ือไม่นานนัก ข้าพเจ้าได้ฟิงประจักษ์พยานของผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม ่ เขาเป็นเด็กหนุ่ม 
ที่ได้รับการสัมผัสอย่างเด่นชัดจากพระวิญญาณ เหนือส่ิงอ่ืนใดก็คือ เขาได้แสดงให้เห็นว่า 
เขามีความปรารถนาอันใหญ่ย่ิงท่ีจะแบ่งปีนพระกิตติคุณท่ีได้รับการส์นฟูกับครอบครัวและ 
เพ่ือนของเขา เขากล่าวด้วยนํ้าตานองหน้าและนำเสียงที่สั่นเครือว่า 
"'ผมอยากให้เขา รู้ในสิ่งที่ผมรู," 
"'ผมอยากให้เขา รู้สึก ในสิ่งที่ผมรู้สึก," 
"'ผมอยากให้เขา ทำ ในสิ่งที่ผมได้ทำ", 

"มีวิญญาณของงานสอนศาสนาซึ่งเป็นวิญญาณที่กระตุ้นให้เราคำนึงถึงสิ่งที่รายล้อมเรา 
อยู่และห่วงใยสวัสดิภาพของผู้อื่น และใครก็ตามที่เคยรับใช้ในงานเผยแผ่ศาสนาอัน 
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ข้อเสนอแนะในการ 
ดำเนินบทเรียน 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

"เขาก็สอนดวยพลังและอำนาจ 
ของพระผูเปึนเจา" 
แอลมา 17-22 

จุดประสงค์ 

การเตรียม 

เพ่ือเป็นแรงบันดาลใจให้สมาชิกช้ันเรียนทำตามตัวอย่างของพวกบุตรของโมไซยาโดยการแบ่งปีน 
พระกิตติคุณและปฏิบัติต่อผู้อื่น 

1. อ่าน ไตร่ตรอง และสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับพระคัมภีร์ต่อไปนี้ 
ก. แอลมา 17:1-18 พวกบุตรของโมไซยาสอนพระกิตติคุณให้ชาวเลมัน 
ข. แอลมา 17:19-39; 18; 19 แอมันรับใช้และสอนกษัตริย์ลาโมไน กษัตริย์ ราชินีและ 

ชาวเลมันมากมายเปลี่ยนใจเลื่อมใส 
ค. แอลมา 20-22 แอมันถูกนำโดยพระวิญญาณเพื่อปลดปล่อยพี่น้องของเขาจากคุก 

บิดาของลาโมไนเปลี่ยนใจเลื่อมใส 
2. ให้สมาชิกชันเรียนเตรียมสรุปแอลมา 17:19-39 ให้เขาหรือเธอรายงานเหตุการณ์ใน 

เร่ืองราวแทนท่ีจะพูดถึงคำสอนหรือการประยุกต์ใช้เป็นส่วนตัว ซึ่งจะสนทนาในชั้นเรียน 
หลังการรายงาน 

3. หากมีภาพแอมันปกป้องฝูงสัตว์ของกษัตริย์ลาโมไน ให้เตรียมมาใช้ประกอบบทเรียน 
(62535 425 รูปภาพเกี่ยวกับพระกิตติคุณ 310) 



ทรงเกียรติ ช่วยในการเปลี่ยนใจเลื่อมใสของเพื่อน สนับสนุนลูกชายหรือลูกสาวในสนาม 
เผยแผ่ หรือมีความสุขกับส้มพันธภาพที่ใกล้ชิดกับผู้สอนศาสนาจะเป็นพยานถึงความจริง 
ของสิ่งนี้ได้" (in Conference Report, Oct. 1976, 58; or Ensign, Nov. 1976, 42) 

อธิบายว่าหลังจากพวกบุตรของโมไซยาเปลี่ยนใจเลื่อมใส พวกเขารู้สึกถึงความปรารถนา 
อันยิ่งใหญ่ที่จะแบ่งปันพระกิตติคุณกับผู้อื่น ประสบการณ์ของเขาให้ตัวอย่างที่ยิ ่งใหญ่ 
ที่สุดบางประการของการรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาในพระคัมภีร์ บทเรียนนี้อธิบายว่าพวกเขา 
มาเป็นเครื่องมือในพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้าในการนำชาวเลมันมาสู่ความรู้เรื่องความจริง 
ได้อย่างไร 

เลือกข้อความพระคัมภีร์ คำถาม และเนื้อหาบทเรียนอื่น ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของ 
สมาชิกชั้นเรียนได้ดีที่ชุดร่วมกับการสวดอ้อนวอน สนทนาว่าจะประยุกต์ใช้ข้อพระคัมภีร์ 
ที่เลือกกับชีวิตประจำวันอย่างไร กระตุ้นสมาชิกชั้นเรียนให้แบ่งปีนประสบการณ์ที่เหมาะสม 
ซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมในพระคัมภีร์ 
1. พวกบุตรของโมไซยาสอนพระกิตติคุณให้ชาว!ลมัน 
อธิบายว่าขณะที่แอลมาเดินทางไปแมนไท เขาพบพวกบุตรของโมไชยากำลังกลับมา 
จากการทำงานเผยแผ่เป็นเวลา 14 ปีให้ชาวเลมัน แอลมา 17-26 เป็นการบันทึกประสบ-
การณ์และการสอนของพวกบุตรของโมไซยาในช่วงงานเผยแผ่ของเขา อ่านและสนทนา 
แอลมา 17:1-18 

• ทำไมพวกบุตรของโมไซยาจึงเป็นผู้สอนที่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพเช่นนั้น (ดู แอลมา 
17:2-4 เขียนหัวข้อ กุญแจสู่งานสอนศาสนาที่ประสบความสำเร็จ บนกระดาน และเขียน 
ศึกษา อดอาหาร และสวดอ้อนวอน ใต้หัวข้อนั้น) ความมีค่าควรและการเตรียมพร้อม 
ส่วนบุคคลของเรามีผลต่อศักยภาพของเราในการเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับ 
พระเจ้าอย่างไร ท่านเคยเห็นผู้สอนศาสนาหรือบางคนได้รับพรจากการเตรียมพร้อม 
ส่วนบุคคลหรือไม, 

• พวกบุตรของโมไซยาทำการเสียสละอะไรเพื่อทำงานสอนศาสนา (ด ู แอลมา 17:5-6) 
ทำไมเขาจึงเต็มใจทำสิ่งนี้ (ดู แอลมา 17:9, 16 คู โมไซยา 28:1-3 ด้วย เขียน รักพระผู้ 
เป็นเจ้าและผู้อื่น บนกระดาน) เราจะพัฒนาความรักและความห่วงใยต่อผู้อื่นได้อย่างไร 
ดังที่พวกบุตรของโมไซยาได้แสดงให้เห็น 

• พวกบุตรของโมไซยาไปสอน "คน...แข็งกระด้างและดุร้าย" (แอลมา 17:14) พระเจ้า 
ประทานการปลอบประโลมและคำแนะนำใดให้เพื ่อช่วยเตรียมพวกเขาสำหรับงาน 
เผยแผ ่ (ดู แอลมา 17:10-11) พวกบุตรของโมไซยารู้สึกอย่างไรหลังจากได้รับการ 
ปลอบประโลมและการชี้นำจากพระเจ้า (ดู แอลมา 17:12) ข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ 
ช่วยให้เราเผชิญสิ่งท้าทายในการเรียกของเราได้อย่างไร 

2. แอมันรับใช้และสอนกษัตริย์ลาโมไน และผู้คนมากมายเปลี่ยนใจเลื่อมใส 
ให้สมาชิกชั ้นเรียนที่ได้รับมอบหมายสรุปเหตุการณ์ที ่บรรยายไว้ในแอลมา 17:19-39 
จากนั้นอ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้จากแอลมา 17:19-39; 18; 19 หากท่านใช้ 
ภาพแอมันปกป้องฝูงสัตว์ของกษัตริย์ลาโมไน ให้แสดงตอนนี้ 
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การสนทนาและการ 
ประยุกต์ใช้พระคัมภีร์ 



บทที 10 

• ทำไมจิตใจของแอมันจึงกลับ "พอง...ด้วยความฤ[ข" เม่ือฝูงสัตว์ของกษัตริย์กระจัดกระจาย 
(ดู แอลมา 17:29) แอมันเปล่ียนส่ิงน้ีให้เป็นประสบการณ์ท่ีดีอย่างไร (ดู แอลมา 17:30-39) 

• กษัตริย์ตอบสนองอย่างไรเมื่อผู้รับใช้เล่าถึงวิธีที่แอมันปกป้องฝูงสัตว์ของท่าน (ดู แอสมา 
18:2-5) แอมันกำลังทำอะไรเมื่อกษัตริย์ถามว่าเขาอยู่ที่ไหน (ดู แอลมา 18:8-9 เขียน 
ให้การรับใช้และทำให้เกิดการวางใจ บนกระดาน) สิ่งนีช่วยเตรียมกษัตริย์ลาโมไนเพื่อรับ 
การสอนอย่างไร (ดู แอลมา 18:10-11) 

• ผู้รับใช้ของกษัตริย์กล่าวกับแอมันอย่างไรเมื่อเขามาพบกษัตริย์ (ด ู แอลมา 18:13) 
คำพูดของแอมันต่อกษัตริย์แสดงให้เห็นว่าแอมันยังคงเป็นผู้รับใช้ที่ถ่อมตนอย่างไร 
(ดู แอลมา 18:14-17) 

• ท่านคิดว่าทำไมจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับแอมันที่จะรับใช้กษัตริย์ก่อนจะสอนเขา การรับใช้ 
และการพัฒนาความสัมพันธ์ของการวางใจกับผู้อื่นช่วยให้เรานำเสนอข่าวสารพระกิต-
ติคุณแก่พวกเขาได้อย่างไร เราจะรับใช้ผู้ที่เราสอนได้ในวิธีใดบ้าง 

• ขณะที่แอมันเริ่มสอนกษัตริย์ลาโมไน เขาได้ช่วยให้กษัตริย์มีความเข้าใจเกี่ยวกับพระ-
ผู้เป็นเจ้าและสวรรค์อย่างไร (ดู แอลมา 18:24-33 เขาสอนด้วยวิธีที่กษัตริย์จะเข้าใจได้) 
เราจะทำตามตัวอย่างนี้เมื่อสอนพระกิตติคุณได้อย่างไร 

• หลังจากเตรียมความเข้าใจระดับหนึ่งให้กษัตริย์ลาโมไน แอมันสอนคำสอนที่สำคัญ 
ยิ่งอะไรแก่กษัตริย์ลาโมไน (ดูแอลมา 18:34-39 เขียน สอนแผนแห่งการไถ่จากพระคัมภีร์ 
บนกระดาน) ทำไมพระคัมภีร์มอรมอนจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับการสอน 
ความจริงเหล่าน้ีในปิจชุบัน 

• กษัตริย์ลาโมไนทำอะไรหลังจากได้ยินและเช่ือในคำพูดของแอมัน (ดู แอลมา 18:40-41) 
ทำไมจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้คนที่จะแสวงหาการให้อภัยเมื่อได้รับการสอนถึงหลัก-
ธรรมพระกิตติคุณ ทำไมการสวดอ้อนวอนจึงเป็นสิ่งจำเป็นในกระบวนการเปลี่ยนใจ 
เล่ือมใส 

• หลังจากสวดอ้อนวอน กษัตริย์ลาโมไนล้มลงกับพื้นดิน ราชินีแสดงถึงศรัทธาของนาง 
อย่างไรเมื่อลาโมไนลูประหนึ่งว่าตาย (ดู แอลมา 19:1-5,8-9) 

• หลังจากลาโมไนเปล่ียนใจเล่ือมใส เขาได้เน้นถึงสิ่งใดขณะที่เขาพูดกับราชินี (ดู แอลมา 
19:12-13) 

• หลังจากพูดกับราชินี ลาโมไนล้มลงกับพ้ืนดินอีก เช่นเดียวกับราชินีและผู้รับใช้ทั้งหมด 
ยกเว้นเอบิช (แอลมา 19:13, 15-16) เอบิชคือใคร (ดู แอลมา 19:16-17 ขณะที่สมาชิก 
ชั้นเรียนสนทนาเรื่องเอบิช ท่านอาจต้องการชี้ให้เห็นวิธีที่เธอได้รับใช้โดยการเป็น 
ตัวอย่างของผู้ที่ยังคงเปลี่ยนใจเลื่อมใสในพระเจ้าแม้ว่าผู้ที่อยู่รอบข้างเธอมิได้เป็นเช่น-
นั้นก็ตาม) เอบิชทำอะไรเมื่อรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น (ดู แอลมา 19:17) เราจะตระหนักมากขึ้น 
และใช้โอกาสเพื่อแบ่งปีนพระกิตติคุณอย่างไร 

• ผู้คนมีปฏิกิริยาในรูปแบบต่าง ๆ กันอย่างไรบ้างเมื่อมาถึงบ้านของกษัตริย ์ (ดู แอลมา 19: 
18-28) เอบิชพยายามแก้ไขความขัดแย้งท่ามกลางผู้คนอย่างไร (ด แอลมา 19:28-29) 
กษัตริย์และราชินีแสดงถึงการเปล่ียนใจเล่ือมใสอย่างไรหลังจากลุกข้ึน (ดู แอลมา 19:29-
31, 33) 



• ท่านคิดว่ามอรมอนต้องการให้เราเรียนรู้อะไรจากประสบการณ์ของแอมันกษัตริย์ลาโมไน 
และผู้คนของท่าน (ดู แอลมา 19:36 คำตอบอาจรวมถึงพาทุของพระเจ้า "ยื่นออกไป 
สู่ผู้คนทั้งปวงผู้จะกลับใจและเชื่อในพระนามของพระองค์") 

3. แอมันถูกนำโดยพระวิญญาณเพื่อปลดปล่อยพี่น้องของเขา บิดาของลาโมไนเปลี่ยนใจ 
เลื่อมใส 

อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้จากแอลมา 20-22 
• ลาโมไนต้องการทำอะไรหลังจากมีการสถาปนาศาสนาจักรขึ้นในอาณาจักรของท่าน (ดู 

แอลมา 20:1) ทำไมจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่ที่จะแบ่ง!]น 
ประจักษ์พยานของเขากับผู้อ่ืน เราจะมีความกระตือรือร'นเช่นน้ันตลอดไปได้อย่างไร 

• การสนทนาระหว่างลาโมไนกับบิดาแสดงถึงความลึกซึ้งในการเปลี่ยนใจเลื่อมใสของ 
ลาโมไนอย่างไร (ดู แอลมา 20:13-15) 

• บิดาของกษัตริย์ลาโมไนแปลกใจอะไรเกี่ยวกับแอมัน (ดู แอลมา 20:26-27) ทำไม 
ความรักและประจักษ์พยานจึงมีพลังอย่างยิ่งในการทำให้ใจของบุคคลอ่อนลง (เชื้อเชิญ 
สมาชิกชั้นเรียนให้แบ่งปีนประสบการณ์เกี่ยวกับวิธีที่ความรักและประจักษ์พยานของผู้ 
อื่นทำให้ใจของเขาหรือใจของสมาชิกครอบครัวหรือเพื่อนอ่อนลง) 

อขิบายว่าแอลมา 21 เป็นการเริ่มเรื่องราวของแอรันพี่ชายของแอมันและพี่น้องของเขา 
พวกเขาสอนพระกิตติคุณให้ชาวอแมลิไคและชาวอมิวลอนในเจรูซาเล็ม แต่ชาวนีไฟที่ 
ละทิ ้งความเชื ่อเหล่านีมีใจแข็งกระด้างอย่างยิ ่งและปฏิเสธที ่จะฟิง แอรันและพี่น้อง 
ของเขาออกจากเมืองนั ้นและเริ ่มสอนในแผ่นดินมิดโดไน ที่ซึ่งพวกเขาถูกจับขังคุก 
และถูกทำทารุณ 
• แอรันและพี่น้องของเขาทำอะไรทันทีที่ถูกปล่อยจากคุกและได้อาหารและเสือผ้า (ดู 

แอลมา 21:14-15 เขียน ดำเนินต่อไปทั้งทึ่มควาIJtเากลำบาก บนกระดาน) ทำไมจึงเป็น 
สิ่งสำคัญสำหรับเราที่จะทำงานของเราในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าต่อไปแม้เมื่อเรา 
เผชิญการทนทุกข์และความทุกข์ยาก 

• แอรันและพี่น้องของเขารู้ได้อย่างไรว่าควรจะไปที่ไหนเพื่อสอนพระกิตติคุณ (ดู แอลมา 
21:16) พวกเขาได้รับพรอย่างไรขณะท่ีถูกนำโดยพระวิญญาณ (ดูแอลมา 21:17) ท่านได้ 
รับพรอย่างไรจากการเอาใจใส่ต่อการกระตุ้นเตือนของพระวิญญาณ 

• แอรันถูกนำโดยพระวิญญาณไปยังบ้านของบิดาของกษัตริย์ลาโมไน (แอลมา 22:1) 
ตัวอย่างของแอมันช่วยเตรียมบิดาของลาโมไนเพื่อรับการสอนอย่างไร (ดู แอลมา 22:2-3 
เขียน เป็นตัวอย่างที่ค ี บนกระดาน) ท่านได้เห็นตัวอย่างของสมาชิกในศาสนาจักรมี 
อิทธิพลให้ผู้อื่นทำสิ่งดีอย่างไร 

• คำสอนของแอรันที่ให้บิดาของลาโมไนคล้ายกับคำสอนของแอมันที่ให้ลาโมไนอย่างไร 
(เปรียบเทียบ แอลมา 18:24-39 กับแอลมา 22:7-14) แอรันตอบอย่างไรเมื่อบิดาของ 
ลาโมไนถามว่าท่านควรทำสิ่งใดเพื่อจะได้รับความหวังแห่งการไถ' (ดู แอลมา 22:16 
เขียนรายการคำตอบของสมาชิกชนเรียนบนกระดาน คำตอบอาจรวมถึงรายการดัง 
ด้านล่างนี้) 



บทที 3 J 
ก. "หมอบกราบต่อพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้า" 
ข. "กลับใจจากบาปทั้งหมดของท่าน" 
ค. "เรียกหาพระนามของ [พระผู้เป็นเจ้า] ด้วยศรัทธา" 

• กษัตริย์เต็มใจสละสิ่งใดเพื่อรู้จักพระผู้เป็นเจ้า (ดู แอลมา 22:15, 17-18) เราเรียนรู้อะไร 
จากตัวอย่างของกษัตริย์ 
ประธานเอสรา แทฟท์ เบนสันกล่าวโดยอ้างถึงแอลมา 22:15, 18 ว่า "เราแต่ละคนต้อง 
ละท้ิงบาปของเราหากเราต้องการรู้จักพระคริสต์อย่างแท้จริง เพราะเราจะไม,รู้จักพระองค์ 
จนกว่าเราจะมาเป็นเหมือนพระองค์ มีบางคนที่เป็นเหมือนกษัตริย์ผู้นี้ที่ต้องสวดอ้อนวอน 
จนกว่าเขาจะเอา 'รากแห่งวิญญาณชั่ว, ออกจากเขาด้วยเพื่อเขาจะพบความสุขอย่างเดียว-
กน" (in Conference Report, Oct. 1983, 63; or Ensign, Nov. 1983, 43) 

• เช่นเดียวกับลาโมไนบุตรของเขา ร่างกายของกษัตริย์ถูกครอบงำโดยพระวิญญาณหลัง-
จากกษัตริย์ลุกขึ้น เขาประกาศประจักษ์พยานของเขา และคนมากมายเปลี่ยนใจเลื่อมใส 
โดยทางประสบการณ์นี้ (แอลมา 22:18-26) กษัตริย์ทำอะไรหลังจากการเปลี่ยนใจ 
เล่ือมใสท่ีช่วยให้ผู้สอนศาสนานำคนนับพันมาสู่ความรู้เร่ืองพระเจ้า (ดู แอลมา 22:26; 23: 
1-6) ท่านเคยมีหรือรู้ถึงประสบการณ์ใดบ้างที่การเปลี่ยนใจเลื่อมใสของคนหนึ่งมีผล 
กระทบที่ดีต่อผ้คนมากมาย 

ชี้ให้เห็นว่าการทำงานสอนศาสนาของเราในปีจธุบันคล้ายกับที่แอมันและแอรันได้ทำนั่นคือ 
ผู้สอนศาสนาได้รับการกระตุ้นให้สร้างความสัมพันธ์แห่งความไว้วางใจ ทำตามพระวิญญาณ 
และสอนแผนแห่งการไถ่จากพระคัมภีร์ 
ให้เป็นพยานถึงความจริงท่ีสนทนาในบทเรียน เมื่อได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณ 
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สรุป 



"เปล่ียนใจเล่ือมใสพระเจ้า" 

ขอเสนอแนะในการ 
ดำเนินบทเรียน 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

การสนทนาและการ 
ประยุกต์ใช้พระคัมภีร์ 
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แอลมา 23-29 

26 
ชุดประสงค์ 

การเฅรียม 

เพื่อกระตุ้นสมาชิกชั้นเรียนให้เสริมสร้างการเปลี่ยนใจเลื่อมใสของพวกเขาและเพิ่มความ 
ปรารถนาที่จะช่วยผู้อื่นให้เปลี่ยนใจเลื่อมใส 

1. อ่าน ไตร่ตรอง และสวดอ้อนวอนเก่ียวกับพระคัมภีร์ต่อไปนี 
ก. แอลมา 23-24 ชาวเลมันนับพันเปลี่ยนใจเลื่อมใสหลังจากได้รับการสอนโดยพวก 

บุตรของโมไซยา ชาวเลมันที่เปลี่ยนใจเลื่อมใสเรียกตัวเองว่าชาวแอนไท-นีไฟ-ลีไฮ 
เพื่อเป็นประจักษ์พยานต่อพระผู้เป็นเจ้าว่าพวกเขาจะไม่ทำบาปโดยการฆ่าฟ้น ชาว 
แอนไท-%nฟ-ลีไฮได้?)งดาบของเขาและปฏิเสธที่จะจับมันอีกเมื่อกองทัพชาวเลมัน 
เข้าโจมตี 

ข. แอลมา 27-28 แอมันนำชาวแอนไท-นีไฟ-ลีไฮไปอยู่ในความคุ้มครองของชาวนีไฟ 
ชาวนีไฟมอบแผ่นดินเจอร์ซอนให้ชาวแอนไท-นีไฟ-ลีไฮและสัญญาว่าจะปกป้อง 
พวกเขาจากศัตรู ชาวเลมันมาทำศึกกับชาวนีไฟอีกและพ่ายแพ้ 

ค. แอลมา 26,29 แอมันสรรเสริญพระเจ้าเมื่อทบทวนความสำเร็จที่เขาและพี่น้องของเขา 
ได้รับในการสอนชาวเลมัน แอลมาปรารถนาให้ความชุขเช่นนั้นมาสู่ทุกคนโดยทาง 
การกลับใจและแผนแห่งการไถ่ 

2. หากมีภาพชาวแอนไท-นีไฟ-ลีไฮฝืงดาบของเขา ให้เตรียมมาใช้ประกอบบทเรียน 
(62565 425 รูปภาพเกี่ยวกับพระกิตติคุณ 311) 

ใช้กิจกรรมต่อไปนี้หรือกิจกรรมของท่านเองเพื่อเริ่มบทเรียนตามความเหมาะสม 
ถามสมาชิกช้ันเรียนว่า 
• บุคลิกภาพหรือพฤติกรรมใดที่ทำให้ผู้คนที่เปลี่ยนใจเลื่อมใสอย่างแท้จริงแตกต่างจากผู้อื่น 
อธิบายว่าบทเรียนนี้กล่าวถึงกลุ่มคนที่เปลี่ยนใจเลื่อมใสในพระเจ้าอย่างลึกซึ้งซึ่งมีบันทึก 
ในพระคัมภีร์ว่าพวกเขา "ไม่เคยได้ตกไป" (แอลมา 23:6) 

เลือกข้อความพระคัมภีร ์ คำถาม และเนื้อหาบทเรียนอื่น ๆ ที่ตอบสนองความตองการของ 
สมาชิกชั้นเรียนได้ดีที่ชุดร่วมกับการสวดอ้อนวอน สนทนาว่าจะประยุกต์ใช้ข้อพระคัมภีร์ 
ที่เสือกกับชีวิตประจำวันอย่างไร กระตุ้นสมาชิกชั้นเรียนให้แบ่งปีนประสบการณีทเหมาะสม 
ซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมในพระคัมภีร์ 



1. ชาวแอนไท-นไฟ-สิไฮเปลี่ยนใจเลื่อมใสพระเจ้า 

สนทนาแอลมา 23-24 เชื้อเชิญสมาชิกชั้นเรียนอ่านออกเสียงขอพระคัมภีร์ที่เสือกไว้ เตือน 
สมาชิกชั้นเรียนว่าบิดาของลาโมไนผู้เป็นกษัตริย์ของชาวเลมันทั้งหมดไค้เปลี่ยนใจเลื่อมใส 
โดยทางคำสอนของแอรัน (แอลมา 22) 
• กษัตริย์ของชาวเลมันทำอะไรหลังจากเปลี่ยนใจเลื่อมใส (ดู แอลมา 23:1-2) ทำไมเขา 

จึงทำสิ่งนี้ (ดู แอลมา 23:3) อะไรเป็นผลจากคำประกาศนี้และจากการกระทำในเวลา 
ต่อมาของแอรันและพี่น้องของเขา (ดู แอลมา 23:4-7) 

• การกระทำใดของชาวเลมันผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสที่แสดงถึงการเปลี่ยนใจเลื่อมใสที่แท้จริง 
และจริงใจของเขา (สรุปคำตอบของสมาชิกชั้นเรียนบนกระดาน คำตอบบางข้อมีดัง 
รายการด้านล่างนี้) 
ก. พวกเขา "เปลี่ยนใจเลื่อมใสพระเจ้า" (แอลมา 23:6) ทำไมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่พระเย-

ซูคริสต์จะเป็นศูนย์กลางของการเปลี่ยนใจเลื่อมใส ผู้คนอาจถูกดึงดูดเข้าสู่ศาสนาจักร 
ด้วยเหตุผลอื่นใดบ้าง (คำตอบอาจรวมถึงบุคลิกภาพของผู้สอนศาสนา อิทธิพลของ 
เพ่ือน หรือความน่าสนใจของโปรแกรมทางสังคม) ทำไมเฉพาะสิ่งเหล่านี้จึงลมเหลว 
ที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนใจเลื่อมใสแท้จริง 

ข. พวกเขา "ปรารถนา...เพื่อจะได้แตกต่างจากพี่น้องของเขา" (แอลมา 23:16) ชาวเลมัน 
ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสเสือกที่จะทำให้ตนเองแตกต่างจากพี่น้องของเขาที่ยังคงชั่วร้าย 
ในวิธีใดบ้าง (ดู แอลมา 23:16-18; 27:27-30) เราแตกต่างจากโลกในวิธีใดบ้างเมื่อ 
เราเปลี่ยนใจเลื่อมใส ทำไมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ตัวเราแตกต่างในวิธีเช่นนั้น 

ค. พวกเขาแสดงความกตัญณูต่อพระผู้เป็นเจ้าแม้ในเวลาแห่งการทดลองและความ 
ทุกข์ยาก (แอลมา 24:6-10, 23) ชาวแอนไท-นีไฟ-ลีไฮเผชิญความทุกข์ยากใด 
อันเป็นผลจากการเปลี่ยนใจเลื่อมใสของเขา (ด ู แอลมา 24:1-2, 20-22; 27:1-3) 
ทั้งที่มีความทุกข์ยากเหล่านี้พวกเขายังขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าสำหรับอะไร (ดูแอลมา 
24:7-10) ความกตัญญต่อพระผู้เป็นเจ้าช่วยให้เราเผชิญการทดลองและความทุกข์ยาก 
ได้อย่างไร 

ง. "พวกนี้เอาดาบ...ของเขา...และเขาได้?1งมันไว้ลึกในแผ่นดิน" (แอลมา 24:15-17) 
หากท่านใช้ภาพชาวแอนไท-นีไฟ-ลีไฮ ให้แสดงตอนนี ้ ทำไมชาวแอนไท-นีไฟ-ลีไฮ 
จึง?1งดาบและอาวุธอื่น ๆ ของพวกเขา (ดู แอลมา 23:7; 24:11-13, 18-19) ทำไมจึง 
เป็นส่ิงสำคัญท่ีเขาต้อง?1งอาวุธแทนท่ีจะเพียงแต่สัญญาว่าจะไมไช้มันบางคร้ังเรา "กบฎ 
ต่อพระผู้เป็นเจ้า" อย่างไร เราทำอะไรได้บ้างเพ่ือ?1ง "อาวุธแห่งการกบฏ" ของเรา 

จ. พวกเขาแสดงถึง "ความรัก1ใหญ่ย่ิง" ที่มีต่อพี่น้องของเขา (แอลมา 26:31) การตัด-
สินใจ?1งอาวุธของชาวแอนไท-นีไฟ-ลีไฮแสดงถึงความรักที่มีต่อพี่น้องของเขาและ 
ต่อพระผู้เป็นเจ้าอย่างไร (ดู แอลมา 24:18; 26:32-34) การเปลี่ยนใจเลื่อมใสเพิ่ม 
ความรักที่บุคคลมีต่อผู้อื่นในวิธีใดบ้าง 

• ชาวเลมันผู้ไม,เปล่ียนใจเล่ือมใสมีปฎิกิริยาอย่างไรเม่ือเห็นว่าชาวแอนไท-นีไฟ-ลีไอไม่ยอม 
จับอาวุธต่อส ั (ดู แอลมา 24:20-27) ตามการบันทึกของมอรมอน เราเรียนรูอะไรจาก 
เร่ืองราวน้ี (ดู แอลมา 24:27 สังเกตว่าข้อเตือนใจของมอรมอนจะเริ่มด้วยวลีว่า "เราจึง 
เห็นว่า") 
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2. ชาวแอนไท-นีไฟ-ลีไฮอยูในความลุ้มครองของชาวนีไฟ 

อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้จากแอลมา 27-28 
• ทำไมแอมันและพี่น้องของเขาจึงผลักด้นให้ชาวแอนไท-นีไฟ-ลีไฮไปยังแผ่นดินเซรา-

เฮ็มลาท่ีซ๋ึงชาวนีไฟอาศัยอยู่ (ดู แอลมา 27:1-5) ทำไมกษัตริย์จึงลังเลที่จะพาผู้คนไปยัง 
เซราเฮ็มลา (ด ูแอลมา 27:6) อะไรโน้มน้าวให้กษัตริย์ไปยังเซราเฮ็มลา (ดู แอลมา 27:7-
14) การที่เรามีศรัทธาในพระเจ้าช่วยเราได้อย่างไรเมื่อเราเผชิญกับสถานการณ์ที่น่า-
หว่ันเกรง 

• ชาวนีไฟทำอะไรเมื่อแอมันขอให้ยอมรับชาวแอนไท-นีไฟ-ลีไฮเข้าสู่แผ่นดินของเขา 
(ดู แอลมา 27:20-26) ชาวนีไฟช่วยชาวแอนไท-นีไฟ-ลีใฮให้รักษาพันธสัญญาที่ทำกับ 
พระเจ้าอย่างไร 

ชีให้เห็นว่านับจากเวลาที่ชาวแอนไท-นีไฟ-ลีไฮตั้งรกรากในเจอร์ซอน พวกเขาเป็นที่รู้จักว่า 
เป็นผู้คนของแอมัน (แอลมา 27:26) ตลอดพระคัมภีร์มอรมอนที่เหลืออยู่และตลอดหลักสูตร 
คำสอนพระกิตติคุณที่เหลือทงหมด คนเหล่านี้จะถูกอ้างถึงเป็นทงผู้คนของแอมันหรือ 
ชาวแอมัน 
• เกิดความหายนะใหญ่หลวงอะไรขึ้นหลังจากผู้คนของแอมันตั้งรกรากในแผ่นดินเจอร์-

ซอน (ดู แอลมา 28:1-3) หลังจากการรบครั้งใหญ่นี้ผู้คนมากมายครํ่าครวญถึงคนที่ถูกฆ่า 
ในการรบ (แอลมา 28:4-6) ทำไมผู้ครํ่าครวญบางคนจึงกลัวขณะที่บางคนกลับชื่นชม 
(ดู แอลมา 28:11-12) เราเรียนรู้อะไรจากการตอบสนองเหล่าน้ี (ดู แอลมา 28:13-14) 

3. แอมันและแอสมาชื่นชมความสำเร็จในงานของพระเจ้า 

อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เลือกจากแอลมา 26 และ 29 ชี้ให้เห็นว่าแอลมา 26 บันทึก 
ความรู้สึกของแอมันเกี่ยวกับความสำเร็จที่เขาและพี่น้องประสบในการนำพระกิตติคุณไปสู่ 
ชาวเลมัน แอลมา 29 บันทึกความรู้สึกของแอลมาเกี่ยวกับความสำเร็จของแอมันและพี่น้อง 
ของเขาและบอกถึงความปรารถนาของแอลมาที่ด้องการให้ทุกคนมีโอกาสได้ขนและยอมรับ 
พระกิตติคุณ 
• อะไรเป็น "พรอันยิ่งใหญ่" ที่พระเจ้าประทานให้แอมันและพี่น้องของเขา (ดู แอลมา 26: 

1-9) เราจะกลายเป็น "เครื่องมือในพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อนำมาซึ่งงานอันยิ่งใหญ่ 
[ของพระองค์] นี้" ได้อย่างไร (ด ูแอลมา 26:22) 

• แอมันตอบสนองอย่างไรเม่ือแอรันตำหนิเขาในการอวดอ้าง (ดู แอลมา 26:10-16, 35-37) 
เราจะ "อวดอ้างพระผู้เป็นเจ้า[ของเรา]" และ"ปลาบปลื้มในพระเจ้า"ได้อย่างไร พระเจ้า 
ประทานพรท่านด้วยพลังที่นอกเหนือพลังของท่านเพื่อช่วยให้ท่านสำเร็จในงานของ 
พระองค์โดยวิธีใดบ้าง 

• ผู้คนในเซราเฮ็มลาตอบสนองอย่างไรเมื่อแอรันและพี่น้องประกาศถึงงานเผยแผ่ของเขา 
ที่มีต่อชาวเลมันเป็นครั้งแรก (ด ู แอลมา 26:23-25) เราเรียนรู้อะไรจากสถานการณ์ 
นี้เกี่ยวกับการตัดสินการตอบสนองของบุคคลต่อพระกิตติคุณล่วงหน้าแทนที่จะให้ 
โอกาสเขาได้ยอมรับหรือปฏิเสธด้วยตัวเขาเอง เราจะเอาชนะแนวโน้มนี้ได้อย่างไร 

• เราเรียนรู้อะไรจากแอมันและพี่น้องของเขาเกี่ยวกับวิธที่เราควรปฏิบัติเมื่อมีความทุกข์ 



บทที่ 29 
ทรมาน (ดู แอลมา 26:27-30) ความอดทนและการวางใจในพระเจ้าช่วยให้ท่านประสบ 
ผลลัพธุที่ดีจากสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่างไร 

• ทำไมแอลมาจึงปรารถนาจะเป็นเทพ (ดู แอลมา 29:1) แอลมากล่าวว่าจะเกิดผลอะไรหาก 
"ทุกจิตวิญญาณ" กลับใจและมาสู่พระผู้เป็นเจ้า (ดู แอลมา 29:2 ดู แอลมา 28:14 ด้วย) 
ประสบการณ์ใดสอนท่านว่าการดำรงชีวิตในพระกิตติคุณนำความชุขมาสู่ชีวิตของเรา 

• ทำไมแอลมาจึงรู้สึกว่าเขาทำบาปในความปรารถนาจะเป็นเทพของเขา (คู แอลมา 29:3, 
6-7) เราจะพอใจในสิ่งที่พระเจ้าประทานให้เราขณะที่ยังคงพากเพียรเพื่อเติบโตและ 
ปรับปรุงตัวเราได้อย่างไร 

• แอลมากล่าวว่าพระผู้เป็นเจ้า "ประทานให้มนุษย์ตามความปรารถนาของเขา ไม่ว่ามัน 
จะเป็นไปเพื่อความตายหรือเพื่อชีวิต" (แอลมา 29:4) สิ่งนี้หมายความว่าอะไร (ดู 2 นีไฟ 
2:27) 

• แอลมายินดีในสิ่งที่พระเจ้าทรงทำเพื่อเขาและบรรพบุรุษของเขา (แอลมา 29:10-13) 
พระเจ้าทรงทำอะไรเพื่อท่านและครอบครัวที่เป็นเหตุให้ท่านยินดี (เชื้อเชิญให้สมาชิก 
ชั้นเรียน ไตร่ตรองคำถามนี้เงียบ ๆ หากไม,ต้องการแบ่งปีนความคิดกับช้ันเรียน) 

ทบทวนวิธีที่ชาวแอนไท-นีไฟ-ลีไฮแสดงว่าพวกเขาเปลี่ยนใจเลื่อมใสอย่างแท้จริง ให้เป็น 
พยานถึงความจริงที่สนทนาในบทเรียน เมื่อได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณ 

เนื้อหาต่อไปนี้ช่วยเสริมโครงร่างของบทเรียนที่ได้เสนอแนะไว้แล้ว ท่านอาจต้องการใช้ 
แนวคิดน้ีเป็นส่วนหน่ึงของบทเรียน 
งานสอนศาสนาก่อให้เกิดความรักและความลุ[ข 

แอมันเน้นถึงความรักและความชุขที่ร่วมแบ่งปีนระหว่างผู้สอนศาสนากับคนที่เขาสอน 
(แอลมา 26:1-4, 9, 11, 13, 30-31, 35) เชื้อเชิญให้สมาชิกชั้นเรียนบอกถึงความรักที่มีต่อผู้ที่ 
สอนพระกิตติคุณให้เขาหรือความชุขที่เขาประสบในการแบ่งปีนพระกิตติคุณให้ผู้อื่น 

สรุป 

แนวคิดเพิ่มเติม 
ประกอบการสอน 
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27 

การเตรียม 

แอลมา 30-31 

ชุดประสงค์ เพ่ือช่วยให'สมาชิกช้ันเรียนรูวิธีตระหนักและหักล้างคำสอนผิดและยังคงซ่ือสัตย์ต่อประจักษ์-
พยานของเขาในพระเยชูคริสต์ 

1. อ่าน ไตร,ตรอง และสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับพระคัมภีร์ต่อไปนี้ 
ก. แอลมา 30:1-18 คอริฮอร์ผู้ต่อต้านพระคริสต์ไต้ชักนำใจของคนเป็นอันมากในเซรา-

เฮ็มลาไปโดยการส่ังสอนว่า "จะไม่มีพระคริสต์" และว่า "อะไรก็ตามที่ตนทำไปย่อม 
ไม่เป็นความผิด" 

ข. แอลมา 30:19-60 คอริฮอร์พยายามสั ่งสอนในแผ่นดินเจอร์ซอนและกิเดียน 
ผู้คนปฏิเสธที่จะฟิงและพาเขามาอยู่ต่อหน้าผู้นำของเขา จากนั้นคอริฮอร์ถูกพาไป 
อยู่ต่อหน้าแอลมา ผู้แสดงประจักษ์พยานถึงการเสด็จมาของพระคริสต์และการดำรง 
อยู่ของพระผู้เป็นเจ้า คอริฮอร์ต้องการเครื่องหมายและถูกทำให้เป็นใบ้ 

ค. แอลมา 31 แอลมานำคณะเผยแผ่เพื ่อพาชาวโซรัมที่ละทิ้งความเชื่อกลับคืนมา 
ผู้ซึ่งรับเอาคำสอนผิดและรูปแบบที่จองหองของการนมัสการไว้ 

2. ให้สมาชิกชั้นเรียนคนหนึ่งเตรียมอ่านออกเสียงแอลมา 31:15-18 และให้อีกคนหนึ่ง 
เตรียมอ่านออกเสียงแอลมา 31:26-35 

ข้อเสนอแนะในการ 
ดำเนินบทเรียน 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

ใช้กิจกรรมต่อไปนี้หรือกิจกรรมของท่านเองเพื่อเริ่มบทเรียนตามความเหมาะสม 
ให้สมาชิกชั้นเรียนคิดถึงสถานที่ที่มีอยู่แต่พวกเขาไม,เคยไป 
• ทำไมท่านจึงเชื่อว่ามีสถานที่แห่งนีอยู่ 
อธิบายว่าบทเรียนน้ีสนทนาถึงชายคนหน่ึงท่ีกล่าวอ้างว่าเรารูไม,ไต้ถึงส่ิงท่ีเราไม,เห็น คอริฮอร์ 
โต้แย้งว่าคนที่ไม่เห็นพระผู้เป็นเจ้าจะรู้ไม่ไต้ถึงการดำรงอยู่ของพระองค ์ แต่เช่นเดียวกับ 
ที่เรามีเรื่องราวของคนอื่นที่ช่วยให้เรารู้เกี่ยวกับสถานที่ที่เราไม่เห็น เรามีประจักษ์พยานของ 
ศาสดาพระคัมภีร์และของประทานแห่งพระวิญญาณบริฤ[ทธท่ีช่วยให้เรารู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรง 
ดำรงอยู่และพระกิตติคุณของพระองค์เป็นความจริง 
ชี้ให้เห็นว่าคำสอนของคอริฮอร์เป็นเรื่องธรรมดาของโลกทุกวันนี การเข้าใจวิธีที่ผู้คนตอบ 
สนองต่อสิ่งหลอกลวงจะช่วยเราไต้เมื่อเราเผชิญปรัชญาและแนวคิดที่ผิดแบบเดียวกัน 

การสนทนาและการ 
'ประยุกต์ใช้พระคัมภีร์ 

เลือกข้อความพระคัมภีร ์ คำถาม และเนื้อหาบทเรียนอื่น ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของ 
สมาชิกชั้นเรียนไต้ดีที่ชุดร่วมกับการสวดอ้อนวอน สนทนาว่าจะประยุกต์ใช้ข้อพระคัมภีร์ 
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"ทุกส่ิงชีให้เห็นว่า 
มีพระผู้เป็นเจ้า" 



ที่เลือกกับชีวิตประจำวันอย่างไร กระตุ้นสมาชิกชั้นเรียนให้แบ่งปีนประสบการณ์ที่เหมาะสม 
ซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมในพระคัมภีร์ 
1. คอริฮอร์ได้ชักนำใจของคนเปีนอ้นมากในเซราแมลาไป 

สนทนาแอลมา 30:1-18 เชื้อเชิญสมาชิกชั้นเรียนอ่านออกเสียงข้อพระคัมภีร์ที่เลึอกไว้ 
อธิบายว่าหลังจากให้ผู ้คนของแอมันตงรกรากในแผ่นดินเจอร์ชอนและขับไล่ชาวเลมัน 
ที่ทำสงครามออกจากแผ่นดิน ชาวนีไฟมีชีวิตอยู่อย่างสันติตลอดปีที่ 16 ของการปกครอง 
ของผู้พิพากษาและในเวลาส่วนใหญ่ของปีที่ 17 
• เกิดอะไรข้ึนเม่ือใกล้ปลาขปีท่ี 17 ซึ่งรบกวนสันติของผู้คน (ดู แอลมา 30:6, 12) ผู้ต่อต้าน 

พระคริสต์คืออะไร (ดู Bible Dictionary, "Antichrist," 609, ซึ่งบอกว่าผู้ต่อต้านพระคริสต์ 
คือ "ใครหรืออะไรก็ตามที่ปลอมแปลงพระกิตติคุณที่แท้จริงหรือแผนแห่งความรอด 
และท่ีก่อต้ังข้ึนไม่ว่าจะโดยเปิดเผยหรืออย่างลับ ๆ ในการต่อต้านพระคริสต์) 

• คำสอนผิดบางประการที่คอริฮอร์แพร่ไปในบรรดาผู้คนของเซราเฮ็มลาคืออะไร (ให้สมา-
ชิกชั้นเรียนอ่านแอลมา 30:12-18 เพื่อหาคำตอบสำหรับคำถามนี ้ คำตอบบางอย่างมี 
ดังต้านล่างนี้) 

ก. จะ "ไม่มีพระคริสต์...ท่านรูไม่ได้ถึงสิ่งที่ท่านไม่เห็น ฉะนั้นท่านจึงรูไม่ได้ว่ามีพระ-
คริสต์" (แอลมา 30:12-15) หากท่านใช้กิจกรรมกระตุ้นความสนใจ ให้อ้างถึงสิ่งนั้น 
และสนทนาส้ัน ๆ ถึงบางสิ่งที่เรารู้ว่ามีอย่แต่เราอาจไม่เคยเห็น 

ข. "ไม่มีใครจะรู้ได้ถึงสิ่งที่จะมาถึง" (แอลมา 30:13) ชี้ให้เห็นว่ามันเป็นความขัดแย้ง 
ที่คอริฮอร์พูดว่าไม่มีใครรู้ได้ถึงสิ่งที่จะมาถึง แต่กลับประกาศว่าจะไม่มีพระคริสต์ 

ค. ความเช่ือในการชดใช้ "เป็นผลของจิตใจที่บ้าคลั่ง" (แอลมา 30:16) 
ง. "ทุกคน^งเรืองตามความฉลาดของตน และ...ทุกคนชนะตามกำลังของตน" (แอลมา 

30:17) 
จ. "อะไรก็ตามที่ตนทำไปย่อมไม่เป็นความผิด" (แอลมา 30:17) 
ฉ. "เมื่อคนตายไปนั่นคือที่^ดของมัน" (แอลมา 30:18) 

• คำสอนของคอริฮอร์มีผลกระทบต่อผู้คนที่ฟิงเขาอย่างไร (ดู แอลมา 30:18) ทำไม 
คำสอนเหล่านี้จึงนำผู้คนไปสู่บาป การเลือกในแต่ละวันของเราได้รับอิทธิพลจากความรู้ 
ของเราในพระเยซูคริสต์ การชดใช้ และชีวิตหลังความตายในวิธีใดบ้าง 

2. คอริฮอรํ่ลูกพาไปอยู่ด่อหน้าแอลมา ผู้เปีนพยานถึงการเสด็จมาของพระคริสต์ 
อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้จากแอลมา 30:19-60 อธิบายว่าหลังจากคอริฮอร์ 
แพร,คำสอนผิดในเซราเฮ็มลา เขาได้พยายามสั่งสอนสิ่งเดียวกันนี้ท่ามกลางผู้คนในเจอร์ซอน 
และกิเดียน แต่คนเหล่านี้ไม่เหมือนกับผู้คนในเซราเฮ็มลาซึ่งได้ให้ตัวอย่างที่ดีถึงวิธีที่เรา 
ควรตอบสนองเมื่อเราเผชิญกับคนอย่างคอริฮอร์ เขียนหัวข้อ การจัดการกับคอริฮอร์ในยุค-
ปีจ^บัน บนกระดาน เขียนรายแนวคิดที่ให้ไว้ในส่วนนี้ใต้หัวข้อนั้นขณะที่ท่านสนทนา 
• ผู้คนของแอมันทำอะไรเมื่อคอริฮอร์พยายามแพร,คำสอนผิด (ดู แอลมา 30:19-21) 

การกระทำเช่นน้ันแสดงให้เห็นว่าเขา "ฉลาดกว่า" ชาวนีไฟในเซราเฮ็มลาอย่างไร (ผู้คนใน 
เซราเฮ็มลาฟ้งคำสอนผิดของคอริฮอร์ ผู้คนของแอมันและผ้คนของกิเคียนไม่ฟิง) เราจะ 
ฉลาดและใช้วิจารณญาณในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันนี้ได้อย่างไร ( เขียน ทลาด 
ใต้หัวข้อบนกระดาน) 1 . , 0 



• คอริฮอร์ทำการกล่าวหาผิด ๆ อันใดต่อผู้นำในศาสนาจักร (ดู แอลมา 30:23-24, 27-28, 
31) ท่านคิดว่าทำไมเขาจึงทำสิ่งนี้ การเชื่อฟ้งผู้นำในศาสนาจักรช่วยให้เราเป็นอิสระ 
อย่างแท้จริงแทนที่จะนำเราไปสู่ความเป็นทาสดังที่คอริฮอร์กล่าวอ้างไต้อย่างไร 

• แอลมาตอบโต้คอริฮอร์ท่ีกล่าวหาผู้นำในศาสนาจักรอย่างไร (ดู แอลมา 30:32-35 เขียน 
รู้ความจริง บนกระคาน) การรูความจริงช่วยเราไต้อย่างไรเมื่อเราเผชิญกับคำสอนผิด 

• แอลมาตอบโต้คำกล่าวอ้างของคอริฮอร์ว่าไม่บีพระผู้เป็นเจ้าอย่างไร (ดู แอลมา 30:39 
เขียน แสดงประจักษ์พานส่วนyคคล บนกระดาน) เราไต้รับพรอย่างไรเมื่อเราแสดง 
ประจักษ์พยานถึงพระเยชุคริสต์ 

• แอลมาสามารถมองเห็นอะไรเก่ียวกับคอริฮอร์ (ดู แอลมา 30:42) เราจะแยกแยะระหว่าง 
คำสอนจริงและคำสอนผิดไต้อย่างไร (ดู โมโรไน 10:5 เขียน แสวงทาการนำทางของ 
พระวิญญาณบริฤ[ทธ ิบนกระดาน) 

• เมื่อคอริฮอร์ถามหาเครื่องหมายแห่งการดำรงอยู่ของพระผู้เป็นเจ้า แอลมาพูดถึงเครื่อง 
หมายใดเพ่ือเป็นหลักฐานว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์ (ดู แอลมา 30:44 แอลมาพูดถึง 
"ประจักษ์พยานเหล่านี้ทั้งหมดของพี่น้องของท่าน,, ของศาสดา พระคัมภีร ์ และ "ทุกสิ่ง" 
เขียน สอนความจริงจากศาสดาและพระคัมภีร์ บนกระดาน) หลักฐานเหล่านี้ช่วยเสริม-
สร้างศรัทธาของเราอย่างไร 

• แม้หลังจากประจักษ์พยานของแอลมา คอริฮอร์ยังคงเรียกร้องให้แสดงเครื่องหมายอีก 
(แอลมา 30:45) คอริฮอร์ไต้รับเครื่องหมายอะไร (ดู แอลมา 30:49-50) ทำไมจึงให้ 
เคร่ืองหมายน้ี (ด ูแอลมา 30:47) หลังจากคอริฮอร์รู้ว่าเขาถูกหลอก เขากล่าวว่าอะไรเป็น 
เหตุผลท่ีเขาทำตามมาร (ดู แอลมา 30:53) 

• ในที่?!ดเกิดอะไรขึ้นกับคอริฮอร ์ (ด ู แอลมา 30:54-56, 58-59) ท่านคิดว่าทำไม 
มอรมอนจึงรวมเรื่องราวของคอริฮอร์ไว้ในการย่อแผ่นจารึกของเขา เรื่องนี้สอนอะไร 
เราเก่ียวกับบ้ันปลายของคนท่ีบิดเบือนทางของพระเจ้า (ดู แอลมา 30:60) 

3. แอลมานำคณะเผยแผ่เพื่อพาชาวโซรัมที่ละทิ้งความเชื่อกลับคืนมา 
อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้จากแอลมา 31 
• ทำไมแอลมาจึงตัดสินใจเข้าสู่งานเผยแผ่ศาสนาเพื่อพาชาวโซรัมกลับคืนมา (ดูแอลมา 31: 

1-6 เขาสลดใจในการนมัสการรูปเคารพของชาวโซรัม นอกจากน้ีชาวนีไฟกังวลว่าชาวโซรัม 
จะเข้าร่วมกับชาวเลมัน) ทำไมแอลมาจึงเชื่อว่าเขาและพี่น้องของเขาควรสั่งสอนคำของ 
พระผู้เป็นเจ้า (ด ู แอลมา 31:5) ท่านไต้เห็นคำของพระผู้เป็นเจ้าทำให้เกิดการเปลี่ยน-
แปลงในชีวิตของผู้คนอย่างไร 

• ชาวโซรัมเป็นสมาชิกชองศาสนาจักร แต่ "ตกไปสู่ความผิดอย่างใหญ่หลวง" (แอลมา 31: 
8-9) ทำไมพวกเขาจึงตกไปสู่การละทิ้งความเชื่อ (คู แอลมา 31:9-11) เราทำอะไรได้บ้าง 
เพ่ือปกป้องการละท้ิงความเช่ือส่วนบุคคล 

• แอลมาและพี่น้องของเขาเรียนรูอะไรเกี่ยวกับรูปแบบการนมัสการของชาวโซรัม (ดู 
แอลมา 31:12-23 ท่านอาจต้องการชี้ให้เห็นว่านอกจากจะมีรูปแบบการนมัสการทื่ไม่ 
ถูกต้อง ชาวโซรัม "กลับไปบ้านของเขาไม่เคยพูดถึงพระผู้เป็นเจ้าของเขาอีกเลย 



บทที 3 J 
จนกว่าจะมาชุมนุมกันอีก") แอลมาและพี่น้องของเขาตอบสนองอย่างไรเมื่อเห็นการ 
นมัสการที่ผิดนี ้ (ดู แอลมา 31:19, 24) 

อธิบายว่าบทที่ 31 ประกอบด้วยคำสวดอ้อนวอนสองอย่าง อย่างหนึ่งโดยชาวโซรัมและ 
อีกอย่างหนึ่งโดยแอลมา ให้สมาชิกช้ันเรียนท่ีได้รับมอบหมายอ่านคำสวดอ้อนวอนเหล่าน้ี (ดู 
"การเตรียม" ข้อ 2) ขณะที่อ่านให้สมาชิกชั้นเรียนคิดถึงความแตกต่างระหว่างคำสวด-
อ้อนวอนสองอย่าง ประเด็นที่สำคัญบางประการของคำสวดอ้อนวอนแต่ละอย่างมีดังรายการ 
ด้านล่างนี้ 
คำสวดอ้อนวอนของชาวโชรัม 
พระผู้เป็นเจ้าเคยเป็น ทรงเป็น และจะเป็นวิญญาณตลอดกาล (แอลมา 31:15) 
"เราไม่เชื่อในประเพณีของพี่น้องของเรา" (แอลมา 31:16) 
"จะไม่มีพระคริสต์" (แอลมา 31:16) 
"เราจะรอด" แต่คนอ่ืนจะ "ถูกเลือก...ไปนรก" (แอลมา 31:17) 
คนอ่ืนถูกมัดโดย "ประเพณีอันโง่เขลา" (แอลมา 31:17) 
"เราเป็นพวกที่ถูกเลือกและที่บริสุทธิ" (แอลมา 31:18) 
คำสวดอ้อนวอนของแอลมา 
"โปรดประทานพลังให้ข้าพระองค์ เพ่ือข้าพระองค์จะทนกับความทุพพลภาพของข้าพระองค์" 
(แอลมา 31:30) 
"ทรงปลอบโยนจิตวิญญาณของข้าพระองค์ในพระคริสต์ด้วย" (แอลมา 31:31) 
"ประทานความสำเร็จให้ข้าพระองค์และเพื่อนผู้ร่วมงานของข้าพระองค์...ด้วยเถิด" (แอลมา 
31:32) 
"ทรงปลอบโยนจิตวิญญาณ [ของเพื่อนผู้ร่วมงานของข้าพระองค์] ในพระคริสต์" (แอลมา 
31:32) 
ช่วยพวกข้าพระองค์นำชาวโซรัม "มาสู่พระองค์" (แอลมา 31:34-35) 
"จิตวิญญาณ [ของชาวโซรัม] มีค่า" (แอลมา 31:35) 
"โปรดประทานพลังและ!เญญาให้พวกข้าพระองค์" (แอลมา 31:35) 
• คำสวดอ้อนวอนของแอลมาแตกต่างจากคำสวดอ้อนวอนของโซรัมอย่างไร (ท่านอาจ 

ต้องการเปรียบเทียบความจองหอง ความเห็นแก่ตัว และความไม่เชื่อของชาวโซรัมกับ 
ความถ่อมใจ ความรักผู้อ่ืน และศรัทธาของแอลมา) 

• ทัศนคติใดของชาวโซรัมเป็นสิ่งกีดขวางใหญ่หลวงที่ฤ[ดของการมีศรัทธาในพระคริสต์ 
(ดู แอลมา 31:24-29) ความจองหองมีผลกระทบต่อการนมัสการของเราอย่างไร (ดู แอลมา 
15:17; 34:38 ค.พ. 59:21) ทำไมความจองหองจึงเป็นอุปสรรคต่อความรอด 

• ใจของแอลมา "เศร้าสลด" เพราะความชั่วร้ายของชาวโซรัม เขาสวดอ้อนวอนอย่าง 
จริงจังว่าเขาและพี่น้องอาจนำชาวโซรัม "มาสู่...พระคริสต์อีก" (แอลมา 31:24, 34) 
เรามีความรับผิดชอบใดในทุกวันนี้ในการช่วยคนที่พลัดออกไปจากคำสอนของพระเย-
ซูคริสต์ (ดู 3 นีไฟ 18:32) คำสวดอ้อนวอนช่วยได้อย่างไรขณะที่เรารับใช้ในงานเผยแผ่ 
ศาสนาหเอขณะที่กระทำหน้าที่การเรียกต่าง ๆ ของเรา 
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• แอลมาและพี่น้องได้รับพรอย่างไร (ค ู แอลมา 31:38) พระเจ้าจะทรงช่วยอย่างไรหาก 
เราสวดอ้อนวอนในศรัทธาเพื่อสิ่งที่ถูกต้อง (เชอเชิญสมาชิกชนเรียนแบ่งปีนประสบ-
การณ์ที่พระเจ้าประทานพรให้เมื่อพวกเขาสวดอ้อนวอนในศรัทธา) 

ชี้ให้เห็นว่าปรัชญาของคอริฮอร์และของชาวโซรัมยังมีอยู่ในปิจอุบัน จากชั้นเรียนสู่สถาน 
ที่ทำงาน ในสื่อต่าง ๆ ในหนังสือ และบางครั้งที่บ้าน ยังคงมีผู้คนที่สอนคำสอนผิดของ 
คอริฮอร์เพื่อ "ขัดขวางการชื่นชม[ของเรา]" (แอลมา 30:22) ผู้คนมากมายในทุกวันนี้ก็เป็น 
เช่นเดียวกันกับชาวโซรัมต้วยท่ีวางใจใน "สิ่งไร้ประโยชน์ของโลก" (แอลมา 31:27) กระตุ้น 
ให้สมาชิกชั้นเรียนเสริมกำลังตนเองโดยการศึกษาพระคัมภีร์มอรมอนอย่างหมั่นเพียร สวด-
อ้อนวอนทุกวัน และเชื่อฟ้งบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าต่อไป 
ให้เป็นพยานถึงความจริงที่สนทนาในบทเรียน เมื่อไต้รับการทรงนำจากพระวิญญาณ 

สรุป 
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1. แอสมาสอนชาวโซรัมที ่ถ่อมตนให้ใช้ศรัทธาและให้ที ่ในใจของเขาสำหรับคำของ 
พระผู้Iปีนเจ้า 

อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้จากแอลมๅ 32:1-27 เตือนสมาชิกชั้นเรียนว่าแอลมา 
อมิวเล็ก และพี่น้องได้เข้าไปในธรรมศาลาแห่งหนึ่งของชาวโซรัม ที่นั่นเขาได้ยินชาวโซรัม 
ประกาศว่า "จะไม,มีพระคริสต์" (แอลมา 31:16-17) หลังจากได้ยินคำสอนที่ผิดนี้ แอลมา 
อมิวเล็ค และพี่น้องแยกย้ายกันไปสอนคำของพระผู้เป็นเจ้าและเ{เนพยานถึงพระคริสต์ 
(แอลมา 31:36-37; 32:1) 
• ขณะท่ีแอลมากำลังสอน ฝูงชนจำนวนมากมาหาท่าน ทำไมแอลมาจึงมีความชุขอันใหญ่ยิ่ง 

เมื่อชาวโซรัมเหล่านี้มาหาท่าน (คู แอลมา 32:6-8) เกิดอะไรขึ้นที่เตรียมคนเหล่านี้ 
เพื่อฟิงคำของพระผู้เป็นเจ้า (คู แอลมา 32:2-5) 

• ทำไมจึงเป็นพรที่ชาวโชรัมเหล่านี้ถูกบังคับให้ถ่อมใจ (ดู แอลมา 32:12-13) ทำไมการ 
ถ่อมโดยตัวเองจึงดีกว่าการถูกบังคับให้ถ่อมใจ (ดู แอลมา 32:22) คำของพระผู้เป็นเจ้า 
นำเราสู่ความถ่อมใจได้อย่างไร 

• แอลมาสอนอะไรชาวโซริมเก่ียวกับความหมายของการมีศรัทธา (ดูแอลมา 32:17-18,21) 
แอลมากล่าวว่าเราจำเป็นต้องทำอะไรเป็นสิ่งแรกเพื่อพัฒนาศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า (คู 
แอลมา 32:22) เราจะไต้รับคำของพระผู้เป็นเจ้าในวิธีใดบ้าง (คู แอลมๅ 17:2; 32:23; 
ค.พ. 1:38; 18:33-36) 

• แอลมากระตุ้นให้ผู้ฟิงทำอะไรเพื่อจะรู้ว่าคำพูดของเขาเป็นความจริง (ดู แอลมๅ 32:26-
27) การ "ต่ืนและปลุกความสามารถ[ของเรา]"หมายความว่าอะไร เราจะ "ทดลอง" คำของ 
พระผู้เป็นเจ้าไต้อย่างไร (คู ยอห0'น 7:17) ท่านมีประสบการณ์ใดเมื่อท่านไต้ทดลองพระคำ 

2. แอสมาสอนผู ้คนให้ปาเลี ้ยงคำของพระผู ้เปีนเจ้าไว้ในใจ 
อ่านและสนทนาแอลมา 32:28-43 

• ในการเปรียบเทียบคำของพระผู้เป็นเจ้ากับเมล็ดพืช แอลมๅแนะนำชาวโซรัม "ให้ที่เพื่อ 
จะปลูกเมล็ดพืช,' ในใจของพวกเขา (แอลมา 32:28) เราต้องทำอะไรเพ่ือ "ให้ที่" ในใจ 
ของเราสำหรับคำของพระผู้เป็นเจ้า 

• ตามบันทึกของแอลมา ผู้คนเริ่มประสบกับสิ่งใดเมื่อคำของพระเจ้าไต้รับการปลูกในใจ 
ของเขา (คู แอลมา 32:28-31, 33-35 ท่านอาจต้องการเขียนคำตอบของสมาชิกชั้นเรียน 
บนกระดาน) ท่านคิดว่าการรู้สึกถึงพระคำที่ "พองอยู่ในอกของ [เรา]"หมายความว่าอะไร 
พระคัมภีร์ทำให้จิตวิญญาณของเราขยาย ทำให้ความเข้าใจของเราสว่าง และทำให้จิตใจ 
ของเราขยายไต้อย่างไร (คู แอลมา 32:28) คำของพระผู้เป็นเจ้ามีรสสำหรับท่านในวิธี 
ใดบ้าง 

• เราต้องทำอะไรต่อไปเม่ือคำของพระผู้เป็นเจ้าเร่ิมเติบโตอยู่ในใจ (ดูแอลมา 32:37) เราจะ 
"บำรุงเลี้ยง[พระคำ]ด้วยความเอาใจใส่ให้มาก" ได้อย่างไร (คูแอลมา 32:41) ท่านคิดว่า 
การให้พระคำ "แตกราก" ในใจของเราและเติบโตหมายความว่าอะไร (แอลมา 32:37) 

• จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราละเลยพระคำและไม่บำรุงเลี้ยงหลังจากที่มันเริ่มเติบโตอยู่ในใจ (ดู 
แอลมา 32:38-40) เราทำอะไรท่ีจะเป็นเหลุให้ดินหรือใจของเราแห้งแล้ง 
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• เพื ่อจบคำเทศนาของเขา แอลมาเปรียบเทียบพระคำกับตนไม้ที่เติบโตจากเมล็ดพืช 
(แอลมา 32:27) เขาอ้างถึงต้นไม้อะไร (คู แอลมา 32:40-42) 
อ้างถึงภาพของต้นไม้แห่งชีวิตที่มาปรากฎที่ลีไฮและนีไฟเห็นโดยย่อ เตือนสมาชิก 
ชนเรียนว่าต้นไม้แห่งชีวิตเป็นสัญลักษณ์ของพระเยซูคริสต ์ (ด ู หน้า 14) ในคู่มือนี้) 
ชี้ให้เห็นว่าเหล็กเสันในภาพที่มาปรากฎนั้นและเมล็ดพืชในคำเทศนาของแอลมาแทนคำ 
ของพระผู้เป็นเจ้า ที่นำไปสู่พระผู้ช่วยให้รอดซึ่งแทนโดยต้นไม้แห่งชีวิต 
เอ็ลเดอร์เจฟฟ่รีย์อาร์. ฮอลแลนด์สอนโดยกล่าวถึงแอลมา 32 ว่า "ในคำเทศนาที่แจ้งชัดนี้ 
แอลมาไต้พาผู้อ่านโดยเร่ิมจากคำอธิบายท่ัวไปเร่ืองศรัทธาของเมล็ดพืชท่ีเปรียบเหมือนคำ 
ของพระผู้เป็นเจ้าไปสู่คำเทศนาที่บุ่งเน้นเรื่องศรัทธาในพระคริสต์เช่นเดียวกับเรื่องคำของ 
พระผู้เป็นเจ้า" (Christ and the New Covenant [1997], 169) 

• ผลของต้นไม้แห่งชีวิตคืออะไร (ชีวิตนิรันดร ด ู แอลมา 32:41; 33:23 ดู 1 นีไฟ 15:36; 
ค.พ. 14:7 ด้วย) 

3. แอสมาอ้างถึงประจักษ์พยานในพระเยชุคริสต์ของศาสดาและสั่งสอนผู้คนให้เพาะ 
คำของพระผู้เปีนเจ้าไว้ในใฉ 

อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้จากแอลมา 33 อธิบายว่าหลังจากไต้ยินคำเทศนา 
ของแอลมา ผู้คนปรารถนาจะรู้ว่า "ด้วยวิธีใดที่เขาจะเริ่มแสดงศรัทธาของเขา" (แอลมๅ 33:1) 
แอลมากล่าวตอบโดยการอ้างถึงคำสอนของศาสดาซีนัส ซีนัค และโมเสสเกี่ยวกับพระเย-
ซูคริสต์ 
• คำสอนใดของชีนัสที่แอลมาเล่าให้ชาวโซรัมฟิง (ท่านอาจต้องการให้สมาชิกชั้นเรียน 

ผลัดกันอ่านแอลมา 33:3-11) ชุดประสงค์ของแอลมาในการอ้างถึงคำสอนของซีนัส 
เกี่ยวกับการสวดอ้อนวอนคืออะไร (ดู แอลมา 33:11-14 เขาต้องการสอนให้ชาวโชรัม 
ใช้ศรัทธาในพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า สังเกตว่า "เป็นเพราะพระบุตรของพระองค์" 
ที่ทำให้พระบิดาบนสวรรค์ทรงได้ยินคำสวดอ้อนวอนของเราและหันการพิพากษาไป 
จากเรา) 

• แอลมาบอกชาวโซรัมว่าศาสดาซีนัคก็เป็นพยานถึงพระคริสต์ด้วย (แอลมา 33:15) 
ซีนัคสอนเรื่องอะไร (ด ู แอลมา 33:16) ทำไมเรื่องนี้จึงเป็นคำสอนที่สำคัญในการเล่า 
ให้ชาวโซรัมฟ้ง (ดู แอลมา 31:12, 16-17) 

• แอลมาพูดถึงงูทองเหลืองที่โมเสสทำและยกขึ้นในแดนทุรกันดาร (แอลมา 33:19 ดู 
กันดารวิถี 21:9 ด้วย) งูทองเหลืองเป็นแบบหรอสัญลักษณ์ของพระเยซูคริสต์อย่างไร (ดู 
แอลมา 33:19 ดู ยอห์น 3:14-16 เลามัน 8:13-15 ด้วย) เรื่องราวเกี่ยวกับงูทองเหลือง 
ของแอลมาสอนอะไรเกี่ยวกับการใช้ศรัทธาในพระเยซูคริสต ์ (ดู แอลมา 33:20-23 ดู 
แอลมา 37:46 ด้วย) 

4. อมิวเล็คเปีนพยานถึงการชดใช้ของพระเยซูคริสต ์ เขาสั่งให้ผู้คนสวดอ้อนวอนและใช้ 
ศรัทธาอันนำไปสู่การกลับใจ 

อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้จากแอลมา 34 อธิบายว่าหลังจากแอลมๅพูดจบ 
อมิวเล็คลุก1ข้ึนและเร่ิมสอนผู้คน 

145 



• แอลมาและอมิวเลีคสังเกตว่าผู้คนยังคงมีคำถามว่าพวกเขาควรเชื่อในพระคริสต์หรือไม่ 
(แอลมา 34:2-5) อมิวเลีคตอบคำถามนี้ว่าอย่างไร (ด ู แอลมา 34:6-8) เราจะได้รับ 
ประจักษ์พยานที่เข้มแข็งเช่นนั้นในพระคริสต์ได้อย่างไร พระคัมภีร ์ ศาสดา และพยาน 
อื่น ๆ ของพระคริสต์เสริมสร้างประจักษ์พยานของท่านในพระองค์อย่างไร 

• ทำไม "มนุษยชาติท้ังปวง...ต้องตาย" หากปราศจากการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ (คู แอลมา 
34:8-9 ดู แอลมา 22:14 ด้วย) ทำไมจึงมีเพียงพระเยซูองค์เดียวเท่านั้นที่ชคใช้บาปของโลก 
และช่วยเราให้รอดจากผลกระทบของการตกได้(ดู แอลมา 34:10-12) คำสอนของอมิวเล็ค 
ที่ว่าการชดใช้เป็น "การเสียสละที่...ไม่มีขอบเขตและนิรันดร์" หมายความว่าอะไร (ดู 
แอลมา 34:14-16) 
เอ็ลเดอร์บรูซ อาร์. แมคคองภีสอนว่า "มนุษย์ทำให้ตัวเองส์นคืนชีวิตไม่ได้ มนุษย์ช่วยให้ 
ตัวเองรอดไม่ได้ อำนาจของมนุษย์ช่วยให้คนอื่นรอดไม่ได ้ อำนาจของมนุษย์ชดใช้บาป 
ให้คนอ่ืนไม่ได้ งานแห่งการไถ่ตองไม่มีท่ีส้ินสุดและเป็นนิรันดร์ มันต้องทำโดยผู้ที่ไม่มี 
ที่สิ้นสุด พระผู้เป็นเจ้าจึงต้องชดใช้เพื่อบาปของโลกด้วยพระองค์เอง" (A New Witness 
for the Articles of Faith [1985], 111-12) 

• ท่านคิดว่าคำแนะนำของอมิวเล็คในแอลมา 34:17-29 ช่วยชาวโซรัมผู้ที่เชื่อว่าพวกเขา 
นมัสการได้เฉพาะที่ธรรมศาลาและเพียงสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเท่านั้นได้อย่างไร เราเรียนรู 
อะไรจากคำแนะนำนี้ 

• อมิวเล็คสั่งให้ผู้คนทำอะไรหลังจากพวกเขาได้รับพยานมากมายของพระผู้ช่วยไห้รอด 
(ดู แอลมา 34:30-31 ดู ข้อ 15-17 ด้วย ซึ่งมีวลีว่า "ศรัทธาจนถึงกลับใจ" ปรากฎถึงสี่ครั้ง) 
ทำไมศรัทธาในพระคริสต์จึงเป็นส่วนที่สำคัญยิ่งของการกลับไจ 

• อมิวเลีคเตือนเร่ืองการยืดหรือการผัดวันแห่งการกลับใจ (แอลมา 34:31-36) ทำไมบางครั้ง 
ผู้คนจึงผัดการกลับใจ คำแนะนำในแอลมา 34:32 มีผลกระทบต่อวิถีการดำรงชีวิตของ 
เราในแต่ละวันอย่างไร 

ชี้ให้เห็นว่าจุดประสงmjองการปลูกไม้ผลก็เพื่อจะได้รับส่วนผลชองบับ เ ม ื ่ 0 เ ร า "ให้ที่เพื่อ 
จะปลูก[พระคำ]" ในใจของเรา เราจะ"บุ่งคอยผลจากต้น" (แอลมา 32:28,41) อ่านคำบรรยาย 
ของแอลมาถึงผลนี้ในแอลมา 32:41-42 เตือนให้รูว่าผลคือชีวิตนิรันดร์และโดยทางการ 
ชดใช้ของพระเยซูคริสต์เท่านั้นที่เราจะรับส่วนชองผลนี้ได้ (แอลมา 34:14-16) 
ให้เป็นพยานถึงความจริงที่สนทนาในบทเรียน เมื่อได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณ 

เนื้อหาต่อไปนี้ช่วยเสริมโครงร่างของบทเรียนที่ได้เสนอแบะไว้แล้ว ท่านอาจต้องใช้แนวคิด 
เหล่านี้หนึ่งหรือสองอย่างเพื่อเป็นส่วนหนึ่งชองบทเรียบ 
1. "ข้าพเจ้าปรารถนาว่าทำนจะจดจำเรื ่องพล่านี ้ , , 

เม่ือสรุปบทเรียน เช้ือเชิญสมาชิกช้ันเรียนอ่านออกเสียงคำพูดปิดท้ายของอมิวเล็คแก่ชาวโซรับ 
ในแอลมา 34:37-41 

สรุป 

แนวคิดเพิ่มเติม 
ประกอบการสอน 
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2. เสริมกำลงสมาชิกใหม่ของศาสนาจ้กร 

• "ชาวโซรัมส่วนมากที่เป็นที่นิยม" ขับผู้คนที่เชื่อคำพูดของแอลมาและพี่น้องของเขา 
ออกไป (แอลมา 35:1-6) ผู้คนของแอมันต้อนร้บผู้คนเหล่านี้อย่างไร (ด ูแอลมา 35:7-9) 
ตัวอย่างนี้สอนอะไรเกี่ยวกับการเสริมกำลังผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่ 
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29 "จงหัเงคำของพ่อ" 
แอลมา 36-39 

เพื่อสอนสมาชิกชั้นเรียนถึงคำแนะนำของแอลมาที่ให้คงความซื่อสัตย์ในพระกิตติคุณและ 
เพ่ือช่วยให้บิดามารดาเข้าใจวิธีสอนและแนะนำลูก ๆ ทั้งที่ชอบธรรมและไม่ชอบธรรม 

1. อ่าน ไตร,ตรอง และสวดอ้อนวอนเก่ียวกับพระคัมภีร์ต่อไปน้ี 
ก. แอลมา 36-37 แอลมาเล่าเร่ืองการเปล่ียนใจเล่ือมใสของเขาและแสดงประจักษ์พยาน 

ให้สิลามันบุตรชายฟ้ง เขาส่ังฮีลามันให้เก็บรักษาบันทึกศักดิสทธิ 
ข. แอลมา 38 แอลมาชมเชยซิบลันบุตรชายสำหรับความซื่อสัตย์และกระตุ้นให้เขา 

ดำเนินต่อไปในความชอบธรรมและอดทนจนถึงที่สุด 
ค. แอลมา 39 แอลมาตักเตือนโคริแอนทอนบุตรชายในการกระทำที่ผิดศีลธรรมและ 

แนะนำโคริแอนทอนเกี่ยวกับผลที่ตามมาของบาปนั้น 
2. หากมีภาพแผ่นจารึกทองคำ ให้เตรียมมาใช้ประกอบบทเรียน (รูปภาพเกี่ยวกับพระกิต-

ติคุณ 325) 

ใช้กิจกรรมต่อไปนี้หรือกิจกรรมของท่านเองเพื่อเริ่มบทเรียนตามความเหมาะสม 
ถามสมาชิกชั้นเรียนว่า 
• อะไรเป็นคำแนะนำหรือคำปรึกษาท่ีคีท่ีสุดท่ีบิดามารดาเคยให้แก่ท่าน ทำไมคำแนะนำ 

หรือคำปรึกษาน้ีจึงมีค่ามาก 
ให้เวลาสมาชิกชั้นเรียนคิด และจากน้ันเช้ือเชิญให้พวกเขาแบ่งปีนคำตอบ 
อธิบายว่าบทต่าง ๆ ที่จะสนทนาในบทเรียนนี้เป็นคำพคของแอลมาที่ให้คำแนะนำแก่เลามัน 
ซิบลัน และโคริแอนทอนบุตรชาย คำแนะนำเหล่านี้ประยุกต์ใช้กับเราไค้เช่นกัน 

เลือกข้อความพระคัมภีร ์ คำถาม และเนื้อหาบทเรียนอื่น ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของ 
สมาชิกชั้นเรียนได้ดีที่สุดร่วมกับการสวดอ้อนวอน สนทนาว่าจะประยุกต์ใช้ข้อพระคัมภีร์ 
ที่เสือกกับชีวิตประจำวันอย่างไร กระตุ้นสมาชิกชั้นเรียนให้แบ่ง!]นประสบการณ์ที่เหมาะสม 
ซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมในพระคัมภีร์ 
1. แอสมาแบ่งปันประจักษ์พยานของเขาแสะมอบบันทึกแก่เลามันบุตรชาย 
สนทนาแอลมา 36-37 เช้ือเชิญสมาชิกช้ันเรียนอ่านออกเสียงข้อพระคัมภีร์ท่ีเสือกไว้ 
• แอลมา 36 ประกอบต้วยประจักษ์พยานของแอลมาที่แสดงต่อเลามันบุตรชาย (ดู ข้อ 3-5 

ข้อเสนอแนะในการ 
ดำเนินบทเรียน 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

การสนทนาและการ 
ประยุกต์ใช้พระคัมภีร์ 

จุดประสงค์ 

การเตรียม 



และ 26-28 เป็นพิเศษ) ทำไมจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับลูก ๆ ที่จะฟิงบิดามารดาแสดง 
ประจักษ์พยาน ประจักษ์พยานของบิดามารดามีอิทธิพลต่อชีวิตของท่านในทางใดบ้าง 

• เมื ่อแอลมาแสดงประจักษ์พยานให้เลามันฟ้งเกี ่ยวกับการเปลี่ยนใจเลื ่อมใสของเขา 
(แอลมา 36:6-24 คู แอลมา 38:7-9 ในประเด็นที่แอลมาเล่าให้ซิบลันบุตรชายฟ้งถึงการ 
เปลี่ยนใจเลื่อมใสของเขา และดูบทเรียนที่ 20 ซึ่งกล่าวถึงการเปลี่ยนใจเลื่อมใสของ 
แอลมาในรายละเอียดที่มากกว่า ด้วย) ท่านคิดว่าทำไมแอลมาจึงแบ่งปีนเรื่องราวการ 
เปลี่ยนใจเลื่อมใสของเขาให้บุตรชายฟิง ท่านได้รับประโยชน์อย่างไรจากการฟ้งวิธีที่ 
คนอ่ืนมาเป็นผู้เปล่ียนใจเล่ือมใส 

• แอลมากระตุ้นให้ฮีลามันทำตามตัวอย่างของเขาหลายครั้ง (ท่านอาจด้องการทบทวน 
วลีบางข้อในรายการด้านล่างกับสมาชิกชั้นเรียนซึ่งแสดงถึงคำสั่งของแอลมาต่อเลามัน) 
ทำไมจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับบิดามารดาในการเป็นตัวอย่างที่ชอบธรรมแก่ลูกๆ 
ก. "พ่ออยากให้ลูกทำดังท่ีพ่อทำมาแล้ว" (แอลมา 36:2) 
ข. "พ่อจึงวิงวอนลูกให้ฟ้งคำของพ่อและเรียนรู้จากพ่อ" (แอลมา 36:3) 
ค. "ลูกควรเก็บเรื่องความเป็นเชลยของเขาไว้ในความทรงจำด้วยดังที่พ่อทำมา" (แอลมา 

36:29) 
ง. "ลูกควรรู้ดังที่พ่อได้รู้" (แอลมา 36:30) 

• หากท่านใช้ภาพแผ่นจารึกทองคำ ให้แสดงตอนน้ี แอลมาเน้นกับเลามันถึงความสำคัญ 
ของการเก็บรักษาบันทึกอย่างไร (ดูแอลมา 37:1-2, 6-12) การเก็บรักษาบันทึกเป็น "เรื่อง 
เล็กและง่าย ๆ" อันจะทำให้เกิด "เร่ืองใหญ่" ในวิธีใดบ้าง (แอลมๅ 37:6-7) พระคัมภีร์ 
จะทำให้เกิด "เรื่องใหญ่" อะไรสำหรับเราหากเราศึกษามันอย่างพากเพียร (ดู แอลมา 37: 
8 - 1 0 ) 

• แอลมาบอกเลามันให้สอนอะไรแก่ผู้คน (ดู แอลมา 37:32-34) บิดามารดา ครู และผู้ใหญ่ 
คนอื่นๆจะช่วยคนหนุ่มสาวในทุกวันนี้ให้ "เรียนรูปีญณูาในวัยเยาว์[ของพวกเขา]" ได้ 
อย่างไร 

• ให้สมาชิกช้ันเรียนอ่านออกเสียงแอลมา 37:36-37 ชีวิตของท่านได้รับผลกระทบอย่างไร 
เม่ือท่านพยายามทำตามคำแนะนำน้ี เราจะเอาใจใส่คำแนะนำน้ีให้มากข้ึนได้อย่างไร 

• แอลมาทำการเปรียบเทียบอะไรระหว่างคำของพระผู้เป็นเจ้ากับเลียโฮนา (ดู แอลมา 37: 
38-45) เราด้องทำอะไรเพื่อคำของพระผู้เป็นเจ้าจะเป็นเลียโฮนาสำหรับเราแต่ละคน 

• แอลมาแนะนำเลามัน "อย่าได้เกียจคร้านเพราะความง่ายของทาง" (แอลมๅ 37:46 ดู 
กันดารวิถี 21:5-9; 1 นีไพ่ 17:41 ด้วย) หนทางสู่ชีวิตนิรันดร์เป็นเร่ืองง่ายในความหมายใด 
ทำไมความง่ายของทางจึงเป็นสิ่งที่ทำให้บางคนสะดุด จะให้ตัวเราบุ่งอยู่ท่ีศรัทธาแห่งความ 
รอดและเรียบง่ายในพระคริสต์ได้อย่างไร จะ "มองหาพระผู้เป็นเจ้าและมีชีวิต" ได้อย่างไร 
(แอลมา 37:47) 

2. แอลมาชมเชยและกระตุ้นซิบลันบุตรชาย 

อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เสือกไว้จากแอลมา 38 ชี้ให้เห็นว่าแอลมาได้แสดงประจักษ์-
พยานแก่ซิบลันบุตรชายด้วยและเล่าให้ซิบลันฟิงถึงการเปลี่ยนใจเลื่อมใสของเขา (แอลมๅ 
38:6-9) 



• คุณสมบัติใดของซิบลันที่นำความสุขใหญ่ยิ่งมาสู่บิดา (ดู แอลมา 38:2-4) ทำไมจึงเป็น 
สิ่งสำคัญสำหรับบิดามารดาที่จะตระหนักถึงและชมเชยลูก ๆ ในคุณสมบัติที่ดีและการ 
ดำเนินชีวิตที่ชอบธรรม 

• ให้สมาชิกชั้นเรียนอ่านออกเสียงแอลมา 38:5 การวางใจในพระผู้เป็นเจ้าช่วยท่านใน 
ช่วงเวลาแห่งความเดือดร้อนหรือความทุกข์ทรมานได้อย่างไร 

• แม้ว่าซิบลันจะซ่ือสัตย์ แอลมาก็ได้จบคำพูดของท่านท่ีให้บุตรชายด้วยคำตักเตือน (แอลมา 
38:10-15) ทำไมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่แม้กระทั่งคนชอบธรรมก็ยังต้องได้รับคำแนะนำและ 
คำเตือน เราเรียนรู้ที่จะรับคำแนะนำและคำตักเตือนเช่นนั้นในความถ่อมตนได้อย่างไร 

• แอลมาแนะนำซิบลันให้ดำเนินต่อไปในการสอนคำของพระผู้เป็นเจ้า ในการ "พากเพียร 
และรู้จักยับย้ัง" ในการใช้"ความกล้าแต่มิใช่อวดเก่ง"(แอลมา 38:10,12) เราจะทำตาม 
คำแนะนำนี้ขณะที่เราแบ่ง!]นความเชื่อของเราแก่ผู้อื่นได้อย่างไร 

• แอลมาเตือนซิบลันไม่ให้อวดอ้าง!]ญญาหรือกำลังของตนเอง (แอลมา 38:11) ความ 
จองหองใน!]ญญาหรือกำลังของตัวเราเองนำไปสู่บาปที่ยิ่งใหญ่กว่าอย่างไร เราจะเอา 
ชนะความจองหองเช่นน้ันได้อย่างไร (ดู แอลมา 38:13-14 เรา "ยอมรับความไร้คุณค่า 
[ของเรา] ต่อพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ตลอดเวลา" ได้) 

• แอลมาแนะนำซิบลันให ้ "หักห้ามความลุ่มหลงทั้งหมด [ของเขา]" (แอลมา 38:12) 
การหักห้าม (bridle) ความลุ่มหลงหมายความว่าอะไร (ท่านอาจต้องการชี้ให้เห็นว่า 
จุดประสงค์ของบังเหียนม้า [bridle] คือเพื่อควบคุมหรือบังคับม้า) ทำไมเราต้องควบคุม 
ความลุ่มหลงเพื่อที่จะ "เต็มไปด้วยความรัก" 

3. แอสมาตักเตือนโคริแอนทอนบุตรชายให้กลับใจ 

อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เสือกไว้จากแอลมา 39 ชี้ให้เห็นว่าคำแนะนำที่แอลมาให้กับ 
โคริแอนทอนบุตรชายค่อนข้างจะแตกต่างจากคำแนะนำที่ให้บุตรสองคนมาแล้ว ฮีลามัน 
และซิบลันดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรม แต่โคริแอนทอนได้ล่วงละเมิดบาปร้ายแรง 
• โคริแอนทอนล่วงละเมิดบาปใด (ดู แอลมา 39:2-3) ทำไมการผิดศีลธรรมทางเพศจึงเป็น 

บาปที่น่าเศร้าโศก 

เอ็ลเดอร์บอยดี' เค. แพเกอร์สอนว่า 

"มีบางสิ่งในร่างกายของเรา และส่ิงน้ีศักดิสทธ นั่นคืออำนาจแห่งการสร้างซึ่งเปรียบดัง 
ความสว่างท่ีมีอำนาจในการจุดความสว่างอ่ืน ของประทานนี้ต้องถูกใช้ภายใต้พันธะอัน-
ศักดิสิทธิของการแต่งงานเท่านั้น โดยการใช้อำนาจแห่งการสร้างนี้ ร่างกายมตะจะก่อขน 
วิญญาณจะเข้าสู่ร่างนั้น และดวงวิญญาณใหม่จะถือกำเนิดข้ึนสู่ชีวิตน้ี 
อำนาจนี้ด ีมันสามารถสร้างและคาชุนชีวิตครอบครัว และในชีวิตครอบครัวเราจะพบนั้าพุ 
แห่งความสุข... 
อำนาจแห่งการสร้าง หรือเราอาจกล่าวว่าการให้กำเนิด ไม่ได้เป็นเพียงส่วนหน่ึงของแผนท่ี 
เกิดข้ึนโดยบังเอิญ มันเป็นส่วนที่จำเป็นอย่างยิ่งของแผน หากปราศจากมันแผนจะดำเนิน 
ต่อไปไม่ไต ้ การใช้มันอย่างผิด ๆ อาจทำให้แผนน้ันยู่งเหยิง 



บทที่ 29 
ความสุขส่วนใหญ่ที ่มาสู่ท่านในชีวิตนี้ขึ ้นอยู ่กับว่าท่านใช้อำนาจแห่งการสร้างอัน-
ศักดิสิทธินี้อย่างไร...หาก [ชาตาน] เย้ายวนท่านให้ใช้อำนาจนี้ก่อนถึงเวลาอันควร ใช้มัน 
เร็วเกินไป หรือใช้มันอย่างผิด ๆ ไม่ว่าในวิธีใดก็ตาม ท่านอาจเสียโอกาสแห่งความก้าว-
หนานิรันดรของท่านไป... 
จงปก!เองและพิทักษ์ของประทานของท่านไว้ ความสุขที่แท้จริงของท่านอยู่ในนี้อันตราย 
ชีวิตครอบครัวนิรันดร...จะสำเร็จได้ก็เพราะพระบิดาบนสวรรค์ของเรๅประทานของ 
ประทานท่ีเสือกสรรอย่างคีท่ีสุดน้ีแก่ท่านทุกคน ซึ่งคืออำนาจแห่งการสร้าง มันเป็นคุญแจ 
ที่แน่นอนสู่ความสุข,, (in Conference Report, Apr. 1972, 136-39; or Ensign, July 1972, 
111-13) 

• ทำไมแอลมาจึงรู้สึกว่าเป็นสิ่งจํๅเปีนที่จะพูดถึงบาปของโคริแอนทอนกับเขา (ดู แอลมา 
39:7-8, 12-13) บิดามารดาเรียนรู้อะไรจากแอลมาเกี่ยวกับวิธีให้คำแนะนำลูก ๆ 
ที่ทำความผิดหรือล่วงละเมิดบาป (คำตอบอาจรวมถึงรายการด้านล่างเหล่านี้) 
ก. แอลมาเตือนโคริแอนทอนถึงสิ่งที่นำไปสู่บาปของเขา (แอลมๅ 39:2-4) 
ข. เขาอธิบายถึงผลที่ตามมาจากบาปของโคริแอนทอน (แอลมๅ 39:7-9, 11) 
ค. เขาสอนโคริแอนทอนถึงวิธีกลับใจและหลีกเลี่ยงบาปในอนาคต (แอลมๅ 39:9-14) 
ง. เขาสอนโคริแอนทอนเกี่ยวกับความรักและการให้อภัยของพระผู้เป็นเจ้า (แอลมา 

39:15-19) 
• การกระทำหรือทัศนคติใดของโคริแอนทอนที่นำไปสู่บาปของเขา (ค ู แอลมา 39:2-3) 

เราจะทำอะไรได้เพื ่อเสริมกำลังตัวเราในการด้านการเข้ายวนให้ทำผิดศีลธรรมของ 
ชาตาน (ดู แอลมา 39:4, 13; ค.พ. 121:45) 

• ความผิดบาปของโคริแอนทอนมีอิทธิพลต่อผู ้อื ่นอย่างไร (ด ู แอลมา 39:11, 13) 
ท่านคิดว่าทำไมการกระทำของโคริแอนทอนจึงมีอิทธิพลต่อชาวโซรัมมากกว่าคำพูด 
ของแอลมา ทำไมจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสมาชิกศาสนาจักรที่จะเป็นตัวอย่างที่ดี 
ท่านได้รับพรอย่างไรจากผู้คนที่เป็นตัวอย่างที่ด ี (เชื้อเชิญสมาชิกชั้นเรียนให้พิจารณา 
เงียบๆว่าการกระทำของเขาอาจมีอิทธิพลต่อความคิดของผู้อื่นที่มีต่อศาสนาจักรอย่างไร) 

• แอลมาให้คำแนะนำอะไรแก่โคริแอนทอนเกี ่ยวกับการกลับใจจากบาปของเขาและ 
หลีกเลี่ยงบาปเช่นนั้นในอนาคต (ดู แอลมา 39:9-14 เขียนคำตอบของสมาชิกชั้นเรียน 
บนกระดาน คำตอบบางอย่างมีดังรายการด้านล่างนี ้ พร้อมด้วยคำถามเพื่อการสนทนา 
ที่กระตุ้นการมีส่วนร่วม) 

ก. "ไม่หลงอยู่กับความใคร่ในสิ่งที่เห็น" (แอลมา 39:9) สิ่งต่าง ๆ ที่เราเลือกมองดูหรือ 
ให้ความสนใจมีอิทธิพลอย่างไรต่อการตัดสินใจของเราที่จะคงความสะอาดทาง 
ศีลธรรม 

ข. "ให้ถือเป็นหน้าที่ที่จะปรึกษากับพี่ๆของลูก" (แอลมา 39:10) การปรึกษากับสมาชิก 
ครอบครัวหรือเพื่อนที่ชอบธรรมช่วยเสริมกำลังด้านทานการล่อลวงได้อย่างไร 

ค. "อย่ายอมให้ตนถูกชักนำไปโดยส่ิงไร้ประโยชน์หรือโง่" (แอลมา 39:11) สิ่งไร้ประโยชน์ 
หรือโง่บางอย่างที่ซาตานพยายามชักนำเราไปคืออะไร 

ง. "หันไปหาพระเจ้าด้วยสุดความนึกคิด ความสามารถ และกำลังของลูก" (แอลมา 39:13) 
เราจะหันไปหาพระเจ้าเพื่อความช่วยเหลือเมื่อเราเผชิญการล่อลวงได้อย่างไร 
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จ. "ยอมรับความผิดของลูกและความผิดนั้นซึ่งลูกทำไป" (แอลมา 39:13) การยอมรับ 
ว่าเราทำผิดเปีนส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งของการกลับใจอย่างไร 

ฉ. "อย่าหาของมีค่าหรือสิ่งไร้ประโยชน์ของโลกนี้" (แอลมา 39:14) การแสวงหาของ 
มีค่าหรือ "สิ่งไร้ประโยชน์ของโลกนี้" ล่อลวงเราให้ทำบาปได้อย่างไร 

• แอลมาสอนอะไรโคริแอนทอนเกี่ยวกับพระคริสต์ (ดู แอลมา 39:15-19 เขียนคำตอบ 
ของสมาชิกชั ้นเ1 ยนบนกระดาน) ความเข้าใจสิ่งเหล่านี้จะช่วยเมื่อเราถูกล่อลวงให้ 
ทำบาปได้อย่างไร 

สรุป 

แนวคิดเพิ่มเติม 
ประกอฺบการสอน 

ชี้ให้เห็นว่าแอลมาสอนโคริแอนทอนถึงวิธีในการกลับใจและกลับไปสู่ความซื่อสัตย์ และ 
ให้คำแนะนำแก่ฮีลามันและซิบลันถึงวิธีคงความซื่อสัตย์ไว้ กระตุ้นสมาชิกชั้นเรียนให้ประ-
ยุกต์คำแนะนำของแอลมาในชีวิตของเขา กระตุ้นสมาชิกชั้นเรียนผู้เป็นบิดามารคาให้ทำตาม 
ตัวอย่างของแอลมาในการสอนและแนะนำลูก ๆ 
ให้เป็นพยานถึงความจริงที่สนทนาในบทเรียน เมื่อได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณ 

เนื้อหาต่อไปนี้ช่วยเสริมโครงร่างของบทเรียนที่ได้เสนอแนะไว้แล้ว ท่านอาจด้องการใช้ 
แนวคิดเหล่านี้หนึ่งหรือสองอย่างเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของบทเรียน 
1. ให้คำแนะนำแก ,ลูก ๆ ทีละคน 

ให้สมาชิกชั้นเรียนอ่านออกเสียงแอลมา 35:16 
• เราเรียนรูอะไรจากขอนี้เกี่ยวกับการสอนลูก ๆ ที่มีบุคลิกลักษณะ การท้าทาย และความ 

ด้องการที่แตกต่างกัน (ชี้ให้เห็นว่าแอลมาพูดกับลูกแต่ละคน "แยกกัน" ไม่ได้พูดกับลูก 
พร้อมกันหรือให้ข่าวสารเดียวกันกับลูกแต่ละคน เขาพูดกับลูกทีละคนและบอกถึงสิ่ง 
ที่ลูกจำเป็นต้องรู้เป็นพิเศษ) สิ่งนี้เป็นประโยชน์ในการสอนลูกบ่อย ๆ ทีละคนอย่างไร 

2. ความรับผิดชอบของบิดามารดาต่อลูก ๆ 
• บิดามารคามีความรับผิดชอบใดในการเลี้ยงดูลูก ๆ (ดู โมไซยา 4:14-15; ค.พ. 68:25-28) 

เชื้อเชิญให้สมาชิกชั้นเรียนบอกชื่อบิดามารดาที่ชอบธรรมในพระคัมภีร์ผู้ที่มีลูกเป็นคนชอบ-
ธรรมและไม่ชอบธรรม คำตอบอาจรวมถึงบุคคลต่อไปนี้ 
แอดัมและอีฟ (เอบัลและเคน) 
ไอแซคและเรฌคาห์ (ยาโคบและเอซาว) 
ลีไฮและซาไรยา (นีไฟ แซม เจคอบ โจเซฟ เลมันและเลมิวเอล) 
แอลมาผู้บุตร (เลามัน ซิบลัน และโคริแอนทอน) 

ชี้ให้เห็นว่าแม้บิดามารดาที่ชอบธรรมก็ยังต้องเผชิญการท้าทายในการสอนลูก ๆ ที่ไม่ชอบ-
ธรรม เน้นว่าบิดามารดามีภาระหนาที่ในการสอนพระกิตติคุณแก่ลูก ๆ และกระตุ้นให้เขา 
ดำเนินชีวิตตามหลักธรรมพระกิตติคุณ แต่ต้องเคารพในอำเภอใจของลูก ๆ ด้วย บิดามารดา 
จะไม่บังคับลูก ๆ ให้ดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรม 
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บทที 3 J 
3. "ความผิดใหญ่หลวงเช่นนั้น" (แอลมา 39:7) 
ท่านอาจต้องการเน้นถึงคำสอนของแอลมาเกี่ยวกับกฎพรหมจรรย ์ ต้องแน่ใจว่าสมาชิก 
ชั้นเรียนเข้าใจว่ากฎพรหมจรรย์คืออะไร ทำไมมันจึงสำคัญ และจะมั่นคงในการรักษากฎ 
นั้นได้อย่างไร ในการสอนเยาวชนให้รักษากฎพรหมจรรย์ ท่านอาจตองการใช้จุลสาร เพื่อ 
ความเข้มแข็งของเยาวชน (34285 425) ปรึกษากับอธิการเพื่อขอจุลสารนี้แจกให้สมาชิก 
ชั้นเรียนที่ยังไม่มี 
คำกล่าวของประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ต่อไปนีจะเป็นประโยชน์ 
" ท่านดำรงชีวิตอยู่ในโลกแห่งการล่อลวงที่มีอันตรายยิ่ง เรื่องลามกอนาจารด้วยคำหยาบคาย 
สกปรก แพร่ระบาดไปทั่วโลกเหมือนกระแสนั้าที ่น่าสยดสยอง มันเป็นพิษเป็นภัย 
ไม่ต้องดูหรืออ่านมัน หากทำเช่นน้ัน มันจะทำลายท่าน...จงอยู่ห่างจากมัน ปิดกั้นมันเหมือน 
ที่ท่านป้องกันตนจากโรคระบาดที่ร้ายแรงเพราะมันเป็นอันตรายต่อชีวิต จงบริฤ[ทธิ,ใน 
ความคิดและการกระทำ พระผ้เป็นเจ้าทรงเพาะการกระตุ้นอันศักดิสทธแห่งสวรรค์ในตัว 
ท่านโดยมีจุดประสงค ์ ซึ่งสิ่งนั้นอาจถูกทำให้เสื่อมทรามไปสู่ความชั่วร้ายและจุดจบแห่ง 
ความหายนะได้อย่างง่ายคาย เม่ือท่านยังเป็นหนุ่มอย่าไปยู่งกับการนัดเท่ียวในรูปแบบของคู่รัก 
เมื่อท่านย่างเข้าสู่วัยที่ควรคิดถึงการแต่งงาน เมื่อนั้นแหละเป็นเวลาที่ควรมีการนัดเที่ยว 
ในรูปแบบของคู่รัก แต่ท่านผู้เป็นเด็กหนุ่มผู้กำลังเรียนอยู่ในระดับมัธยม ท่านไม่จำเป็น ต้อง 
กระทำสิ่งเหล่านี้และท่านผู้เป็นเด็กสาวก็เช่นกัน" (ดู เลียโฮนา, มกราคม 1998, "ความคิด 
บางประการเกี่ยวกับพระวิหาร การรักษาผู้เปลี่ยนใจให้คงอยู่และการรับใช้งาน เผยแผ่," 
กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์, ย่อหน้า 33, หน้า 64) 
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ใช้กิจกรรมต่อไปนี้หรือกิจกรรมของท่านเองเพื่อเริ่มบทเรียนตามความเหมาะสม 
วาดแผนผังต่อไปนี้บนกระดาน 

30 

ข้อเสนอแนะในการ 
ดำเนินบทเรียน 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 
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"แผนแห่งความสข 
อันใหญ่ยิ่ง" 

แอลนา 40-42 

เพ่ือช่วยให้สมาชิกช้ันเรียนได้รับความเข้าใจมากข้ึนเก่ียวกับชีวิตหลังความตายและพระกรุณา 
ธิคุณที่มีให้เขาโดยทางการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ 

1. อ่าน ไตร่ตรอง และสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับพระคัมภีร์ต่อไปนี้ 
ก. แอลมา 40:1-23 แอลมาสอนโคริแอนทอนเกี่ยวกับความตายและการส์นคืนชีวิต 
ข. แอลมา 40:24-26; 41 แอลมาสอนโคริแอนทอนว่าหลังจากเราส์นคืนชีวิต คนชอบ-

ธรรมจะถูกนำกลับคืนสู่ความสุขและคนช่ัวจะถูกนำกลับคืนสู่ความทุกข์ยาก 
ค. แอลมา 42 แอลมาสอนโคริแอนทอนเกี่ยวกับความยุติธรรมและความเมตตาในแผน 

แห่งความสุขอันใหญ่ย่ิง 
2. การอ่านเพ่ิมเติม: คำสอนและพันธสัญญา 138 
3. เตรียมอ่านหรือเล่าเรื่องอุปมาเกี่ยวกับ "พระผู้เป็นกลาง"โดยเอ็ณดอร์บอยด์เค. แพคเกอร์ 

ซึ่งอยู่ในหนังสือหลักธรรมพระกิตติคุณ (31 110 425) บทท่ี 12 หน้า 84-87 

จุดประสงค์ 

การเตรยม 



อธิบายว่าสมาชิกในศาสนาจักรวาดแผนผังเดียวกันนี้บ่อยครั้งเพื่อสอนถึงแผนแห่งความรอด 
อย่างไรกีดี หากการอธิบายแผนเพียงแค,นี้แล้วคิดว่าครบบริบุรณ์ เราก็ล้มเหลวที่จะกล่าวถึง 
พระเยซูคริสต ์ ผู้มีบทบาทเป็นศูนย์รวมของแผน เรายังล้มเหลวที่จะกล่าวถึงคำลอนที่เป็น 
ศูนย์กลางของแผน เช่น การตก การชดใช้ และอำเภอใจ ด้วย 
อ่านคำกล่าว1ของเอ็ลเดอร์นีล เอ. แม็กซ์เวลล์ต่อไปนี้ 
"พระเจ้าทรงบรรยายถึงแผนแห่งการไถ่ของพระองค์ว่าเป็นแผนแห่งความชุข...ระหว่างการ 
สนทนาต่าง ๆ ของเรา เราอ้างถึงการออกแบบที่ยิ่งใหญ่นี้เป็นเรื่องธรรมคา ๆ เสียส่วนใหญ่ 
แมฺถึงขนาดวาดโครงร่างอย่างคร่าว ๆ บนกระดานและกระดาษราวกับว่ามันเป็นแผนร่าง 
เพื่อเพิ่มเติมให้กับบ้านหลังหนึ่ง ๆ อย่างไรก็ดีเมื่อเราใช้เวลาในการไตร่ตรองแผนนั้นอย่าง 
แท้จริง มันจะน่าปีติยินดีอย่างยิ่งและมีพลังเหนือทุกสิ่ง" ("Thanks Be to God," Ensign, July 
1982, 51) 
อธิบายว่าวันนี้ท่านจะสนทนาถึงคำแนะนำบางอย่างของแอลมๅที่ให้โคริแอนทอนบุตรชาย 
ในการสอนโคริแอนทอน แอลมาอ้างถึงแผนของพระบิดาบนสวรรค์ว่าเป็น "แผนการนำ 
กลับคืน" (แอลมา 41:2) "แผนแห่งความรอดอันยิ่งใหญ่" (แอลมา 42:5) "แผนแห่งความฤ[ข 
อันใหญ่ยิ่ง" (แอลมา 42:8) "แผนการไถ่" (แอลมา 42:11) และ "แผนแห่งความเมตตา 
อันยิ่งใหญ่" (แอลมา 42:31) ขณะที่แอลมาสอนถึงแผนนั้น ได้เน้นว่าการตก การชดใช้ของ 
พระเยซูคริสต ์ และอำเภอใจของแต่ละบุคคลเป็นศูนย์กลางของแผนนั้น 

เลือกข้อความพระคัมภีร ์ คำถาม และเนือหาบทเรียนอื่น ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของ 
สมาชิกชั้นเรียนได้ดีที่สุคร่วมกับการสวดอ้อนวอน สนทนาว่าจะประยุกต์ใช้ข้อพระคัมภีร์ 
ที่เลือกกับชีวิตประจำวันอย่างไร กระตุ้นสมาชิกชั้นเรียนให้แบ่งปันประสบการณ์ที่เหมาะ-
สมซ่ึงสอดคล้องกับหลักธรรมในพระคัมภีร์ 
1. แอลมาสอนโคริแอนทอนเกี ่ยวกับความตายและการส์นสืนรวิด 
อธิบายว่าบทที่ 40-42 ของหนังสือแอลมายังเป็นคำแนะนำที่แอลมาให้โคริแอนทอนบุตรชาย 
ผู้ออกนอกทาง แอลมาเห็นว่าความประพฤติผิดของโคริแอนทอนส่วนหนึ่งเกิดจากการขาด 
ประจักษ์พยานและความเข้าใจผิดในคำสอนพระกิตติคุณพื้นฐานบางประการ แอลมาช่วยให้ 
โคริแอนทอนเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราหลังจากความตาย 
สนทนา แอลมา 40:1-23 เชื้อเชิญสมาชิกชั้นเรียนอ่านออกเสียงข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้ 
• แอลมาตัดสินใจอย่างไรว่าควรพูดเรื่องใดกับโคริแอนทอน (ดู แอลมๅ 40:1 ดู 41:1; 42:1 

ด้วย) ท่านคิดว่าแอลมาสามารถ "เห็น"ความกังวลของโคริแอนทอนได้อย่างไร เราจะเห็น 
ความต้องการของคนที่เราสอนได้ดีขึ้นอย่างไร 

• เกิดอะไรขึ้นกับวิญญาณของเราในช่วงระหว่างการตายและการสํนคืนชีวิต (ดู แอลมา 
40:11-13 วิญญาณของเราอาจไปอยู่ในรมดีหรือคุกแห่งวิญญาณ อธิบายว่า "ความมืด 
ภายนอก" ในข้อ 13 หมายถึงสถานที่ที่เรามักเรียกว่าคุกแห่งวิญญาณ) แอลมาบรรยาย 
ถึงรมดีและคุกแห่งวิญญาณว่าอย่างไร (ให้สมาชิกชั้นเรียนอ่านแอลมา 40:11-15, 21 
เพื่อหาคำตอบสำหรับคำถามนี ้ ท่านอาจต้องการสรุปคำตอบของสมาชิกชั้นเรียนใน 
แผนผังเหมือนตัวอย่างในหน้าต่อไป บนกระดาน) 
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การสนทนาและการ 
ประยุกต์ใช้พระคัมภีร์ 



อธิบายว่าในปี 1918 ประธานโจเซฟ เอฟ. สมิธได้รับการเปิดเผยที่ช่วยให้เราเข้าใจมาก 
ขึ้นเกี่ยวกับสภาพของวิญญาณของเราในๆทงระหว่างการตายและการvlนคืนชีวิต (ค.พ. 138) 
ในการเปิดเผยนี้ประธานสมิธเห็นการปฎิบัติศาสนกิจของพระผู้ช่วยให้รอดในรมดีและการ 
สอนพระกิตติคุณให้ผู้คนในคุกแห่งวิญญาณ ประธานสมิธเรียนรู้ว่าวิญญาณที่อยู่ในคุก 
แห่งวิญญาณจะได้รับการสอนพระกิตติคุณและพวกเขาจะมีโอกาสกลับใจก่อนการพิพากษา 
ครั้งสุดท้าย (ค.พ. 138:29-34,57-59) 
• แอลมากล่าวว่าในเวลาที่กำหนด เราจะส์นคืนชีวิต (แอลมา 40:21) การฟ้นคืนชีวิต 

หมายความว่าอะไร (ด ู แอลมา 40:21, 23 วิญญาณและร่างกายจะมารวมกันอีก 
และร่างกายจะถูกนำกลับคืนสู่ "โครงร่าง...อันบริบูรณ์" ของมัน) ใครจะฟ้นคืนชีวิต (ดู 
แอลมา 40:5 ดู 11:42-44 ด้วย) 

• แอลมากล่าวถึงหลายส่ิงท่ีท่าน ไม่ รู้เกี่ยวกับความตายและการส์นคืนชีวิต (แอลมา 40: 
2-5, 8, 19-21) เราเรียนรู้อะไรจากข้อเท็จจริงว่าแอลมาเป็นพยานถึงคำสอนเกี่ยวกับการ 
ส์นคืนชีวิตแม้ท่านจะไม่รู้รายละเอียดของเรื่องนั้นทั้งหมด (ช่วยให้สมาชิกชั้นเรียนเห็นว่า 
มันไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าใจรายละเอียดของคำสอนหรือเหชุการณ์ทั้งหมดก่อนจะได้รับ 
ประจักษ์พยานของความจริงน้ัน) 

2. แอลมาสอนว่าหลังฉากเราสินคืนชีวิต คนชอบธรรมชะถูกนำกลับคืนสู่ความลุ[ขและ 
คนชั่วจะลูกนำกลับคืนสู่ความทุกข์ยาก 

อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้จากแอลมา 40:24-26; 41 
• แอลมาอ้างถึงการส์นคืนชีวิตว่าเป็นการนำกลับคืนเพราะวิญญาณและร่างกายจะรวมกัน 

อีกและร่างกายจะถูกนำกลับคืนสู่ "โครงร่าง...อันบริบูรณ์',ของมัน (แอลมา40:23;41:2) 
การนำกลับคืนอะไรนอกเหนือจากนี้ที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราสํนคืนชีวิตและ "ถูกพิพากษา 
ตามงาน[ของเรา],, (ดูแอลมา 41:3-6 คนชอบธรรมจะถูกนำกลับคืนสู่ความสุข และคนช่ัว 
จะถูกนำกลับคืนสู่ความทุกข์ยาก) การนำกลับคืนสู่ความดีหรือความชั่วร้ายหมายความ 
ว่าอะไร 
เอ็ณดอร์บรูซ อาร์. แมคคองกีกล่าวว่า "การส์นคืนชีวิตเป็นการนำกลับคืน ทั้งการนำ 
กลับคืนของร่างกายและวิญญาณ และการนำกลับคืนส่แต่ละร่างของจิตใจและการเรียนรู้ 
ทางวิญญาณและทัศนคติเคียวกันกับที ่เขามีในชีวิตนี(Mormon Doctrine, 2nd ed. 
[1966], 641) 
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รมดี คุกแห่งวิญญาณ 
สภาพแห่งความสุข สภาพแห่งความทุกข์ยาก 

สภาพแห่งการพักผ่อน สภาพแห่งความมืด มีการร้องไห้การรำ-

และสันติ พัน และการขบเขี้ยวเคี้ยวฟ้น 

ไม่มีความกังวลและความ- การรอคอยที่น่าพรั่นพรึงและน่ากลัว 
สลดใจ แห่งพระพิโรธของพระผู้เป็นเจ้า 



บทที 3 J 
• เราเป็น "ผู้พิพากษาของ [ตัวเรา] เอง" ในความหมายใด (ด ู แอลมา 41:7-8 เราเลือกว่า 

จะทำดีหรือชั่ว และดังนั้นจึงเลือกว่าเราจะถูกนำกลับคืนสู่อะไรหลังจากความตาย) 
• แอลมาอธิบายว่าโคริแอนทอนจะไม่ถูกนำกลับคืนจากบาปไปสู่ความสุขเพราะ "ความชั่ว 

ร้ายไม่เคยเป็นความสุขเลย" (แอลมา 41:10) ทำไมความชั่วร้ายจึงนำมาซึ่งความสุขไม่ได้ 
(ดู แอลมา 41:10-13; ฮีลามัน 13:38) ท่านจะตอบสนองอย่างไรต่อข้อโต้แย้งที่บอกว่า 
บางคนลูเหมือนจะพบความสุขในกิจกรรมท่ีผิดพระบัญญัติ 

ประธานเอสรา แทฟท์ เบนสันกล่าวว่า " ขณะที ่ [ผู้คน]อาจได้รับความพึงพอใจชั่วคราว 
บางอย่างจากบาป แต่ผลสุดท้ายก็คือการไม่มีความสุข...บาปไม,ก่อให้เกิดการปรองดองกับ 
พระผู้เป็นเจ้าและทำให้วิญญาณหดหู่" (in Conference Report, Oct. 1974, 91; or Ensign, 
Nov. 1974, 65-66) 

• แอลมากล่าวว่าโคริแอนทอนจำเป็นต้องทำอะไรเพื่อจะมีการนำกลับคืนที่ดีมาสู่เขา (ดู 
แอลมา 41:14-15) ประสบการณ์ใดได้แสดงให้ท่านเห็นความจริงของคำกล่าวว่า 
"เพราะสิ่งซึ่งลูกได้ส่งออกไปจะกลับมาสู่ลูกอีก" 

3. แอสมาสอนโคริแอนทอน*กี่ยวกับความยุติธรรมและความเมตตา 
อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้จากแอลมา 42 อธิบายว่าโคริแอนทอนยุ่งยากใจ 
ในคำสอนของบิดา เขาไม่เข้าใจว่าทำไมจึง "ส่งผู้ทำบาปไปยังสภาพแห่งความทุกข์ยาก" 
(แอลมา 42:1) เพ่ือตอบข้อสงสัยน้ี แอลมาจึงสอนเกี่ยวกับความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า 
ท่านสอนด้วยว่าพระเยชุคริสต์ทรงชดใช้บาปของโลก "เพื่อนำมาซึ่งแผนความเมตตาเพื่อ 
ให้พอแก่ข้อเรียกร้องความยุติธรรม" (แอลมา 42:15) 
เพื่อช่วยให้สมาชิกชั้นเรียนเข้าใจคำสอนของแอลมาเกี่ยวกับความยุติธรรม ให้เขาอ่านออก-
เสียงแอลมา 42:6-7, 10, 18 ขณะท่ีอ่าน ช่วยให้เขาเข้าใจความจริงตามรายการด้านล่างนี้ 
ก. เนื่องจากการตกของแอดัมและอีฟ เราจึงอยู่ในสภาพการตก เราเป็นมตะซึ่งขึนอยู่กับ 

ความตายและความเป็นผู้ไม่ดีพร้อมในสภาพการตกน้ีเราอยู่ในท่ีประทับของพระผู้เป็นเจ้า 
ผู้ทรงเป็นอมตะและทรงดีพร้อมไม่ได้ ความยุติธรรมเรียกร้องให้เราถูกตัดออกจาก 
ที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าทั้งทางโลกและทางวิญญาณ 

ข. เมื่อเราทำบาป เราแยกตัวเองออกจากพระผู้เป็นเจ้ามากขึ้นเพราะ "ไม่มีสิ่งที่ไม่สะอาด 
อยู่กับพระผู้เป็นเจ้า" (1 นีไฟ 10:21) ความยุติธรรมเรียกร้องให้เราถูกลงโทษจากบาป 
ของเรา 

• จะเกิดอะไรขึ้นกับเราถ้าเราขึ้นอยู่กับความยุติธรรมเท่านั้น (ดู แอลมา 42:14) ข้อกำหนด 
ใดจะสนองข้อเรียกร้องแห่งความยุติธรรมเพื่อให้เรากลับไปอยู่ในที่ประทับของพระ-
บิดาบนสวรรค์ได ้ (ดู แอลมา 42:15) 

หากท่านอ่านหรือเล่าเรื่องอุปมาด้วยตัวเอง ให้ทำตอนนี ้ ชีให้เห็นว่าลูกหนีแทนพวกเรา 
แต่ละคน เจ้าหน้ีแทนความยุติธรรม และเพื่อนของลูกหนี้แทนพระผู้ช่วยให้รอด 
• การชดใช้ของพระเยชุคริสต์"พอแก่ข้อเรียกร้องความยุติธรรม" อย่างไร (ดูโมไซยา 15: 

7-9 พระองค์ทรงสละพระองค์เองเพื่อความตายและรับเอาบาปของมนุษยชาติทงปวง 
มาไว้กับพระองค์) 
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• แอฺลมาเป็นพยานว่า "ความเมตตามาเพราะการชดใช้" (แอลมา 42:23) เราต้องทำอะไร 
เพื่อจะได้รับความบ!บุรณ์แห่งพระเมตตาของพระผู้เป็นเจ้า (ดู แอลมๆ 42:13, 23, 27, 
29-30 ด ูแอลมา 41:14; ค.พ. 19:15-18 ด้วย) 

ชี้ให้เห็นว่าหลังจากได้รับคำแนะนำจากบิดา โค!แอนทอนกลับใจและกลับไปรับใช้ 
เป็นผู้สอนศาสนา (แอลมา 43:1; 49:30) เน้นว่าเมื่อเราทำตามพระบัญญัติของพระผู้เป็น 
เจ้าและกลับใจจากบาป เราจะรับส่วนพระเมตตาที่มีให้เราโดยทางการชดใช้ของmะผูช่วย 
ให้รอด 
ให้เป็นพยานถึงความจริงที่สนทนาในบทเรียน เมื่อได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณ 

สรุป 



1. อ่าน ไตร่ตรอง และสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับพระคัมภีร์ต่อไปนี้ 
ก. แอลมา 43-44 โดยการนำของเซราเฮ็มนา ชาวเลมันมาทำศึกกับชาวนีไฟและพยายาม 

นำพวกเขาไปสู่การเป็นทาส ชาวนีไฟโดยการนำของโมโรไนต่อสัเพื่อปกฟ้องครอบ-
ดรัวและเสรีภาพของเขา ชาวนีไฟมีชัยเพราะ "ไค้รับกำลังใจโดยอุดมการณ์ที่ดีกว่า" 
และเพราะเขาใช้ศรัทธาในพระเยจุ[คริสต์ 

ข. แอลมา 45:20-24; 46 อแมลิไคยาปรารถนาจะเป็นกษัตริย์และก่อให้เกิดความขัดแย้ง 
ท่ามกลางชาวนีไฟ กัปตันโมโรไนยก "ฟ้ายแห่งเสรีภาพ" เพื่อดลใจผู้คน และได้ทำ 
พันธสัญญาที่จะทำตามพระผู้เป็นเจ้า อแมลิไคยาและผู้ติตตามจำนวนหนึ่งไปเข้า 
ร่วมกับชาวเลมัน 

ค. แอลมา 47-48 โดยความทรยศ อแมลิไคยาจึงเป็นกษัตริย์ของชาวเลมัน เขายูยง 
ชาวเลมันให้ต่อธุ[กับชาวนีไฟ กัปตันโมโรไนเตรียมชาวนีไฟให้ปกป้องตนเองด้วย 
ความชอบธรรม 

ง. แอลมา 49-52 สงครามระหว่างชาวนีไฟกับชาวเลมันดำเนินต่อไป คนนิยมกษัตริย์ 
ปรารถนาจะให้มีกษัตริย์ปกครองเหนือชาวนีไฟแต่พ่ายแพ้ ทีแอนคัมฆ่าอแมลิไคยา 
ผู้ที่แอโมรอนน้องชายของเขาสืบทอดตำแหน่งกษัตริย์ของชาวเลมัน 

2. หากมีภาพกัปตันโมโรไนยกป้ายแห่งเสรีภาพ ให้เตรียมมาใช้ประกอบบทเรียน (62051 
425 รูปภาพเกี่ยวกับกระกิตติคุณ 312) 

ใช้กิจกรรมต่อไปนี้หรือกิจกรรมของท่านเองเพื่อเริ่มบทเรียนตามความเหมาะสม 
ถามสมาชิกช้ันเรียนว่า 
• ท่านคิดว่าทำไมมอรมอนจึงรวมข้อมูลมากมายเกี่ยวกับสงครามไว้ในพระคัมภีร์มอรมอน 

เพื่อเป็นการเสริมคำตอบของสมาชิกชั้นเรียน ท่านอาจต้องการเสนอแนะคำตอบต่อไปนี้ 
1. มอรมอนรู้ว่าจะมีการอ่านและศึกษาพระคัมภีร์มอรมอนในช่วงเวลาที่สงครามจะเป็น 

เรื่องที่เกิดขึ้นทั่วไปบนโลก งานเขียนเหล่านี้จะสอนว่าเราจะยังคงเป็นเยี่ยงพระคริสต์ 
ในช่วงเวลาแห่งความขัดแย้งได้อย่างไร 
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"ม่ันคงอยู่ในศรัทธา 
ของพระคริสต์" 
แอลมา 43-52 

เพื่อช่วยให้สมาชิกชั้นเรียนเห็นว่าทัศนคติและการกระทำของชาวนีไฟในช่วงเวลาสงคราม 
เป็นวิธีการในการจัดการกับความขัคแย้งบนโลกและการทำศึกกับซาตานได้อย่างไร 

การเตรยม 

ข้อเสนอแนะในการ 
ดำเนินบทเรยน 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

ชุดประสงค์ 



2. มอรมอนบันทึกประวัติศาสตร^องชาวนีไฟก่อนการมาปรากฎองค์ของพระผู้ช่วย-
ให้รอดในรายละเอียดอย่างมาก เราอ่านประสบการณ์ของชาวนีไฟและเตรียมตัว 
ให้พร้อมสำหรับเหตุการณ์ที่คล้ายกันไค้ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นในวันเวลาของเราก่อน 
การเสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระคริสต์ 

อธิบายว่าบทเรียนนี้จะสนทนาว่าการทำศึกระหว่างชาวนีไฟกับศัตรูสอนอะไรเราเกี่ยวกับวิธี 
รับมือกับความขัดแย้งทางโลกและวิธีปก!!องตัวเราและครอบครัวในการทำศึกกับซาตาน 

เลือกข้อความพระคัมภีร ์ คำถาม และเนื้อหาบทเรียนอื่น ๆ ที่ตอบสนองความต้องการ 
ของสมาชิกชั้นเรียนไต้ดีที่สุดร่วมกับการสวดอ้อนวอน ช่วยให้สมาชิกชั้นเรียนเข้าใจว่าจะ 
ประยูกต์ข้อพระคัมภีร์เหล่านี้กับชีวิตประจำวันในช่วงเวลาแห่งสันติเช่นเดียวกับช่วงเวลา 
แห่งสงครามได้อย่างไร กระตุ้นสมาชิกชั้นเรียนให้แบ่ง!]นประสบการณ์ที่เหมาะสมซึ่งสอด-
คล้องกับหลักธรรมในพระคัมภีร์ 
1. ชาวนีไฟต่อสู้เพื่อปกป้องครอบคร้วและเสรีภาพของพวกเขา 

สนทนาแอลมา 43-44 เชื้อเชิญสมาชิกชั้นเรียนอ่านออกเสียงข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้ 
• ทำไมชาวนีไฟจึงต่อลูฑบชาวเลมัน (ดู แอลมา 43:3-4, 9-11, 45-47; 48:14) ภายใต้ 

สภาพการณ์ใดท่ีพระเจ้าทรงยินยอมให้ผู้คนเข้าสู่สงคราม 
ประธานชาร์ลส ดับเบิลยู. เพ็นโรส ผู้เป็นสมาชิกในฝ่ายประธานสูงสุดกล่าวว่า "มันไม, 

ถูกต้องสำหรับเราที่จะมีส่วนร่วมในการสังหารชีวิตผู้คนเพื่อการล้างแค้นหรือการตอบโต้ 
แต่เมื่อพระเจ้าทรงบัญชาหรือดลใจผู้รับใช้ของพระองค์ที่จะแนะนำให้บุตรและธิดาของ 
อิสราเอล ยื่นความช่วยเหลือของพวกเขาในศึกสงครามเพื่อความชอบธรรมนั่นจะแตก-
ต่างไป... เราต้องลุกขนในความสามารถของเรา และในกำลังของเราและออกไปเพื่อชัย-
ชนะ ไม่ใช่เพราะต้องการเอาชีวิต ไม่ใช่เพราะต้องการทำลายมนุษย์ร่วมโลกแต่เพื่อ 
ป้องกันตนเองและเพราะเราต้องการรักษาและสืบทอดหลักธรรมอันศักดิสิทธิแห่งเสรีภาพ 
ที่ได้รับการเปิดเผยจากเบื้องบนสู่ลูกหลานของเรา" (in Conference Report, Oct. 1917, 21) 

เอ็ลเดอร์เดวิด โอ. แมคเคย์กล่าวว่า "มีอยู่...สองสถานการณ์ที่ถูกต้องสำหรับค?สต-
ศาสนิกชนชายผู้ซื่อสัตย์ที่จะเข้าสู่—จำไว้ให้ด ี ข้าพเจ้าพูดว่า เข้าสู่แต่ไม่ใช่ก่อให้เกิด— 
สงคราม (1) การที่ผู้อื่นพยายามครอบครองหรือตัดสิทธิอาเภอใจของเขา และ (2) 
ความจงรักภักดีต่อประเทศของตน หรืออาจจะมีข้อสาม [กล่าวคือ] เพื่อปกป้องประเทศ 
ที่อ่อนแอซึ่งกำลังถูกบดขยี้อย่างไม่ยูติธรรมจากประเทศที่แข็งแกร่งและโหดร้าย" (in 
Conference Report, Apr. 1942, 72) 

• เม่ือโมโรไนเผชิญหน้ากับเซราเฮ็มนา เขาให้เหตุผลที่ชาวนีไฟมีความสำเร็จในการทำศึก 
ไว้อย่างไร (ดู แอลมา 44:3-4) ชาวนีไฟแสดงถึงศรัทธาของพวกเขาในพระคริสต์อย่างไร 
(ดู แอลมา 43:23, 49-50) 

• เราจะทำอะไรในครอบครัวและชุมชนของเราเพื่อช่วยรักษาอิสรภาพที่ชาวนีไฟทะนุบำ-
รุง,ไว้ 

• สนทนาหลักธรรมต่อไปนี้ที่ชี้นำทัศนคติและการกระทำของชาวนีไฟที่ชอบธรรมในช่วง 
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เวลาแห่งสงคราม การเข้าใจและการประยุกต์ใช้หลักธรรมเหล่าน้ีในใ]จชุบันจะช่วยทำให้ 
โลกเกิดสันติมากย่ิงข้ึนไค้อย่างไร เราจะประยุกต์ใช้หลักธรรมเหล่านี้เพื่อจัดการกับความ 
ขัดแย้งในชีวิตส่วนตัวของเราได้อย่างไร 

ก. ต่อสู้เพียงเพื่อเหตุผลที่ชอบธรรมเท่านั้น เช่นการปกป้องตนเอง (แอลมา 43:8-10, 29-
30, 45-47; 48:14 ท่านอาจต้องการชี้ให้เห็นบันทึกครั้งแรกที่แสดงว่าชาวนีไฟเป็น 
ผู้เริ่มทำศึกซึ่งอยู่ในมอรมอน 4:1-4) 

ข. ไม,มีความเกลียดชังศัตรูของท่าน แสวงหาเพ่ือผลประโยชน์ท่ีคีท่ีชุดของเขาเช่นเดียวกับ 
ของท่าน (แอลมา 43:53-54; 44:1-2, 6) 

ค. ดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรมและวางใจในพระผู้เป็นเจ้า (แอลมา 44:3-4; 48:15, 19-20) 
ง. ทำตามผู้นำที่ชาญฉลาดและชอบธรรม (แอลมา 43:16-19; 48:11-13, 17-19 ลู ค.พ. 

98:10 ด้วย) 
2. กัปดันโมโรไนยก "ป้ายแห่งเสรภาพ" เพื่อ!ร้าใจผู้คน 
อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้จากแอลมา 45:20-24; 46 อธิบายว่าหลังจากทำ 
สืกกับชาวเลมัน เลามันและพี่น้องของเขาเดินทางไปทั่วแผ่นดินเพื่อสั่งสอนและสถาปนา 
องค์กรของศาสนาจักรขึ้นอีกครั้ง (แอลมา 45:20-22) อย่างไรก็ด ี ชาวนีไฟบางคนเริ่มเติบโต 
ในความจองหองและกบฎต่อศาสนาจักร อแมลิไคยาเป็นผู้นำของพวกที่แตกแยกเหล่านี้ 
เขาต้องการเป็นกษัตริย์ปกครองชาวนีไฟ (แอลมา 45:23-24; 46:1-4) 
• อแมลิไคยาชักชวนผู้อ่ืนให้ติดตามเขาได้อย่างไร (ดู แอลมา 46:1-7, 10) อะไรเป็นแรง 

ผลักดันของผู้คนที่สนับสนุนเขา (ด ู แอลมา 46:4-5) เราเรียนรู้อะไรจากเรื่องราวของ 
อแมลิไคยาและผู้ติดตามเขา (ดู แอลมา 46:8-9) 

• หากท่านใช้ภาพกัปตันโมโรไนยกป้ายแห่งเสรีภาพ ให้แสดงตอนนี้ ทำไมโมโรไนจึง 
ทำป้ายแห่งเสรีภาพนี ้(คู แอลมา 46:11-13,18-20) ผู้คนตอบสนองป้ายแห่งเสรีภาพอย่างไร 
(ดู แอลมา 46:21-22) การทำและการรักษาพันธสัญญามีผลกระทบต่อชีวิตของเราอย่างไร 

3. อแมลิไคยามาเปีนกษัตริย์ของชาวเลมันและยุยงให้พวกเขาทำศึก 
อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้จากแอลมา 47-48 
• อแมลิไคยาทำอะไรเมื่อเขาล้มเหลวที่จะได้เป็นกษัตริย์ปกครองชาวนีไฟ (ดู แอลมา 46: 

33; 47:1, 4 ให้สมาชิกชั้นเรียนสรุปเรื่องราววิธีที่อแมลิไคยาเป็นกษัตริย์ปกครองชาว 
เลมัน [แอลมา 47:1-35] ห!อสรุปเรื่องราวนี้ด้วยตัวท่านเอง) 

• ครั้งหนึ่งปรปีกษ์ของชาวนีไฟที่แข็งแกร่งที่ชุดบางพวกเคยเป็นชาวนีไฟ ซึ่งรวมถึงชาว 
อแมลิไค (แอลมา 24:29-30;43:6-7) ชาวโซรัม (แอลมา 30:59; 31:8-11; 43:4) อแมลัไคยา 
(แอลมา 46:1-7) โมริแอนทอน (แอลมา 50:26,35) และแอโมรอนน้องชายของอแมลิไคยา 
(แอลมา 52:3) ทำไมคนเหล่านั้นที่ออกจากศาสนาจักรจึงมักจะต่อสู้อย่างแข็งขันเพื่อ 
ต่อต้านศาสนาจักร (ดู โมไซยา 2:36-37; แอลมา 47:35-36) 
ศาสดาโจเซฟ สมิธให้คำกล่าวต่อไปนี้กับชายคนหนึ่งผู้สงสัยว่าทำไมคนที่ออกจาก 
ศาสนาจักรจึงมักจะต่อสู้อย่างบ้าคลั่งเพื่อต่อต้านศาสนาจักร "ก่อนที่ท่านจะเข้าร่วมกับ 
ศาสนาจักรแห่งนี้ ท่านยืนอยู่บนพื้นราบ เมื่อมีการสั่งสอนพระกิตติคุณ ความดีและ 
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ความชั่วก็ถูกวางอยู่ต่อหน้าท่าน ท่านเลือกได้หนึ่งสิ่งห!อไม่เลือกเลข มีนายสองคนซึ่ง 
อยู ่ฝ่ายตรงข้ามกันเชื ้อเชิญให้ท่านรับใช้เขา เมื ่อท่านเข้าร่วมกับศาสนาจักรแห่งนี ้ 
ท่านไต้สมัครเข้ารับใช้พระผ้เป็นเจ้า เมื่อท่านทำดังนั้นท่านได้ขึ้นจากพื้นราบ และท่าน 
จะไม่เคยกลับไปยืนบนพื้นนนอีก ควรหรือที่ท่านจะละทิ้งพระอาจารย์ผู้ที่ท่านได้สมัคร 
เข้ารับใช้ มันจะต้องเป็นไปโดยการยูยงของฝ่ายที่ชั่วร้าย และท่านจะทำตามคำสั่งของเขๅ 
และเป็นผู้รับใช้ของเขา" (in "Recollections of the Prophet Joseph Smith," Juvenile 
Instructor, 15 Aug. 1892, 492) 

• ให้เปรียบเทียบอแมลิไคยากับโมโรไน (แอลมา 48:1-17) เน้นว่าคนชั่วร้ายเพียงคนเดียว 
เป็นเหตุให้เกิดความชั่วร้ายมากในบรรดาผู้คน (แอลมๅ 46:9) คนชอบธรรมหนึ่งคนเช่น 
โมโรไนก็เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความชอบธรรมมาก เราจะส่งเสริมและสนับสนุน 
ผู้นำที่ชอบธรรมได้อย่างไร พวกเราแต่ละคนจะเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความชอบธรรม 
ในบรรดาผู้อื่นได้อย่างไร 

4. สงครามระหว่างชาว*nฟและชาวเสมันดำเนินต่อไป 

อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้จากแอลมๅ 49-52 อธิบายว่าบทเหล่านี้ยังเป็น 
เรื่องราวการทำศึกที่เกิดอย่างต่อเนื่องระหว่างชาวนีไฟและชาวเลมัน เรื่องราวนี้จะช่วยเรา 
ในการทำศึกที่เกิดอย่างต่อเนื่องกับซาตานและกองทัพของเขา ซึ่งกำลังต่อสัในสงคราม 
เพื่อต่อด้านความจริงและความชอบธรรม ต่อสัเพื่อทำลายโอกาสแห่งชีวิตนิรันดร์ของเรา 
• เรื่องราวของสงครามในพระคัมภีร์มอรมอนประยูกต์ใช้กับการต่อสัของเราเพื่อต่อต้าน 

อิทธิพลของชาตานไต้อย่างไร (ตัวอย่างบางประการมีให้ไว้ด้านล่าง พร้อมด้วยคำถาม 
เพื่อการประยุกต์ใช้ที่กระตุ้นการสนทนา สมาชิกชั้นเรียนอาจเสนอแนะตัวอย่างอื่น ๆ 
ได้เช่นกัน) 
ก. ชาวนีไฟสร้างกำแพงเพื่อป้องกันเมืองจากการโจมตีของชาวเลมัน (แอลมๅ 48:7-9; 

49:2-4, 13, 18) การต้านทานใคที่ป้องกันเราจากอิทธิพลของซาตาน 
ข. ชาวนีไฟยังคงเสริมกำลังการต้านทานของพวกเขาอย่างต่อเนื่อง (แอลมา 50:1-6) 

ทำไมเราจึงต้องเสริมกำลังการต้านทานของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อต่อด้านซาตาน 
ค. ชาวนีไฟรักษาบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าและทำตามผู้นำในศาสนาจักรของพวกเขา 

(แอลมา 44:3-4; 49:30; 50:20-22) บัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าและคำแนะนำของผู้นำ 
ในศาสนาจักรช่วยเราต่อสักับความชั่วร้ายได้อย่างไร 

ง. ชาวนีไฟขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงปกป้องพวกเขาในการทำศึก (แอลมา 45:1; 
49:28) ความกตัญญต่อพระเจ้าปกป้องเราจากซาตานได้อย่างไร 

จ. การขัดแย้งเป็นเหตุให้ชาวนีไฟต่อเกันเองในบรรดาพวกเขาและเปิดโอกาสให้ 
ชาวเลมันมีอำนาจเหนือเขา (แอลมา 51:2-7, 12-23; 53:8-9) การขัดแย้งเปีคโอกาส 
ให้ซาตานมีอำนาจเหนือเราได้อย่างไร ความสามัคคีและการสนับสนุนจากผู้อื ่น 
ช่วยเราขณะที่เราต่อสักับความชั่วร้ายได้อย่างไร 

ฉ. ชาวนีไฟที่ชอบธรรมรุ่งเรืองและมีความสุขแม้ในช่วงเวลาสงคราม (แอลมา 49:30; 
50:23) เราจะพบสันติและความสุขแม้ในช่วงเวลาแห่งความชั่วร้ายอันใหญ่หลวง 
ได้อย่างไร 
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ชี้ให้เห็นว่าหลักธรรมที่สอนในพระคัมภีร์มอรมอนบทนี้จะช่วยปกป้องเราและครอบครัว 
จากการโจมตีอันบ้าคลั่งของซาตาน และยังช่วยให้เรามีสันติในจิตวิญญาณในช่วงเวลาแห่ง 
สงครามและความยากลำบาก 
ให้เป็นพยานถึงความจริงที่สนทนาในบทเรียน เมื่อได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณ 
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เพื่อช่วยให้สมาชิกชั้นเรียนเห็นว่าพระเจ้าจะทรงเสริมกำลังให้เขาเมื่อเขาทำตามตัวอย่าง 
ของทหารหนุ่มท่ีกล้าหาญของฮีลามัน 

1. อ่าน ไตร่ตรอง และสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับพระคัมภีร์ต่อไปนี้ 
ก. แอลมา 53:10-19; 56:1-8 ชาวแอมันหนุ่มสองพันคนทำพันธสัญญาที่จะต่อสู้เพื่อ 

เสรีภาพของชาวนีไฟ เขาขอให้สิลามันเป็นผู้นำของเขา 
ข. แอลมา 56:9-58:41 ด้วยความแน่วแน่ในคำสอนของมารดา ทหารหนุ่มใช้ศรัทธา 

ในพระผู้เป็นเจ้าและต่อสู้อย่างกล้าหาญ มีชาวแอมันหนุ่มอีก 60 คนเข้าร่วมด้วย 
ทหารหนุ่มทงหมด 2,060 คนได้รับบาดเจ็บ แต่ไม่มีใครเสียชีวิต 

2. หากมีภาพนักรบหนุ่มสองพันคน ให้เตรียมมาใช้ประกอบบทเรียน (62050 425รูปภาพ 
เก่ียวกับพระกิตติคุณ 313) 

ข้อเสนอแนะในการ 
ดำเนินบทเรยน 

ใช้กิจกรรมต่อไปนี้หรือกิจกรรมของท่านเองเพื่อเริ่มบทเรียนตามความเหมาะสม 
แสดงภาพนักรบหนุ่ม อ่านออกเสียงแอลมา 57:25-26 ให้หeเดฌ่ืออ่านถึงคำว่า ถูกฆ่า ใน 
ข้อ 26 
ชี้ให้เห็นว่าในการทำศึกระหว่างชาวนีไฟกับชาวเลมัน เป็นที่แน่นอนว่ามีนักรบชาวนีไฟอื่นๆ 
ได้รับการสงวนชีวิตไว้อย่างน่าอัศจรรย ์ อย่างไรก็ดียังมีชาวนีไฟที่ชอบธรรมอีกมากมายที่ 
ถูกฆ่า (แอลมา 56:10-11; 57:36) กองทัพนักรบหนุ่มของฮีลามันเป็นเพียงกองทัพเดียว 
ที่ถูกกล่าวอยู่ในพระคัมภีร์มอรมอนว่าทหารไม่ถูกฆ่าแม้แต่คนเดียว 
บอกสมาชิกชั้นเรียนว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของกองทัพอันยิ่งใหญ ่ เช่นเดียวกับนักรบหนุ่ม 
ของฮีลามัน จากน้ันอ่านคำกล่าวของประธานเอสรา แทฟท์ เบนสันต่อไปน้ี อธิบายว่าแม้ 
คำกล่าวนี้จะพูดกับผู้ดำรงฐานะนุ่โรหิตแห่งแอรันโดยตรง แต่นำมาประยูกต์ใช้ได้กับสมาชิก 
ทุกคนของศาสนาจักร 
"ท่านเกิดมาในช่วงเวลานี้เพื่อชุดประสงค์อันศักดิสทธและรุ่งโรจน์ มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญุ 
ที่ท่านได้รับการสงวนไว้ให้มาสู่โลกในสมัยการประทานสุดท้ายแห่งความสมบุรณ์ของเวลานี้ 
การเกิดของท่านในช่วงเวลาพิเศษนี้ได้รับการแต่งตั้งล่วงหน้าไนความเป็นนิรันดร์ 
ท่านต้องเป็นกองทัพหลวงของพระเจ้าในยูคสุดท้าย... 

ในการทำศึกทางวิญญาณที่ท่านกำลังต่อสู ้ ข้าพเจ้าเห็นท่านเป็นดังบุตรชายของฮีลามันใน 
ปีจอุบัน จงจดจำเรื่องราวนักรบหนุ่มสองพันคนของฮีลามันในพระคัมภีร์มอรมอนไว้ให้ดี" 
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32 ฯ,ขาได้เช่ือหัเง...คำส่ังทุกคำ 
อย่างเคร่งครัด" แอลมา 53-63 

รุเดประสงค์ 

การเตรยม 

กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 



(in Conference Report, Apr. 1986, 55; or Ensign, May 1986, 43) 
• "กองทัพหลวงของพระเจ้า" หมายความว่าอะไร (ดู เอเฟซัส 6:11-18; 1 เปโตร 2:9; ค.พ. 

138:55-56) อะไรเป็น"การทำสืกทางวิญญาณที่ [เรา]กำลังต่อสั" ในฐานะเป็นส่วนหนึ่ง 
ในกองทัพของพระเจ้า 

อธิบายว่าบทเรียนนี้สนทนาถึงหลักธรรมและบุคลิกลักษณะที่ช่วยให้นักรบชาวแอมัน 
2,060 คนได้รับความแข็งแกร่งอย่างมากจากพระเจ้า เมื่อเราคำเนินชีวิตตามหลักธรรมและ 
พัฒนาบุคลิกลักษณะเหล่านี้ความแข็งแกร่งทางวิญญาณของเราจะเพิ่มขน เราจะเป็นผู้รับใช้ 
ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นใน "กองทัพหลวงของพระเจ้า" 

เลือกข้อความพระคัมภีร ์ คำถาม และเนื้อหาบทเรียนอื่น ๆ ที่ตอบสนองความต้องการ 
ของสมาชิกชั้นเรียนได้ดีที่สุดร่วมกับการสวดอ้อนวอน สนทนาว่าจะประยุกต์ใช้ข้อพระ-
คัมภีร์ที่เลือกกับชีวิตประจำวันอย่างไร กระตุ้นสมาชิกชั้นเรียนให้แบ่งปีนประสบการณ์ที่ 
เหมาะสมซ่ึงสอดคล้องกับหลักธรรมในพระคัมภีร์ 
1. ชาวแอมันหนุ่มที่กล้าหาญสองพันคนทำพันธสัญญาที่จะต่อสู้เพื่อเสรีภาพของชาว-

นไฟ 
อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้จากแอลมา 53:10-19; 56:1-8 ก่อนที่จะสนทนาถึง 
เรื่องนี้ เชื้อเชิญให้สมาชิกชั้นเรียนทบทวนสั้น ๆ ถึงพันธสัญญาแห่งสันติที่ชาวแอมัน 
(ชาวแอนไท-นีไฟ-ลีไฮ) ได้ทำในเวลาท่ีเปล่ียนใจเล่ือมใส (แอลมา 24:15-18; 53:10-11) 
• ชาวนีไฟสัญญาว่าจะปกป้องชาวแอมันจากชาวเลมัน (แอลมา 27:22-24; 53:12) 

ชาวแอมันด้องการทำสิ่งใดเมื่อเห็นความทุกข์ทรมานของชาวนีไฟ (ด ู แอลมา 53:13) 
ทำไมฮีลามันจึงชักชวนผู้คนไม่ให้ละเมิดพันธสัญญาที่ทำไว้ (ดู แอลมา 53:14-15; 56:8) 
สิ่งนี้สอนอะไรเกี่ยวกับการรักษาพันธสัญญา 

• บรรดาบุตรของชาวแอมันทำอะไรเพื่อช่วยชาวนีไฟ (ด ู แอลมา 53:16) ชาวแอมันหนุ่ม 
แสดงถึงความหนักแน่นต่อข้อผูกมัดของพวกเขาเพ่ือช่วยชาวนีไฟอย่างไร (ดู แอลมา 53:17 
เขาเข้าสู่พันธสัญญาและตัดสินใจที่จะรักษาพันธสัญญาของเขา "ทุกทาง" เขียนบน 
กระดานว่า ทำและรักษาพันธสัญญา) 

• พระเจ้าจะทรงเสริมกำลังเราอย่างไรเมื่อเราทำพันธสัญญากับพระองค์และรักษาพันธ-
สัญญาเหล่านี้ใน "ทุกทาง" 
ประธานเอสรา แทฟท์ เบนสันกล่าวว่า "ชายและหญิงที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาเพื่อ 
พระผู้เป็นเจ้าจะพบว่า พระองค์ทรงทำให้เกิดสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตของเขามากมายเกิน 
กว่าที่เขาจะทำได้ พระองค์จะทรงทำให้ความสุขของพวกเขาทวียิ่งขน ขยายวิสัยทัศน์ 
ทำให้ความคิดว่องไว เสริมกำลังกล้ามเน้ือ ยกระดับจิตวิญญาณ เพ่ิมพร เพิ่มโอกาสปลอบ-
โยนวิญญาณ ก่อมิตรภาพ และพรั่งพรูสันต ิ ใครก็ตามที่สละชีวิตของตนในการรับใช้ 
พระผู้เป็นเจ้าจะพบชีวิตนิรันดร์" (The Teachings of Ezra Taft Benson [1988], 361) 

• ชาวแอมันหนุ่มขอให้ฮีลามันเป็นผู้นำของพวกเขา (แอลมา 53:19; 56:1, 5) ฮีลามันเป็น 
ศาสดาและมหาใ]โรหิตดูแลศาสนาจักร (แอลมา 37:1-2, 14; 46:6) .ทำไมการตัดสินใจ 
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การสนทนาและการ 
ประยุกต์ใช้พระคัมภีร์ 



ทำตามศาสดาจึงเพิ่มประสิทธิภาพในการทำศึกของชาวแอมันหนุ่มเมื่อเขาต่อสู้ ผู้นำ 
ประเภทใดจะทำให้ผู้คนอ่อนกำลังในการทำศึกทางวิญญาณของพวกเขา 

• ชาวแอมันหนุ่มตอบสนองคำสั่งที่พวกเขาได้รับอย่างไร (ดู แอลมา 57:21 เขยนบน 
กระดานว่า ทำตามศาสดา "อย่างเคร่งครัด") ทำไมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะเชื่อฟ้งคำสอน 
ของศาสดาของพระเจ้าอย่างเคร่งครัด (ดู ข้อความที่ยกมาหน้าด้านล่าง) อะไรเป็นสิ่ง 
เฉพาะเจาะจงบางประการท่ีเราต้องทำ1ใน!]จชุบันเพ่ือทำตามศาสดา "อย่างเคร่งครัด" 
ประธานฮาโรลด์บี. ลี สอนว่า 
"อำนาจของซาตานจะเพ่ิมข้ึน เราเห็นมันประจักษ์ชัดในทุก ๆ ด้าน... 
ในตอนน้ี ความปลอดภัยเพียงแหล่งเดียวที่เรามีในฐานะเป็นสมาชิกของศาสนาจักรแห่ง 
นี้คือการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในสิ่งที่พระเจ้าตรัสต่อศาสนาจักรในวันนั้นวันที่ศาสนา-
จักรได้รับการจัดตง เราต้องเรียนรู้ที่จะเอาใจใส่ต่อพระคำและพระบัญญัติที่พระเจ้า 
ประทานผ่านศาสดาของพระองค์ 'ดังที่เขาได้รับมัน โดยเดินอยู่ในความบริสุทธิทั้งมวล 
ต่อหน้าเรา...ด้วยสุดความอดทนและศรัทธาราวกับมาจากปากของเราเอง' (ค.พ. 21:4-5) 
อาจมีบางส่ิงท่ีต้องใช้ความอดทนและศรัทธา ท่านอาจไม,ชอบบางสิ่งที่มาจากเจ้าหน้าที่ 
ของศาสนาจักร มันอาจขัดแย้งกับบุมมองทางการเมืองของท่าน มันอาจขัดแย้งกับ 
บุมมองทางสังคมของท่าน มันอาจแทรกแซงชีวิตทางสังคมบางอย่างของท่าน แต่หาก 
ท่านจะฟิงสิ่งเหล่านี ้ ราวกับมาจากปากของพระเจ้าเอง ด้วยความอดทนและศรัทธา 
พระสัญญาก็คือ 'ประตูนรกจะไม่ชนะเจ้า แท้จริงแล้ว และพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าจะทรง 
ทำให้อำนาจแห่งความมืดกระจายไปต่อหน้าเจ้า และทำให้ท้องฟ้าสั่นเพื่อผลดีแก่เจ้า 
และรัศมีภาพของพระนามของพระองค์' (ค.พ. 21:6)" (in Conference Report, Oct. 1970, 
152; or Improvement Era, Dec. 1970, 126) 

2. ทหารหนุ่มใช้ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าและต่อสู้อย่างกล้าหาญ 

สนทนาแอลมา 56:9-58:41 เชื้อเชิญสมาชิกชั้นเรียนอ่านออกเสียงข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้ 
หากท่านใช้ภาพนักรบหนุ่ม ให้แสดงตอนนี้ 
• กองทัพแรกที่ชาวแอมันหนุ่มต้องเผชิญเป็นกองทัพชาวเลมันที่แข็งแกร่งที่สุดและมีกำลัง 

คนมากท่ีสุด (แอลมา 56:34-43) ทหารหนุ่มตอบสนองอย่างไรฌื่อฮีลามันถามว่าพวก 
เขาต้องการจะต่อสู้กับกองทัพน้ีหรือไม่ (ดู แอลมา 56:44-47) นักรบหนุ่มเหล่านี้เรียนรู 
ที่จะมีศรัทธาและความกล้าหาญที่ยิ่งใหญ่เช่นนั้นจากใคร (คู แอลมา 56:47-48 ดู แอลมา 
53:21; 57:21 ด้วย หากท่านสอนผู้ใหญ่ ให้เขียนบนกระดานว่า สอนลูก ๆ ของเราให้ 
เชื่อในพระผู้เปีนเจ้า หากท่านสอนเยาวชน ให้เขียนว่า ทำตามคำสอนที่ชอบธรรมของ 
บิดามารดา ) 
เพื่อเน้นถึงอิทธิพลที่มารคามีต่อลูก ๆ ท่านอาจด้องการอ่านคำกล่าวของประธาน 
สเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ต่อไปนี้ 
"การเป็นมารดาท่ีชอบธรรมในสภาวะท่ีสับสนอลหม่านบนโลกน้ี ก่อนการเสด็จมาครั้ง-
ที่สองของพระผู้ช่วยให้รอดของเราเป็นการเรียกที่ทรงเกียรติอย่างยิ่ง ความแข็งแกร่ง 
และอิทธิพลของสตรีที่ชอบธรรมใน!]จชุบันอาจมีมากถึงสิบเท่าของสิ่งที่เธอเป็น ในช่วง 
เวลาที่สงบกว่านี้ เธอถูกวางไว้ที่นี่เพื่อช่วยเสริมสร้าง ปกป้อง และพิทักษ์บ้าน ซึ่งเป็น 



บทที 3 J 

สถาบันพื้นฐานอันทรงเกียรติที่สุดของสังคม สถาบันอื่น ๆ ในสังคมอาจคลอนแคลน 
และแม้ถึงกับล่มสลายลงได้ แต่สตรีที่ชอบธรรมจะช่วยปกป้องครอบครัวให้รอดพ้นได้ 
ซึ่งจะเป็นแหล่งพักพิงแหล่งสุดท้ายเพียงแห่งเดียวที่มนุษย์มตะบางคนรู้ในท่ามกลางพายุ 
และการแก่งแย่ง" (The Teachings of Spencer พ. Kimball, ed. Edward L. Kimball [1982], 
326-27) 

• ทหารหนุ่มไม่สงสัยในประจักษ์พยานของมารดา (แอลมา 56:48) ทำไมจึงเป็นสิ่งสำคัญ 
สำหรับลูก ๆ ที่จะรู้ถึงความแข็งแกร่งและความแน่นอนในประจักษ์พยานของบิดามารดา 
บิดามารดาจะแบ่ง!]นประจักษ์พยานของเขาให้ลูก ๆ ในวิธีใดได้บ้าง 

• ในระหว่างการทำศึกที่ยากลำบากครั้งหนึ่ง ชาวนีไฟมากมาย "กำลังจะยอมแพ้แก่ชาว 
เลมัน" (แอลมา 57:20 ลูข้อ 12-19 ด้วย) อะไรเป็นการตอบสนองของชาวแอมันหนุ่ม 
ในระหว่างการทำศึกครั้งนี้ (ดู แอลมา 57:19-20 เขียนบนกระดานว่า จง "เข้มแข็งและ 
ไม่หวาดหวั่น" แม้เมื่อคนอื่น "กำลังจะยอมแพ้") 

• ผลจากศรัทธาและความกล้าหาญของชาวแอมันหนุ่มคืออะไร (ด ู แอลมา 57:22-25; 
58:31-33, 39) เราจะยังคง "เข้มแข็งและไม่หวาดหวั่น" แม้เมื่อเพื่อน คนรู้จัก และคนอื่น 
"กำลังจะยอมแพ้" ได้อย่างไร เราจะเสริมกำลังคนเหล่าน้ันท่ี "กำลังจะยอมแพ้" ได้อย่างไร 

• ชาวแอมันหนุ่ม "เข้มแข็งและไม่หวาดหวั่น" ในทางใดบ้าง (ด ูแอลมา 53:20-21; 57:26-
27; 58:40 เป็นตัวอย่าง) 

ก. "เขาเป็นอัศวินอย่างยิ่งในด้านความกล้า" (แอลมา 53:20) 
ข. "เขา...เอาจริงอยู่ตลอดเวลากับอะไรก็ตามที่ได้รับมอบหมาย" (แอลมา 53:20) 
ค. "เขาเป็นคนที่เต็มไปด้วยความจริงและมีสติ" (แอลมา 53:21) 
ง. เขามี"ศรัทธายิ่งในสิ่ง...ที่เขาได้รับการสอนให้เชื่อ" (แอลมา 57:26) 
จ. เขา "ให้'ความวางใจของเขาไว้ในพระผู้เป็นเจ้าตลอดเวลา" (แอลมา 57:27) 
ฉ. เขา "มั่นคงอยู่ในเสรีภาพนั้นซึ่งด้วยสิ่งนั้นพระผู้เป็นเจ้าทรงทำให้เขาเป็นอิสระ" 

(แอลมา 58:40) 
ช. "นับวันเขาเคร่งครัดที่จะระลึกถึงพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของเขา" (แอลมา 58:40) 
ซ. เขารักษา "ตัวบท...และคำพิพากษา...และบัญญัติของ [พระผู้เป็นเจ้า] ตลอดเวลา" 

(แอลมา 58:40) 
ฎ. "ศรัทธาของเขากล้าแข็งในคำพยากรณ์" (แอลมา 58:40) 
เน้นว่าชาวแอมันหนุ่มไค้พัฒนาบุคลิกลักษณะเหล่านี้ในวัยเยาว์ของเขา ก่อนที่จะมาเป็น 
ทหาร หากท่านสอนเยาวชนใหเขียนบนกระดานว่า พัฒนาๆณสมบัติอันชอบธรรมใน 
วัยเยาว์ของเรา 

• ในการทำศึกครั้งหนึ่ง กองทัพชาวนีไฟที่นำโดยฮีลามัน กิด และทีออมเนอร์ด้องเผชิญ 
กับ "ศัตรูซึ่งมีจำนวนนับไม่ถ้วน" แต่พวกเขาได้รับความช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยจาก 
แผ่นดินเซราเฮ็มลา (แอลมา 58:1-9) ชาวนีไฟหันไปหาแหล่งใดเพื่อเสริมกำลัง (คู แอลมา 
58:10 เขียนบนกระดานว่า สวดอ้อนวอนทูลขอกำลังและการปลดปล่อย) 

• พระเจ้าทรงตอบคำสวดอ้อนวอนของชาวนีไฟอย่างไร (ดู แอลมา 58:11-12) คำตอบ 
เช่นน้ันต่อคำสวดอ้อนวอนช่วยให้เรา "มีกำลังใจ" ในทางใดบ้าง 
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อ่านคำกล่าวของประธานเอสรา แทฟท์ เบนสันในหน้า "00" (หน้า 142) และให้ทบทวน 
หลักธรรมที่ท่านเขียนไว้บนกระดานไปพร้อม ๆ กัน 

ให้เป็นพยานถึงความจริงที่สนทนาในบทเรียน เมื่อไค้รับการทรงนำจากพระวิญญาณ 

เนื้อหาต่อไปนี้ช่วยเสริมโครงร่างของบทเรียนที่ได้เสนอแนะไว้แล้ว ท่านอาจต้องการใช้ 
แนวคิดนี้เป็นส่วนหนึ่งของบทเรียน 
ข้อคิดจากแอลมา 60-61 
สนทนาแอลมา 60 และ 61 ซึ่งประกอบด้วยสารจากโมโรไนถึงเพโฮรันผู้ปกครองแผ่นดิน 
และคำตอบของเพโฮรัน บทเรียนที่รวมไว้ในบทเหล่านี้เกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ 

ก. การใช้ประโยชน์จากแหล่งช่วยเหลือทั้งหมดที่พระเจ้าทรงจัดหาไว้ให้ (แอลมา 60:21) 
ข. การทำความสะอาด "ภาชนะข้างใน" (แอลมา 60:23) 
ค. การ "ถูกบังคับตามพันธสัญญาซึ่ง [เรา] ทำเพื่อรักษาบัญญัติ" (แอลมา 60:34) 
ง. แสวงหารัศมีภาพของพระผู้เป็นเจ้า ไม่ใช ่ "เกียรติยศของโลก" (แอลมา 60:36) 
จ. ไม่6ยู่นเคืองผู้อ่ืน (แอลมา 61:9) 
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สรุป 

แนวคิดเพิ่มเติม 
ประกอบการสอน 



"รากฐานอันแน่นอน" 

ขอเสนอแนะในการ 
ดำเนินบทเรียน 

33 

ใช้กิจกรรมต่อไปนี้หรือกิจกรรมของท่านเองเพื่อเริ่มบทเรียนตามความเหมาะสม 
นำสู่การนำเสนอที่ท่านเตรียมไว ้ (ดู "การเตรียม" ข้อ 2) 
หลังจากร้องเพลงสวดหรือบทเพลง อธิบายว่าบทเรียนวันนี้จะแสดงถึงความแตกต่างระหว่าง 
ผู้คนที่สร้างบนรากฐานที่อ่อนแอ เช่นผู้คนที่ให้การวางใจของเขาในความมั่งคั่งหรือความ 
แข็งแกร'งทางกายภาพ และผู ้คนที ่สร้างรากฐานของเขาบน "ศิลาของพระผู ้ไถ่ของ 
[เขา]...ซ่ึง...เป็นรากฐานอันแน่นอน" (ฮีลามัน 5:12) 

ฮีลามัน 1-5 

ชุดประสงค์ 

การเตรียม 

เพื่อกระตุ้นให้สมาชิกชั้นเรียนสร้างประจักษ์พยานของเขาบนรากฐานของพระเยซูคริสต์ 

1. อ่าน ไตร,ตรอง และสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับพระคัมภีร์ต่อไปนี 
ก. ฮีลามัน 1-2 การแก่งแย่งภายในเริ่มเกิดขึ้นในบรรดาชาวนีไฟขณะที่งานมั่วสุมลับ 

และความชั่วร้ายเพิ่มขึ้น แกดิแอนทันได้เป็นผู้นำพรรคพวกโจรของคิชคูเมีน 
ข. ฮีลามัน 3 ผู้คนนับพันเข้ามาสู่ศาสนาจักรและเริ่มรุ่งแอง สมาชิกของศาสนาจักร 

บางคนลำพองในความจองหอง 
ค. เลามัน 4 ชาวเลมันและชาวนีไฟที่ถูกขับไล่มีชัยเหนือชาวนีไฟเนื่องจากความชั่วร้าย 

และความจองหองของชาวนีไฟ 
ง. ฮีลามัน 5 นีไฟและลีไฮจดจำคำแนะนำของบิดาที่ให้สร้างรากฐานของเขาบนศิลาของ 

พระคริสต ์ ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นในช่วงการปฏิบัติศาสนกิจของเขาขณะที่เขาสั่งสอน 
การกลับใจ 

2. หากท่านใช้กิจกรรมกระตุ้นความสนใจ เสือกทางเลือกต่อไปนีหน่ึงอย่าง 

ก. ให้สมาชิกชั้นเรียนกลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มหน่ึงเตรียมร้องเพลงสวด "ฐานมั่นคงหนักหนา" 
ข้อ 1, 2, 3 และ 7 (เพลงสวด ที่ 33) ในห้องเรียน 

ข. เตรียมร้องและอ่านเนื้อร้องของเพลงสวด "ฐานมั่นคงหนักหนา" ข้อ 1, 2, 3 และ 7 
พร้อมกับสมาชิกช้ันเรียน 

ค. ให้เด็กปฐมวัยกลุ่มเล็ก ๆ มาที่ห้องเรียนและร้องเพลง "คนมี!]ญญาและคนโง่" 
(หนังสือเพลงสำหรับเด็ก หน้า 131) เตรียมส์งน้ีให้พร้อมกับบิดามารดาและกับผู้นำ 
และครูปฐมวัย 

กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 



เลือกข้อความพระคัมภีร์ คำถาม และเนื้อหาบทเรียนอื่น ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของ 
สมาชิกชั้นเรียนได้ดีที่ฤ[ดร่วมกับการสวดอ้อนวอน สนทนาว่าจะประยูกต์ใช้ข้อพระคัมภีร์ 
ที่เลือกกับชีวิตประจำวันอย่างไร กระตุ้นสมาชิกชั้นเรียนให้แบ่งปีนประสบการณ์ที่เหมาะสม 
ซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมในพระคัมภีร์ 
1. การแก่งเพ่งภายในเริ่มเกิดขื้นในบรรดาชาวนีไฟ 
สนทนาฮีลามัน 1-2 เชื ้อเชิญสมาชิกชั ้นเรียนอ่านออกเสียงข้อพระคัมภีร์ที ่เลือกไว้ 
อธิบายว่าเพโฮรันหัวหน้าผู้พิพากษาได้เสียชีวิต และบุตรสามคนของเขาคือ เพโฮรัน เพแอน-
ไค และเพลูมิไนแข่งขันกันเพ่ือน่ังบัลลังก์พิพากษา (เลามัน 1:1-4) 
• เพแอนไคและเพคูมิไนต่างแสดงท่าทีอย่างไรเมื ่อเพโฮรันได้รับเลือกเป็นหัวหน้าผู ้ 

พิพากษา (ล ู ฮีลามัน 1:5-7) เกิดอะไรขึ้นจากการกบฎของเพแอนไค (ดูฮีลามัน 1:8-13) 
• หลังจากเพคูมิไนเป็นหัวหน้าผู้พิพากษา ชาวเลมันมาทำศึกกับชาวนีไฟ (ฮีลามัน 1:13-17) 

ทำไมชาวนีไฟจึงไม่ได้เตรียมพร้อมที่จะปกป้องตนเองจากการโจมตีภายนอกของชาว 
เลมัน (ลู ฮีลามัน 1:18) ความขัดแย้งทำให้ประเทศและชุมชนอ่อนแออย่างไร ทำให้วอร์ด 
และสเตคอ่อนแออย่างไร ทำให้ครอบครัวและแต่ละบุคคลอ่อนแออย่างไร เราจะทำอะไร 
เพื่อหลีกเลี่ยงหรือเอาชนะความขัดแย้ง 

• แกดิแอนทันผู้ท่ี "ชำนาญย่ิงในการใช้คำพูดต่าง ๆ และในเล่ห์เหลี่ยมของเขาด้วย" ได้เป็น 
ผู้นำพรรคของคิชคูเม็น (ฮีลามัน 2:4) แกติแอนทันสัญญาอะไรกับผู้ติดตามของคิชคูเม็น 
เพื่อจะชักชวนพวกเขาให้ติดตามตน (ลู เลามัน 2:5 ดู ฮีลามัน 5:8 ด้วย) บางครั้งผู้คนได้ 
รับอิทธิพลจากคำพูดยกยอและคำสัญญาถึงอำนาจในวิธีใดบ้าง เราจะหลีกเลี่ยงอิทธิพลนี้ 
ได้อย่างไร 

2. ผู้คนนับพันเข้ามาสู่ศาสนาจักร สมาชิกของศาสนาจักรบางคนลำพองในความ 
จองหอง 

อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้จากเลามัน 3 
• เลามัน 3 ครอบคลุมช่วงเวลาประมาณ 11 ปีของประวัติศาสตร์ชาวนีไฟ ในช่วง 11 ปีนั้น 

ชาวนีไฟประสบกับช่วงแห่งสันติและช่วงแห่งความขัดแย้ง อะไรรบกวนสันติของชาว 
นีไฟในช่วงปีเหล่านั้น (ดูฮีลามัน 3:1,33-34) อะไรเป็นเหตุแห่งความจองหองของชาวนีไฟ 
(ดู ฮีลามัน 3:36) ความจองหองรบกวนสันติในชีวิตของเราได้อย่างไร เราจะทำสิ่งใด 
เพ่ือป้องกันความจองหอง (ดู เลามัน 3:27-30 ดู เฉลยธรรมบัญญัติ 8:11, 17-18; แอลมา 
62:48-51) 

• ให้สมาชิกชั้นเรียนอ่านออกเสียง เลามัน 3:29 การ "ตั้งใจจะยึดคำของพระผู้เป็นเจ้า" 
หมายความว่าอะไร เราจะได้รับพรอย่างไรเม่ือเรา "ตั้งใจจะยึดคำของพระผู้เป็นเจ้า" (ดู 
เลามัน 3:27-30 ดู 1 นีไฟ 11:25; 15:24 ด้วย) 

• ในปีท่ี 51 สมาชิกของศาสนาจักรบางคนเริ่มข่มเหงผู้อื่น (เลามัน 3:33-34) ผู้ติดตามที่ 
ถ่อมตนของพระคริสต์ตอบสนองการข,มเหงจากสมาชิกที่เย่อหยิ่งของศาสนาจักรอย่างไร 
(ดูเลามัน 3:35) ตัวอย่างของพวกเขาช่วยเราเมื่อเราเผชิญกับการข่มเหง การวิพากวิจารณ์ 
และความทุกข์ทรมานได้อย่างไร 
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การสนทนาและการ 
ประยูกต์ใช้พระคัมภีร์ 



บทที 10 
• สมาชิกที่ถ่อมตนของศาสนาจักรได้รับการชำระให้บริสุทธเพราะพวกเขา "ยอมถวายใจ 

ของเขาแด่พระผู้เป็นเจ้า" (ฮีลามัน 3:35) การชำระให้บ?สุทธิคืออะไร (กระบวนการ 
ของการกลับเป็นคนที่สะอาด บ?สุทธ และเป็นอิสระจากบาปโดยทางการชดไช้ของ 
พระเยชุคริสต์ ดู ค.พ. 76:41; 88:74-75) การยอมถวายใจของเราแด่พระผู้เป็นเจ้าหมาย 
ความว่าอะไร 

3. ชาว!ลมันและชใวนีไฟที่ลูกขับไล่มีชัยเหนือชาวนืไฟ 
อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้จากเลามัน 4 
• ชาวนีไฟที่ถูกขับไล่ยูยงชาวเลมันให้ไปทำสงครามกับชาวนีไฟ ชาวเลมันมชัยเหนือ 

ชาวนีไฟและได้ครอบครองแผ่นดินมากมาย (เลามัน 4:5) มอรมอนซึ่งเป็นผู้ย่อหนังสือ 
เลามันให้ข้อสังเกตว่าอะไรเป็นเหตุแห่งความอ่อนแอของชาวนีไฟ (ดู เลามัน 4:11-13) 
การกระทำของชาวนีไฟกับการกระทำของผู้คนบางคนในทุกวันนี้มีอะไรบ้างที่ยังคง 
เหมือนกัน การตระหนักถึงการพึ่งพาพระเจ้าของเราช่วยเสริมกำลังเราได้อย่างไร 

• โมโรไนฮา ลีไฮและนีไฟได้พยากรณ ์ "แก่เขาหลายเรื่องเกี่ยวกับความชั่วร้ายของเขา 
และส่ิงท่ีจะเกิดกับเขาหากไม่กลับใจจากบาปของเขา" (เลามัน 4:14) เกิดอะไรขึ้นเมื่อ 
ผู้คนเริ่มกลับใจ (ดู เลามัน 4:15-16 ด ูข้อ 21-26 ด้วย) 

4. นีไฟและสิไฮจดจำคำแนะนำของบิดา ปาฏิหาริย์เกิดขื้นในช่วงการปฏิฟ้ฅิศาสนกิจ 
ของพวกเขา 

อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้จากเลามัน 5 
• ทำไมนีไฟจึงสละบัลลังก์พิพากษาเพื่อสั่งสอนคำของพระเจ้า (ด ู เลามัน 5:1-4) นีไฟ 

และลีไฮจดจำอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่บิดาบอกเรื ่องชื่อของพวกเขา (ดู เลาม ัน 5:5-7) 
ตัวอย่างของศาสดา ผู้นำอื่น ๆ ของศาสนาจักร และผู้คนที่ชอบธรรมช่วยท่านได้อย่างไร 

• เลามันสอนอะไรบุตรชายเกี่ยวกับการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ (ดูเลามัน 5:9-11) 

• ให้สมาชิกช้ันเรียนอ่านออกเสียงเลามัน 5:12 การสร้างบนศิลาของพระคริสต์หมายความ 
ว่าอะไร (ดู 3 นีไฟ 14:24-27 ด้วย) อะไรคือลมอันมีพลังและพายุบางอย่างที่ซาตาน 
ส่งมาถึงเรา พระคริสต์ช่วยเราด้านทานลมและพายูเหล่านี้ได้อย่างไร 

• ทำไมเราจึงอ้างถึงพระคริสต์ว่าเป็นศิลาของเรา บางครั้งผู้คนสร้างชีวิตของเขาบนรากฐาน 
อื่นใดบ้างนอกเหนือจากพระคริสต์ ท่านได้รับพรอย่างไรเมื่อท่านสร้างชีวิตของท่าน 
บนศิลาของพระคริสต์ 

• เกิดปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่อะไรขึ้นในเซราเฮ็มลาขณะที่นีไฟและลีไฮสั่งสอนพระกิตติคุณ 
(ดูเลามัน 5:17-19) ทำไมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ชาวเลมันจะปฏิเสธ "ความชั่วร้ายของประเพณี 
ของบรรพบุรุษของเขา" (ดูเลามัน 5:19, 51 ดูโมไซยา 1:5) 
เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สกีอตต์กล่าวว่า "ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าท่านจะเอาสิ ่งกีดขวาง 
ความสุขออกไปและพบสันติที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเมื่อท่านจงรักภักดีต่อสมาชิกภาพของท่านใน 
ศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์และคำสอนของพระองค์ซึ่งเป็นพื้นฐานของชีวิตท่านเป็น 
สิ่งแรก เรื่องใดที่ขนบธรรมเนียมประเพณีประจำชาติหรือครอบครัวขัคแย้งกับคำสอน 
ของพระองค์ด้องตัดมันทิ้งเสีย เรื่องใดที่ขนบธรรมเนียมประเพณีสอดคล้องกับคำสอน 



ของพระองค์ก็ควรส่งเสริมและปฏิบัติตามเพื่อรักษาวัฒนธรรมและมรดกนั้นไว้ มีมรดก 
อย่างหน่ึงท่ีท่านไม่จำเป็นต้องเปล่ียนแปลงเลย นั่นคือมรดกที่มาจากการเป็นธิดาและบุตร 
ของพระบิดาบนสวรรค์" (ดู/ลีaโฮนา,กรกฎาคม 1998,"เอาสิ่งกีดขวางความสุขออกไป," 
ริชาร์ด จี. สก็อตต์,ย่อหน้าสุดท้าย,หน้า 98) 

• ให้สมาชิกชั้นเรียนอ่านออกเสียงเลามัน 5:21-32 เกิดอะไรข้ึนหลังจากผู้คนเร่ิมกลับใจ 
(ดู ฮีลามัน 5:43-45) พระวิญญาณบริสุทธเป็นพยานต่อผู้คนอย่างไร (ดู เลามัน 5:45-47) 
พระวิญญาณบริสุทธิเป็นพยานถึงความจริงในชีวิตของท่านอย่างไร 

• ผู้คนทำอะไรเมื่อเขาได้รับพยานแห่งพระผู้ช่วยให้รอด (ดู ฮีลามัน 5:49-52) ความรับผิด-
ชอบของเราเมื่อเราได้รับพยานแห่งสวรรค์และอำนาจแห่งการช่วยให้รอดของพระเยซู-
คริสต์คืออะไร (ดู ค.พ. 33:9; 88:81) 

ให้สมาชิกชั้นเรียนอ่านออกเสียงฮีลามัน 5:12 อีกครั้ง เน้นว่าเราปกป้องตัวเราเองจาก 
ความจองหอง ความขัดแย้ง และ "พายูอันมีพลัง" ของซาตานได้โดยการสรางรากฐานของ 
เราบนศิลาของพระเยซูคริสต์ 
ให้เป็นพยานถึงความจริงท่ีสนทนาในบทเรียน เม่ือได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณ 

เนือหาต่อไปนีช่วยเสริมโครงร่างของบทเรียนที่ได้เสนอแนะไว้แล้ว ท่านอาจต้องการใช้ 
แนวคิดเหล่าน้ีหน่ึงหรือสองอย่างเพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของบทเรียน 
1. "จงจำไว้' ลูกของพ่อ จงจำไว้" (ฮีลามัน 5:5-14) 
• ในพระคัมภีร์มอรมอนมีตัวอย่างคำหรือรูปแบบของคำว่า จำ ถึง 240 ตัวอย่าง (เช่น จงจำ 

จดจำ หรือ อย่าลืม) ในฮีลามัน 5 มีตัวอย่างคำเหล่านี้ถึง 15 คำ เราต้องจดจำอะไร (ดู 
เลามัน 5:9 ด ู โมไซยา 3:17 ด้วย) ทำไมการจำจึงเป็นสิ่งสำคัญ 
เอ็ลเดอร์สเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์กล่าวว่า 
"เม่ือท่านค้นหาคำท่ีสำคัญท่ีสุดในพจนานุกรม ท่านรูไหมว่าคำนั้นคืออะไร มันคือคำว่า 
'จำ' เพราะ [เรา] ทุกคนได้ทำพันธสัญญา...ถึงความต้องการอันยิ่งใหญ่ที่สุดคือ การจำ 
นั่นคือเหตุผลว่าทำไมทุกคนจึงต้องไปร่วมการประชุมศีลระลึกทุกวันแซบัธ เพ่ือรับสีส-
ระลึกและฟ้งใJโรหิตสวดอ้อนวอนว่า [เรา] '...จะระลึกถึง [จดจำ] พระองค์ตลอดเวลา 
และรักษาบัญญัติของพระองค์ซ่ึงพระองค์ประทานให้[เรา],...คำว่า 'จำ , คือคำนั้น" ("Circle 
of Exaltation" [address to religious educators, Brigham Young University, 28 June 
1968], 8) 

สรุป 
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แนวคิดเพิ่มเติม 
ประกอบการลโอน 



บทที 3 J 
2. "ยอมถวายใจ [ของเรา] แด่พระผู้เปืนเจ้า" (สิลามน 3:35) 

ขณะที่ท่านสนทนาเลามัน 3:35 ให้แบ่ง!)นคำกล่าวของเอ็ลเดอร์นีล เอ. แม็กซ์เวลล์ต่อไปนี้ 
"โดยการยอมต่อพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นที่เราจะเริ่มตระหนักถึงพระประสงค์ของพระองค์ที่ร 
ต่อเรา และหากเราวางใจอย่างแท้จริงในพระผู้เป็นเจ้า ทำไมเราจึงจะไม่ยอมต่ออานุภาพ 
แห่งความรักของพระองค์ นอกจากนี้พระองค์ทรงรู้จักเราและทรงรู้ถึงความเป็นไปได้ของ 
เรามากเกินกว่าท่ีเราจะรู้ได้,, (in Conference Report, Apr. 1985, 91; ox Ensign, May 1985, 72) 
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34 
ฮี ล า มัน 6-12 

เพื่อช่วยให้สมาชิกชั้นเรียนตระหนักถึงวัฎจักรที่ไ!ใความชอบธรรมไปสู่คๆามชั่ๆร้ๅ0และนํๅ 
กลับมาส่ความชอบธรรม 

ชุดประสงค์ 

1. อ่าน ไตร่ตรองและสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับพระคัมภีร์ต่อไปนี้ 
ก. เลามัน 6:1-14 ชาวเลมันกลับเป็นคนชอบธรรมยิ่งกว่าชาวนีไฟ ผู้คนได้รับพรด้วย 

สันติและความรุ่งเรือง 
ข. เลามัน 6:15-10:1 ชาวนีไฟกลายเป็นคนจองหองและชั่วร้าย นีไฟเรียกร้องให้ผู้คน 

กลับใจ หลังจากได้เป็นพยานถึงเหตุการณ์โดยรอบเกี่ยวกับการฆาตกรรมหัวหน้า 
ผู้พิพากษา คนบางคนได้ยอมรับนีไฟเป็นศาสดา แต่คนส่วนใหญ่ยังไม่กลับใจ 

ค. เลามัน 10:2-11:6 พระเจ้าประทานอำนาจการผนึกแก่นีไฟ นีไฟพูลขอให้พระเจ้าทรง 
ตีสอนชาวนีไฟโดยส่งความอดอยากมา 

ง. เลามัน 11:7-38; 12 ชาวนีไฟถ่อมตนและกลับใจ พระเจ้าทรงส่งฝนมาให้ตาม 
คำร้องขอของนีไฟและประทานพรแก่ชาวนีไฟอีกครั้งด้วยสันติและความรุ่งเรือง 
มอรมอนบอกถึงวัฎจักรของความชอบธรรมและความชั่วร้ายและบอกวิธีทำลายวัฎ-
จักรนั้น 

2. เตรียมแผ่นคำต่อไปนี้ 

ความชอบธรรมและความรุ่งเรือง 

ความจองหองและความชั่วร้าย 

การทำลายล้างและการทนทุกข์ 

ความถ่อมตนและการกลับใจ 

หากท่านไม่ต้องการใช้แผ่นคำ ให้เขียนคำเหล่าน้ันบนกระดานเม่ือถึงตอนท่ีด้องใช้แผ่นคำ 
ในบทเรียน 

3. มอบหมายให้สมาชิกชั้นเรียนเตรียมอธิบายสั้น ๆ ถึงเหตุการณ์ที่บรรยายไว้ในเลามัน 7: 
13-29; 8; 9 
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"โอ้ท่านลืมพระผู้เป็นเจ้า 
ของท่านไดอย่างไร" 

การเตรียม 



ข้อเสนอแนะในการ 
ดำเนินบทเรียน 

ใช้กิจกรรมต่อไปนีหรือกิจกรรมของท่านเองเพื่อเริ่มบทเรียนตามความเหมาะสม 
เขียนหมายเลขต่อไปนี้บนกระดาน 2, 3, 5, 8, 12 
ชีให้เห็นว่าหมายเลขเหล่านี้เป็นไปการเรียงลำดับแบบพิเศษ ถามสมาชิกชั้นเรียนว่าหมาย-
เลขสามลำดับต่อไปจะเป็นหมายเลขอะไรบ้าง (หมายเลขสามลำดับต่อไปคือ 17, 23 
และ 30 ท่านอาจจำเป็นต้องอธิบายว่ารูปแบบนี้เกิดขึ้นจากการเอาเลข 1 บวกเข้ากับเลข 
ตัวแรก (2+1) เอาเลข 2 บวกกับเลขตัวที่สอง (3+2) เลข 3 บวกกับเลขตัวที่ 3 (5+3) 
และต่อไปเรื่อย ๆ) 

อธิบายว่าในพระคัมภีร์มอรมอนมีรูปแบบที่จะทำนายถึงผลที่เกิดขึ้นตามลำดับนี้ได้เป็น 
ส่วนใหญ่ รูปแบบนันเกิดขึ้นหลาย ๆ ครั้ง จากการตระหนักถึงรูปแบบนี้ เราจะหลีกเลี่ยง 
การทำบางสิ่งที่นำไปสู่การทำลายล้างของชาวนีไฟ 

การสนทนาและการ 
ประยูกต์ใช้พระคัมภีร์ 

เลือกข้อความพระคัมภีร ์ คำถาม และเนื้อหาบทเรียนอื่น ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของ 
สมาชิกชั้นเรียนได้คีที่ชุดร่วมกับการสวดอ้อนวอน สนทนาว่าจะประยูกต์ใช้ข้อพระคัมภีร์ 
ที่เลือกกับชีวิตประจำวันอย่างไร กระตุ้นสมาชิกชั้นเรียนให้แบ่ง!]นประสบการณ์ที่เหมาะสม 
ซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมในพระคัมภีร์ 
บทเรียนนี้แบ่งออกเป็นสี่ตอน แต่ละตอนจะพูดถึงช่วงหนึ่ง ๆ ของวัฎจักรแห่งความจองหอง 
เมื่อถึงช่วงที่ระบุไว ้ ให้ติดแผ่นคำที่สอดคล้องกับแต่ละตอนบนกระดาน วาดลูกศรเพื่อ 
เช่ือมโยงแผ่นคำ ดังที่แสดงไว้ด้านล่าง 

1. ผู้คนชอบธรรมไสัรับพรสัวยสันดและความชุ่งเรอง 
อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้จาก ฮีลๅมัน 6:1-14 บอกสมาชิกชั้นเรียนว่านีไฟ 
และลีไฮเป็นผู้สอนศาสนาให้ชาวเลมันและช่วยพวกเขามากมายมาสู่การกลับใจและรับบัพติศมๅ 
ในไม่ช้าชาวเลมันกึกลับเป็นคนชอบธรรมยิ่งกว่าชาวนีไฟ 
• ชาวเลมันมีบุคลิกลักษณะเช่นไรที่ช่วยให้เขากลับเป็นคนชอบธรรมยิ่งกว่าชาวนีไฟมาค-

มาย (ดูฮีลามัน 6:1) ชาวเลมันท่ีเปล่ียนใจเล่ือมใสพยายามช่วยชาวนีไฟอย่างไร (ลูฮีลามัน 
6:4-6) ผลท่ีเกิดข้ึนเป็นอย่างไร (ด ูฮีลามัน 6:7-14) 
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กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 



ติดแผ่นคำ ความชอบธรรมและความๅ[งเรือง บนกระดาน 
2. ชาวน!ฟกลับเป็นคนจองหองและชั่วร้าย นีไฟเรียกพวกเขามาสู่การกลับใจ 

สนทนาฮีลามัน 6:15-10:1 เชื้อเชิญสมาชิกชั้นเรียนอ่านออกเสียงข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้ 
ชี้ให้เห็นว่าหลังจากชาวนีไฟรุ่งแอง พวกเขาหลายคนเริ่มลืมพระผู้เป็นเจ้าและแสวงหา 
ความรํ่ารวยและสิ่งของทางโลก 
ติดแผ่นคำ ความจองหองและความชั่วร้าย บนกระดาน 

• ทำไมบ่อยครั้งความรุ่งเรืองจึงนำไปสู่ความชั่วร้าย (ดู ฮีลามัน 6:17; 7:20-21) 
• ให้สมาชิกชั้นเรียนอ่านเลามัน 6:21-24 และ 7:4-5 เพื่อบอกถึงลักษณะของพวกโจร 

แกดิแอนทัน อะไรเป็นลักษณะเหล่านีที่ยังคงมีอยู่ใน!เจจุบัน เราจะต,อ^ด้วยความถูก-
ดองกับอิทธิพลท่ีช่ัวร้ายในชุมชนของเราได้อย่างไร 

• ใครเป็นด้นกำเนิดของการม่ัวชุมลับ (คู เลามัน 6:25-30) ชาวนีไฟทำอะไรเมื่อซาตาน 
"ครอบครองใจของ [พวกเขา] ได้มาก" (ดู เลามัน 6:31) 

ไห้สมาชิกชั้นเรียนอ่านเลามัน 6:34-38 เพ่ือหาความแตกต่างระหว่างชาวนีไฟกับชาวเลมัน 
ท่านอาจต้องการสรุปคำตอบของสมาชิกชั้นเรียนบนกระดานในแผนผังเหมือนดังด้านล่างนี้ 

ชาวนีไฟ ชาวเลมัน 
เสือมโทรมอยู่ในควานไม่เชื่อ แก่กสัาในความfเกี่ยวกับพระ-
(ข้อ 34) ผู้เปีนเจ้า (ข้อ 34) 

แก่กล้าในความชั่วร้ายและบาป เดินอยู่ในความจริงและความชอบธรรม 
(ข้อ 34) ต่อพระพักตร์พระผู้เปีนเจ้า (ข้อ 34) 
สูญเสียการทรงนำจากพระวิญญาณ ได้รับพระวิญญาณ (ข้อ 36) 
ของพระเจ้า (ข้อ 35) 

สร้างและช่วยเหลือพวกโจรแก- สั่งสอนคำของพระผู้เป็นเจ้า 
ดแอ'นทัน (ข้อ 38) ให้พวกโจรแกดิแอนทัน (ข้อ 37) 

• ทำไมพระวิญญาณจึง "ถอยจากชาวนีไฟ" (ดู เลามัน 6:35) ทำไมพระเจ้าจึง "เทพระ-
วิญญาณของพระองค์ลงมาบนชาวเลมัน" (ดู เลามัน 6:36) สิ่งนี้สอนอะไรเราเกี่ยวกับ 
วิธีที่เราจะได้รับอิทธิพลของพระวิญญาณบริฤ[ทธิ 

อธิบายว่าเม่ือชาวนีไฟดำเนินต่อไปในความช่ัวร้ายของพวกเขา พระเจ้าทรงส่งนีไฟบุตรชาย 
ของเลามันมาเพื่อเรียกเขาสู่การกลับใจ เมื่อนีไฟเห็นความชั่วร้ายของผู้คน "ใจของท่าน 
บวมด้วยความสลดใจ" (เลามัน 7:6) ท่านขื้นไปบนหอสูงในสวนของท่านเพื่อสวดอ้อนวอน 
ขณะที่ท่านทุ่มเทจิตวิญญาณของท่านแด่พระผู้เป็นเจ้า ผู้คนกลุ่มหนึ่งได้มารวมกันด้วย 
ความอยากรู้ว่าทำไมท่านจึงเป็นทุกข์ในความช่ัวร้ายของผู้คน (เลามัน 7:11) 
ให้สมาชิกชั้นเรียนที่ได้รับมอบหมายรายงานสั้น ๆ ถึงเหตุการณ์ที่บรรยายไว้ในเลามัน 
7:13-29; 8; 9 



บทที่ 44 

• ผู้คนรปฎิกิริยาอย่างไรเมื่อนีไฟตำหนิเขาถึงความชั่วร้ายของเขา (ดู ฮีลามัน 8:1-10) ทำไม 
ผู้คนมากมายจึงยังไม่กลับใจ 

• ผู้คนมีปฎิกิริยาอย่างไรเมื่อซีแอนทัมสารภาพว่าทำฆาตกรรมหัวหน้าผู้พิพากษาซึ่งเป็น 
พี่ชายเขา (ดู เลามัน 9:39-10:1) หลังจากผู้คนโต้แย้งกันว่านีไฟเป็นศาสดาหรือเป็น 
พระผู้เป็นเจ้า พวกเขากีทิ้งท่านให้อยู่ตามลำพัง อะไรกีดกันเราจากการฟิงศาสดาใน 
ยูคสุดท้าย 
ประธานเอสรา แทฟท์ เบนสันกล่าวว่า "คนสองกลุ่มท่ีมีความยุ่งยากท่ีฤ[ดในการทำ.ตาม 
ศาสดาคือคนจองหองที่มีการศึกษา และคนจองหองที่รํ่ารวย คนที่มีการศึกษาอาจรู้สึก 
ว่าศาสดาได้รับการดลใจก็ต่อเมื่อศาสดาเห็นด้วยกับพวกเขา ไม่เช่นน้ันศาสดาก็กำลังให้ 
ความคิดเห็นของท่านเองซ่ึงก็เป็นเพียงการพูดของมนุษย์คนหน่ึง คนที่รํ่ารวยอาจรู้สึกว่า 
พวกเขาไม่จำเป็นต้องรับคำแนะนำของศาสดาท่ีต่ําต้อยกว่า" (The Teachings of Ezra Taft 
Benson [1988], 138) 

3. พระเจ้าประทานอำนาจแห่งการผนึกให้น!ฟ ชาวcnฟที่ไม่กลับใจเผชิญกับสงคราม 
และความอดอยาก 

อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เสือกไว้จากเลามัน 10:2-11:6 ชี้ให้เห็นว่าชาวนีไฟลืม 
พระผู้เป็นเจ้าและดำเนินไปในความชั่วร้าย เพราะความชั่วร้ายของเขาผู้คนจึงประสบกับ 
การทำลายล้างและการทนทุกข์อย่างใหญ่หลวง 
• พระเจ้าประทานอำนาจแห่งการผนึกให้นีไฟโดยกล่าวว่า "ทุกสิ่งจะเป็นไป...ตามคำของ 

[นีไฟ]" (เลามัน 10:5-10) ทำไมพระเจ้าทรงมอบอำนาจอันยิ่งใหญ่เช่นนั้นให้นีไฟ (ดู 
ฮีลามัน 10:4-5) 

• เกิดอะไรกับผู้คนหลังจากพวกเขาปฏิเสธนีไฟและไม่เชื่อฟิงพระผู้เป็นเจ้า (ดู ฮีลามัน 
10:18-11:2) นีไฟสวดอ้อนวอนทูลขออะไรเพื่อช่วยให้ผู้คนจดจำพระเจ้าและกลับใจ 
(ดู เลามัน 11:4) ทำไมนีไฟจึงสวดอ้อนวอนขอความอดอยากแทนที่จะขอสงคราม 
(ดูฮีลามัน 11:4) คำสวดอ้อนวอนของนีไฟได้รับการตอบอย่างไร (ลูฮีลามัน 11:5-8) 

ติดแผ่นคำ การทำลายล้างและการทนๆกข์บนกระดาน 
4. ชาวนใฟถ่อมตนและกลับใจ 
อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้จากเลามัน 11:7-38; 12 อธิบายว่าการทำลายล้าง 
และการทนทุกข์ในความอดอยากมีอิทธิพลให้ชาวนีไฟหันไปหาพระเจ้าเพื่อขอการบรรเทา 
พวกเขาถ่อมตนและกลับใจ 
ติดแผ่นคำ ความถ่อมตนและการกลับไจ บนกระดาน 
• เราเรียนรู้อะไรจากพระดำรัสตอบคำสวดอ้อนวอนของนีไฟเพื่อยูติความอดอยาก (ดู 

เลามัน 11:10-17) พระเจ้าทรงเรียกร้องอะไรจากผู้คนก่อนท่ีพระองค์จะทรงยูติความอต-
อยาก (ดูเลามัน 11:14-15) 

• ผู้คนได้รับพรอีกครั้งจากความซื่อสัตย์ของเขาอย่างไร (ดู เลามัน 11:20-21) 
• อะไรเป็นเคร่ืองหมายแรกท่ีบอกว่าช่วงส้ัน ๆ ของความถ่อมตนและความชอบธรรมกำลัง 
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จะส้ินสุด (ดู ฮีลามัน 11:22) นีไฟ ลีไฮ และพี่น้องของเขาทำให้ความขัดแย้งนี้สิ้นสุดลง 
ได้อย่างไร (ดู 0ลามัน 11:23) การสอน "หลักธรรมแท้จริงของคำสอน"ช่วยให้เราทำให้ 
ความขัดแย้งส้ินลุ[ดลงได้ในวิธีใดบ้าง 

• สิ่งที่เกิดขึนต่อจากอีกช่วงหนึ่งของความชั่วร้ายและการทำลายล้างคือสงคราม อะไรช่วย 
ให้ผู้คนกลับใจและหันไปหาพระเจ้า (ดู ฮีลามัน 11:28-34) ขณะที่เราห้อมล้อมไปด้วย 
สถานการณ์ของความชั่วร้ายที่คล้ายคลึงกัน เราจะทำอะไรได้บ้างเพื่อระลึกถึงพระเจ้า 
ตลอดเวลา 

• สองปีต่อมา ชาวนีไฟ "เริ่มลืมพระเจ้าพระผ้เป็นเจ้าของเขาอีก" (เลามีน 11:36) ท่าน 
คิดว่าทำไมผู้คนจึงลืมพระเจ้าได้รวดเร็วเช่นนั้น ในทุกวันนี้เราอาจจะกำลังลืมพระเจ้า 
ในวิธีใดบ้าง 

• มอรมอนกล่าวว่า "ลูกหลานมนุษย์...เล็กกว่าผงธุลีของแผ่นดินโลก" (เลามัน 12:7) 
เขาให้คำกล่าวนี้โดยยึดตามหลักธรรมใด (ให้สมาชิกชนเรียนผลัดกันอ่านข้อพระคัมภีร์ 
จากเลามัน 12:1-6, 8) 

• เรามีอิสรภาพที่จะเชื่อฟืงและไม่เชื่อฟิงบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า แต่ไม่มีอิสรภาพที่ 
จะเลือกผลตามมาจากการกระทำของเรา มอรมอนกล่าวว่าอะไรจะเป็นจุดจบของคน 
เหล่าน้ันท่ีไม่เช่ือฟ้ง (ดู เลามัน 12:25-26) อะไรจะเป็นจุดจบของคนเหล่านั้นที่กลับใจ 
และเชื่อฟิงพระเจ้า (ดู เลามัน 12:23-24, 26) 

• ดึงความสนใจของสมาชิกชันเรียนมาที่วัฏจักรบนกระดาน ผู้คนจะหลุดพ้นจากวัฎจักร 
นี้ได้อย่างไร (ด ูแอลมา 62:48-51, เลามัน 12:23-24) 
ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงคลีย์กล่าวว้า "จงแสวงหาสิ่งแท้จริง ไม่ใช่สิ่งปลอมแปลง 
จงแสวงหาความจริงที่ไม่สิ้นสุด ไม่ใช่ความเพ้อแนท่ีผ่านเลยไป จงแสวงหาสิ่งอันเป็น 
นิรันดร์ของพระผู้เป็นเจ้า ไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่ในวันนี้และจากไปในวันรุ่งขึ้น จงมองดูพระผู้ 
เป็นเจ้าและ มีชีวิต" (Teaching of Gordon B. Hinckley [1977], 494) 

อ่านคำกล่าวของเอ็ลเดอร์กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ซึ่งพูดถึงพระคัมภีร์มอรมอนต่อไปนี้ 
"ไม่มีพยานท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรอ่ืนใดจะแสดงให้เห็นอย่างกระจ่างชัดถึงข้อเท็จจริงท่ีว่าเม่ือ 
มนุษย์และประชาชาติเดินในความยำเกรงพระผู้เป็นเจ้าและในการเช่ือฟ้งบัญญัติของพระองค์ 
พวกเขาจะรุ่งเรืองและเติบโต แต่เมื่อพวกเขาไม่ใส่ใจพระองค์และคำของพระองค ์ ความ 
เสื่อมถอยที่นำสู่ความอ่อนแอและความตายจะมาถึง ซึ่งจะหยุดได้ก็โดยความชอบธรรม 
เท่านั้น" (in Conference Report, Oct. 1979, 10; or Ensign, Nov. 1979, 8) 
ให้เป็นพยานถึงความจริงท่ีสนทนาไนบทเรียน เมื่อได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณ 

เนื้อหาต่อไปนี้ช่วยเสริมโครงร่างของบทเรียนที่ได้เสนอแนะไว้แล้ว ท่านอาจด้องการใช้ 
แนวคิดเหล่านี้หนึ่งหรือสองอย่างเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของบทเรียน 
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บทที่ 44 
1. การหลีก!ลี่ยงวัฏจักรแห่งความจองหอง 
ให้สมาชิกชันเรียนคิดถึงความผิดหรือการเลือกอันโง่เขลาหรือน่าละอายที่พวกเขาเคยทำ 
จากนั้นให้คิดถึงสิ่งที่ได้ทำเพื่อหลีกเลี่ยงการทำความผิดเดิมซาอีก ให้โอกาสสมาชิกชั้นเรียน 
เพื่อแบ่ง!]นประสบการณ์เหล่านี้ 
สนทนาว่าทำไมชาวนีไฟจึงทำการตัดสินใจที่นํๅพวกเขาออกจากความชอบธรรมไปสู่ความ-
ชั่วร้ายอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลให้เกิดการทำลายล้างและการทนทุกข์ 
• เราเรียนรู้อะไรจากชาวนีไฟที่ช่วยเราหลีกเลี่ยงการทำความผิดแบบเสียวกับที่พวกเขาทำ 
2. "คนเหลำนื้ให้ถ้อยคำถึงการเสดีจมาของพระคริสต์" (สิลามัน 8:22) 
อธิบายว่าศาสดาให้ถอยคำเป็นพยานถึงพระคริสต ์ ทั้งสิ่งทั้งหมดที่มีอยู่ในสวรรค์ และส่ิงท่ี 
มีอยู่บนโลกก็ให้การเป็นพยานด้วย จากนั้นให้สมาชิกชั้นเรียนผลัดกันอ่านข้อพระคัมภีร์ 
จากเลามัน 8:11-24 มองหาพยานหลาย ๆ อย่างท่ีให้ถ้อยคำถึงพระผู้ช่วยให้รอดจากข้อเหล่าน้ัน 
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสนทนานี ้ ท่านอาจต้องการให้ความสนใจเป็นพิเศษในเรื่องราว 
เก่ียวกับงูทองเหลืองของโมเสส 
• งูทองเหลืองเป็นสัญลักษณ์แทนอะไร (ดู เลามัน 8:13-15 ดู กันดารวิถี 21:6-9; ยอห์น 

3:14-16 ด้วย) เราจะเพิ่มศรัทธาของเราในพระคริสต์ได้อย่างไร ศรัทธาของท่านใน 
พระคริสต์และการชดใช้ของพระองค์มีผลกระทบต่อชีวิตของท่านอย่างไร 

ในตอนสรุปการสนทนานี้ ท่านอาจต้องการอ่านประจักษ์พยานของประธานศาสนาจักร 
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35 
ฮีลามัน 13-16 

จุดประสงค์ เพื่อให้สมาชิกชั้นเรียนระลึกถึงความสำคัญของการกลับใจ การหันไปหาพระเจ้า และทำตาม 
ศาสดา 

การเตรียม 1. อ่าน ไตร่ตรอง และสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับพระคัมภีร์ต่อไปนี้ 
ก. ฮีลามัน 13 ศาสดาชาวเลมันชื่อแซมิวเอลพยากรณ์ว่าชาวนีไฟจะถูกทำลาย นอกจาก 

ว่าพวกเขาจะกลับใจ 
ข. ฮีลามัน 14 แซมิวเอลพยากรณ์ถึงเครื่องหมายที่จะเกิดก่อนการประสูติและการสน 

พระชนม์ของพระผู้ช่วยให้รอด เขายังคงเรียกผู้คนให้มาสู่การกลับใจต่อไป 
ค. ฮีลามัน 15-16 แซมิวเอลบอกชาวนีไฟถึงการเปลี่ยนใจเลื่อมใสของชาวเลมัน ชาวนีไฟ 

บางคนเชื่อแซมิวเอลและรับบัพติศมา คนอื่นทำใจแข็งกระด้างและพยายามฆ่า 
แซมิ,วเอล แต่เขารอดชีวิตด้วยอำนาจของพระผู้เป็นเจ้า 

2. หากมีภาพแซมิวเอลชาวเลมันบนกำแพง ให้เตรียมมาใช้ประกอบบทเรียน (62370 425 
รูปภาพเกี่ยวกับพระกิตติคุณ 314) 

ใช้กิจกรรมต่อไปนี้หรือกิจกรรมของท่านเองเพื่อเริ่มบทเรียนตามความเหมาะสม 
ให้สมาชิกชั้นเรียนจินตนาการถึงพนักงานขายที่ขายสินค้าเพียงชนิดเดียวคือ ความทุกข์ยาก 
• พนักงานขายคนน้ีจะต้องทำอะไรเพ่ือขายผลิตภัณฑ์ของเขา (คำตอบอาจรวมถึงว่า เขาตอง 

ทำให้ความทุกข์ยากดูเป็นที่ตองการ หรืออาจใช้เล่ห์เหลี่ยมเพื่อให้ผู้คนคิดว่าผลิตภัณฑ์ 
ของเขาจะนำความสุขมาให้ไม่ใช่ความทุกข์ยาก) 

• ซาตานไม่มีอะไรจะให้นอกจากความทุกข์ยาก (2 นีไฟ 2:17-18, 27) ซาตานทำให้ความ 
ทุกข์ยากและบาปดูน่าปรารถนาได้อย่างไร เขาพยายามชักชวนผู้คนว่าความสุขและความ 
ชอบธรรมไม่น่าปรารถนาอย่างไร 

อธิบายว่าในบทเรียนน้ีท่านจะสนทนาถึงคำพยากรณ์ของแซมิวเอลศาสดาชาวเลมัน แซร,วเอล 
สั่งสอนชาวนีไฟกลุ่มหนึ่งผู้ที่ยอมให้การล่อลวงของซาตานมีอำนาจเหนือ พวกเขา"แสวงหา-
กวามสุขด้วยการทำความเลวร้าย" ซึ่งตรงกันข้ามกับธรรมชาติของพระผู้เป็นเจ้า (ฮีลามัน 
13:38) 
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"กลับใจและ 
หันมาหาพระเจ้า" 

ข้อเสนอแนะในการ 
ด็าฌนบทเรียน 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 



เสือกข้อความพระคัมภีร์ คำถาม และเนื้อหาบทเรียนอื่น ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของ 
สมาชิกชั้นเรียนได้ดีที่สุดร่วมกับการสวดอ้อนวอน สนทนาว่าจะประยูกต์ใช้ข้อพระคัมภีร์ 
ที่เลือกกับชีวิตประจำวันอย่างไร กระตุ้นสมาชิกช้ันเรียนให้แบ่ง!]นประสบการณ์ท่ีเหมาะสม 
ซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมในพระคัมภีร์ 
1. แซมิวเอลเตือนชาวนใฟว่าพวกเขาจะลูกทำลาย นอกจากว่าพวกเขาจะกลับใจ 

สนทนาเลามัน 13 เช้ือเชิญสมาชิกช้ันเรียนอ่านออกเสียงข้อพระคัมภีร์ท่ีเลือกไว้ อธิบายว่า 
ศาสดาชาวเลมันชื่อแซมิวเอลไปสั่งสอนในเซราเฮ็มลา แต่ลูกชาวนีไฟขับไล่ออกไปจาก 
แผ่นดิน พระเจ้าทรงบัญชาให้แซมิวเอลกลับไปยังเซราเฮ็มลาและพยากรณ์ เมื่อชาวนีไฟ 
ไม่ยอมให้แซมิวเอลเข้าเมือง เขาขึ้นยืนบนกำแพงเมืองและพยากรณ์ (เลามัน 13:1-4) 
หากท่านใช้ภาพแซมิวเอล ให้แสดงไว้ตลอดบทเรียน 
• แซมิวเอลเตือนผู้คนว่าเพราะความแข็งกระด้างของใจเขา พระเจ้าจะเอาคำของพระองค์ 

ไปจากเขาและถอนพระวิญญาณของพระองค์ไปจากเขา (เลามัน 13:8) ทำไมผลที่ 
ตามมาเหล่าน้ีจึงมาสู่ผู้คนท่ีทำใจของเขาให้แข็งกระด้าง (ดู โมไชยา 2:36-37) เราจะทำ 
อะไรเพ่ือให้ใจของเราอ่อนลง 

• พระเจ้าตรัสผ่านศาสดาแซมิวเอลว่า "คนที่จะกลับใจและหันมาหาเราย่อมเป็นสุข" 
(เลามัน 13:11) บางคนพยายามกลับใจโดยไม่หันไปหาพระเจ้าอย่างไร ทำไมการหันไป 
หาพระเจ้าจึงเป็นส่วนท่ีจำเป็นอย่างย่ิงของการกลับใจ 
ประธานเอสราแทฟท์เบนสันสอนว่า 
"การกลับใจเป็นมากกว่าการเพียงแต่แก้ไขพฤติกรรมเท่าน้ัน ชายและหญิงมากมายในโลก 
แสดงให้เห็นพลังแห่งความบุ่งมั่นและวินัยอันยิ่งใหญ่ของตนเองในการเอาชนะอุปนิสัย 
ที่เลวและความอ่อนแอของเนื้อหนัง แต่กระนั้นในขณะเดียวกันพวกเขากลับไม่คิดถึง 
พระอาจารย์ บางครั้งก็ถึงกับปฏิเสธพระองค์อย่างเปิดเผย การเปลี่ยนแปลงของ 
พฤติกรรมเช่นน้ัน แม้จะเป็นไปในทิศทางท่ีดี ก็ไม่ได้ทำให้เกิดการกลับใจที่แท้จริง... 
"...การกลับใจที่แท้จริงมีพื้นฐานและมาจากศรัทธาในพระเจ้าพระเยชุคริสต ์ มันไม่มี 
ทางอื่น การกลับใจที่แท้จริงรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของจิตใจ และไม่ใช่เพียงแค่การ 
เปล่ียนแปลงของพฤติกรรมเท่าน้ัน (ดูแอลมา 5:13)" {The Teachings of Ezra Taft Benson 
[1988], 71) 

• ชาวนีไฟ "หมกบุ่นอยู่กับของมีค่า" (เลามัน 13:20-21) นอกจากน้ีพวกเขายังไม่ฟิงคำ 
ของพระเจ้าผู้ประทานของมีค่าแก่พวกเขา (เลามัน 13:21) เพราะสิ่งนี้ชาวนีไฟและ 
ของมีค่าของเขาจึงถูกสาปแช่ง (เลามัน 13:17-22) ผู้คนให้เวลาและความสนใจกับ 
เร่ืองทางโลกมากกว่าเร่ืองทางวิญญาณในทางใดบ้าง เราจะประเมินว่าเราให้ความสนใจ 
กับความผาสุกทางวิญญาณของเรามากพอหรือไม่อย่างไร 

• แซมิวเอลกล่าวว่าชาวนีไฟนึกถึงของมีค่าของเขาตลอดเวลาแต่ไม่จดจำที่จะถวายความ-
ขอบคุณพระเจ้าสำหรับส่ิงเหล่าน้ัน (เลามัน 13:22) ทำไมจึงเป็นเรื่องยากสำหรับบางคน 
ที่จะยังถวายความขอบคุณเมื่อได้รับพรอย่างล้นเหลือ ความกตัญญขัดขวางความจอง-
หองได้อย่างไร เราจะแสดงความกตัญญต่อพระเจ้าได้ในทางใดบ้าง 
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การสนทนาและการ 
ประยูกต์ใช้พระคัมภีร์ 



• ชาวนีไฟข่มเหงและฆ่าศาสดาในวันเวลาของเขา แต่ยังกล่าวว่า "หากวันเวลาของเรา 
อยู่ในวันเวลาของบรรพบุรุษสมัยก่อนของเรา เราจะไม่ฆ่าศาสดา" (ฮีลามัน 13:24-25 
เปรียบเทียบกับมัทธิว 23:29-39) ทำไมบางครั้งผู้คนจึงยกย่องศาสดาในอดีตและปฏิเสธ 
ศาสดาท่ีมีชีวิต (ดู ฮีลามัน 13:26) คนบางคนยอมให้ "คนโง่และตาบอดนำ" พวกเขา 
อย่างไร (ดู เลามัน 13:27-29) 

• ตามคำกล่าวของแซมิวเอล ชาวนีไฟ "แสวงหาความลุ[ขด้วยการทำความเลวร้าย" (เลามัน 
13:38) ทำไมจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะพบความสูขที่แห้จริงในบาป (ดูเลามัน 13:38 ดู แอลมา 
41:10-11 ด้วย) เราจะพบความลุ[ขท่ีแท้จริงได้อย่างไร (นอกจากจะขอให้สมาชิกชั้นเรียน 
ตอบ ท่านอาจต้องการอ่านคำกล่าวด้านล่าง เราจะช่วยผู้อื่นพบความลุ[ขที่แห้จริงได้ 
อย่างไร 
ศาสดาโจเซฟ สุมธกล่าวว่า "ความสุขเป็นเฟ้าหมายและแผนเพื่อการเป็นอยู่ของเรา 
และจะเป็นการสิ้นลุ(ดในนั้น หากเราเดินในทางที่นำไปสู่สิ่งนั้น และทางนี้ต้องเป็น 
คุณธรรม ความถูกต้อง ความซื่อสัตย์ ความบริสุทธและการรักษาพระบัญญัติทั้งหมด 
ของพระผู้เป็นเจ้า" (Teachings of the Prophet Joseph Smith, sel. Joseph Fielding Smith 
[1976], 255-56) 

2. แซมิวเอลพยากรณ์ถึงเครื่องหมายที่ฉะเกิดก่อนการประสูติและการสิ้นพระชนม์ของ 
พระผู้ช่วยให้รอด เขายังคงเรียกผู้คนให้มาสู่การกลับใจต่อไป 

อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เสือกไว้จากเลามัน 14 
• แซมิวเอลพยากรณ์ถึงการประสูติและการส้ินพระชนม์ของพระผู้ช่วยให้รอด (เลามัน 14: 

2, 15) แซมิวเอลกล่าวว่าเครื่องหมายอะไรจะเกิดในการประสูติและการสิ้นพระชนม์ 
ของพระผู้ช่วยให้รอด (ดู เลามัน 14:3-7, 20-28 คำพยากรณ์เหล่านี้มีกล่าวไว้ในแนวคิด 
เพ่ิมเติมประกอบการสอน ความสำเร็จของคำพยากรณ์เหล่าน้ีจะสนทนาในบทเรียนท่ี 36) 

• แซมิวเอลกล่าวว่าถ้าผู้คนจะกลับใจ เขาจะได้รับการปลดบาปของเขาโดยทางคุณ 
ความดีของพระคริสต์ (เลามัน 14:13) คุณความดีเป็นคุณสมบัติหรือการกระทำที่ทำให้ 
บุคคลอ้างสิทธิในรางวัลได้ ทำไมจึงเป็นโดยทางคุณความดีของคริสต์เพียงทางเดียว 
เท่าน้ันท่ีเราจะได้รับการอภัยบาปของเรา (ดู 2 นีไฟ 2:7-9; แอลมา 22:14) 

ประธานเอสรา แทฟท์ เบนสันสอนว่า "แม้คนท่ีถูกต้องและเท่ียงธรรมท่ีสูคก็ช่วยตัวเอง 
ให้รอดโดยคุณความดีของตนเองเพียงอย่างเดียวไม่ไต้" (The Teachings of Ezra Taft 
Benson, 71) 

• ตามคำกล่าวของแซมิวเอล ทำไมพระเยชุจึงต้องสิ้นพระชนม์ (ดู เลามัน 14:15-18) 
การรู้ถึงการเสียสละของพระผู้ช่วยให้รอดมีผลกระทบต่อท่านอย่างไร 

• แซมิวเอลกล่าวว่า "หาก [ผู้คน] ถูกกล่าวโทษเขาก็นำการกล่าวโทษของตนเองมาสู่ตัว 
ด้วย" (เลามัน 14:29) ทำไมจึงเป็นเช่นนี้ (คูเลามัน 14:30-31) ทำไมจึงเป็นสิ่งจำเป็น 
อย่างย่ิงท่ีเราจะ "ได้รับอนุญาตให้กระทำเพ่ือตัว" 

3. บางคนเชื่อแซมิวเอลและรับบ้พติศมา คนอื่นทำใจแข็งกระด้างและพยายามฆ่าแซ-
มวเอล 
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บทที่ 34 
อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้จากฮีลามัน 15-16 
• ทำไมพระเจ้าจึงทรงตีสอนชาวนีไฟ (ดู เลามัน 15:3 ลู เบร ู 12:6 ด้วย) การตีสอนของ 

พระเจ้าแสดงถึงความรักที่พระองค์ทรงมีต่อเราอย่างไร เราเรียนรู้อะไรจากการดีสอน 
ของพระเจ้า 

ให้สมาชิกชั้นเรียนอ่านออกเสียงเลามัน 15:7-8 ขณะที่เขาหรือเธออ่าน ให้วาดแผนผัง 
ต่อไปนี้บนกระดาน 

• ความรู้เร่ืองความจริงและการเช่ือพระคัมภีร์นำไปธุ(ศรัทธาและการกลับใจในทางใดบ้าง 
ศรัทธาและการกลับใจนำไปสู่การเปล่ียนแปลงของจิตใจในทางใดบ้าง 

• ชาวเลมันผู้ประสบกับการเปลี่ยนแปลงของจิตใจยังคง "มั่นคงและแน่วแน่ในศรัทธา" 
(เลามัน 15:8) เม่ือเราประสบกับการเปล่ียนแปลงของจิตใจ เราต้องทำอะไรเพ่ือให้แน่ใจ 
ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะยั่งยืน (ดู 2 นีไฟ 31:19-20) 

• ชาวนีไฟตอบสนองคำพยากรณ์และคำเตือนของแซมิวเอลอย่างไร (ดู เลามัน 16:1-7) 
ท่านคิดว่าทำไมผู้คนมากมายจึงไม่เชื่อแซมิวเอลทั้ง ๆ ที่เขาเห็นว่าแซมิวเอลได้รับการ 
คุ้มครองอย่างน่าอัศจรรย์ 

• แม้พวกเขาจะเห็นว่าถ้อยคำของศาสดากำลังจะเกิดขึ้นจริง ชาวนีไฟส่วนใหญ่เริ่ม 
ทำใจแข็งกระด้างและเชื่อถือกำลังและปีญญาของตนเอง (เลามัน 16:13-15) ชาวนีไฟ 
เหล่าน้ีท่ีไม่เช่ือได้อธิบายโต้แย้งเคร่ืองหมายท่ีพวกเขาเห็น (ดูเลามัน 16:16-23) อะไร 
เป็นอันตรายของความพยายามจะเข้าใจพระกิตติคุณด้วยปีญญาของเราเพียงอย่างเดียว 

ให้เป็นพยานถึงความจริงท่ีสนทนาในบทเรียน เม่ือได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณ 
ท่านอาจต้องการใช้แนวคิดเพิ่มเติมประกอบการสอนเพื่อทบทวนคำพยากรณ์ของแซมิว-
เอลและเพื่อแสดงว่าการศึกษาคำพยากรณ์เหล่านี้ช่วยเราให้เตรียมพร้อมสำหรับการเสด็จมา 
คร้ังท่ีสองของพระผู้ช่วยให้รอดอย่างไร 
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แนวคิดเพิ่มเติม 
ประกอบการสอน เนื้อหาต่อไปนี้ช่วยเสริมโครงร่างของบทเรียนที่ได้เสนอแนะไว้แล้ว ท่านอาจต้องการใช้ 

แนวคิดน้ีเป็นส่วนหน่ึงของบทเรียน 
การเตรียมสำหรับการเสด็จมาครั้งที่สอง 
อ่านคำกล่าวของประธานเอสรา แทฟท ์ เบนสันต่อไปน้ี 
'ฯ!นทึกแห่งประวัติศาสตร์ของชาวนีไฟที่ทำไว้ไม่นานก่อนการเสด็จเยือนของพระผู้ช่วย-
ให้รอดเปิดเผยถึงสิ่งที่คล้ายคลึงกันมากมายกับวันเวลาของเราขณะที่เราเสืาคอยการเสด็จมา 
คร้ังท่ีสองของพระผู้ช่วยให้รอด" (in Conference Report, Apr. 1987,3; or Ensign, May 1987,4) 
ในคำกล่าวน้ี "บันทึกแห่งประวัติศาสตร์ของชาวนีไฟ" ที่ประธานเบนสันอ้างถึงคือหนังสือ 
นีไฟฉบับที่ 3 ซึ่งเป็นเรื่องราวของชาวนีไฟก่อนที่พวกเขาจะได้รับการเสด็จเยือนจากพระเจ้า 
ผู้ทรงส์นคืนพระชนม์แผนผังด้านล่างประยูกต์คำกล่าวของประธานเบนสันกับหนังสือฮีลามัน 
ซึ่งเป็นเรื่องราวของชาวนีไฟก่อนที่พวกเขาจะเห็นเครื่องหมายการประสูติของพระ-
ผู้ช่วยให้รอด 
ใช้แผนผังเพื่อแสดงว่าฮีลามัน 13-16 ประกอบด้วยเรื ่องราวของคำพยากรณ์และเหตุ-
การณ์ที่คล้ายคลึงกับเครื่องหมายและเหตุการณ์ที่จะเกดขึ้นก่อนการเสด็จมาครั้งที่สอง 
ของพระเย1%คริสต ์ (ข้อความที่คัคลอกมาจากแผนผังมีอยู่ใน แนวทาง$กษาพระคัมภีร-
ม อรมอนสำหรับสมาชิกชั้นเรียน ด้วย) 

คำพยากรณ์แอะเหตุการณ์ 
ที่บันทึกไว้!นเลามัน 13-16 

ลีลามัน 16:1, 3, 6, 10 

ลีลามัน 16:13-14 

ลีลามัน 13:22; 16:12, 22-23 
ลีลามัน 13:2, 6, 8, 10-11; 14:9, 
11; 15:1-3, 17; 16:2 

ฮีลามัน 15:4-11 

ฮีลามัน 14:3-4 

เลาม ีน 14:5-6, 20 

ฮีลามัน 16:13-18 

ลีลามัน 14:21, 23, 26 

ลีลามัน 14:24; 15:1 

คำพยากรณ์หรือเหตุการณ์ 

คนส่วนน้อยที่ชอบธรรมเข้มแข็ง 

ปาฏิหาริย์และการหล่ังเททางวิญญาณ 

ความชั่วร้ายใหญ่หลวง 
การปฏิเสธศาสดาของพระเจ้า 
และการเรียกให้มาสู่การกลับใจ 

การเปลื่ยนใจเลื่อมใสของ 
ชาวเลมันมากมาย 
คำพยากรณ์ว่ากลางคืนจะไม่มืด 
คำพยากรณ์ถึงเครื่องหมายและ 
สิ่งอัศจรรย์ในสวรรค์ 

การปฏิเสธเครื่องหมาย สิ่งอัศจรรย์ 
และการเสด็จมาของพระคริสต์ 
คำพยากรณ์ถึงพายุร้ายและความพิ-
นาศอื่น ๆ ทางธรรมชาติ 

คำพยากรณ์ถึงการทำลายล้าง 
คนชั่วร้าย 

เครื่องหมายและเหตุการณ์ฑึ่จะ 
เกิคก่อนการเสด็จมาครั้งทึ่สอง 
1 นีไฟ 14:12, เจคอบ 5:70 

โยเอล 2:28-30, ค.พ. 45:39-42 

2 ทิโมธี 3:1-5, ค.พ. 45:27 

ค.พ. 1:14-16 

ค.พ. 49:24 

เศคาริยาห์ 14:7 

โยเอล 2:30-31, ค.พ. 45:40 

2 เปโดร 3:3-4, ค.พ. 45:26 

วิวรณ์ 16:18, 21, ค.พ. 88:88-90 
อิสยาห์ 26:21, มาลาคี 4:1, ค.พ. 
1:9; 133:41 
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บทที่ 34 
• อะไรเป็นสิ่งที่เหมือนกันซึ่งยังคงมีอยู่ระหว่างผู้คนในทุกวันนี้กับชาวนีไฟที่มีชีวิตอยู่ก่อน 

การประสูติของพระคริสต์ไม่นาน 
อ่านคำกล่าวของประธานเอสรา แทฟท์ เบนสันต่อไปนี้ 
"ในพระคัมภีร์มอรมอนเราค้นพบแบบฉบับในการเตรียมพร้อมสำหรับการเสด็จมาครั้งที่-
สอง ส่วนหลักของหนังสือบุ่งเน้นเพียงช่วงเวลาไม่กี่สิบปีก่อนการเสด็จมาของพระคริสต์ 
สู่อเมริกาได้ไม่นาน การศึกษาช่วงเวลาเหล่านั้นอย่างรอบคอบจะทำให้เราตัดสินใจได้ว่า 
ทำไมบางคนจึงถูกทำลายในการพิพากษาอันน่าหวาดกลัวที่เกิดขึ้นก่อนการเสด็จมาของ 
พระองค์และสิ่งใดนำผู้คนอื่น ๆ ไปยืนอยู่ที่พระวิหารในแผ่นดินอุดมมั่งคั่งและแยงมือเข้าไป 
สัมผัสบาดแผลที่พระหัตถ์และพระบาทของพระองค์...จะมีใครสงสัยอีกหรือไม่ว่าหนังสือนี้ 
มีชุคประสงค์เพื่อเราและในนั้นเราจะพบพลัง การปลอบโยนและการปกฟ้องอันยิ่งใหญ่" (in 
Conference Report, Oct. 1986, 5-6; or Ensign, Nov. 1986, 6-7) 

เชื้อเชิญให้สมาชิกชั้นเรียนแบ่งปีนข้อคิดและความประทับใจที่ได้รับขณะที่สนทนาฮีลามัน 
13-16 ถามพวกเขาว่าสิ่งเหล่านี้ช่วยให้พวกเขาเตรียมพร้อมสำหรับการเสด็จมาครั้งที่สอง 
ของพระผ้ช่วยให้รอดอย่างไร 
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"ในวันรุ่งข้ึน 
เราจะเข้ามาในโลก" 

เพื่อช่วยให้สมาชิกชั้นเรียนเข้าใจถึงความจำเป็นที่จะต้องอดทนอย่างซื่อสัตย์ในช่วงแห่งการ-
ทดสอบและการล่อลวง 

อ่าน ไตร่ตรอง และสวดอ้อนวอนเก่ียวกับพระคัมภีร์ต่อไปนี 
ก. 3 นีไฟ 1:1-22 ทั้ง ๆ ที่มีเครื่องหมายและสิ่งอัศจรรย์ในแผ่นดิน คนที่ไม่เชื่อยังอ้างว่า 

เวลาแห่งการเสด็จมาของพระผู้ช่วยให้รอดได้ผ่านไปแล้ว คนชั่วร้ายวางแผนจะฆ่าคนที่ 
เช่ือ เครื่องหมายแห่งการประสูติของพระผู้ช่วยให้รอดปรากฎและช่วยคํ้าอุนคนเหล่านั้น 
ที่อดทนในศรัทธา 

ข. 3 นีไฟ 2-4 ความช่ัวร้ายเพ่ิมข้ึนในแผ่นดิน พวกโจรแกดิแอนทันมีพลังมากข้ึนและมาทำ 
ศึกกับชาวนีไฟ ชาวนีไฟกลับใจจากความชั่วร้าย และพระเจ้าทรงช่วยให้พวกเขามีชัย 
เหนือพวกโจรแกดิแอนทัน 

ค. 3 นีไฟ 5-7 ชาวนีไฟละท้ิงบาปและดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรม เมื่อพวกเขารุ่งเรืองความ 
จองหองและการแตกแยกเร่ิมเกิดข้ึนในศาสนาจักร ในไม่ชาผู้คนก็ดำเนินชีวิต "ในสภาพ 
แห่งความเลวร้ายอันน่าพรั่นพรึง" นีไฟสังสอนการกลับใจและศรัทธาในพระเยชุคริสต์ 
และมีคนไม่ก่ีคนได้เปล่ียนใจเล่ือมใส 

ใช้กิจกรรมต่อไปนี้หรือกิจกรรมของท่านเองเพื่อเริ่มบทเรียนตามความเหมาะสม 
แบ่งปนเรื่องเปรียบเทียบต่อไปนี้กับสมาชิกชั้นเรียนซึ่งเล่าโดยเอีลเดอร์จอร์จ เอ. ลมิธ 
สมาชิกในฝ่ายโควรัมอัครสาวกสิบสอง 
"ชายคนหนึ่งผู้กำลังท่องเที่ยวไปทั่วประเทศ ได้เดินทางมาถึงเมืองใหญ่ที่มั่งคั่งและมีชื่อเสียงุ 
มากเมืองหนึ่ง เขามองไปยังเมืองและพูดกับมัคคุเทศก์ของเขาว่า 'เมืองนี้จะต้องมีผู้คนที่ 
ชอบธรรมอย่างยิ่ง เพราะผมมองเห็นปีศาจตัวเล็ก ๆ เพียงตัวเดียวเท่านั้นในเมืองที่ยิ่งใหญ่นี้' 
"มัคคุเทศก์ตอบว่า 'คุณไม่เข้าใจหรอกครับ ชาวเมืองนี้เขายอมจำนนต่อความชั่วร้าย ความ-
ทุจริต ความตํ่าทราม และความน่าชิงชังทุกรูปแบบอย่างสิ้นเชิง ซึ่งใช้ปีศาจเพียงตัวเดียวก็ 
ทำให้พวกเขาทั้งหมดสยบลงได้ 
"เมื่อเดินทางออกไปได้ไกลอีกนิดเขาก็มาถึงทางที่ข1ขระและเห็นชายชราคนหนึ่งพยายาม 
จะขึ้นไปบนเชิงเขาถูกห้อมล้อมไปด้วยปีศาจเจ็ดตัวที่มองดูช่างหยาบกร้านและตัวโดเสียนี้-
กระไร 

"'ทำไมน่ะ' นักท่องเที่ยวกล่าว 'นี่จะต้องเป็นชายชราที่ชั่วร้ายอย่างมาก เห็นได้จากจำนวน 
ปีศาจมากมายที่ห้อมล้อมเขาอยู,่ 

36 
ชุดประสงค์ 

การเตรียม 

ข้อเสนอแนะในการ 
ดำเนนบทเรียน 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

3 ปีไฟ 1-7 



"'ชายคนนี ้ ' มัคคุเทศก์ตอบ 'เป็นชายที่ชอบธรรมเพียงคนเดียวในประเทศนี้และปีศาจ 
ที่ใหญ่โตที่สุดเจ็ดตัวพยายามจะหันเขาออกจากทางของเขาและมันทั้งหมดก็ยังทำไม่ได้",  

(in Deseret News, 11 Nov. 1857, 7:287) 
อธิบายว่าขณะที่เราพากเพียรในการรักษาพระบัญญัติอย่างซื่อสัตย์ เราจะเผชิญกับการ 
ต่อด้าน บทเรียนวันนี้จะสนทนาถึงการต่อด้านซึ่งคนที่เชื่อในบรรดาชาวนีไฟต้องเผชิญ 
บางคนอดทนทั้ง ๆ ที่มีการต่อด้านทุกทาง ขณะที่คนอื่นได้รับพรที่ยิ่งใหญ่แต่กลับ "หันไป 
จากความชอบธรรมของเขา" อย่างรวดเร็ว (3 นีไฟ 7:8) จากบทเหล่านี้เราจะเรียนรู้ถึงความ-
สำคัญของการคงความซื่อสัตย์ทั้ง ๆ ที่มีการทดสอบและการล่อลวง 

เลือกข้อความพระคัมภีร์ คำถาม และเนื้อหาบทเรียนอื่น ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของ 
สมาชิกชั้นเรียนได้ดีที่สุดร่วมกับ'การสวดอ้อนวอน สนทนาว่าจะประยุกต์ใช้ข้อพระคัมภีร์ 
ที่เลือกกับชีวิตประจำวันอย่างไร กระลุ้นสมาชิกชั้นเรียนให้แบ่งปีนประสบการณ์ที่เหมาะสม 
ซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมในพระคัมภีร์ 
1. เครื ่องหมายแห่งการประสูติข©งพระผู ้ช่วยให้รอดคํ ้ใชุนคนเหส่านั ้นที ่อดทนใน 

ศรัทํธา 
อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้จาก 3 นีไฟ 1:1-22 อธิบายว่าเหตุการณ์ในบทนี้ 
เกิดหลังจากแซมิวเอลพยากรณ์ถึงการประสูติของพระเยชุไปแล้วห้าปี แซมิวเอลกล่าวว่า 
"อีกห้าปีที่จะถึง และดูเถิด เมื่อนั้นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมา" (ฮีลามัน 14:2) 
ท่านอาจต้องการทบทวนสั้น ๆ ถึงคำพยากรณ์ของแซมิวเอลเกี่ยวกับเครื่องหมายที่จะเกิด 
พร้อมกับการประสูติของพระเยช ุ (ฮีลามัน 14:2-7) 
• ขณะท่ีเฝ็าคอยให้คำพยากรณ์ของแซมิวเอลสำเร็จ "ผู้คนที่เชื่อเริ่มสลดใจมาก" (3 นีไฟ 1:7) 

อะไรคือเหตุผลบางประการในความสลดใจของพวกเขา (ดู 3 นีไฟ 1:5-9) 
ก. คนที่ไม่เชื่อบางคนพูดว่าเวลาที่คำพยากรณ์จะสำเร็จได้ผ่านไปแล้วและศรัทธาของ 

คนทึ่เชื่อก็ไร้ประโยชน์ (3 นีไฟ 1:5-6) 
ข. คนที่ไม่เชื่อ "ได้โจษจันกันมากตลอดแผ่นดิน" (3 นีไฟ 1:7) 
ค. มีวันหนึ่งถูกกำหนดไว้เพื่อฆ่าคนที่เชื่อทั้งหมด (3 นีไฟ 1:9) 

• ทั้งๆที่มีการท้าทายเหล่านี้ต่อศรัทธาของพวกเขา คนที่เชื่อทำอะไร(ดู3นีไฟ 1:8)เราจะทำ 
อะไรเพื่อคงความแน่วแน่ไว้เมื่อศรัทธาของเราถูกท้าทาย 

• ฌื่อนีไฟเห็นความชั่วร้ายของคนที่ไม่เชื่อ ท่านสวดอ้อนวอนขอพระเจ้าเพื่อผู้คนของท่าน 
(3 นีไฟ 1:10-11) หลังจากท่านสวดอ้อนวอนตลอดทั้งวันเพื่อผู้คนของท่าน มีข่าวสาร 
อะไรเปิดเผยสู่นีไฟ (ดู 3 นีไฟ 1:12-14 ท่านอาจต้องการให้สมาชิกชั้นเรียนอ่านออกเสียง 
ข้อเหล่านี้) คำพยากรณ์ของแซมิวเอลสำเร็จอย่างไร (ด 3 นีไฟ 1:15-21) เรื่องราวนี้ 
ช่วยเสริมศรัทธาของท่านในพระเยชุคริสต์ให้แข็งแกร่งขึ้นอย่างไร 

2. พวกโจรแกดิแอนท้นมาทำศึกกับชาวนใฟ 
สนทนา 3 นีไฟ 2-4 เชื้อเชิญสมาชิกชั้นเรียนอ่านออกเสียงข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้ 
• ซาตานพยายามหันผู้คนออกจากความเชื ่อในพระผู้ช่วยให้รอดและการประสูติของ 

การสนทนาและการ 
ประยุกต์ใช้พระคัมภีร์ 
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พระองค์อย่างไร (ดู 3 นีไฟ 1:22; 2:1-3 ชี้ให้เห็นว่าซาตานจะค่อย ๆ ครอบครองใจ 
ของผู้คนทีละน้อย และในไม่ช้าผู้คน "เริ่มลืมเครื่องหมายและการแปลกประหลาด 
เหล่าใ4น") ท่านเห็นกลเม็ดอะไรบ้างจากกลเม็ดเหล่านี้ที่ฝ่ายปรป้กษใช้'ในปีจชุบัน 
เราจะทำอะไรเพื่อจะจดจำและรักษาประสบการณ์ทางวิญญาณของเราไว้ 

• ขณะที่ผู้คนเริ่มแก่กลาขึ้นในความชั่วร้าย พวกเขาเผชิญกับอันตรายอะไร (ดู 3 นีไฟ 2: 
11-13,17-19) พฤติกรรมและทัศนคติประเภทใดท่ีคุกคามความปลอดภัยของเราในทุกวันน้ี 

• ในปีท่ี 16 หลังจากการประสูติของพระคริสต์เลโคนิอัสผู้ปกครองและหัวหน้าผู้พิพากษา 
ของชาวนีไฟ ได้รับสารจากกิดดิแอนไฮผู้นำของพวกโจรแกดิแอนทัน (3 นีไฟ 3:1) 
กิดดิแอนไฮต้องการอะไรจากเลโคนิอัส (ดู 3 นีไฟ 3:6-8) 

• เมื่อพวกโจรแกดิแอนทันประกาศความตั้งใจของเขาที่จะทำลายชาวนีไฟ ผู้คนเริ่มเตรียม 
พร้อมเพื่อป้องกันตนเองอีกครั้ง ภายใต้การนำของเลโคนิอัสและกิดกิดโดไน เราเรียนรู้ 
อะไรจากการกระทำของพวกเขาที่ช่วยให้เราป้องกันตัวเองในช่วงเวลาแห่งการล่อลวง 
และความหวาดกลัว (ให้สมาชิกชั้นเรียนอ่าน 3 นีไฟ 3:12-26 เพื่อหาคำตอบสำหรับ 
คำถามนี้ สรุปคำตอบของสมาชิกชั้นเรียนบนกระดาน คำตอบบางอย่างมีดังรายการ 
ด้านล่าง พร้อมด้วยคำถามท่ีกระตุ้นการสนทนา) 
ก. "เลโคนิอัสผู้ปกครองผู้นี้เป็นคนเที่ยงธรรม และ...ไม่ทำให้ท่านตกใจกลัวได้" (3 นีไฟ 

3:12) ความหวาดกลัวเป็นเหตุให้บางคนยอมต่อการล่อลวงได้อย่างไร ความชอบ 
ธรรมส่วนบุคคลช่วยให้เราคงความกล้าหาญเมื่อเราเผชิญกับการล่อลวงและความ-
ทุกข์ทรมานได้อย่างไร 

ข. เลโคนิอัสบอกผู้คนให้ "ร้องทูลพระเจ้าขอประทานพลัง" (3 นีไฟ 3:12) ทำไมจึงเป็น 
สิ่งสำคัญที่จะสวดอ้อนวอนทูลขอพลังในการเผชิญกับการล่อลวงและการท้าทาย 

ค. เลโคนิอัสบอกให้ผู้คน "มารวมกัน" (3 นีไฟ 3:13, 22) ทำไมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ชาว-
นไฟจะมารวมอยู่ท่ีเดียวกันเพ่ือป้องกันตัวเอง (ดู 3 นีไฟ 4:3-4) การสมาคมของเรากับ 
สมาชิกคนอ่ืน ๆ ในศาสนาจักรเพิ่มศักยภาพของเราในการต้านทานอำนาจของความ-
ชั่วร้ายได้อย่างไร (ดู โม]รไน 6:4-6) 

ง. "ท่านให้สร้างที่ป้องกันขึ้น" และวาง "กองทัพ...มาตั้งป้องกันเขาโดยรอบ" (3 นีไฟ 
3:14) เราจะเสริมกำลังให้ตัวเองและป้องกันการล่อลวงได้อย่างไร 

จ. ชาวนีไฟ "พยายามทำตัว...ที่จะทำตามคำของเลโคนิอัส" (3 นีไฟ 3:16) เราได้รับพร 
อย่างไรเมื่อเราทำตามผู้นำที่ได้รับการดลใจ 

ฉ. "เขา...ได้กลับใจจากบาปทั้งหมดของเขา" (3 นีไฟ 3:25) การกลับใจช่วยให้เราได้ 
รับกำลังที่ยิ่งใหญ่ขึ้นจากพระเจ้าอย่างไร 

ช. พวกเขา "มีกำลังด้วยเกราะ" (3 นีไฟ 3:26) เราได้รับคำแนะนำให้สวมเกราะอะไร (ดู 
ค.พ. 27:15-18) ทำไมเราจึงได้รับการสอนให้สวมเกราะทั้งหมดของพระผู้เป็นเจ้า 
เราจะสวมเกราะน้ีในแต่ละวันได้อย่างไร 

• อะไรเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการเตรียมพร้อมเหล่านี้เมื ่อพวกโจรแกคิแอนทันมาโจมตี 
ชาวนีไฟ (ดู 3 นีไฟ 4:11-13, 16-29) ชาวนีไฟชื่นชมยินดีอย่างไรหลังจากชัยชนะของ 
พวกเขา (ดู 3 นีไฟ 4:30-33) เราจะแสดงความกตัญญของเราต่อพระเจ้าท่ีทรงปกป้องและ 
ให้พรเราในทางใดบ้าง 



บทที 48 
3. ชาวนีไฟดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรมและรุ่งเรือง แต่ความจองหองและการแตกแยก 

เริ่มเกิดขึ้น 

อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เสือกไว้จาก 3 นีไฟ 5-7 อธิบายว่าในปีที่ 21 หลังจากการ 
ประสูติของพระคริสต์ชาวนีไฟมีชัยเหนือพวกโจรแกดิแอนทัน ในอีก 13 ปีข้างหน้า 
พระผู้ช่วยให้รอดจะเสด็จเยือนชาวนีไฟและจะทรงปฏิบัติต่อพวกเขา 
• เป็นเวลาหลายปีหลังจากมีชัยเหนือพวกโจรแกดิแอนทัน ชาวนีไฟชื่นชมในสันติและ 

ความรุ่งเรืองอันย่ิงใหญ่ (3 นีไฟ 5:1-26; 6:1-9) เกิดอะไรขึ้นที่รบกวนสันติของพวกเขา 
(ดู 3 นีไฟ 6:10-15 ท่านอาจต้องการทบทวนสั้น ๆ ถึงวัฎจักรแห่งความจองหองในบท-
เรียนท่ี 34) 

• เมื่อผู้คนยังคงดำเนินต่อไปในความชั่วร้าย ศาสดาก็มาเพื่อเรียกร้องให้พวกเขากลับใจ 
แต่คนเหล่านั้นปฏิเสธและเอาชีวิตท่าน (3 นีไฟ 6:17-23) การมั่วสูมลับมีเพิ่มขึ้น 
และในไม่ช้าผู้คนก็แบ่งแยกออกเป็นเผ่า (3 นีไฟ 6:27-30; 7:1-5) นีไฟทำอะไรเพื่อ 
ตอบสนองความชั่วร้ายนี้ (ด ู3 นีไฟ 7:15-19) ผลที่เกิดขึ้นจากการทำงานของเขาคืออะไร 
(ดู 3 นีไฟ 7:21-26) 

เขียนกำหนดเวลาดังรายการด้านล่างบนกระดาน มอบหมายให้สมาชิกชั้นเรีย!แเต่ละคนอ่าน 
ออกเสียงข้อความที่สอดคล้องกัน ขณะที่อ่านข้อความแต่ละข้อ ให้สมาชิกชั้นเรียนบรรยาย 
ถึงสภาพทางวิญญาณของผู้คน 
ค.ศ. 21-26 3 นีไฟ 5:1-3 (ผู้คนรับใช้พระผู้เป็นเจ้า"ด้วยสูดความพากเพียร") 
ค.ศ. 26-27 3 นีไฟ 6:4-5 (มีความเป็นระเบียบและรุ่งเรืองอย่างมาก) 
ค.ศ. 28 3 นีไฟ 6:9 (มีสันติอย่างต่อเน่ือง) 
ค.ศ. 29 3 นีไฟ 6:10-16 (มีการโต้แย้ง ความจองหอง และการอวดอ้าง) 
ค.ศ. 30 3 นีไฟ 6:17-18 ("คนทั้งหลาย...อยู่ในสภาพแห่งความเลวร้ายอันน่าพรั่นพรึง") 
ค.ศ. 31 3 นีไฟ 7:21 (มีคนไม่กื่คนเปลี่ยนใจเลื่อมใสพระเจ้า) 
ค.ศ. 32-33 3 นีไฟ 7:23 (นีไฟป่าวร้องเร่ืองการกลับใจต่อไป) 
• คนทุกคนจะชื่นชมในพรใดไต้บ้างหากพวกเขายังคงซื่อสัตย์ (ดู 3 นีไฟ 10:18-19 ผู้คน 

บางส่วนที่ชอบธรรมกว่าได้รับการไว้ชีวิตในช่วงการทำลายล้างซึ่งเกิดหลังการตรึงกาง-
เขนพระผช่วยให้รอด พวกเขาได้รับพรอันยิ่งใหญ่เมื่อพระผู้ช่วยให้รอดเสด็จเยือนเขา 
หลังการส์นคืนพระชนม์ ผู้คนบางส่วนที่ชั่วร้ายยิ่งนักถูกทำลาย เหตุการณ์นี้จะสนทนา 
ในบทเรียนบทต่อไป) 

อธิบายว่าเราก็เฝืาคอยการเสด็จมาของพระผู้ช่วยให้รอดเช่นกัน ขณะที่เราคอย ซาตาน 
พยายามจะหันเราไปสู่ความชั่วร้ายดังที่เขาได้ทำกับชาวนีไฟ หากเราเตรียมตัวเราให้พร้อม 
เช่นเดียวกับผู้คนในช่วงเวลาของเลโดนิอัส และหากเราอดทนในความชอบธรรมเราจะมีค่ไ-
ควรท่ีจะได้รับทุกส่ิงท่ีพระเจ้าทรงต้องประสงค์จะประทานแก่เรา 
ให้เป็นพยานถึงความจริงท่ีสนทนาในบทเรียน เมื่อได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณ 
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เนื้อหาต่อไปนี้ช่วยเสริมโครงร่างของบทเรียนที่ไค้เสนอแนะไว้แล้ว ท่านอาจต้องการใช 
แนวคิดนี้เป็นส่วนหนึ่งของบทเรียน 
"ข้าพเจ้าเป็นสานุศิษย์ของพระเยชุคริสต์" (3 นีไฟ 5:13) 

ให้สมาชิกชั้นเรียนอ่านออกเสียง 3 นีไฟ 5:13 อธิบายว่าข้อนี้ประกอบด้วยถ้อยคำของ 
ศาสดามอรมอน 
• การเป็นสานุศิษย์ของพระเยชุคริสต์ใน!]จชุบันหมายความว่าอะไร 
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แนวคิดเพิ่มเติม 
ประกอบการสอน 



"ผู้ใดก็ตามท่ีจะมา 
เราจะรับเขา" 37 
3 ปีไฟ 8-11 

ชุดประสงค์ เพื่อช่วยให้สมาชิกชั้นเรียนเข้าใจความสำเร็จในคำพยากรณ์ของแชเทเอลและพรที่มีให้คน 
เหล่าน้ันผู้มาสู่พระผู้ช่วยให้รอด 

1. อ่าน ไตร่ตรอง และสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับพระคัมภีร์ต่อไปนี 
ก. 3 นีไฟ 8 เกิดการทำลายล้างใหญ่หลวงที่ทวีปอเมริกาในช่วงการสิ้นพระชนม์ของ 

พระคริสต์ เมืองหลายเมืองถูกทำลาย 
ข. 3 นีไฟ 9-10 ผู้ที่รอดชีวิตได้ยินลุ[รเสียงของพระเจ้าเชอเชิญพวกเขาให้กลับมาหา 

พระองค์ กลับใจ และเปล่ียนใจเล่ือมใส 
ค. 3 นีไฟ 11 พระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงฟ้นคืนพระชนม์เสด็จลงมาจากสวรรค์และทรงสอน 

ผู้คน 
2. หากมีภาพต่อไปนี้ ให้เตรียมมาใช้ประกอบบทเรียน: ภาพพระคริสต์ทรงปรากฏต่อชาว 

นีไฟ (62047 425 รูปภาพเกี่ยวกับพระกิตติคุณ 315) และภาพพระเยซูทรงสอนในซีก-
โลกตะวันตก (62380 425 รูปภาพเกี่ยวกับพระกิตติคุณ 316) 

3. ก่อนเริ่มชั้นเรียน ให้เขียนแผนผังในหน้า 192 บนกระดาน 

ข้อเสนอแนะในการ 
ดำเนินบทเรยน 

ใช้กิจกรรมต่อไปนี้หรือกิจกรรมของท่านเองเพื่อเริ่มบทเรียนตามความเหมาะสม 
อธิบายว่าบ่อยครั้งผู้คนมักจะได้รับการเชื้อเชิณให้อ่าน 3 นีไฟ 11 เป็นบทแรกเมื่อเขาได้รับ 
พระคัมภีร์มอรมอนจากผู้สอนศาสนา บทนี้ประกอบด้วยเรื่องราวของพระผู้ช่วยให้รอดผู้ 
ทรงส์นคืนพระชนม์เสด็จเยือนชาวนีไฟ 
• ท่านคิดว่าทำไม 3 นีไฟ 11 จึงเป็นวิธีที่น่าจะเกิดผลในการแนะนำบางคนให้รู้จักพระ-

คัมภีร์มอรมอน ท่านมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ใดเมื่อท่านได้อ่านบทนี้ 
ชี้ให้เห็นว่าบทต่าง ๆ ที่บรรยายถึงการเสด็จเยือนชาวนีไฟของพระผู้ช่วยให้รอดเป็นข้อความ 
ตอนที่ทรงพลังมากที่ฤ(ค'ของพระคัมภีร์มอรมอน บทเรียนนี้จะสนทนาถึงความหายนะที่ 
เกิดขึ้นในอเมริกาเมื่อพระเยซูทรงถูกตรึงกางเขน และเรื่องราวการเริ่มปฏิบัติศาสนกิจของ 
พระองค์ท่ามกลางชาวนีไฟ 

เสือกข้อความพระคัมภีร์ คำถาม และเนื้อหาบทเรียนอื่น ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของ 
สมาชิกชั้นเรียนได้ดีที่สุดร่วมกับการสวดอ้อนวอน สนทนาว่าจะประยูกต์ใช้ข้อพระคัมภีร์ 
ที่เลือกกับชีวิตประจำวันอย่างไร กระตุ้นสมาชิกชั้นเรียนให้แบ่งปีนประสบการณ์ที่เหมาะ-
สมซ่ึงสอดคล้องกับหลักธรรมในพระคัมภีร์ 1 9 1 

การสนทนาและการ 
ประยุกต์ใช้พระคัมภีร์ 

การเตรียม 

กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 



1. เกิดการทำลายล้างใหญหลวงที่ทวีปอฌริกาในช ,วงการสิ้นพระชนม์ของพระเยจุ{ 

สนทนา 3 นีไฟ 8 เชื้อเชิญสมาชิกชั้นเรียนอ่านออกเสียงข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้ บอกสมาชิก 
ชั้นเรียนว่าแซมิวเอลชาวเลมันได้พยากรณ์ถึงการทำลายล้างอันน่าหวาดกลัวที่จะเกิดเมื่อ 
พระเยซูทรงถูกตรึงกางเขน (เลามัน 14:20-27) ในปีท่ี 38 หลังจากการประสูติของพระเยซู 
ผู้คน "เริ่มเฝ็าหาด้วยความตั้งใจจริงอย่างมาก" ที่จะเห็นความสำเร็จตามคำพยากรณ์ของ 
แซมิวเอล (3 นีไฟ 8:3) 
มุ่งความสนใจของสมาชิกชั้นเรียนไปยังแผนผังที่ท่านเขียนไว้บนกระดาน 

ให้สมาชิกชั้นเรียนอ่านแต่ละข้อความตามรายการใต้หัวข้อ "คำพยากรณ์ของแซมิวเอล" 
และจากนั้นให้อ่านข้อความที่สอดคล้องกันใต้หัวข้อ "ความสำเร็จ" 
• เมื่อการทำลายล้างหยูด แผ่นดินโลกถูกปกคลุมไปด้วยความมืดท่ีหนาแน่น (3 นีไฟ 8:19-

23) ทำไมความมืดมิดจึงเป็นเครื่องหมายที่เหมาะสมสำหรับการสิ้นพระชนม์ของพระผู้-
ช่วยให้รอด (ดู 3 นีไฟ 9:18 ดู ยอห์น 8:12, ค.พ. 11:28 ด้วย) พระผู้ช่วยให้รอดน่าความ 
สว่างมาสู่ชีวิตของเราในทางใดบ้าง 

• ปฏิกิริยาของคนที่รอดชีวิตจากการทำลายล้างเป็นอย่างไร (ดู 3 นีไฟ 8:23-25) การอ่าน 
ประสบการณ์ของพวกเขาช่วยให้เราเตรียมพร้อมสำหรับการเสด็จมาครั้งที่สองอย่างไร 

2. ผู้ที่รอดชีวิตไดยนลุ[รเสียงของพระเจ้าเขื๊อเชิญเขาให้กลับมาหาพระองค์ 
อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้จาก 3 นีไฟ 9-10 
• หลังจากการทำลายล้าง ชาวนีไฟที่รอดชีวิตไต้ยินสุรเสียงของพระคริสต์ทรงบรรยาย 

ว่าเมืองแต่ละเมืองถูกทำลายลงอย่างไร (3 นีไฟ 9:1-12) พระเจ้าทรงให้เหตุผลอะไร 
สำหรับการทำลายล้างนั้น (ดู 3 นีไฟ 9:12 ท่านอาจต้องการชี้ให้เห็นว่า พระองค์ทรงยา 
ถึงเหตุผลนี้บ่อยครั้งเพียงไรในข้อ 2-12) พระองค์ทรงส่งคำเชิญอะไรมาถึงคนเหล่านั้น 
ที่รอดชีวิต (ดู 3 นีไฟ 9:13-14 ท่านอาจด้องการชี้ให้เห็นว่าคำว่า มา ปรากฎในข้อ 14 
ถึงสามครั้ง ดูข้อความที่ยกมาด้านล่างด้วย) เราจำเป็นต้องทำอะไรในทุกวันนี้เพื่อยอม-
รับคำเชิญนี้ 
เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์กล่าวว่า "'มาเถิด' [พระคริสต์] ตรัสด้วยความรัก 
'จงตามเรามา' ที่ไหนก็ตามที่ท่านกำลังจะไป ประการแรกจงมาและลูสิ่งที่พระคริสต์ 

คำพยากรณ์ของแซมิวเอล 
เลามัน 14:21, 23 
ฮีลามัน 14:24 
ฮีลามัน 14:20, 27 

ความสำเร็จ 
3 นีไฟ 8:5-7, 17-18; 9:8 
3 นีไฟ 8:8-10, 14 
3 นีไฟ 8:20-21 



ทรงทำ ดูสถานที่และวิธีที่พระองค์ทรงใช้เวลา แล้วจงเรียนรูจากพระองค์เดินกับพระองค์ 
คุยกับพระองค์และเชื่อ จงฟิงพระองค์สวดอ้อนวอน แล้วท่านจะค้นพบคำตอบในคำสวด-
อ้อนวอนของท่านเอง พระผู้เป็นเจ้าจะทำให้จิตใจของท่านทั้งหลายได้พัก จงตามเรามา" 
(ทูเลียโฮนา,มกราคม 1998, "พระองค์ทรงโปรดให้คนอดอยากอิ่มด้วยสิ่งดี," เจฟฟรีย-
อาร์. ฮอลแลนด์, ย่อหน้าที่ 13, หน้า 77) 

ท่านอาจต้องการให้สมาชิกชั้นเรียนร้องหรืออ่านเนื้อร้องของเพลง "มาหาพระเยซู" (เพลงสวด 
ที่ 49) ในตอนนหรือตอนจบบทเรียน 
• พระเยซูทรงประกาศว่ากฎของโมเสสสำเร็จแล้วในพระองค์และพระองค์จะไม่ทรงรับ 

เครื่องถวายที่เผาและเครื่องบูชาอีกต่อไป (3 นีไฟ 9:17, 19) พระองค์ตรัสว่าเราต้อง 
ถวายเครื่องบูชาอะไร (ดู 3 นีไฟ 9:20) การถวาย "ใจที่ชอกชั้าและวิญญาณที่สำนึกผิด" 
หมายความว่าอะไร (ดู ข้อความที่ยกมาด้านล่าง) พระผู้ช่วยให้รอดทรงสัญญาอะไรกับ 
คนเหล่านั้นที่ทำการถวายนี้ (ดู 3 นีไฟ 9:20) 
ประธานเจ. รูฒ็น คลาร์ค จูเนียร์ผู้เป็นสมาชิกในฝ่ายประธานสูงลุ[ดกล่าวว่า "ภายใต้พนธ-
สัญญาใหม่ที่มาถึงโดยพระคริสต ์ คนบาปต้องถวายเครื่องบูชาจากชีวิตของเขาเอง 
ไม่ใช่จากการถวายโลหิตของสัตว์โลกอื่น ๆ บางอย่าง ดังนั้นเขาต้องละทิ้งบาปของเขา 
เขาต้องกลับใจ และเขาต้องกระทำการถวายเครื่องบูชาด้วยตัวเขาเอง" (Behold the Lamb 
of God [1962], 107) 

• พระเยซูตรัสว่าพระองค์ทรงสละชีวิตของพระองค์เพื่อใคร (ดู 3 นีไฟ 9:22) เราจำเป็น 
ต้องมีคุณสมบัติดังเด็กเล็ก ๆ อะไรบ้างเพื่อจะมาสู่พระผู้ช่วยให้รอด (ดู โมไซยา 3:19) 

• หลังจากพระเยซูทรงประกาศถึงขอบเขตแห่งการทำลายล้างและทรงสัญญาว่าการไถ่ 
จะมาสู่คนที่เชื่อ หลายชั่วโมงแห่งความเงียบได้ผ่านไป เมื่อพระเยซูตรัสอีกครั้ง พระองค์ 
ทรงใช้คำอปมาใดเพ่ือบรรยายถึงความปรารถนาท่ีจะรวบรวมผู้คนของพระองค์ (ดู 3 นีไฟ 
10:4-6 ชี้ให้เห็นว่าพระเยซูทรงใช้คำอุปมานี้สามครั้งแต่ทรงเปลี่ยนแปลงมันเล็กน้อย 
ในแต่ละข้อ) ทำไมพระองค์จึงทรงต้องการรวบรวมพวกเรา (ดู ข้อความที่ยกมาด้านล่าง) 
เราจะช่วยในการรวบรวมน้ีอย่างไร (ด ูค.พ. 4:1-7) 
ศาสดาโจเซฟ สมิธสอนว่า "อะไรเป็นวัตถุประสงค์ของการรวบรวม...ผู้คนของพระผู้-
เป็นเจ้าในแต่ละช่วงเวลาของโลก...วัตลุประสงค์หลักก็คือเพื่อสร้างพระนิเวศถวาย 
แค,พระเจ้าที่ซึ่งพระองค์จะทรงเปิดเผยพิธีการแห่งพระนิเวศของพระองค์และรัศมีภาพ 
แห่งอาณาจักรของพระองค์แก่ผู้คนของพระองค์ และสอนพวกเขาถึงทางแห่งความรอด... 
นั่นคือจุดประสงค์เดียวกันที่พระผู้เป็นเจ้าทรงรวบรวมผู้คนของพระองค์ในยุคสุดท้าย" 
(Teachings of the Prophet Joseph Smith, sel. Joseph Fielding Smith [1976], 307-8) 

• หลังจากเรียกผู้คนมาสู่การกลับใจและมาหาพระองค ์ พระคริสต์ทรงหยุดตรัสกับผู้คน 
สามวันแห่งความคร่ําครวญได้ผ่านไป จากนั้นความมืดได้กระจายไป เสียงดังและการทำ-
ลายล้างหยุดลง และความเป็นทุกข์ของผู้คนเปลี่ยนเป็นความสุข (3 นีไฟ 10:9-10) 
ทำไมผู้คนจึงได้รับการไว้ชีวิต (ดู 3 นีไฟ 10:12-13) พวกเขาได้รับพรอะไร (ดู 3 นีไฟ 
10:18-19) 

• มอรมอนให้คำแนะนำอะไรแก่เราซึ่งเป็นผู้อ่านเรื่องราวนี้ (ดู 3 นีไฟ 10:14) 
193 
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3. พระเยชุคริสต์เสด็จลงมาจากสวรรค์และทรงสอนผู้คน 

อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้จาก 3 นีไฟ 11 อธิบายว่าผ้คนได้มารวมกันรอบ 
พระวิหารในแผ่นดินอุดมม่ังค่ัง อัศจรรย์ใจในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขนและ "พูดถึงพระเย-
ชุคริสต์องค์นี้ด้วย ผู้ซึ๋งมีเครื่องหมายให้ไว้เกี่ยวกับการสิ้นพระชนม์ของพระองค์" (3 นีไฟ 
11:1-2) 
• ขณะที่ผู้คนกำลังพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้น พวกเขาได้ยินสุรเสียงของพระผู้เป็นเจ้าพระบิดา 

เสียงนั้นเป็นอย่างไร (คู 3 นีไฟ 11:3) ผู้คนได้ยินเสียงนั้นกี่ครั้งก่อนที่พวกเขาจะเข้าใจ 
(คู 3 นีไฟ 11:4-6) 

• ในท่ีชุดผู้คนเข้าใจเสียงน้ันได้อย่างไร (คู 3 นีไฟ 11:5) ท่านคิดว่าการที่พวกเขา "ได้เงี่ยหูฟิง" 
หมายความว่าอะไร (3 นีไฟ 11:5) เราจะทำอะไรเพ่ือจะได้ยินและเข้าใจคำของพระผู้-
เป็นเจ้าที่มีต่อเราได้ดีขึ้น 

• พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาทรงแนะนำพระผู้ช่วยให้รอดอย่างไร (ให้สมาชิกชั้นเรียนอ่าน 
ออกเสียง 3 นีไฟ 11:5) พระผู้ช่วยให้,รอดทรงแนะนำพระองค์เองอย่างไร (ให้สมาชิก 
ชั้นเรียนอ่านออกเสียง 3 นีไฟ 11:8-11 หากท่านใช้ภาพพระเยชุทรงปรากฏต่อชาวนีไฟ 
ให้แสดงตอนน้ี) 

• พระเยซูทรงส่งคำเชิญใดมาถึงทุกคนในฝูงชน (ดู 3 นีไฟ 11:13-15 ดู 3 นีไฟ 17:25 
ด้วย ซึ่งบอกว่ามีผู้คนในฝูงชน 2,500 คน หากท่านใช้ภาพพระเยชุทรงสอน ให้แสดง 
ตอนน้ี) เราเรียนรูอะไรจากตัวอย่างแห่งความรักของพระผู้ช่วยให้รอดน้ี 

• หลังจากพระผู้ช่วยให้รอดทรงมอบอำนาจแก่นีไฟและคนอ่ืน ๆ เพ่ือให้บัพติศมา พระองค์ 
ทรงสอนอะไรพวกเขาเกี่ยวกับการให้บัพติศมา (ดู 3 นีไฟ 11:22-27) ทำไมจึงเป็นสิ่ง 
สำคัญที่จะให้บัพติศมาด้วยวิธีที่ถูกต้องและโดยคนที่มีอำนาจในการให้บัพดิศมา 

• พระเยชุทรงสอนว่าจะไม่มี "การโต้เถียง" ในบรรดาผู้คนเกี่ยวกับการบัพติศมาและ 
ประเด็นอื่น ๆ ในหลักคำสอนของพระองค์ (3 นีไฟ 11:22, 28) ทำไมความขัคแย้ง 
เก่ียวกับคำสอนพระกิตติคุณจึงเป็นส่ิงอันตราย (ดู 3 นีไฟ 11:29; ค.พ. 10:62-63) เราจะ 
เป็นหน่ึงเดียวกันในคำสอนท่ีแท้จริงได้อย่างไร 

• พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนอะไรซ่ึงเป็นคำสทนของพระองค์ (ดู 3 นีไฟ 11:30-38 คำตอบ 
อาจรวมถึงการเชื่อในพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ การกลับใจและมาเป็น 
เหมือนเด็กเล็ก ๆ รับบัพติศมา และได้รับพระวิญญาณบริชุทธิ) พระองค์ประทานคำสัญญา 
ใดแก่คนเหล่าน้ันท่ีสร้างชีวิตของเขาบนคำสอนของพระองค์ (ดู 3 นีไฟ 11:39) 

• เราจะเชื่อฟ้งพระดำรัสของพระผู้ช่วยให้รอดได้เต็มที่ยิ่งขึ้นในการประกาศถ้อยคำเหล่านี้ 
"ให้ถึงที่ชุดของแผ่นดินโลก" ได้อย่างไร (3 นีไฟ 11:41) 

อ่าน 3 นีไฟ 10:41 และเตือนสมาชิกชั้นเรียนถึงความสำคัญของการเข้าใจและการค้นคว้า 
พระคัมภีร์แม้ว่าการข่มเหงจะเพ่ิมข้ึนเม่ือระยะห่างระหว่างคนชอบธรรมและคนัช่ัวร้ายมากข้ึน 
เราจะได้รับการเสริมกำลังเม่ือศึกษาพระคัมภีร์และทำตามศาสดา 
ให้เป็นพยานถึงความจริงท่ีสนทนาในบทเรียน เม่ือได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณ 

สรุป 
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บทที 48 

เนื้อหาต่อไปนีช่วยเสริมโครงร่างของบทเรียนที่ได้เสนอแนะไว้แล้ว ท่านอาจด้องการใช้ 
แนวคิดนี้เป็นส่วนหนึ่งของบทเรียน 
กิจกรรมทบทวน 
ขณะดำเนินกิจกรรมทบทวน ให้แสดงภาพพระเยชุทรงสอนในซีกโลกตะวันตก (62380 425 
รูปภาพเกี่ยวกับพระกิตติคุณ 316) อ่านคำกล่าวต่อไปนี้และให้สมาชิกชั้นเรียนระบุว่าคำกล่าว 
แต่ละข้อถูกหรือผิด ให้สมาชิกชั้นเรียนอ่านข้อความพระคัมภีร์ตามรายกายคำกล่าวแต่ละข้อ 

1. เหตุการณ์ในภาพนี้เกิดขึ้นในเมืองเซราเฮ็มลา (ผิด ดู 3 นีไฟ 11:1) 
2. ผู้คนได้ยินสุรเสียงของพระเจ้าแล้ว (ถูก ดู 3 นีไฟ 9:1-2) 
3. พระเจ้าทรงขอพวกเขาไม่ให้สัมผัสพระองค์ (ผิด ดู 3 นีไฟ 11:14) 
4. พระเยซูทรงมีพระวรกายที่ใเนคืนพระชนม์เมื่อพระองค์เสด็จเยือนชาวนีไฟ (ถูก ดู 3 นีไฟ 

11:15) 

5. คนเหล่านั้นที่รอดชีวิตจากการทำลายล้างเป็นอิสระจากบาป (ผิด ดู 3 นีไฟ 9:13) 
6. พระเยซูทรงสอนผู้คนถึงวิธีบัพติศมาที่ถูกต้อง (ถูก ดู 3 นีไฟ 11:21-26) 
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แนวคิดเพิ่มเติม 
ประกอบการสอน 



38 "เร่ืองเก่าหมดไป 
และทุกเร่ืองกลับใหม่" 

เพื่อช่วยให้สมาชิกชั้นเรีขนเป็นสานุศิษย์ที่แท้จริงของพระเยชุคริสต์โดยการทำตามตัวอย่าง 
ของพระองค์และโดยการดำเนินชีวิตตามกฎท่ีสูงกว่าท่ีพระองค์ทรงสอนชาวนีไฟ 

1. อ่าน ไตร,ตรอง และสวดอ้อนวอนเก่ียวกับพระคัมภีร์ต่อไปน้ี 
ก. 3 นีไฟ 12:1-12 พระเยชุทรงสอนเรื่องผู้เป็นสุขแก่ชาวนีไฟ 
ข. 3 นีไฟ 12:13-16 พระเยซูทรงประกาศว่าผู้ติดตามพระองค์ต้องเป็นเกลือของแผ่น-

ดินโลกและเป็นความสว่างแก่คนอื่น 
ค. 3 นีไฟ 12:17-48; 15:1-10 พระเยซูทรงประกาศว่าพระองค์ทรงทำให้กฎของโมเสส 

ฟ้าเร็จ พระองค์ทรงสอนผู้คนถึงกฎท่ีสูงกว่า 
ง. 3 นีไฟ 13-14 พระเยซูทรงสอนชาวนีไฟว่าพวกเขาต้องดำเนินชีวิตอย่างไรเพื่อจะ 

เป็นสานุศิษย์ท่ีแท้จริงของพระองค์ พระองค์ตรัสบอกพวกเขาว่าคนท่ีไต้ยินและทำตาม 
คำกล่าวของพระองค์เปรียบเหมือนคนฉลาดผู้สร้างบานของพวกเขาบนหิน 

2. การอ่านเพ่ิมเติม: มัทธิว 5-7; ค.พ. 101:39-40; 103:9-10 
3. หากท่านใช้กิจกรรมกระตุ้นความสนใจ ให้นำภาพพระเยซูคริสต์มาชั้นเรียน (จากห้อง-

สบุดอาคารประชุมหรือชุดรูปภาพเก่ียวกับพระกิตติคุณ) 
4. หากท่านใช้กิจกรรมในหน้า 198 ให้นำบรรอุภัณฑ์ใสมาช้ันเรียน อันหนึ่งใส่เกลือสะอาด 

อีกอันหนึ่งใส่เกลือที่เจือสิ่งสกปรก 

ข้อเสนอแนะในการ 
ดำเนินบทเรียน 

ใช้กิจกรรมต่อไปนี้หรือกิจกรรมของท่านเองเพื่อเริ่มบทเรียนตามความเหมาะสม 
แสดงภาพพระเยซูคริสต์สักสองสามภาพ ชี้ให้เห็นว่าในการถ่ายทอดพระลักษณะของพระ-
เยซู จิตรกรหลายคนต่างวาดภาพพระเยซูในรูปแบบที่แตกต่างกันมากมาย จากนั้นให้สมาชิก 
ชั้นเรียนคิดเกี่ยวกับคำถามต่อไปนี้โดยไม,ต้องตอบ 
• หากมีบางคนขอให้ท่านบรรยายถึงพระลักษณะของพระเยซู ท่านจะพูดว่าอะไร 

อธิบายว่าประธานฮาโรลค์ บี. ลีไต้ให้คำบรรยายที่แน่ชัดอันหนึ่งถึงพระลักษณะของพระเยซู 
จากนั้นอ่านคำกล่าวของประธานลีต่อไปนี้ 
"ในคำเทศนาบนภูเขาของพระองค์ พระอาจารย์ประทานการเปีดเผยแก่เราในระดับหนึ่งถึง 
พระลักษณะของพระองค์เองซึ่งทรงดีพร้อม หรืออาจกล่าวไต้ว่าคำเทศนาบนคูเขาเป็น 
'พระชีวประวัติ ซึ่งพระองค์ไต้ทรงกระทำตามทุกพยางค์ที่ถูกถ่ายทอดลงในนั้นอย่างแห้จริง' 
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ชุดประสงค์ 

การเตรียม 

กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

3 นีไฟ 12-15 



และในการทำดังนั้นพระองค์ได้ประทานพิมพ์เขียวให้ชีวิตของพวกเราเอง" (Stand Ye in Holy 
Places [1974], 342) 
อธิบายว่าเมื่อพระเยซูเสด็จเยือนชาวนีไฟ พระองค์ประทานคำเทศนาซึ่งคล้ายกับคำเทศนา 
บนภูเขา ขณะที่เราศึกษาและประยุกต์ใช้คำสอนในคำเทศนาน เราจะเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับ 
พระลักษณะของพระผู้ช่วยให้รอด เรายังจะสามารถพัฒนาพิมพ์เขียว หรือแผนเพื่อวางแบบ 
ชีวิตของเราให้เหมือนกับพระชนม์ชีพของพระอาจารย์ 

เลือกข้อความพระคัมภีร์ คำถาม และเนื้อหาบทเรียนอื่น ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของ 
สมาชิกชั้นเรียนได้ดีที่ชุดร่วมกับการสวดอ้อนวอน สนทนาว่าจะประยุกต์ใช้ข้อพระคัมภีร์ 
ที่เลือกกับชีวิตประจำวันอย่างไร กระตุ้นสมาชิกชั้นเรียนให้แบ่งปีนประสบการณ์ที่เหมาะสม 
ซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมในพระคัมภีร์ 
1. พระเยจุเทรงสอนเรื่องผู้Iปืนลุ[ขแส่ชาวน!ฟ 
อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้จาก 3 นีไฟ 12:1-12 ตามแนวทางด้านล่าง 
ท่านอาจต้องการให้สมาชิกชั้นเรียนเปรียบเทียบ 3 นีไฟ 12:3-12 กับคำสอนที่คล้ายคลึงกัน 
ในคำเทศนาบนภูเขาซึ่งอยู่ใน มัทธิว 5:3-12 

• 3 ปีไฟ 12:3 การมาหาพระคริสต์หมายความว่าอะไร (ขณะที่สมาชิกชั้นเรียนสนทนา 
คำถามนี้ ท่านอาจต้องการอ้างอิงกับ 3 นีไฟ 9:13-14, 20-22 และอีเธอร์ 12:27) ความ 
"ยากจนทางวิญญาณ" หรือถ่อมตนช่วยเราให้มาหาพระคริสต์ได้อย่างไร 

• 3 ปีไฟ 12:4 อะไรเป็นวิธีบางอย่างที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมเพื่อปลอบโยนเรา (ดู ยอห'น 
14:26-27; โมไซยา 18:8-9 เป็นตัวอย่าง) 

• 3 ปีไฟ 12:5 การเป็นคนอ่อนโยนหมายความว่าอะไร 

ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์กล่าวว่า "ความอ่อนโยนบ่งบอกถึงวิญญาณแห่งความ-
กตัญณูซึ่งตรงข้ามกับทัศนคติแห่งการอยู่ได้ด้วยตัวเอง ความอ่อนโยนเป็นการรับรู้ถึง 
พลังอันยิ่งใหญ่กว่าที่อยู่เหนือพลังของตน เป็นการตระหนักถึงพระผู้เป็นเจ้า และการยอม-
รับบัญญัติของพระองค์" ("With All Thy Getting Get Understanding," Ensign, Aug. 
1988, 3-4) 

• 3 ปีไฟ 12:6 ท่านคิดว่าความ "หิวและกระหายความชอบธรรม" หมายความว่าอะไร 
เราจะได้รับการเติมด้วยอะไรเมื่อเรา "หิวและกระหายความชอบธรรม" 

• 3 ปีไฟ 12:7 ทำไมจึงเป็นสิ่ง!?าคัญที่เราจะมีเมตตา ทำไมเราจึงต้องการพระเมตตาของ 
พระเจ้า (ดู 2 นีไฟ 2:8-9) 

• 3 ปีไฟ 12:8 ทำไมเราจึงต้องมีความบริชุทธิในใจจึงจะเห็นพระผู้เป็นเจ้าได้ (ดู 1 นีไฟ 
10:21) เราจะทำใจของเราให้บริสุทธได้ในทางใดบ้าง (ดู ค.พ. 93:1 เพื่อเป็นคำตอบ 
บางอย่างสำหรับคำถามนี้) 

• 3 ปีไฟ 12:9 เราจะเป็นผู้สร้างสันติในบ้านและในชุมชุนของเราได้อย่างไร 
• 3 ปีไฟ 12:10-12 ทำไมบางครั้งคนที่ชอบธรรมจึงถูกข่มเหง เราควรตอบสนองการข่มเหง 

อย่างไร (ดู 3 นีไฟ 12:44; ลูกา 6:35) 
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การสนทนาและการ 
ประยุกต์ใช้พระคัมภีร์ 



2. พระเยช ุทรงประก ุาศว ่าผ ู ้ต ิดตามพระองค ์ต ้องเป ีนเกส ิ อ ข 0งแ ผ ' น ส ิ น 1: ล ก แ ล ะ เ {( น 

ความสว่างแก่คนอื่น 
อ่านและสนทนา 3 นีไฟ 12:13-16 

พระเยซูตรัสว่า "เราให้แก่เจ้าเพื่อเป็นเกลือของแผ่นดินโลก" (3 นีไฟ 12:13) เพื่อช่วยให้ 
สมาชิกชั้นเรียนเข้าใจความหมายของการเป็น "เกลือของแผ่นดินโลก" อ่านหรือให้สมาชิก 
ชั้นเรียนอ่านคำกล่าวของเอ็ลเดอร์บรูซ อารี '. แมคคองกีต่อไปน้ี 
"ในบรรดาชาวฮีบรูสมัยโบราณ maอ...ถูกใช้ในการถนอมอาหาร ในการปรุงรส และในการ 
ถวายเครื่องบูชาด้วยสัตว์ทุกอย่าง (เลวนิติ 2:13; เอเสเสียล 43:24; มาระโก 9:49-50) 
เกลือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อพิธีการถวายเครื่องบูชา มันเป็นสัญลักษณ์ของพัน1!สัญญ-1  

ที่ทำระหว่างพระผู้เป็นเจ้าคับผู้คนของพระองครดณชื่อมโยงกับการปฐบัดิอันสัก^ท^น 
(เลวีนิติ 2:13; คันดารวิถี 18:19; 2 พงศาวดาร 13:5) 

"ดังน้ัน พระดำรัสแรกของพระเจ้าของเราท่ีทรงมอบให้ชาวยิว และจากน ั ้นก ็ ท ร งใ^ ช ๅ ว | บ ร ู 
ส่วนใหญ ่ และชาวนีไฟว่าพวกเขามีพลังท่ีจะ 'เป็นเกลือของแผ่นดินโลก' จึงเป็นสิ่งสำคัญ 
อย่างยิ่ง...กล่าวอีกนัยหนึ่ง พวกเขามีพลังท่ีจะปรุง เพ่ิม และถนอมอิทธิพลในโลก อิทธิพล 
ซึ่งจะนำสันติและพรมาสู่ทุกผู้คน" {Mormon Doctrine, 2nd ed. [1966], 667-68) 
• อิทธิพลของเราช่วยให้คนอื่นได้รับสันติและพรอื่น ๆ อย่างไร 
แสดงบรรชุภัณฑ์ท่ีใส่เกลือ (ดู "การเตรียม" ข้อ 4) ถามสมาชิกช้ันเรียนว่าเขาอยากจะใช้ 
เกลืออันไหน จากน้ันอ่านคำกล่าวของเอีลเดอรี'คาลอส อี. เอเซย์ต่อไปนี้ "นักเคมีที่มีชื่อ-
เสยงของโลกบอกข้าพเจ้าว่าเกลือจะไม่สูญเสียรสของมันไ1)ต า มกๅล เ ว ล ๅ รสของมันจะเสีย 
ไปโดยการผสมหรือการปนเปีอน" (in Conference Report, Apr. 1980, 60; OT Ensign, May 
1980, 42) 
• เราจะหลีกเล่ียงการ "ถูกปนเปีอน" โดยส่ิงต่าง ๆ ทางโลกได้อย่างไร 
• ให้สมาชิกชั้นเรียนอ่านออกเสียงคำสอนและพันธสัญญา 101:39-40 และ 103:9-10 

ข้อความเหล่านี้สอนอะไรเกี่ยวกับการเป็น "เกลือของแผ่นดินโลก" และเป็น 
"ความสว่างแก่คนท้ังปวง" สิทธิชนยูคฤ[ดทายจะเป็น "รสของคน" ได้อย่างไร (คำตอบอาจ 
รวมถึงการแบ่งปีนพระกิตติคุณ และการทำงานพระวิหาร) 

• เราจะให้ความสว่างของเรา"ส่อง...ต่อหน้าคนทั้งปวง"ได้อย่างไร(ดู 3 นีไฟ 12:16; 18:24) 
อะไรควรเป็นผลจากการให้ความสว่างของเราส่องออกไป (ดู 3 นีไฟ 12:16) 

3. พระเยจุ{ทรงประกาศว่าพระองค์ทรงทำให้กฎของโม*สสสํๅเรีฉ พระองททรงสอน 
ผู้คนถึงกฎที่สูงกว่า 

อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้จาก 3 นีไฟ 12:17-48; 15:1-10 อธิบายว่ากฎที่ 
กล่าวไว้ในข้อเหล่านี้เป็นกฎขุองโมเสส กฎของโมเสสเป็นระบบการปฏิบัติและพิ3กๅฐที่ 
เคร่งครัด รวมถึงการถวายเคร่ืองบูชาด้วยสัตว (โมไซยา 13:29-30) มันถูกให้ไว้เพื่อช่วยให้ 
ชาวอิสราเอลบุ่งหาการชดใช้ของพระเยชุคริสต์ (2 นีไฟ 25:24; โมไซยา113:31-33; แอลมา 
34:13-14) 
• ใครประทานกฎของโมเสสให้แก่อิสราเอล (ดู 3 นีไฟ 15:4-5) 

198 



บทท ี48 
• พระเยชุทรงประกาศแก่ชาวนีไฟว่าพระองค์ทรงทำให้กฎของโมเสสสำเร็จ (3 นีไฟ 

12:17-19; 15:2-5) พระเยชุทรงทำให้กฎน้ีสำเร็จอย่างไร 
พระผู้ช่วยให้รอดทรงทำให้กฎของโมเสสสำเร็จเมื่อพระองค์ทรงชดใช้บาปของเรา 
(แอลมา 34:13-16) หลังจากการชดใช้ของพระองค์ ผู้คนไม่ได้รับพระบัญชาให้ถวาย 
เครื่องบูชาด้วยสัตว์อีกต่อไปซึ่งถูกกำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งในกฎของโมเสสอันบุ่งไป 
ที่การเสียสละแห่งการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ แต่ผู ้คนได้รับพระบัญชาให้ถวาย 
"ใจท่ีชอกชาและวิญญาณท่ีสำนึกผิด...เป็นเคร่ืองบูชา" (3 นีไฟ 9:20 ลูข้อ 19 ด้วย) 

อธิบายว่าหลังจากพระเยซูทรงประกาศว่าพระองค์ทรงทำให้กฎของโมเสสสำเร็จ พระองค์ 
ประทานกฎที่สูงกว่าแก่ชาวนีไฟ เขียนแผนผังต่อไปนี้บนกระดาน เขียนรายการข้อความ 
พระคัมภีร์ที่ท่านรูสึกว่าจะเป็นประโยชน์แก่สมาชิกชั้นเรียนมากที่ฤ[ด ให้สมาชิกชั้นเรียน 
อ่านแต่ละข้อความตามรายการภายใต้หัวข้อ "กฎของโมเสส" และจากนั้นอ่านข้อความที่ 
สอดคลองกนภายใต้หัวข้อ "กฎที่สูงกว่า" ให้พวกเขาสนทนาถึงความแตกต่างระหว่าง 
กฎเหล่านี ้ เช้ือเชิญให้พวกเขาแบ่งปีนวิธีท่ีกฎท่ีสูงกว่าจะช่วยให้เราเข้าใกล้พระเจ้าย่ิงข้ึน 

กฎของโมเสส กฎที่สูงกว่า 
3 นีไฟ 12:21 3 นีไฟ 12:22-24 
3 นีไฟ 12:27 3 นีไฟ 12:28-30 
3 นีไฟ 12:31 3 นีไฟ 12:32 

ด ู แนวคิดเพ่ิมเติมประกอบ 
การสอนข้อแรกด้วย 

3 นีไฟ 12:33 3 นีไฟ 12:34-37 
3 นีไฟ 12:38 3 นีใฟ ่ 12:39-42 
3 นีไฟ 12:43 3 นีไฟ 12:44-45 

• หลังจากทรงสอนชาวนีไฟให้รักศัตรูของเขา พระเยซูตรัสว่า "ฉะนั้นเราอยากให้เจ้า 
ดีพร้อมแม้ดังเรา หเอพระบิดาของเจ้าผู้ประทับอยู่ในสวรรค์ทรงดีพร้อม" (3 นีไฟ 12:48) 
ทำไมเราจึงจำเป็นต้องมีการชดใช้ของพระเยซูคริสต์เพื่อจะดีพร้อม (ดู 2 นีไฟ 2:7-9; 3 นีไฟ 
19:28-29; โมโรไน 10:32-33) 

4. พระเยจุเทรงสอนชาวนีไฟวำจะต้องดำเนินชีวิตอย่างไรเพื่อเปีนสานุศิษย์ที่แท้จริง 
ของพระองค์ 

อ่านข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้จาก 3 นีไฟ 13-14 อธิบายว่าบทเหล่านี้ประกอบด้วยคำสอน 
ว่าเราจะเป็นสานุศิษย์ที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์ได้อย่างไร สนทนาคำสอนเหล่านี้บาง 
ประการหรือท้ังหมด ตามแนวทางด้านล่าง 
• 3 ปีไฟ 13:1-8, 16-18 ทำไมพระเยซูจึงทรงตำหนิบางคนที่ทำสิ่งดีเช่นการทำทาน 

การสวดอ้อนวอน และการอดอาหาร อะไรควรเป็นแรงผลักดันของเราเมื่อเราให้การ-
รับใช้และทำงานดีอื่น ๆ 

• 3 ปีไฟ 13:9-13; 14:7-11 พระดำรัสของพระเยซูในข้อเหล่าน้ีสอนอะไรเก่ียวกับวิธีท่ีเรา 
ควรสวดอ้อนวอน 
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• 3 ปีไฟ 13:14-15 ทำไมจึงเปีนสิ่งสำคัญที่เราจะให้อภัยผู้อื่น เราจะเป็นคนที่ให้อภัย 
มากขึ้นได้อย่างไร 

• 3 ปีไฟ 13:19-24 การมีตาท่ีมอง "ตรง" หมายความว่าอะไร (ดู ค.พ. 88:67-69) ทำไมจึง 
เป็นไปไม่ได้สำหรับเราที่จะรับใช้ทั้งพระผู้เป็นเจ้าและความรํ่ารวย (ความเป็นของโลก) 
พร้อมกัน 

• 3 ปีไฟ 13:25-34 พระผู้ช่วยให้รอดทรงให้พระดำรัสที่บันทึกไว้ในขอเหล่านี้กับใคร 
โดยตรง (ดู 3 นีไฟ 13:25) เราจะประยุกต์ใช้พระดำรัสเหล่านี้ในชีวิตของเราได้อย่างไร 
แม้ว่าเราจะไม่ได้รับพระบัญชาว่า "อย่าคิดถึง" อาหาร เคร่ืองด่ืม หรือเครื่องนุ่งห่ม (ดู 3 
นีไฟ 13:33) พรใดมาสู่ผู้คนท่ียกให้เร่ืองของพระผู้เป็นเจ้ามาเป็นอันดับแรกในชีวิตของเขา 

• 3 ปีไฟ 14:1-5 เราจะหลีกเลี่ยงการตัดสินหรือวิพากวิจารณ์คนอื่นอย่างไม่ถูกด้องได้ 
อย่างไร 

• 3 ปีไฟ 14:6 คำสอนเดียวกันนี้มีอย่ในมัทธิว 7:6 ในการแปลข้อนั้นของโจเซฟ สมิธ 
พระเยซูทรงบัญชาสานุศิษย์ของพระองค์ให้สอนการกลับใจแทนที่จะสอนเรื่องความ 
ลับลึกของอาณาจักร (Joseph Smith Translation, Matthew 7:9-11) ทำไมจึงเป็นสิ่ง 
สำคัญที่เรามุ่งการสอนพระกิตติคุณที่หลักคำสอนพื้นฐาน 

• 3 ปีไฟ 14:12 การทำตามหลักธรรมนี้ทำให้เราเป็นสานุศิษย์ที่ดีขึ้นของพระคริสต์ได้ 
อย่างไร 

• 3 ปีไฟ 14:13-14 ทำไมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทางอันนำไปสู่ชีวิตนิรันดรเป็นทางแคบ 
ขณะที่ทางนำไปสู่ความพินาศเป็นทางกว้าง 

• 3 ปีไฟ 14:15-20 ทำไมคำสอนนี้จึงสำคัญเป็นอย่างยิ่งใน!เจอุบัน (ด ูโจเซฟ สมิธ-มัทธิว 
1:22 ซึ่งบรรยายถึงยุคฤ[ดท้าย) 

• 3 นีไฟ 14:21-23 ทำไมเราต้องทำตามนั้าพระทัยของพระบิดาบนสวรรค์จึงจะเข้าใน 
อาณาจักรแห่งสวรรค์ได้ (ดู ค.พ. 130:20-21) 

• 3 ปีไฟ 14:24-27 คำอุปมาของพระเยซูเกี่ยวกับการสร้างบ้านบนหินหรือบนทรายประ-
ยุกต์ใช้กับชีวิตของเราได้ในวิธีใดบ้าง (ดูฮีลามัน 5:12) 

ให้สมาชิกชั้นเ1ยนอ่านออกเสียง 3 นีไฟ 15:1 อธิบายว่าเมื่อเราดำเนินชีวิตตามคำสอนของ 
พระผู้ช่วยให้รอด เราจะมีรากฐานท่ีแน่นอนและได้รับการเสริมกำลังเพ่ือต้านทานการทดสอบ 
และการล่อลวงทุกอย่างที่เราจะประสบ เราจะเป็น "เกลือของแผ่นดินโลก" และเป็น "ความ 
สว่างแก่คนทั้งปวง" และเราจะสามารถช่วยให้คนอื่นเข้าใกล้พระผู้ช่วยให้รอดยิ่งขึ้น (3 นีไฟ 
12:13-16) 
ให้เป็นพยานถึงความจริงที่สนทนาในบทเรียน เมื่อได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณ 

เนื้อหาต่อไปนี้ช่วยเสริมโครงร่างของบทเรียนที่ได้เสนอแนะไว้แล้ว ท่านอาจต้องการใช้ 
แนวคิดเหล่านี้หนึ่งหรือสองอย่างเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของบทเรียน 

สรุป 

แนวคิดเพิ่มเติม 
ประกอบการสอน 



บทที่ 34 
1. คำสอนของพระเยชุเรื่องการหย่าร้าง 

ขณะที่ท่านสนทนาถึงคำสอนของพระเยซูที่บันทึกไว้ใน 3 นีไฟ 12:32 ท่านอาจต้องการ 
แบ่งปีนข้อมูลต่อไปน้ี 
ในอิสราเอลสมัยโบราณชายจะยกเลิกหรือหย่าร้างภรรยาของเขาได้ก็ด้วยเหตุผลที่ถูกต้อง 
อย่างไรก็ดีในโลกท่ีดีพร้อม เช่นอาณาจักรช้ันสูง การหย่าร้างจะไม่มีอยู่ เพราะโลกยังไม-
ดีพร้อม การหย่าร้างจึงมีอยู่ได้แต่ไม,ควรเกิดขึ้นเว้นแต่ด้วยเหตุผลที่3นแรงที่สุดเท่านั้น 
ในมัทธิว 19:9 พระเยซูทรงระบุว่าชายที่หย่าภรรยาของเขาด้วยเหตุผลที่เล็กน้อยจะยังคง 
แต่งงานกับเธอในสายพระเนตรของพระผู้เป็นเจ้า และดังน้ันชายคนน้ันจึงล่วงละเมิดโดยการ 
เป็นชู้หากเขาแต่งงานกับผู้หญิงอีกคนหน่ึง" (See James E. Talmage, Jesus the Christ, 3rd ed. 
[1916], 473-75, 484; see also Bruce R. McConkie, The Mortal Messiah, 4 vols. [1979-81], 
2:138-39) 
2. "เจ้าคือคนเหล่า1นนที่เรากล่าวถึงว่า เรามืแกะอื่น ,' (3 นใฟ 15:21) 
• ให้สมาชิกช้ันเรียนอ่านออกเสียงยอหน 10:16 ใครคือ"แกะอื่น"เหล่านี้(ดู 3นีไฟ 15:21; 

16:1-3) ทำไมสานุศิษย์ในเจรูซาเล็มจึงไม่เข้าใจคำสอนของพระเยซูเกี่ยวกับ "แกะอื่น" 
(ดู 3 นีไฟ 15:14-19) ความไม่เชื่อกีดกันผู้คนจากความเข้าใจคำของพระผู้เป็นเจ้าใน 
ความบริบูรณ์ของมันได้อย่างไร 
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"ดูเถิดความสุขของเราเต็มเปียม" 

3 ป็ไฟ 17-19 

เพ่ือช่วยให้สมาชิกช้ันเรียนรู้สึกถึงความรักของพระเจ้าพระเยซูคริสต์และพัฒนาความปรารถนา 
ที่ยิ่งใหญ่ขึ้นที่จะใช้ศรัทธาในพระองค์และแสดงประจักษ์พยานถึงพระองค์ 

1. อ่าน ไตร่ตรอง และสวดอ้อนวอนเก่ียวกับพระคัมภีร์ต่อไปน้ี 
ก. 3 นีไฟ 17 หลังจากทรงสอนชาวนีไฟ พระเยซูทรงบัญชาให้พวกเขากลับไปบ้านของ 

เขาเพื่อไตร่ตรอง สวดอ้อนวอน และเตรียมพร้อมรับการเสด็จกลับมาของพระองค์ 
ในวันรุ่งขน เม่ือทรงรูว่าผู้คนปรารถนาให้พระองค์อยู่ต่อ พระองค์ทรงอยู่กับเขาอีก 
ช่วงหนึ่งและทรงรักษาคนเจ็บป่วย ให้พรเด็กเล็ก ๆ และสวดอ้อนวอนเพื่อผู้คน 

ข. 3 นีไฟ 18 พระเยซูทรงจัดตั้งศีลระลึกในบรรดาชาวนีไฟและทรงให้คำแนะนำเพิ่มเติม 
แก่พวกเขาก่อนเสด็จข้ึนสู่สวรรค์ 

ค. 3 นีไฟ 19 ชาวนีไฟกระจายข่าวการเสด็จเยือนของพระเยซูออกไป และฝูงชนกลุ่มใหญ่ 
ได้มารวมกันเฝ็าคอยการเสด็จกลับมาของพระองค์ สานุศิษย์สอนและปฏิบัติแก่ฝูงชน 
สานุศิษย์ให้บัพติศมาและได้รับพระวิญญาณบริฤ[ทธิและการปฏิบัติของเทพ พระผู้ช่วย-
ให้รอดเสด็จกลับมาเพ่ือสอนผู้คนและสวดอ้อนวอนให้พวกเขา 

2. หากท่านใช้กิจกรรมกระด้นความสนใจ ให้เตรียมแสดงภาพพระเยซูทรงรักษาชาวนีไฟ 
(62541 425 รูปภาพเกี่ยวกับพระกิตติคุณ 317) และภาพพระเยซูทรงให้พรแก่เด็กเล็ก ๆ 
ชาวนีไฟ (รูปภาพเกี่ยวกับพระกิตติคุณ 322) และให้สมาชิกชั้นเรียนเตรียมอ่านออกเสียง 
3 นีไฟ 17:5-13, 17-24 

3. เพ่ือให้รูสึกถึงความคารวะ ท่านอาจต้องการให้มีการบรรเลงเพลงสวดเกี่ยวกับพระผู้ช่วย-
ให้รอดขณะท่ีสมาชิกช้ันเรียนเข้าสู่ห้องเรียน 

ข้อเสนอแนะในการ 
ดำเนินบทเรียน 

ใช้กิจกรรมต่อไปนี้หรือกิจกรรมของท่านเองเพื่อเริ่มบทเรียนตามความเหมาะสม 
แสดงภาพพระเยซูทรงรักษาชาวนีไฟและภาพทรงให้พรเด็กเล็ก ๆ และให้สมาชิกชั้นเรียนที่ 
ได้รับมอบหมายอ่านออกเสียง 3 นีไฟ 17:5-13, 17-24 
เชื้อเชิญให้สมาชิกชั้นเรียนแบ่งปีนความคิดของเขาว่ามันจะเป็นอย่างไรถ้าได้อยู่ท่ามกลาง 
ฝูงชนที่ประสบเหตุการณ์เหล่านี้ อธิบายว่าบทเรียนนี้จะเล่าถึงเหตุการณ์เหล่านี้และให้ราย-
ละเอียดมากข้ึนในส่ิงท่ีพระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงส์นคืนพระชนม์ได้ทรงทำและสอนเม่ือพระองค์ 
เสด็จเยือนชาวนีไฟหลังการสนพระชนม์และส์นคืนพระชนม์ 
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ชุดประสงค์ 

39 

การเตรียม 

กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 



เสือกข้อความพระคัมภีร์ คำถาม และเนื้อหาบทเรียนอื่น ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของ 
สมาชิกชั้นเรียนได้ดีที่ชุดร่วมกับการสวดอ้อนวอน สนทนาว่าจะประยูกต์ใช้ข้อพระคัมภีร์ 
ที่เลือกกับชีวิตประจำวันอย่างไร กระตุ้นสมาชิกช้ันเรียนให้แบ่งป็นประสบการณ์ท่ีเหมาะสม 
ซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมในพระคัมภีร์ 
1. พระเยชุทรงบัญชาชาวนึไฟใหไตร่ตรองและสวดอ้อนวอนเกี ่ยวก้บสิ ่งที ่พระองค์ 

ทรงสอน พระองค์ทรงรักษาคนเฉ็บป๋วย ทรงให้พรเด็กเล็ก ๆ และสวดอ้อนวอน 
เพื่อผู้คน 

สนทนา 3 นีไฟ 17 เช้ือเชิญสมาชิกช้ันเรียนอ่านออกเสียงข้อพระคัมภีร์ท่ีเลือกไว้ 
• เมื่อพระเยซูทรงเตรียมที่จะจากชาวนีไฟ พระองค์ทรงตระหนักว่าผู้คนไม่เข้าใจเรื่อง 

ทั้งหมดที่พระองค์ได้ทรงสอนพวกเขา (3 นีไฟ 17:1-2) พระองค์ทรงส่ังให้ผู้คนทำอะไร 
(ดู 3 นีไฟ 17:3) การไตร่ตรองหมายความว่าอะไร การไตร่ตรองจะช่วยให้ชาวนีไฟเตรียม 
พร้อมสำหรับคำแนะนำท่ีมากกว่าน้ีจากพระผู้ช่วยให้รอดได้อย่างไร การไตร่ตรองช่วยให้ 
เราเข้าใจหลักธรรมพระกิตติคุณดีข้ึนได้อย่างไร 
เอ็ลเดอร์โจเซฟ บี. เวิร์ธลินสอนว่า "การไตร่ตรองซ่ึงหมายถึงการวิเคราะห์ทางความคิด 
การใคร่ครวญ การเพ่งพิจารณาอันจะทำให้ตาทางวิญญาณแห่งความเข้าใจของผู้น้ันเปิด 
อีกทั้งวิญญาณของพระเจ้าจะพำนักอยู่บนผู้ที่ไตร่ตรองด้วย" (in Conference Report, Apr. 
1982, 33; or Ensign, May 1982, 23) 

• พระเยซูทรงบอกผู้คนให้สวดอ้อนวอนเก่ียวกับส่ิงท่ีพระองค์ทรงสอนพวกเขา การสวด-
อ้อนวอนช่วยให้เราเข้าใจหลักธรรมพระกิตติคุณดีขึ้นได้อย่างไร อะไรเป็นวิธีบางประการ 
ที่เราจะ "เตรียมจิตใจ [ของเรา]" เพ่ือยอมรับความจริงของพระเจ้า 

• ทำไมพระเยซู "ทรงอยู่กับ[ผู้คน] อีกสักเล็กน้อย" (ดู 3 นีไฟ 17:5-6) สิ่งนี้แสดงถึงความ 
f สึกที่พระองค์ทรงมีต่อผู้คนอย่างไร ท่านรู้สึกถึงความรักและความห่วงใยที่พระเยซู 
ทรงมีต่อท่านอย่างไร 

หากท่านไม่ได้ใช้กิจกรรมกระตุ้นความสนใจ ท่านอาจต้องการให้สมาชิกชั้นเรียนส3ปสิ่งที่ 
พระผู้ช่วยให้รอดทรงปฏิบัติขณะที่พระองค์ทรงอยู่กับชาวนีไฟอีกสักเล็กน้อย (3 นีไฟ 17: 
7-25) 
• อะไรทำให้คนเจ็บป่วยและคนเป็นง่อยในบรรดาชาวนีไฟได้รับการรักษาโดยพระผู้ช่วย-

ให้รอด (ดู 3 นีไฟ 17:7-9, 20) ผู้คนทำอะไรหลังจากคนเจ็บป่วยและคนเป็นง่อยได้รับ 
การรักษา (3 นีไฟ 17:10) เราจะแสดงความกตัญญต่อพระผู้ช่วยให้รอดสำหรับพรท่ี 
พระองค์ประทานแก่เราได้อย่างไร 

• เด็กเล็ก ๆ ชาวนีไฟได้รับพรอย่างไร (ดู 3 นีไฟ 17:21 เน้นว่าพระผู้ช่วยให้รอดทรงให้พร 
พวกเขาทีละคน อันแสดงถึงความรักลึกซึ้งของพระองค์ที่ทรงมีต่อเด็กเล็ก ๆ ท่านอาจ 
ต้องการอ่านมัทธิว 19:13-15) 

• พระผู้ช่วยให้รอดทรงบัญชาชาวนีไฟให้มาเป็นเหมือนเด็กเล็ก ๆ (3 นีไฟ 11:37-38) 
พระเยซูทรงประสงค์ให้เรามีคุณสมบัติอะไรที่เหมือนเด็กเล็ก ๆ (ด ู โมไซยา 3:19) 
เราจะทำอะไรเพ่ือพัฒนาคุณสมบัติเหล่าน้ี 
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การสนทนาและการ 
ประยูกต์ใช้พระคัมภีร์ 



2. พระเยซูทรงจัดตั้งรลระลึกในบรรดาชาวน!ฟ 

อ,านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ท่ีเสือกไว้จาก 3 นีไฟ 18 
• หลังจากพระเยซูทรงให้พรเด็กเล็ก ๆ พระองค์ทรงจัดต้ังศีลระลึกในบรรดาชาวนีไฟ (3 

นีไฟ 18:1-4) เราเรียนรู้อะไรเก่ียวกับพิธีศีลระลึกจาก 3 นีไฟ 18:1-11 (คำตอบอาจรวม 
ถึงรายการด้านล่างนี้) 

ก. ศีลระลึกต้องให้พรและส่งผ่านโดยผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำเช่นนั้น (3 นีไฟ 18:5) 
ข. ศีลระลึกจะได้รับการประกอบสำหรับสมาชิกที่มีค่าควรทุกคนของศาสนาจักร (3 นีไฟ 

18:5, 11) 
ค. ขนมปีงและนำองุ่นแทนพระวรกายและพระโลหิตของพระผู้ช่วยให้รอด (3 นีไฟ 18:7, 

11 ดูค.พ. 27:2 ด้วย สังเกตว่าในปีจอุบันเราใช้นํ้าแทนนี้าองุ่น) 
• เราเป็นพยานถึงอะไรโดยการรับส่วนศีลระลึก (ดู 3 นีไฟ 18:7, 10-11) อะไรเป็นพรท่ี 

สัญญาแก่คนที่ระลึกถึงและทำตามพระคริสต ์ (ดู 3 นีไฟ 18:7, 11) เราทำอะไรได้บ้างเพื่อ 
เตรียมตัวเราในการรับส่วนศีลระลึกในแต่ละสัปดาห ์ การรับส่วนศีลระลึกเป็นพรแก่ 
ท่านอย่างไร 

• พระผู้ช่วยให้รอดสอนอะไรแก่สานุศิษย์เกี่ยวกับความสำคัญของการรับส่วนศีลระลึก 
อย่างมีค่าควร (ดู 3 นีไฟ 18:26-29 ด ู1 โครินธ์ 11:28-29 ด้วย) ทำไมการรับส่วนศีลระลึก 
อย่างไม่มีค่าควรจึงนำความอัปยศมาสู่เรา 

• พระผู้ช่วยให้รอดทรงบอกให้สานุศิษย์ทำอะไรกับคนท่ีไม,มีค่าควรในการรับส่วนศีลระลึก 
(ดู 3 นีไฟ 18:29-32) ทำไมพระองค์จึงทรงกำชับพวกเขาไม่ให้ขับไล่คนที่ไม่มีค่าควร 
ในการรับส่วนศีลระลึกออกไป (ดู 3 นืไฟ 18:32) ทำไมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะปฏิบัติแก่ 
คนเหล่าน้ันผู้หันไปจากพระกิตติคุณต่อไป เราจะทำส่ิงน้ีได้ในวิธีใดบ้าง 

• พระเจ้าทรงบัญชาผู้คนให้มาหาพระองค์ด้วยเหตุผลอะไร (ดู 3 นีไฟ 18:25) ทำไมจึงเป็น 
สิ่งสำคัญสำหรับเราที่จะแสดงประจักษ์พยานถึงพระเยซูคริสต์ 

3. สานุศิษย์สอนและปฎิบ้ฅิแก่ผู้คน พระผู้ช่วยให้รอดเสด็จกลับมาเพื่อสอนผู้คนและ 
สวดอ้อนวอนให้พวกเขา 

อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เลึอกไว้จาก 3 นีไฟ 19 
• ชาวนีไฟท่ีได้เห็นพระผู้ช่วยให้รอดทำอะไรหลังจากพระองค์เสด็จข้ึนสู่สวรรค์ (ดู 3 นีไฟ 

19:1-3) คนท่ีได้ยินประจักษ์พยานของชาวนีไฟถึงพระผู้ช่วยให้รอดตอบสนองต่อประ-
จักษ์พยานนั้นอย่างไร (ดู 3 นีไฟ 19:3) เรามีโอกาสอะไรท่ีจะเป็นพยานถึงพระผู้ช่วยให้รอด 

• ขณะที่ฝูงชนเสืาคอยการกลับมาของพระผู้ช่วยให้รอดในวันรุ่งขึ้น สานุศิษย์ท้ังสิบสอง 
คนได้สอนผู้คน สวดอ้อนวอนกับพวกเขา และปฏิบัติต่อพวกเขา (3 นีไฟ 19:4-8 สังเกต 
ว่าสิ่งนี้ทำให้พระบัญชาที่พระผู้ช่วยให้รอดประทานแก่พวกเขาในวันก่อนสำเร็จ ดังที่ 
บันทึกไว้ใน 3 นีไฟ 18:16) สานุศิษย์สวดอ้อนวอนเพ่ืออะไร (ดู 3 นีไฟ 19:9 ดูข้อ 10-15 
และแนวคิดเพิ่มเติมประกอบการสอนข้อสองด้วย) ท่านคิดว่าทำไมสานุศิษย์จึงมีความ 
ปรารถนาอย่างแรงกล้าเช่นน้ันท่ีจะ "ได้รับพระวิญญาณบริฤ[ทธิอยู่กับท่าน" (3 นีไฟ 19:9) 
ทำไมจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่เราจะได้รับพระวิญญาณบริลุ[ทธ 
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บทที่ 39 
• หลังจากทรงสั่งให้สานุศิษย์สวดอ้อนวอน พระเยซู "เสด็จไปห่างจากท่านเล็กน้อย" 

เพ่ือสวดอ้อนวอนตามลำพัง (ดู 3 นีไฟ 19:17, 19) พระเยซูทรงสวดอ้อนวอนเพ่ืออะไร (ดู 
3 นีไฟ 19:21, 23 ท่านอาจต้องการเปรียบเทียบคำสวดอ้อนวอนนี้กับคำสวดอ้อนวอน 
อันยิ่งใหญ่บางส่วนที่พระเยซูทรงสวดเพื่อผู้อื่นก่อนการตรึงกางเขนพระองค์ตามที่ 
บันทึกไว้ในยอห์น 17:20-23) ทำไมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ติดตามของพระเยซูคริสต์ 
จะ "เป็นหนึ่ง" กับพระองค์และพระบิดา เราจะเป็นหน่ึงกับท้ังสองพระองค์ได้อย่างไร 

• ทำไมการสวดอ้อนวอนของสานุศิษย์ชาวนีไฟจึงเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า (ดู 3 นีไฟ 19: 
24-25 ท่านอาจต้องการเขียนคำตอบของสมาชิกชั้นเรียนบนกระดาน) เราจะทำตาม 
ตัวอย่างของสานุศิษย์ในการสวดอ้อนวอนของเราเองได้อย่างไร 

• ทำไมฝูงชนจึงสามารถได้ยินและเข้าใจถ้อยคำของพระเยซูในการสวดอ้อนวอนกรังที่ 
สามของพระองค์ (ดู 3 นีไฟ 19:31-33) การมีใจท่ีเปิดหมายความว่าอะไร เราต้องทำ 
อะไรท่ีจะเปิดใจของเราเพ่ือให้พระวิญญาณทรงสอนเราได้ 

บอกสมาชิกชั้นเรียนว่าชาวนีไฟได้รับพรให้เห็นและได้ยินสิ่งอัศจรรย์ต่าง ๆ เพราะศรัทธา 
อันยิ่งใหญ่ของพวกเขา (3 นีไฟ 17:20; 19:35) และเพราะการสวดอ้อนวอนอย่างแรงกสัา (3 
นีไฟ 19:6-9) ชี้ให้เห็นว่าเมื่อเราใช้ศรัทธาในพระเยซูคริสต์และสวดอ้อนวอนอย่างแรงกล้า 
ในการสวดอ้อนวอนเป็นส่วนตัวและเป็นครอบครัว พระวิญญาณของพระเจ้าจะสถิตอยู่คับ 
เรา ให้พรและช่วยเราในทุกส่ิงท่ีเราทำ 
ให้เป็นพยานถึงความจริงท่ีสนทนาในบทเรียน เม่ือได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณ 

เนื้อหาต่อไปนี้ช่วยเสริมโครงร่างของบทเรียนที่ได้เสนอแนะไว้แล้ว ท่านอาจต้องการใช้ 
แนวคิดเหล่าน้ีหน่ึงหรือสองอย่างเพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของบทเรียน 
1. "เฝ็าสูและสวดอ้อนวอนเสมอ" (3 นืไฟ 18:15) 

ให้สมาชิกช้ันเรียนอ่าน 3 นีไฟ 18:15, 18-19, 21 
• การสวดอ้อนวอนช่วยปกป้องเราจากการล่อลวงของซาตานได้อย่างไร การสวดอ้อนวอน 

เป็นครอบครัวมีอิทธิพลต่อครอบครัวของท่านอย่างไร เราจะเพิ่มการผูกมัดของเราใน 
การสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัวทุกวันได้อย่างไร 

2. "และพวกท่านได้สวดอ้อนวอนขอสิ่งที่ท่านปรารถนาที่ลุ[ค', (3 นีไฟ 19:9) 
ก่อนที่ท่านจะสนทนา 3 นีไฟ 19:9 แจกกระดาษและปากกาหรือดินสอแก่สมาชิกช้ันเรียน 
และให้พวกเขาเขียนรายการสิ่งต่าง ๆ ที่เขาปรารถนามากที่สุดหกอย่าง (หากไม่มีกระดาษ 
และปากกาหรือดินสอ เช้ือเชิญให้สมาชิกช้ันเรียนคิดถึงส่ิงท่ีเขาปรารถนามากท่ีสุดหกอย่าง) 
จากนั้นให้ขีดฆ่ารายการที่เขารู้สึกไม่ดีที่จะทูลขอในการสวดอ้อนวอน เชอเชิญให้สมาชิก 
ชั้นเรียนอ่าน 3 นีไฟ 19:9 
• สานุศิษย์ชาวนีไฟปรารถนาอะไรมากที่สุด เราจะเพ่ิมความปรารถนา1ของเราเพ่ือความ-

ชอบธรรมและเร่ืองทางวิญญาณภาพได้อย่างไร 

แนวคิดเพิ่มเติม 
ประกอบการสอน 

สรุป 



3. "และท ,ในได้สวดอ้อนวอนพระเยชุ" (3 นใฟ 19:18) 
เพ่ือให้ความกระจ่างว่าทำไมสานุศิษย์ชาวนีไฟจึงสวดอ้อนวอนโดยกล่าวถึงพระเยชุ (3 นีไฟ 
19:18, 24-25, 30) ให้สมาชิกช้ันเรียนอ่าน 3 นีไฟ 19:22 ท่านอาจต้องการอ่านคำกล่าวของ 
เอ็ลเดอร์บรูซ อาร์. แมคคองกีต่อไปน้ี 
"มีตัวอย่างในพระคัมภีร์เพียงแห่งเดียวท่ีกล่าวถึงพระบุตรโดยตรงในการสวดอ้อนวอนคือเม่ือ 
และเพราะพระผู้บริฤ[ทธิท่ีประทับยืนต่อหน้าผู้ท่ีถวายคำสวดอ้อนวอนน้ันเป็นองค์พระบุคคล 
ที่ทรงส์นคืนพระชนม์" (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1966-73], 2:79) 
ชี้ให้เห็นว่าในตอนนี้พระเยซูพระองค์เองจะพูลอ้อนวอนขอพระบิดา (3 นีไฟ 19:19-24, 27-
29,31) การสวดอ้อนวอนของเราท้ังหมดจึงเอ่ยถึงพระบิดาบนสวรรค์และจบในพระนามของ 
พระเยซูคริสต์ 



เพื่อช่วยให้สมาชิกชั้นเรียนเข้าใจงานของยูคธุ[ดท้ายในการรวมอิสราเอลและจัดตั้งไซอัน 

1. อ่าน ไตร่ตรอง และสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับ 3 นีไฟ 16, 20 และ 21 บทเหล่านี้ประกอบด้วย
คำสอนบางส่วนของพระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงส์นคืนพระชนม์ที่ประทานแก่ชาวนีไฟ
ในบทเหล่านี้พระเจ้าทรงสอนและพยากรณ์ถึงการส์นฟูพระกิตติคุณและการรวมเชื้อสาย
อิสราเอลในยูคชุดท้าย

2. การอ่านเพ่ิมเติม: 3 นีไฟ 29-30 มอรมอน 5:9-24 หลักแห่งความเชื่อข้อ 10
3. ก่อนเริ่มชั้นเรียนให้เขียนคำถามต่อไปนี้บนกระดาน

เช้ือสายของอิสราเอลคืออะไร
ทำไมอิสราเอลจึงกระจัดกระจาย
ใครคือคนต่างชาติ
คนต่างชาติต้องทำอะไรกับการกระจัดกระจายและการรวมอิสราเอล
การรวมอิสราเอลคืออะไร
เคร่ืองหมายอะไรมีให้ไว้เพ่ือแสดงว่าการรวมอิสราเอลในยูคสุดท้าย
ได้เร่ิมข้ึน
ในฐานะเป็นสมาชิกของศาสนาจักร ความรับผิดชอบของเราใน
การรวมอิสราเอลคืออะไร

4. หากท่านใช้กิจกรรมกระตุ้นความสนใจ ให้นำสิ่งต่อไปนี้บางส่วนหรือทั้งหมดมาชั้นเรียน
ก. ภาพยาโคบให้พรบุตรของท่าน (รูปภาพเกี่ยวกับพระกิตติคุณ 122) ภาพโจเซฟ สมิธ

(62449 425 รูปภาพเกี่ยวกับพระกิตติคุณ 400) และภาพเด็กชายรับบัพติศมา (62018 
425) หรือภาพบ'พติศมา (รูปภาพเกี่ยวกับพระกิตติคุณ 601)

ข. พระคัมภีร์มอรมอน 
ค. ป้ายชื่อผู้สอนศาสนาหรือสิ่งของบางอย่างที่แทนงานสอนศาสนา 
ง. ภาพถ่ายของท่านและครอบครัว 

ข้อเสนอแนะในการ 
ดำเนินบทเรยน 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

ใช้กิจกรรมต่อไปนี้หรือกิจกรรมของท่านเองเพื่อเริ่มบทเรียนตามความเหมาะสม 
แสดงของต่างๆที่ท่านนำมาชั้นเรียน (ดู"การเตรียม"ข้อ 4) อธิบายว่าของเหล่านี้แต่ละอย่าง 
เป็นสิ่งแทนส่วนที่สำคัญในบทเรียนวันนี้ ให้สมาชิกชั้นเรียนจำของเหล่านี้ไว้ตลอดบทเรียน 
และหาวิธีท่ีจะอ้างถึงของเหล่าน้ีกับ 3 นีไฟ 16, 20 และ 21 207 

40 "เม่ือน้ันเราจะรวม 
พวกเขาเข้ามา" 
3 นไฟ 16; 20-21 

ชุดประสงค์ 

การเตรยม 



เลือกข้อความพระคัมภีร์ คำถาม และเนื้อหาบทเรียนอื่น ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของ 
สมาชิกชั้นเรียนได้ดีที่สุดร่วมกับการสวดอ้อนวอน สนทนาว่าจะประยุกต์ใช้ข้อพระคัมภีร์ 
ที่เลือกกับชีวิตประจำวันอย่างไร กระตุ้นสมาชิกชั้นเรียนให้แบ่ง!]นประสบการณ์ที่เหมาะสม 
ซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมในพระคัมภีร์ 
1. พระผู้ช่วยให้รอดทรงพยากรณ์ถึงการกระจัดกระจายของเชื้อสายอิสราเอล
มุ่งความสนใจของสมาชิกชั้นเรียนไปยังคำถามแรกบนกระดาน (ดู "การเตรียม" ข้อ 3)
• เชื้อสายอิสราเอลคืออะไร

อธิบายว่าคำว่า เชื้อสายอิสราเอล และ อิสราเอล เป็นการอ้างถึงผู้สืบตระกูลของยาโคบ
ซึ่งไต้เปลี่ยนชื่อเป็นอิสราเอล (หากท่านใช้กิจกรรมกระตุ้นความสนใจ ท่านอาจต้องการ
แสดงภาพยาโคบให้พรบุตรของท่านเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการอธิบายนี้) สมาชิกในเชื้อ-
สายของอิสราเอลถูกอ้างถึงในพระคัมภีร์เป็น"ผู้คนแห่งพันธสัญญาของพระเจ้า''(1 นีไฟ
15:14) และ "ลูกหลานแห่งพันธสัญญา" (3 นีไฟ 20:25-26) ชาวนีไฟเป็นของเชื้อสาย
อิสราเอล โดยเป็นผู้สืบตระกูลของโยเซฟ บุตรชายของยาโคบ (1 นีไฟ 5:14)

อธิบายว่าพระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนถึงการกระจัดกระจายของอิสราเอล จากน้ันมุ่งความสนใจ 
ของสมาชิกชั้นเรียนไปยังคำถามที่สองบนกระดาน 
• ทำไมอิสราเอลจึงกระจัดกระจาย

เชื้อเชิญฺสมาชิกชั้นเรียนอ่านออกเสียง 3 นีไฟ 16:4 กระตุ้นสมาชิกชั้นเรียนคนอื่นให้อ่าน
ตามเพื่อหาคำตอบสำหรับคำถามนี้ ขณะที่สมาชิกชั้นเรียนสนทนาถึงคำถามดังกล่าว
ให้แน่ใจว่าเขาเข้าใจว่าสมาชิกของเชื้อสายอิสราเอล "กระจัดกระจายไปตามผืนแผ่นดิน
โลกเพราะความไม่เชื่อของเขา"

2. พระผู้ช่วยให้รอดทรงพยากรณ์ถึงการรวมเชื้อสายอิสราเอลทางวิญญาณ
มุ่งความสนใจของสมาชิกชั้นเรียนไปยังคำถามที่สามบนกระดาน
• ใครคือคนต่างชาติ

อธิบายว่าในพระคัมภีร์ คำว่า คนต่างชาติ ถูกใช้เพื่อระบุถึงคนที่ไม่ได้เกิดในเชื้อสาย
อิสราเอลหรือระบุถึงประเทศที่ปราศจากพระกิตติคุณ ในบทที่จะสนทนาในบทเรียนนี้
คำว่า คนต่างชาติ อ้างถึงประเทศที่ปราศจากพระกิตติคุณ แม้ว่าบางคนที่อยู่ในประเทศ
เหล่านั้นอาจเป็นผู้สืบตระกูลของยาโคบ

มุ่งความสนใจของสมาชิกชั้นเรียนไปยังคำถามที่สี่บนกระดาน 
• คนต่างชาติต้องทำอะไรกับการกระจัดกระจายและการรวมอิสราเอล

เชื้อเชิญสมาชิกชั้นเรียนอ่าน 3 นีไฟ 16:7-9 และ 21:1-5 กระตุ้นสมาชิกชั้นเรียนคนอื่น
ให้อ่านตามเพื่อหาคำตอบสำหรับคำถามนี้
เน้นถึงคำพยากรณ์ของพระผู้ช่วยให้รอดว่าคนต่างชาติจะมีบทบาทต่อการกระจัดกระจาย
ของอิสราเอล และเน้นด้วยถึงคำพยากรณ์ว่ามันจะเป็นโดยทางคนต่างชาติซึ่งในที่สุด
อิสราเอลจะรับพระกิตติคุณที่ฟ้นา{เและลูกรวมกลับมา
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การสนทนาและการ 
ประยูกต์ใช้พระคัมภีร์ 



บุ่งความสนใจของสมาชิกชั้นเรียนไปยังคำถามที่ห้าบนกระคาน 
• การรวมอิสราเอลคืออะไร

เชื้อเชิญสมาชิกชั้นเรียนอ่าน 3 นีไฟ 16:4, 12, 20:10-13 กระลุ้นสมาชิกชั้นเรียนคนอื่น
ให้อ่านตามเพื่อมองหาคำตอบสำหรับคำถามนี้ ขณะที่สมาชิกชั้นเรียนสนทนาถึงคำถาม
ให้แน่ใจว่าเขาเข้าใจสิ่งต่อไปนี้
อิสราเอลถูกรวบรวมเมื่อผู้คนได้รับประจักษ์พยานถึงพระผู้ไถ่และพระกิตติคุณที่ส์นฟู
ของพระองค์และเข้าร่วมกับศาสนาจักรของพระองค์ (หากท่านใช้กิจกรรมกระตุ้นความ-
สนใจ ท่านอาจต้องการแสดงภาพเกี่ยวกับบัพติศมาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสนทนานี้)
ในปีแรก ๆ ของการฟืนฟูศาสนาจักร ส่วนหนึ่งของการรวมอิสราเอลคือบัญชาของพระเจ้า
ที่สมาชิกของศาสนาจักรของพระองค์จะไปร่วมกับกลุ่มของสิทธิชนในอเมริกาเหนือ
ไม่ว่าจะไปที่มิสซูรี อิลลินอยส์ หรือทุบเขาซอลท์เลค ในอนาคตการรวมทางกายภาพ
จะเกิดขนอีกเมื่อสมาชิกของเชื้อสายอิสราเอลจะถูกรวมไปยังแผ่นดินอ้นเป็นมรดกของ
พวกเขา (ดู ตอนที่ 3 ของบทเรียนน้ี) อย่างไรก็ดีปีจธุบันการรวมที่เกิดขึ้นเป็นการรวม
ทางวิญญาณ
ประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์อธิบายว่า '"การรวมอิสราเอล , จะสัมฤทธก็ต่อเมื่อ
ผู้คนในประเทศที่ห่างไกลยอมรับพระกิตติคุณและยังคงอยู่ในประเทศบานเกิดของ
ตนเอง การรวมอิสราเอลสำหรับคนเม็กซิกันอยู่ที่ประเทศเม็กซิโก และในคาบสมุทร
สแกนดิเนเวียเป็นท่ีสำหรับคนเหล่าน้ีนท่ีอยู่ในประเทศทางตอนเหนือ สถานที่รวมสำหรับ
ชาวเยอรมันอยู่ท่ีประเทศเยอรมัน และสำหรับชาวโปลีนีเซียก็อยู่ที่หมู่เกาะต่าง ๆ สำหรับ
ชาวบราซิลอยู่ท่ีประเทศบราซิล สำหรับชาวอาร์เจนตินาก็อยู่ที่ประเทศอาร์เจนตินา" (in
Conference Report, Apr. 1975, 4; or Ensign, May 1975, 4)

บุ่งความสนใจของสมาชิกชั้นเรียนไปยังคำถามที่หกบนกระดาน 
• เครื่องหมายอะไรมีให้ไว้เพื่อแสดงว่าการรวมอิสราเอลในยุคฤ[ดท้ายได้เริ่มขึ้น

เชื้อเชิญสมาชิกชั้นเรียนอ่าน 3 นีไฟ 21:2-7 และ 29:1-2 กระต้นสมาชิกชั้นเรียนคนอื่น
ให้อ่านตามเพื่อหาคำตอบสำหรับคำถามนี้ 

• "ข้อความ" และ "งาน" ของชาวนีไฟจะออกมาสู่คนต่างชาติได้อย่างไร (โดยทางการแปล
พระคัมภีร์มอรมอน หากท่านใช้กิจกรรมกระตุ้นความสนใจ ท่านอาจต้องการใช้พระ-
คัมภีร์มอรมอนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสนทนานี้) อะไรเป็นบทบาทบางประการของ
พระคัมภีร์มอรมอนในการรวมอิสราเอล (สำหรับตัวอย่างบางประการ ให้เปรียบเทียบ
3 นีไฟ 16:4, 12 และ 20:10-13 กับ 1 นีไฟ 6:3-4 และหน้าชื่อเรื่องของพระคัมภีร์มอรมอน
เน้นว่าพระคัมภีร์มอรมอนลูกเขียนขึ้นเพื่อสอนถึงพันธสัญญาของพระเจ้าและเพื่อทำให้
คนทุกคนเชื่อว่าพระเยซูคือพระคริสต์)

• พระเจ้าตรัสถึงผู้รับใช้คนหนึ่งที่จะช่วยใน "งานยิ่งใหญ่และน่าอัศจรรย์" ในการนำพระ-
คัมภีร์มอรมอนออกมา (3 นีไฟ 21:9-10) ใครคือผู้รับใช้คนนี้ (โจเซฟ สมิธ หากท่านใช้ 
กิจกรรมกระตุ้นความสนใจ ท่านอาจต้องการแสดงภาพโจเซฟ สมิธเพื่อเป็นส่วนหนึ่ง
ของการสนทนาน้ี)
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ท่านอาจต้องการชี้ให้เห็นว่าโจเซฟ สมิธเป็นผู้สืบตระกูลของยาโคบอย่างแท้จริง (2 นีไฟ 
3:3-8, 11-12) แต่เขาอาศัยอยู่ในประเทศของคนต่างชาติ ดังนั้นงานของเขาในการ 
ส์นฟูพระกิตติคุณและในการนำพระคัมภีร์มอรมอนออกมาจึงเป็นส่วนหนึ่งของความ-
สำเร็จในพระสัญญาของพระเจ้าที่ว่า "ความจริงจะมาถึงคนต่างชาติ" (3 นีไฟ 16:7) 

• ให้สมาชิกช้ันเรียนอ่านออกเสียง 3 นีไฟ 16:11-12 พระเจ้าทรงสัญญาจะทำสิ่งใดหลังจาก
ความสมบุรณ์ของพระกิตติคุณไค้รับการาเนฟูโดยทางคนต่างชาติ (พระองค์ทรงสัญญา
ที่จะนึกถึงพันธสัญญาของพระองค์ที่ทรงทำกับเชื้อสายอิสราเอล)

• พันธสัญญาที่พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะนึกถึงคือพันธสัญญาของเอบราแฮม (3 นีไฟ 20:25,
27, 29; 21:4; มอรมอน 5:20) อะไรเป็นพรและความรับผิดชอบแห่งพันธสัญญาของ
เอบราแฮม (ดู ปฐมกาล 17:1-8; เอบราแฮม 2:6, 9-11)

• อะไรจะเกิดกับคนต่างชาติท่ีกลับใจและหันมาหาพระผู้เป็นเจ้า (ดู 2 นีไฟ 30:2; 3 นีไฟ
16:13; 21:6, 22 คนทุกคนที่กลับใจและมาหาพระเจ้าโดยทางบ้พติศมาจะลูกนับอยู่ใน
บรรดาผู้คนแห่งพันธสัญญาของพระองค์)
ประธานโจเซฟ ฟิลติง สมิธกล่ววว่า "ๆกคนที่ยอมรับพระกิตติๆณจะมาเป็นส่วนหนึ่งของ
เชื้อสายอิสราเอล กล่าวอีกนัยหนึ่ง พวกเขาจะมาเป็นสมาชิกของ เชื้อสายที่ฤกเลือก
หรือเป็นลูกหลานของเอบราแฮมโดยทางอิสอัคและยาโคบ ผู้ซึ่งได้รับสัญญาไว้ คน
เหล่าน้ัน ส่วนใหญ่ ที่มาเป็นสมาชิกของศาสนาจักรจะเป็น เชื้อสพทึ่แท้จริง ของเอบรา-
แฮมโดยทางอีเฟรอิม บุตรชายของโยเซฟ คนเหล่านั้นที่ไม่ได้เป็นเป็นเชื้อสายของ
เอบราแฮมและเป็นอิสราเอลท่ีแท้จริง ต้อง มาเป็น เช่นน้ัน และ เมื่อพวกเขารับบัพติศมา
และได้รับการยืนยัน พวกเขาก็ฤกต่อตาเข้ากับต้นและได้รับมอบสิทธิและสิทธิพิเศษ
ทั้งหมดในฐานะผู้รับมรดก " (Doctrines of Salvation, comp. Bruce R. McConkie, 3 vols.
[1954-56], 3:246)

เชื้อเชิญสมาชิกชั้นเรียนอ่านคำถามที่เจ็ดบนกระดาน 
• ในฐานะเป็นสมาชิกของศาสนาจักร ความรับผิดชอบของเราในการรวมอิสราเอลคืออะไร

ให้โอกาสสมาชิกชั้นเรียนตอบคำถามนี ้ ท่านอาจต้องการตั้งคำถามค้านล่างเพื่อกระตุ้น
ให้เกิดการสนทนามากข้ึน หากท่านใช้กิจกรรมกระตุ้นความสนใจ ท่านอาจต้องการแสดง
ภาพถ่ายและป้ายช่ือผู้สอนศาสนา (หรือของอ่ืน ๆ ) ระหว่างสนทนาเร่ืองน้ี

• ภารกิจของศาสนาจักรคือเพื่อเชื้อเชิญให้ทุกคนมาสู่พระคริสต์ เราบรรลุภารกิจนี้โดย
การประกาศพระกิตติคุณ การไถ่คนตาย และการทำให้สิทธิชนดีพร้อม ภารกิจของ
ศาสนาจักรส่งเสริมการรวมอิสราเอลอย่างไร

3. พระผู้ช่วยให้รอดทรงพยากรณ์ดึงการรวมเชื้อสายอิสราเอลทางกายภาพ

• ให้สมาชิกชั้นเรียนอ่านออกเสียง 3 นีไฟ 16:16 และ 20:14 ตามข้อพระคัมภีร์เหล่านี้
พระเจ้าประทานพระสัญญาเฉพาะเจาะจงอะไรแก่ชาวนีไฟ (พวกเขาจะได้รับแผ่นดิน
อเมริกาเป็นมรดก ดู 2 นีไฟ 1:5-7 ด้วย) ความรับผิดชอบอะไรติดตามมากับพระสัญญานี้ 
(ดู อีนัส 1:10; อีเธอร์ 2:8-9)

• ให้สมาชิกชั้นเรียนผลัดกันอ่านข้อพระคัมภีร์จาก 3 นีไฟ 21:22-29 ตามข้อพระคัมภีร์ 
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เหล่านี้ อะไรจะเกิดขึ้นในแผ่นดินมรดกแห่งนี้ในยูคชุดท้าย (เมืองชื่อเจรูซาเล็มใหม่ 
จะถูกสร้างข้ึน) 

ชี้ให้เห็นว่าเมืองเจรูซาเล็มเดิมจะได้รับการส์นฟูด้วย (3 นีไฟ 20:29-34) ชาวยิวจะได้รับ 
แผ่นดินนี้เป็นมรดก 
• พระผู้ช่วยให้รอดตรัสว่าพระองค์จะทรงรวมผู้คนของพระองค์และจัดตั้งไซอันอีกครั้งใน

บรรดาพวกเขา (3 นีไฟ 21:1) บ่อยครั้งคำว่า ไซอัน มักจะถูกอ้างถึงสถานที่เฉพาะเจาะจง
แต่มันก็ยังเป็นสภาพของจิตใจและความคิดด้วย ในพระคัมภีร์บรรยายถึงไซอันว่าอย่างไร
(ดู ค.พ. 97:21 และโมเสส 7:18-19 เป็นตัวอย่าง) เราจะเริ่มจัดตั้งไซอันในบ้าน ในวอร์ด
และในสเตคของเราในทุกวันนี้ได้อย่างไร

เตือนสมาชิกชั้นเรียนว่าในยูคสุดท้าย คำว่า เชื้อสายอิสราเอล จะรวมถึงคนเหล่านั้นทุกคนที่ 
กลับใจ ทำตามพระเยจุ[คริสต์ และรับบัพติศมาเข้าสู่ศาสนาจักรของพระองค์ กระตุ้นสมาชิก 
ชั้นเรียนให้ดำรงชีวิตเพื่อมีค่าควรที่จะเป็นส่วนหนึ่งในผู้คนแห่งพันธสัญญาของพระเจ้า ให้เป็น 
พยานถึงความจริงที่สนทนาในบทเรียน เมื่อได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณ 

211 

ส1ป 

บทที่ 44 



41 



เสือกข้อความพระคัมภีร์ คำถาม และเนื้อหาบทเรียนอื่น ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของ 
สมาชิกชนเรียนได้ดีที่สุดร่วมกับการสวดอ้อนวอน สนทนาว่าจะประยูกต์ใช้ข้อพระคัมภีร์ 
ที่เลือกกับชีวิตประจำวันอย่างไร กระตุ้นสมาชิกช้ันเรียนให้แบ่ง!]นประสบการณ์ท่ีเหมาะสม 
ชงสอดคล้องกับหลักธรรมในพระคัมภีร์ 

เอล
สนทนา 3 นีไฟ 22; 23:1-5 เช้ือเชิญสมาชิกช้ันเรียนอ่านออกเสียงข้อพระคัมภีร์ท่ีเลือกไว้ 
อธิบายว่าบทที่ 22 บันทึกถึงการที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงอ้างถึงคำสอนของไอเซยาทั้งบท 
(อิสยาห์ 54) ที่เกี่ยวกับรัศมีภาพของไซอันในยูคสุดท้าย 
• ไอเซยาสั่งสอนเชื้อสายอิสราเอลให้ "ขยายที่ตั้งของกระโจมของเจ้า...[และ]ต่อเชือก

ของเจ้าให้ยาวและทำให้หลักขอ4เจ้ามั่นคง" (3 นีไฟ 22:2) กระโจมและหลักเป็นสัญ-
ลักษณ์แทนสิ่งใด (ดู ข้อความที่ยกมาด้านล่าง) ท่านคิดว่าการ "ขยายที่ตั้งของกระโจม
ของเจ้า" และ"ทำให้หลักของเจ้ามั่นคง" หมายความว่าอะไร
ประธานเอสรา แทฟท์ เบนสัน กล่าวว่า
"ศาสดาเปรียบเทียบไซอันในยุคชุดท้ายกับกระโจมขนาดใหญ่ที่ล้อมรอบแผ่นดินโลก
กระโจมถูกยึดไว้โดยเชือกที่ผูกติดกับหลัก(stake) แน่นอนว่าหลัก(stake)mล่านั้น
เป็นการจัดตั้งตามภูมิภาคต่าง ๆ กระจายไปทั่วผืนแผ่นดินโลก ป้จชุบันอิสราเอลกำลัง
ถูกรวมสู่สเตคต่าง ๆ ของไซอัน
"สเตค...เป็นท่ีคุ้มภัยของสิทธิชนจากศัตรูท้ังท่ีมองเห็นและไม่เห็น ที่คุ้มภัยเป็นการนำทาง
ที่จัดเตรียมโดยฝานช่องทางฐานะใ]โรหิตที่เสริมกำลังประจักษ์พยานและสนับสนุน
ความเป็นปีกแผ่นของครอบครัวและความชอบธรรมส่วนบุคคล" ("Strengthen Thy
Stakes," Ensign, Jan. 1991, 2, 4)

• เราจะทำอะไรเป็นส่วนบุคคลและเป็นครอบครัวเพ่ือให้แน่ใจว่า สเตคของเราเป็นท่ีล้ีภัย
และท่ีคุ้มภัยจากความช่ัวร้าย

• ไอเซยาพรรณนาถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระผู้เป็นเจ้ากับเช้ือสายอิสราเอลว่าอย่างไร (ดู 
3^นีไฟ 22:4-10 ท่านพรรณนาว่าพระเจ้าเป็นสามีและอิสราเอลเป็นภรรยา) การพรรณนา
นสอนเราเก่ียวกับการเสียสละของพระเจ้าต่อผู้คนของพระองค์อย่างไร
เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์สอนว่า "การจินตนาการว่าพระจีโฮวาห์เป็นเจ้าบ่าว
และอิสราเอลเป็นเจ้าสาวเป็นคำอุปมาอันหนึ่งที่ใช้กันแพร่หลายที่สุดในพระคัมภีร์ 
ซึ่งพระเจ้าและเหล่าศาสดาของพระองค์ใช้เพื่อพรรณนาถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระผู้.
สูงสุดกับลูกหลานแห่งพันธสัญญา...ในบางครั้ง ชาวอิสราเอลที่เสือมถอยจากความ-
ชอบธรรมก็ถูกพระคริสต์ทรงโกรธอย่างยูติธรรม แตกจะเป็นในช่วงส้ัน ๆ และช่ัวคราว
หรือ 'ชั่วประเดยว' เสมอ ความรักและพระเมตตาจะกลับมาและมีชัยในวิธีท่ีให้ความ
มั่นใจมากที่สุด ภูเขาและเนินเขาอาจหายไป แม่น้ําในทะเลใหญ่อาจเหือดแห้ง...แต่ พระ-
กรุณาและสันติของพระเจ้าจะไม่เคยไปจากผู้คนแห่งพันธสัญญาของพระองค์ พระองค์ 
ทรงให้คำม่ันสัญญาด้วยคำสัตย์แห่งสวรรค์ว่าพระองค์จะไม่ทรงโกรธพวกเขาตลอดกาล''
(Christ and the New Testament [1997], 290)

การสนทนาและการ 
ประยูกต์ใช้พระคัมภีร์ 
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• พระเจ้าทรงบรรยายถึงสถานททเชือสายของอิสราเอลจะถูกรวมในยูคฤ[ดท้ายว่าอย่างไร
(ดู 3 นีไฟ 22:11-12 ดูวิวรณ2์1:18-21 ด้วย) อะไรเป็นพระสัญญาที่ทำไว้กับคนเหล่านั้น
ที่จะอาศัยในสถานที่นี้ (ดู 3 นีไฟ 22:13-17) พระสัญญาเหล่านี้เพิ่มกำลังให้คนที่อยู่ 
ในความทุกข์ยากอย่างไร

• หลังจากพระเยซูทรงอ้างถึงคำพยากรณ์เหล่านี้ พระองค์ตรัสกับผู้คนว่า "เจ้าควรค้นหา
สิ่งเหล่านี้" (3 นีไฟ 23:1) การค้นคว้าพระคัมภีร์แทนที่จะเพียงแต่อ่านมันหมายความว่า
อะไร

เอ็ลเดอร์เฮนรีย์ บี. อายริงกล่าวว่า "เราตักตวงคุณค่าจากคำของพระผู้เป็นเจ้าไม่เพียง
โดยการอ่านพระคำจากพระคัมภีร์เท่านั้นแต่โดยการศึกษาด้วย เราจะได้รับการบำรุง
เลี้ยงมากขึ้นจากการไตร,ตรองแม้เพียงสองสามคำ เปิดโอกาสให้พระวิญญาณบริฤ[ทธ
ทำให้พระคำมีคุณค่าต่อเรา มากกว่าการอ่านฝาน ๆ อย่างผิวเผินในแต่ละบทของพระ-
คัมภีร์" (ใน เลียโฮนา, มกราคม 1998, "จงเลี้ยงลูกแกะของเราเถิด," เฮนรีย์ บี. อายริง,
ย่อหน้าที่ 17, หน้า 100)

• ท่านได้รับพรอย่างไรเมื่อท่านได้ศึกษาพระคัมภีร์ (ท่านอาจด้องการเชือเชิญให้สมาชิก
ชั้นเรียนแบ่งปีนประสบการณ์ซึ่งข้อความพระคัมภีร์ที่พิเศษบางข้อได้เป็นแรงบันดาลใจ
หรือให้ข้อคิดหรือมีความหมายเป็นคำตอบสำหรับปีญหาส่วนตัว)

• ทำไมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้คนจะบันทึกคำของพระผู้ช่วยให้รอด (ดู 3 นีไฟ 23:3-5)
• พระผู้ช่วยให้รอดทรงบัญชาผู้คนให้ "ค้นคว้าศาสดา เพราะมีหลายคนที่ให้ถ้อยคำถึง

เรื่องเหล่านี้, (3 นีไฟ 23:5) ศาสดาให้ถ้อยคำเป็นพยานถึงเรื่องใด เราได้รับการเสริมกำลัง
จากประจักษ์พยานของศาสดาทั้งในปิจอุบันและในสมัยโบราณอย่างไร

2. พระผู้ช่วยให้รอดทรงบัญชาผู้คนให้เพิ่มเติมบันทึกของพวกเขา
อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้จาก 3 นีไฟ 23:6-14; 24; 25 อธิบายว่าหลังจาก 
ทรงบัญชาผู้คนให้เขียนสิ่งที่พระองค์ทรงสอนพวกเขา พระเยซูทรงสอนผู้คนต่อไปเกี่ยวกับ 
พระคัมภีร์อื่น หากท่านใช้ภาพพระเยซูทรงขอเพิ่มเติมบันทึก ให้แสดงตอนนี 
• พระเยซูทรงบัญชาชาวนีไฟให้เพิ่มเติมคำพยากรณ์ที่ให้ไว้โดยแซมิวเอลชาวเลมันเข้าไป

ในบันทึกของเขา ในคำพยากรณ์นี้ แซมิวเอลกล่าวว่า "สิทธิชนหลายคน [จะ] ลุกขึ้น
จากความตาย และจะมาปรากฎแก่คนหลายคน และจะปฏิบัติแก่คนเหล่าน้ัน" (3 นีไฟ 23:6-
13) ท่านคิดว่าทำไมการบันทึกที่จำเพาะนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญ (คำตอบอาจรวมถึง ความสำเร็จ
ของคำพยากรณ์ของแซมิวเอลเป็นพยานถึงความจริงของการส์นคืนชีวิต)

• หลังจากพระเยซูทรงบอกผู้คนให้เขียนคำพยากรณ์ของแซมิวเอล พระองค์ทรงบัญชา
ให้เขาทำอะไร (ดู 3 นีไฟ 23:14) เราจะสอนคำของพระผู้ช่วยให้รอดให้มีประสิทธิภาพ
มากข้ึนในวิธีท่ีเฉพาะเจาะจงใดบ้าง

• พระเยซูทรงบัญชาผู้คนให้เขียนถ้อยคำบางส่วนของศาสดามาลาไคด้วย (3 นีไฟ 24:1)
ทำไมคำของมาลาไคจึงไม่อยู่ในบันทึกของชาวนีไฟ (มาลาไคเป็นศาสดาของพันธ-
สัญญาเติม ไม่มีคำของท่านรวมอยู่ในแผ่นจารึกทองเหลืองเพราะท่านมีชีวิตอยู่หลังจาก
ที่ลีไฮออกจากเจรูซาเล็มไปแล้วเกือบ 200 ปี)
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บทที 48 

• คำสอนใดของมาลาไคที่มีความสำคัญเป็นพิเศษต่อเรา (ให้สมาชิกชั้นเรียนอ่าน 3 นีไฟ
24:1, 8-18 และ 25:1-6 เพื่อหาคำตอบสำหรับคำถามนี้ ท่านอาจต้องการแบ่งสมาชิก
ชั้นเรียนออกเป็นสี่กลุ่ม เชื้อเชิญให้แต่ละกลุ่มค้นหาข้อความต่อไปนี้กลุ่มละหนึ่งข้อ
และอธิบายถึงส่ิงท่ีมาลาไคสอน จากนั้นสนทนาถึงข้อความดังที่แสดงไว้)
ก. 3 นีไฟ 24:1 เปรียบเทียบกับมาลาคี 3:1 อะไรเป็นเหมือนทูตที่ถูกส่งมาเพื่อเตรียม

ทางสำหรับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเจ้า (ดู ค.พ. 45:9 พระกิตติคุณที่ไต้รับ 
การส์นฟู รวมถึงกุญแจและอำนาจที่ฟืนฟูกลับมาโดยทูต) โจเซฟ สมิธเป็นทูตสำ-
หรับสมัยการประทานฤ[ดท้ายในวิธีใดบ้าง 

ข. 3 นีไฟ 24:8-12 เปรียบเทียบกับมาลาคี 3:8-12 อะไรเป็นพรที่สัญญาไว้ในข้อเหล่านี้ 
กับคนที่จ่ายส่วนสิบและเงินบริจาค ท่านไค้รับพรอย่างไรเมื่อท่านจ่ายส่วนสิบและ 
เงินบริจาค 

ค. 3 นีไฟ 24:13-18 เปรียบเทียบกับมาลาคี 3:13-18 ทำไมบางคนจึงเชื่อว่า "มันไร้ 
ประโยชน์ที่จะรับใช้พระผู้เป็นเจ้า" (ดู 3 นีไฟ 24:14-15) เราจะยังคงยึดมั่นในศรัทธา 
ของเราไค้อย่างไรแม้เมื่อความชั่วร้ายดูเหมือนจะรุ่งเรือง 

ง. 3 ฆีไฟ 25:1-6 เปรียบเทียบกับมาลาคี 4:1-6 การถูกทิ้งไว้ไม่ให้เหลือทั้งรากหรือ 
กิ่งหมายความว่าอะไร (ให้พิจารณาว่า ราก ของท่านเป็นบิดามารดาและบรรพบุรุษ 
ของท่าน และ กิ่ง ของท่านเป็นลูกและหลานของท่าน เราจะต้องไค้รับพิธีการพระ-
วิหารเพื่อจะถูกรวมเข้ากับรากและกิ่งของเรา) พระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะทรงส่งใคร 
มาก่อนการเสด็จมาคร้ังท่ีสอง อิไลจะจะกลับมาเมื่อใดและที่ไหน (ดู ค.พ. 110:13-
16) ท่านจะพนฟูคุญแจอะไร (กุญแจแห่งอำนาจการผนึก ซึ่งเตรียมทางให้เราถูก
รวมกับบรรพบุรุษและลูกหลานของเรา)

3. พระผู้ช่วยให้รอดทรงขยายความเรื่องทั้งหมดตั้งแต่ต้นมา
อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เสือกไว้จาก 3 นีไฟ 26
• พระผู้ช่วยให้รอดทรงให้เหตุผลว่าอย่างไรในการสอนคำพยากรณ์ของมาลาไคแก่ชาว

นีไฟ (ดู 3 นีไฟ 26:2) คำสอนใดของมาลาไคมีความสำคัญเป็นพิเศษต่อท่าน
• พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนผู้คนว่าอย่างไร หลังจากสนทนาถึงคำพยากรณ์ของมาลาไค

(ดู 3 นีไฟ 26:1; 3-5 หากจำเป็น ให้อธิบายว่า การขยายความ หมายถึงการอธิบายอย่าง
รอบคอบและอย่างละเอียด) ทำไมเราจึงควรสอนพระกิตติคุณ "ตั้งแต่ค้นมา" ดังที่พระ-
เยซูทรงทำ

• ในบันทึกของท่าน มอรมอนรวมส่ิงท่ีพระเยซูทรงสอนผู้คนไว้เพียง "ส่วนน้อย" (3 นีไฟ
26:8) การมีเพียงส่วนเล็กน้อยนี้ทดสอบศรัทธาของเราอย่างไร เราจะไค้รับ "เรื่องที่ยิ่ง-
ใหญ่กว่า" ไค้อย่างไร (ดู 3 นีไฟ 26:9)
ประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์กล่าวว่า "มีผู้คนมากมายถามข้าพเจ้ามาตลอด
เวลาหลายปีว่า4ท่านคิคว่าเม่ือไรเราจะไค้รับบันทึกท่ีเหลืออย่ของพระคัมภีร์มอรมอนครับ'
และข้าพเจ้าก็พูดว่า 'มีพวกท่านกี่คนที่อย่ในองค์ประชุมนี้ต้องการจะอ่านส่วนที่ถูกผนึก
ไว้ของพระคัมภีร์มอรมอน' และเกือบจะทุกครั้งคำตอบจะเป็น 100 เปอร์เซนต์เสมอ
และจากนั้นข้าพเจ้าก็ถามองค์ประชุมเดียวกันนั้นว่า 'มีพวกท่านกี่คนที่ไค้อ่านส่วนที่ 
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เปิดเผยต่อเราแล้ว' และมีผู้คนมากมายยังไม่ได้อ่านพระคัมภีร์มอรมอนส่วนที่ไม่ได้ถูก 
ผนึก เรามักจะมองหาส์งที่น่าตื่นเต้น สิ่งที่เราได้มันมายังไม่ได้ ข้าพเจ้าพบผู้คนมากมาย 
ที่ต้องการจะดำเนินชีวิตตามกฎที่สูงกว่าเมื่อพวกเขายังไม่ดำเนินชีวิตตามกฎที่ตํ่ากว่า" 
(The Teachings of Spencer พ. Kimball, ed. Edward L. Kimball [1982], 531-32) 

• เชื้อเชิญให้สมาชิกชั้นเรียนอ่าน 3 นีไฟ 26:14, 16 ข้อเหล่านี้บ่งบอกอะไรเกี่ยวกับวิธีที่ 
พระผู้ช่วยให้รอดทรงเอาใจใส่เด็กเล็ก ๆ

• ชาวนีไฟที่ไต้เป็นพยานถึงเหตุการณ์เหล่านี้ปฏิบัติต่อกันและกันอย่างไร (ลู 3 นีไฟ 26:
19-21) เราจะทำตามตัวอย่างของพวกเขาในชีวิตการแต่งงาน ครอบครัว วอร์ด และสเตค
ของเราไต้อย่างไร

อธิบายว่าพระผู้ช่วยให้รอดทรงแสดงความสำคัญของพระคัมภีร์ต่อเราโดยทรงอ้างถึงพระ-
คัมภีร์ ทรงบัญชาให้ผู้คนต้นคว้า และเพ่ิมเติมเข้าไปในพระคัมภีร์ ขณะที่เราค้นคว้า ไตร,ตรอง 
และสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับพระคัมภีร์ เราจะเข้าใจไค้ลึกซึ้งยิ่งขนและสามารถสอนผู้อื่นไต้ 
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ให้เป็นพยานถึงความจริงที่สนทนาในบทเรียน เมื่อไต้รับการทรงนำจากพระวิญญาณ 

สรุป 



"นี่คือกิตติคุณของเรา" 42 
เพื ่อช่วยให้สมาชิกชั ้นเรียนเข้าใจคำสอนพื ้นฐานของพระกิตติคุณของพร ะ เ 0ซูคริสต์ แ ล ะ ส อ น 

เขาว่าการดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณเป็นหนทางเดียวที่tlาส่ความจริงและความลุ[ขนิรันดร์ 

1. อ่าน ไตร่ตรอง และสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับพระคัมภีร์ต่อไปนี้ 
ก. 3 นีไฟ 27 พระผู้ช่วยให้รอดทรงบัญชาสานุศิษย์ชาวนีไฟของพระองค์ทั้งสิบสองคน

ให้เรียกชื่อศาสนาจักรตามชื่อของพระองค์ พระองค์ทรงขยายความพระกิตติคุณของ 
พระองค์ 

ข. 3 นีไฟ 28 พระผู้ช่วยให้รอดทรงให้สานุศิษย์ชาวนีไฟของพระองค์ทั้งสิบสองคน 
ตามใจปรารถนาของเขาทีละคน สานุศิษย์สามคนปรารถนาและได้รับอำนาจที่จะอยู่ 
บนโลกเพื่อสั่งสอนพระกิตติคุณจนกว่าพระผู้ช่วยให้รอดจะเสด็จกลับมาในรัศมีภาพ 

ค. 4 นีไฟ 1 คนทั้งหมดเปลี่ยนใจเลื่อมใส และจัดตั้งชุมชนแห่งสันติอันดีพร้อม หลายปี 
ผ่านไปผู้คนส่วนใหญ่เสือมโทรมอยู่ในความไม่เชื่อและปฏิเสธพระกิตติคุณ 

2. การอ่านเพิ่มเติม: คำสอนและพันธสัญญา 39:1-6
3. หากมีภาพพระคริสต์กับชาวนีไฟสามคน ให้เตรียมมาใช้ประกอบบทเรียน (รูปภาพ

เกี่ยวกับพระกิตติคุณ 324)

ใช้กิจกรรมต่อไปนีหรือกิจกรรมของท่านเองเพื่อเริ่มบทเรียนตามความเหมาะสม 
เขียนบนกระดานว่า ศาสนาจักรของมอรมอน ให้สมาชิกชั้นเรียนพิจารณาเงียบ ๆ ถึงควาน-
รู้สึก1ของเขาที่มีต่อชื่อเล่นนี้ จากนั้นอ่านคำกล่าวต่อไปนี้ของประธานบอยด ์ เก. แพคเกอร์ 
"คนอื่น ๆ เรียกเราว่าชาวมอรมอน ข้าพเจ้าไม่ว่ากระไร ถ้าพวกเขาจะเรียกอย่างนั้น อย่างไร 
ก็ตามในบางครั้ง เราเองก็มีแนวโน้มที่จะพูดว่า 'ศาสนาจักรของมอรมอน' ด้วยเหมือนกัน 
ข้าพเจ้าไม่คิดว่าเป็นเรื่องที่เราจะทำเช่นนั้น" (ดู เลียโฮนา, ธันวาคม 1998, "ผู้ติดตามที่รักสันติ 
ของพระคริสต์5" บอยค์ เค. แพคเกอร์, ย่อหน้า 45, หน้า 19) 
• ทำไมจึงเป็นการดีที่สุดที่จะไม่เรียกตัวเราว่าเป็น "ศาสนาจักรของมอรมอน"

ฝ่ายประธานสูงสุดกล่าวว่า "ระลึกไว้เสมอว่า นี่คือศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์ โปรด
เน้นความจริงข้อนี้ในการติดต่อกับคนอื่น ๆ ...เรารู้สึกว่าบางคนอาจจะถูกชักจูงให้ออก
นอกลู่นอกทางโดยใช้คำว่า 'ศาสนาจักรของมอรมอน , บ่อยเกินไป" ("Policies and
Announcements," Ensign, Mar. 1983, 79)

ข้อเสนอแนะในการ 
ดำเนินบทเรึยน 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 
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3 ปีไฟ27-30; 4 ปีไฟ 

ชุดประสงค์ 

การเตรียม 



ลบคำว่า ศาสนาจักรของมอรมอน บนกระดาน บอกสมาชิกชั้นเรียนว่า 3 นีไฟ 27 ประกอบ 
ด้วยคำสั่งของพระเยชุต่อสานุศิษย์ชาวนีไฟเกี่ยวกับชื่อของศาสนาจักรของพระองค์ 

เลือกข้อความพระคัมภีร์ คำถาม และเนื้อหาบทเรียนอื่น ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของ 
สมาชิกชั้นเรียนได้ดีที่สุดร่วมกับการสวดอ้อนวอน สนทนาว่าจะประยุกต์ใช้ข้อพระคัมภีร์ 
ที่เลือกกับชีวิตประจำวันอย่างไร กระตุ้นสมาชิกชั้นเรียนให้แบ่ง!]นประสบการณ์ที่เหมาะสม 
ซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมในพระคัมภีร์ 
1. พระยู ้ช่วยให้รอดทรงบ้ญชาสานุคิษย์ชาวน!ฟของพระองคึให้เรียกชื ่อศาสนาจักร 

ดามชอของพระองค ์ พระองค์ทรงขยายความพระกิตติลุณของพระองค์ 

อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้จาก 3 นีไฟ 27 
• สานุศิษย์ชาวนีไฟของพระเยชุ"ร่วมกันในการสวดอ้อนวอนและอดอาหารอย่างสุดกำลัง" 

เมื่อพระเยชุเสคึจมาหาพวกเขาและตรัสถามว่า "เจ้าอยากให้เราให้อะไรแก่เจ้า" (3 นีไฟ 
27:1-2) สานุศิษย์ทูลขออะไรจากพระองค ์ (ดู 3 นีไฟ 27:3) พระดำรัสตอบของพระองค์ 
คืออะไร (ด ู3 นีไฟ 27:4-9) 

• พระเจ้าทรงบัญชาว่าศาสนาจักรท่ีได้รับการส์นชุเของพระองค์ เช่นเดียวกับศาสนาจักรของ 
พระองค์ท่ามกลางชาวนีไฟ จะถูกเรียกตามชื่อของพระองค์ (ค.พ. 115:4) ทำไมจึงเป็น 
สิ่ง??าคัญสำหรับเราที่จะจดจำว่าศาสนาจักรจะต้องถูกเรียกตามชื่อของพระเยชุคริสต์ 

• พระเยชุตรัสว่า "ฉะ'ifนอะไรก็ตามท่ีเจ้าจะทำ เจ้าจงทำในนามของเรา" (3 นีไฟ 27:7) อะไร 
เป็นบางส่ิงท่ีเราทำในพระนามของพระคริสต์(นอกจากจะให้สมาชิกช้ันเรียนตอบ ท่านอาจ 
ต้องการอ่านข้อความที่ยกมใด้านล่าง) 
ประธานบอยต์ เค. แพคเกอร์กล่าวว่า 
"ในการสวดอ้อนวอนทุกครั้งเรากระทำในพระนามของพระองค์ พิธีการทุกอย่างกระทำ 
ในพระนามของพระองค ์ ไม่ว่าจะเป็นบัพติศมา การยืนยัน การให้พร การแต่งตั้งทุกครั้ง 
การเทศนาทุกครั้ง การแสดงประจักษ์พยานทุกครั้งจบลงด้วยการกล่าวพระนามอันศักดิ-
สิทธิของพระองค์ ในพระนามของพระองค์เรารักษาคนเจ็บป่วย และกระทำสิ่งอัศจรรย์ 
ที่เราไม่อาจกล่าวถึงและไม่สามารถกล่าวถึงได้" 

"ในพิธีศีลระลึก เรารับพระนามของพระคริสต์ไว้กับเรา เราทำพันธสัญญาที่จะระลึกถึง 
พระองค์และรักษาพระบัญญัติของพระองค์ พระองค์ทรงดำรงอยู่ในทุกสิ่งที่เราเชื่อ" (ดู 
เลียโฮนา, ธันวาคม 1998, "ผู้ติดตามที่รักสันติของพระคริสต์," บอยต์ เค. แพคเกอร์, 
ย่อหน้าที่ 47-48, หน้า 19-20) 

• พระเยชุทรงสอนว่านอกจากศาสนาจักรจะถูกเรียกตามชื่อของพระองค ์ มันจะต้อง 
"ถูกสร้างบนกิตติคุณของ[พระองค์]"พระองค์ตรัสว่า "หากเป็นไปว่าศาสนาจักรถูกสร้าง 
บนกิตติคุณของเรา เมื่อนั้นพระบิดาจะทรงแสดงงานของพระองค์ออกมาเองในนั้น" (3 
นีไฟ 27:10) อะไรเป็นงานของพระบิดา (สำหรับคำตอบบางอย่างดู 3 นีไฟ 21:1-9; 24-
29; โมเสส 1:39) ท่านได้เห็นงานเหล่านี้ในศาสนาจักรของพระเยชุคริสต์แห่งสิทธิชน-
ยุคสุดท้ายอย่างไร 
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ชี้ให้เห็นว่าเมื่อสิทธิชนยูคสุดท้ายแสดงประจักษ์พยาน เขามักจะพูดว่าเขาเว่าพระกิตติคุณ 
เป็นความจริง ให้สมาชิกชั้นเรียนพิจารณาเงียบๆว่าเขาจะตอบอย่างไรหลังจากพูดว่า"ข้าพเจ้า 
เว่าพระกิตติคุณเป็นความจริง" และจากน้ันถูกถามว่า "พระกิตติคุณคืออะไร" 
เขียน "นีคือกิตติๆฌของเรา" บนกระดาน อธิบายว่า หลังจากพระเยซูตรัสว่าศาสนาจักรของ 
พระองค์ตองถูกสร้างบนกิตติคุณของพระองค ์ พระองค์ทรงให้คำจำกัดความที่กะทัดรัด 
และสมบุรณ์ถึงกิตติคุณของพระองค์แก่สานุศิษย์ของพระองค ์ ให้สมาชิกชั้นเรียนผลัดกัน 
อ่านข้อพระคัมภีร์ใน 3 นีไฟ 27:13-22 หาคำตอบต่าง ๆ ของพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ 
ท่านอาจต้องการเชื้อเชิญให้สมาชิกชั้นเรียนเขียนรายการคำตอบบนกระคาน คำตอบที่เป็น 
ไปได้บางอย่างมีดังนี้ 
ก. การยอมตนของพระเยซูตามนั้าพระทัยของพระบิดา (3 นีไฟ 27:13) 
ข. การชดใช้ (3 นีไฟ 27:14) 
ค. การฟืนคืนชีวิต (3 นีไฟ 27:14-15) 
ง. การพิพากษา (3 นีไฟ 27:14-15) 
จ. การกลับใจ (3 นีไฟ 27:16, 19-20) 
ฉ. การบัพติศมา (3 นีไฟ 27:16, 20) 
ช. ศรัทขาในพระเยซูคริสต์ (3 นีไฟ 27:19) 
ซ. ของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธ (3 นีไฟ 27:20) 
ฌ. การอดทนจนถึงท่ีสุด (3 นีไฟ 27:16-17, 19) 
• พระผู้ช่วยให้รอดทรงสัญญาอะไรกับคนเหล่านั้นที่ดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณของพระ-

องค์ (ดู 3 นีไฟ 27:21-22) 
• พระเยซูทรงถามสานุศิษย์ของพระองค์ว่า "เจ้าควรเป็นคนอย่างไรเล่า" คำตอบสำหรับ 

คำถามนี้คืออะไร (ดู 3 นีไฟ 27:27 เชื้อเชิญให้สมาชิกชั้นเรียนพิจารณาเงียบ ๆ ถึงสิ่งที่ 
เขาควรทำเพื่อจะเป็นเหมือนพระผู้ช่วยให้รอดมากขน) 

2. พระผู้ช่วยให้รอดทรงให้ตามความปรารถนาของสานุศิษย์สิบสองคนของพระองค์ 
สานุศิษย์สามคนเสือกที่จะอยู่บนโลกจนถึงการเสด็จมาครงที่สอง 

อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้จาก 3 นีไฟ 28 อธิบายว่าก่อนที่พระผู้ช่วยให้รอด 
จะเสด็จกลับไปเฝึาพระบิดา พระองค์ตรัสกับสานุศิษย์ของพระองค์ทีละคนและถามถึงสิ่ง 
ที่แต่ละคนปรารถนาจากพระองค ์ เก้าคนพูลขอให้การปฏิบัติศาสนกิจของเขาศิ้นสุตเบื่อ 
เขามีอายูได้ระดับหนึ่งและว่าเขาจะได้มาเฝ็าพระองค์ในอาณาจักรของพระองค์โดยเร็ว อีก 
สามคนลังเลที่จะบอกถึงความปรารถนาของเขา แต่พระผู้ช่วยให้รอดทรงfความคิดของเขา 
(3 นีไฟ 28:1-5) หากท่านใช้ภาพพระเยซูกับชาวนีไฟสามคน ให้แสดงตอนนี้ 
• อะไรเป็นความปรารถนาของสานุศิษย์ชาวนีไฟสามคนสุดท้าย (ดู 3 นีไฟ 28:7-9 เขา 

ต้องการจะอยู่บนโลกและนำจิตวิญญาณมาส่พระคริสต์จนกว่าจะถึงที่สุดของโลก) 
พระเยซูตรัสว่าสานุศิษย์เหล่านี้"เป็นสุขกว่านั้น" เนื่องจากความปรารถนาของพวกเขา 
(3 นีไฟ 28:7) เราเรียนเอะไรจากคำกล่าวนี ้ (ดู ค.พ. 15:6; 16:6; 18:10-16) 

• ในการตอบสนองคำร้องขอของเขา สานุศิษย์ทั้งสามคนได้รับการเปลี่ยนสภาพ หมาข-
ดวามว่าร่างกายของเขาถูกเปล่ียนเพ่ือท่ีเขา "จะเห็น...[เรื่อง]ของพระผู้เป็นเจ้าได้" (3 นีไฟ 



28:13-15) จากนั้นเขาก็ถูกแปรสภาพ เร่ืองราวใน 3 นีไฟ 28 สอนอะไรเกี่ยวกับการแปร 
สภาพ (ดู 3 นีไฟ 28:7-40 และรายการด้านล่าง ท่านอาจต้องการแบ่งสมาชิกชนเรียน 
ออกเป็นสามกลุ่ม มอบหมายให้กลุ่มหน่ึงอ่านข้อ 7-17 กลุ่มสองอ่านข้อ 18-28 และกลุ่ม 
สามอ่านข้อ 29-40 ให้แต่ละกลุ่มรายงานว่าข้อที่ไต้รับมอบหมายสอนสิ่งใดบ้างเกี่ยวกับ 
การแปรสภาพ 
ก. การแปรสภาพจะไม่ต้องชิมรสความตายหรือไม่ต้องรับความเจ็บปวดของความตาย 

เลย (3 นีไฟ 28:7-8, 38) 
ข. เมื่อพระผู้ช่วยให้รอดเสด็จมาในรัศมีภาพของพระองค์ พวกเขาจะ "ถูกเปลี่ยนในชั่ว 

พริบตา จากความเป็นมตะไปสู่ความเป็นอมตะ" (3 นีไฟ 28:8) 
ค. พวกเขาไม่ต้องประสบกับความเจ็บปวดหรือความสลดใจ เว้นแต่ความสลดใจที่พวก-

เขารู้สึกเพราะบาปของโลก (3 นีไฟ 28:9, 38) 
ง. พวกเขาจะช่วยผู้คนให้เป็นผู้เปล่ียนใจเล่ือมใสพระเจ้า (3 นีไฟ 28:9, 18, 23, 29-30) 
จ. พวกเขาจะไม่ถูกฆ่าหรือไต้รับอันตรายใด ๆ ทั้งสิน (3 นีไฟ 28:19-22) 
ฉ. ซาตานจะล่อลวงพวกเขาหรือมีอำนาจเหนือพวกเขาไม่ได้ (3 นีไฟ 28:39) 
ช. พวกเขาจะอยู่ในร่างที่แปรสภาพจนถึงวันพิพากษา เมื่อพวกเขาจะฟืนคืนชีวิตและ 

ถูกรับเข้าสู่อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า (3 นีไฟ 28:40) 

หมายเหตุ: มักจะมีการบอกเล่าถึงเรื่องราวของชาวนีไฟสามคนที่ได้รับการแปรสภาพ สมาชิก 
ของศาสนาจักรควรระมัดระวังเกี่ยวกับการยอมรับหรือเล่าเรื่องราวเหล่านี้ ท่านไม่ควรสน-
ทนาเรื่องนี้ในชั้นเรียน 
3. หลังจากหลาย!!แห่งสันต ิ ผู้คนส่วนใหญ่เสื่อมโทรมอยูไนความไม,เชื่อและปฏิเสธ 

พระกิตติลุณ 

อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้จาก 4 นีไฟ อธิบายว่าหนังสือ 4 นีไฟสัน ๆ ประกอบ 
ด้วยการย่อประวัติศาสตร์ประมาณ 300 ปีของมอรมอน ประวัติศาสตร์ดงเดิมถูกเขียนไว้ 
โดยชายส่ีคนคือ นีไฟผู้เป็นหนึ่งในสานุศิษย์ชาวนีไฟสิบสองคนของพระผู้ช่วยให้รอด เอมัส 
บุตรของนีไฟ เอมัสและแอมารอนบุตรของเอมัส หนังสือส่วนแรกบรรยายถึงช่วงแห่ง 
ความชอบธรรมและความสุขอันยิ่งใหญ ่ และหนังสือส่วนที่สองบอกถึงการเสือมถอยของผู-
กนสู่ความช่ัวร้าย 
เพื่อเริ่มการสนทนาของท่านใน 4 นีไฟ ท่านอาจต้องการให้สมาชิกชั้นเรียนผลัดกันอ่าน 
ข้อพระคัมภีร์จาก 4 นีไฟ 1:1-18 ให้เขามองหาบุคลิกลักษณะของผู้คนที่บรรยายไว้ในข้อ 
เหล่านี้ เขียนบุคลิกลักษณะท่ีสมาชิกช้ันเรียนเอ่ยถึงบนกระคาน 
• เป็นเวลาหลายปีหลังจากการเสด็จเยือนของพระผู้ช่วยให้รอด ไม่มีความขัดแย้งในบรรดา 

ผู้คน (4 นีไฟ 1:2,4, 13,15-18) ทำไมจึงไม่มีการขัดแย้ง (ดู 4 นีไฟ 1:15) เราจะเป็นเหมึอน 
ผู้คนที่ชอบธรรมดังที่บรรยายไว้ใน 4 นีไฟไต้อย่างไร เราจะทำอะไรเพื่อที่ความรักของ 
พระผู้เป็นเจ้าจะอยู่ในใจของเรา 
ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์กล่าวว่า "หากโลกจะต้องถูกปรับปรุง...กระบวนการแห่ง 
ความรักต้องทำให้เกิดการเปล่ียนแปลงในใจ [ของเรา] มันเป็นเช่นนั้นไต้เมื่อเรามองข้าม 
ตัวเองเพื่อมอบความรักของเราแด่พระผู้เป็นเจ้าและผู้อื่น และทำเช่นนั้นด้วยสุดใจของเรา 
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สุดจิตวิญญาณของเรา และสุดความคิดของเรา" ("And the Greatest of These Is Love," 
Ensign, Mar. 1984, 5) 

• ในช่วงแห่งสันตินี ้ ไม่มี "ชาวใด ๆ" (4 นีไฟ 1:17) สิ่งนี้หมายความว่าอะไร (ดู 4 นีไฟ 1: 
2-3, 15-17) อะไรเป็น!]ญหาที่ยังคงอยู่ในทุกวันนี้ซึ่งเกิดจากการแบ่งแยกระหว่างกลุ่ม 
ของผู้คน พระกิตติคุณช่วยให้เราเป็นหนึ่งทั้งที่มีความแตกต่างได้ในวิธีใดบ้าง 

• อะไรนำไปสู่ชุดจบของยูคแห,งสันติอันยาวนานน้ี (ให้สมาชิกชั้นเรียนอ่านคร่าว ๆ ใน 4 
นีไฟ 1:20-46 เพื่อหาคำตอบสำหรับคำถามนี้ สรุปคำตอบของพวกเขาบนกระด่าน 
คำตอบที่เป็นไปได้บางอย่างมีแสดงไว้ด้านล่าง) 
ก. การแบ่งแยกและสร้างช้ันวรรณะ (4 นีไฟ 1:20, 26, 35) 
ข. ความจองหองและความละโมบเนื่องจากความรํ่ารวย (4 นีไฟ 1:23-25, 41, 43 ดู 3 

นีไฟ 27:32 ด้วย) 
ค. ศาสนาจักรหลายแห่งอ้างว่าเจักพระคริสต์แต่กลับปฏิเสธพระกิตติคุณส่วนใหญ่ของ 

พระองค์ (4 นีไฟ 1:26-29, 34) 
ง. ศาสนาจักรถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้คนได้รับประโยชน์ (4 นีไฟ 1:26-29, 41) 
จ. ใจแข็งกระด้าง (4 นีไฟ 1:31) 
ฉ. การข่มเหงผู้ติดตามพระคริสต์ (4 นีไฟ 1:29-34) 
ช. บิดามารดาสอนลูก ๆ ไม่ให้เชื่อในพระคริสต์ (4 นีไฟ 1:38) 
ซ. บิดามารดาสอนลูก ๆ ให้เกลียดชัง (4 นีไฟ 1:39) 
ฌ. การม่ัวสุมลับ (4 นีไฟ 1:42,46) 

• ทัศนคติและการกระทำที่บรรยายไว้ใน 4 นีไฟ 1:40-46 นำชาวนีไฟไปสู่ความพินาศ 
ทำไมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะพิจารณาเรื่องราวเหล่านี้ 

แนวคิดเพิ่มเติม 
ประกอบการสอน 
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ให้สมาชิกชั ้นเ1ยนอ่านออกเสียงสัญญาของพระเจ้าใน 3 นีไฟ 27:10, 22, 28-29 
ชี้ให้เห็นว่าเมื่อผู้คนยังคงซื่อสัตย์ในพระกิตติคุณ "จะไม่มีผู้คนใดมีความสุขยิ่งกว่านี้ได้" 
(4 นีไฟ 1:16) 

ให้เป็นพยานถึงความจริงท่ีสนทนาในบทเรียน เมื่อได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณ 

เนื้อหาต่อไปนี้ช่วยเสริมโครงร่างของบทเรียนที่ได้เสนอแนะไว้แล้ว ท่านอาจต้องการใช้ 
แนวคิดเหล่าน้ีหน่ึงหรือสองอย่าง เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของบทเรียน 
1. การตอบสนองการข่มเหง 
• "ผู้คนของพระเยซู" ตอบโต้อย่างไรเม่ือถูกข่มเหง (ดู 4 นีไฟ 1:34) การตอบโต้นี้แสดง 

ว่าเขาเป็นผู้คนของพระเยซูอย่างแท้จริงอย่างไร (ดู 3 นีไฟ 12:10-12, 38-39) เราควร 
ตอบโต้อย่างไรหากเราถูกข่มเหง 

ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์กล่าวว่า "ขอให้เรายื่นมือแห่งความรักและความเมตตา 
ออกไปถึงคนเหล่าน้ันผู้ท่ีจะประนามด่าว่าเรา...ด้วยวิญญาณแห่งพระคริสต์ผู้ทรงแนะนำ 

สรุป 



ให้เราหันแก้มอีกข้างหน่ึงให' ขอให้เราพยายามเอาชนะความชั่วร้ายด้วยความสี" (in Con-
ference Report, Oct. 1982, 112; or Ensign, Nov. 1982, 77) 

2. ข้อคิดจาก 3 น!ฟ 29-30 
สนทนา 3 นีไฟ 29-30 ในบทท่ี 29 สอนเราถึงความสัมพันธ์ระหว่างการออกมาของพระคัม-
ภีร์มอรมอนกับความสำเร็จแห่งพันธสัญญาของพระเจ้าที่ทรงทำกับอิสราเอล (3 นีไฟ 29:1-4, 
8-9) บทท่ี 30 ประกอบด้วยพระดำรัสที่พระเจ้าทรงบัญชาให้มอรมอนเขียนถึงคนต่างชาติ 
ในยูคสุดท้าย 



ใช้กิจกรรมต่อไปนี้หรือกิจกรรมของท่านเองเพื่อเริ่มบทเรียนตามความเหมาะสม 
ถามสมาชิกช้ันเรียนว่า 
• หากท่านกำลังจะแล่นเรือ ท่านอยากให้มีอุปกรณ์อะไรบ้างในเรือ 
เห็นด้วยกับทุกคำตอบ และจากนั้นอธิบายว่ามอรมอนเปรียบเทียบชาวนีไฟผู้คนของท่าน 
กับเรือที่ขาดชิ้นส่วนของอุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างยิ่งบางอย่าง ให้สมาชิกชั้นเรียนอ่านออกเสียง 
มอรมอน 5:17-18 
• ผู้คนที่ไม่ทำตามพระผู้ช่วยให้รอดเป็น "ดังเรือ...ปราศจากใบเรือหรือสมอ" ในทางใดบาง 

ชี้ให้เห็นว่ามอรมอนไม่เหมือนกับชาวนีไฟที่เหลืออยู ่ ท่านใช้พระกิตติคุณเป็นทั้งใบเรือ 
และสมอในชีวิตของท่าน ท่านดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรมแม้ดูเหมือนว่าทุกคนที่อยู่รอบ 
ข้างท่านจะชั่วร้าย บทเรียนนี้จะสนทนาว่าเกิดอะไรขนกับมอรมอนและผู้คนของท่านและ 
เราจะใช้พระกิตติคุณเป็นใบเรือและสมอในชีวิตของเราอย่างไร 

ข้อเสนอแนะในการ 
ดำเนินบทเรียน 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

"ท่านออกไปจากทาง 
ของพระเจ้าได้อย่างไร" 43 
มอรมอน 1-6; โมโรไน 9 

ชุดประสงค์ เพ่ือช่วยให้สมาชิกช้ันเรียนเห็นถึงความสำคัญของการดำเนินชีวิตตามหสักธรรมพระกิตติคุณ 
ทั้งที่ความชั่วร้ายกำลังเพิ่มขนในโลก 

1. อ่าน ไตร่ตรอง และสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับพระคัมภีร์ต่อไปนี้ 
ก. มอรมอน 1 เมื่อยังเป็นเด็ก มอรมอนได้รับมอบความรับผิดชอบในการดูแลบันทึก 

ศักดิสทธิ ความช่ัวร้ายมีอยู่ท่ัวผืนแผ่นดิน แต่มอรมอนเป็นคนชอบธรรม ท่านได้รับการ 
เสด็จมาเยือนจากพระผู้ช่วยให้รอดแต่ถูกห้ามไม่ให้ส่ังสอนผู้คน 

ข. มอรมอน 2; 3:1-16 มอรมอนเป็นผู้นำกองทัพของชาวนีไฟและนำชาวนีไฟในการทำ 
ศึกกับชาวเลมันหลายครั้ง ชาว'นไฟทนทุกข์ในการทำศึกเพราะความชั่วร้ายของเขา 
มอรมอนได้รับแผ่นจารึกของนีไฟและทำบันทึกต่อไป ในที่สุดเพราะความชั่วร้าย 
ของชาวนีไฟ มอรมอนจึงปฏิเสธท่ีจะนำกองทัพให้พวกเขา 

ค. มอรมอน 3:17-22; 5:8-24 มอรมอนพูดกับผู้คนในยุคสุดท้าย อธิบายจุดประสงค์ที่ 
ท่านได้ย่อและจดบันทึก 

ง. มอรมอน 4; 5:1-7; 6; โมโรไน 9 ชาวนีไฟทำศึกกับชาวเลมันต่อไป มอรมอนตกลงใจ 
นำกองทัพอีกครั้ง ท่านไปเอาบันทึกจากเนินเขาซิมและซ่อนไว้ที่เนินเขาคาโมรา 
ในการทำศึกใหญ่ครั้งสุดท้าย มีชาวนีไฟรอดชีวิตเพียง 24 คนจากชาวนีไฟทั้งหมด 

2. เตรียมภาพมอรมอนกล่าวคำอำลาประชาชาติที่ครั้งหนึ่งยิ่งใหญ่ (62043 425 รูปภาพ 
เก่ียวกับพระกิตติคุณ 319) และให้สมาชิกชั้นเรียนอ่านออกเสียงมอรมอน 6:16-22 

การเตรียม 



เสือกข้อความพระคัมภีร์ คำถาม และเนื้อหาบทเรียนอื่น ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของ 
สมาชิกชั้นเรียนได้ดีที่ฤ[ดร่วมกับการสวดอ้อนวอน สนทนาว่าจะประยุกต์ใช้ข้อพระคัมภีร์ 
ที่เสือกกับชีวิตประจำวันอย่างไร กระตุ้นสมาชิกชั้นเรียนให้แบ่ง!]นประสบการฌ์ที่เหมาะสม 
ซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมในพระคัมภีร์ 
1. มอรมอนได้รับมอบความรับผิดชอบในการดูแลบันทึกศักดิสิทธิ๋ 
สนทนามอรมอน 1 เชื้อเชิญให้สมาชิกชั้นเรียนอ่านออกเสียงข้อพระคัมภีร์ที่เสือกไว้ อธิบาย 
ว่ามอรมอนมีความรับผิดชอบในการย่อแผ่นจารึกทั้งหมดเป็นบันทึกที่เรารู้ว่าเป็นพระกัมภีร-
มอรมอน มอรมอน 1-6 ประกอบด้วยบันทึกของมอรมอนเกี่ยวคับยุคสมัยและผู้คนของท่านเอง 
• มอรมอนอายุเท่าไรเมื่อท่านได้รับมอบความรับผิดชอบในการดูแลบันทึกศักดิสทธ (ดู 

มอรมอน 1:2-3 ดูแนวคิดเพิ่มเติมประกอบการสอนด้วย) แอมารอนกำชับมอรมอนให้ 
ทำอะไรคับแผ่นจารึก (ดู มอรมอน 1:3-4) มอรมอนน้อยเพียบพร้อมด้วยบุคลิกลักษณะ 
อะไรที่เตรียมท่านเพื่อมีบทบาทในการเก็บรักษาและย่อบันทึกคักติสิทธิ 

• เมื่อมอรมอนอายุ 15 ปี ท่าน "ได้รับการเสด็จมาเยือนจากพระเจ้า และชิมรสและรู้ถึง 
พระกรุณาธิคุณของพระเยชุ" (มอรมอน 1:15) เราจะเริ ่มเข้าใจถึงพระกรุณาธิคุณ 
ของพระเยซูได้อย่างไร 

• ทำไมพระเจ้าจึงทรงห้ามมอรมอนไม่ให้สั่งสอนชาวนีไฟ (ตูมอรมอน 1:16-17) ชาวนีไฟ 
ประสบกับการสูญเสียอะไรอื่น ๆ อีกบ้างเพราะความแข็งกระด้างของใจเขา (คู มอรมอน 
1:13-18 สังเกตว่า "สานุศิษย์ที่รัก" ผู้ถูกนำไปคือสานุศิษย์ชาวนีไฟสามคนที่ปรารถนา 
จะอยู่บนโลกจนกว่าจะถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระผู้ช่วยให้รอด ดู 3 นีไฟ 28:1-9) 
เราอาจประสบคับการสูญเสียอะไรหากเราทำใจแข็งกระด้างต่อพระเจ้าและผู้รับใช้ของ 
พระองค์ 

2. มุอรมอนเป็นผู้นำกองทัพของชาว'พไฟ ชาวนไฟทนทุกขเนการทำศึกเพราะความ 
ชั่วร้ายของพวกเขา 

อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้จากมอรมอน 2; 3:1-16 
• สังคมชาวนีไฟมีสภาพเป็นอย่างไรในช่วงชีวิตของมอรมอน (คู มอรมอน 1:19; 2:1,8, 10, 

18) สภาพเหล่านี้ทำให้ถ้อยคำของศาสดาในยุคแรก ๆ สำเร็จอย่างไร (ด ู มอรมอน 1:19; 
โมไซยา 12:4-8; เลามัน 13:5-10) แม้ว่าเราจะเหมือนคับมอรมอนที่ดำเนินชีวิตอยู่ใน 
ช่วงเวลาแห่งความชั่วร้ายมาก เราจะทำอะไรเพื่อดำรงไว้ซึ่งศรัทธาและความชอบธรรม 
ส่วนบุคคลของเรา (สำหรับคำตอบที่เป็นไปได้บางอย่างดู แอลมา 17:2-3, เลามัน 3:35, 
ค.พ. 121:45-46) 

• ทำไมมอรมอนจึงชื่นชมเมื่อท่านเห็นผู้คนครํ่าครวญ (ดู มอรมอน 2:10-12) ทำไมการ 
ชื่นชมของท่านจึงไร้ประโยชน์ (ดู มอรมอน 2:13-14) อะไรเป็นความแตกต่างระหว่าง 
"ความสลดใจ...เพ่ือการกลับใจ" กับ "ความสลดใจของผู้อัปยศ" (ดู 2 โครินธ์ 7:9-10 ด้วย) 

• การ "มาหาพระเยซูด้วยใจที่ชอกชั้าและวิญญาณที่สำนึกผิด" หมายความว่าอะไร (มอร-
มอน 2:14 ดู 3 นีไฟ 9:20; ค.พ. 59:8 ด้วย) 

• อะไรให้ความหวังและสันติแกมอรมอนแม้เมื่อเขาได้เห็นถึงความชั่วร้ายของผู้คนของเขา 
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การสนทนาและการ 

ประย ูกต์ใช้พระคัมภีร ์ 



บทท่ี 39 

(ดู มอรมอน 2:19) เราจะรักษาความหวังและสันติไว้ท่ามกลางความชั่วร้ายของโลก 
ในทุกวันน้ีได้อย่างไร 

• มอรมอนกล่าวว่าเมื่อผู้คนของเขาพิชิตชาวเลมันได้ในการทำศึก "เขามิได้เข้าใจว่าคือ 
พระเจ้าที่ทรงยกเว้นพวกเขา', (มอรมอน 3:3) ทำไมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะตระหนักว่า 
พรท่ีเราได้รับมาจากพระเจ้า (ดู มอรมอน 3:9) 

• หลังจากนำกองทัพชาวนีไฟมากว่า 30 ปี มอรมอนปฏิเสธที่จะนำทัพพวกเขาเนื่องจาก 
ความชั่วร้ายและความปรารถนาจะแก้แค้นของเขา (มอรมอน 3:9-13) พระเจ้าทรงบัญชา 
เขาไม่ให้แก้แค้น และพระองค์ทรงประกาศว่า "การแก้แค้นเป็นของเรา" (มอรมอน 3: 
14-15) อะไรเป็นผลตามมาเมื่อผู้คนจะแก้แค้น เราจะเอาชนะความรู้สึกแห่งการแก้แค้น 
ได้อย่างไรหากมันก่อขึ้นในใจของเรา 

• เราเรียนรู้อะไรจากมอรมอนเกี่ยวกับการตอบโด้ผู้คนที่ใจแข็งกระด้าง (ด ูมอรมอน 3:12) 
เราจะพัฒนาความรักที่ยิ่งใหญ่เพื่อผู้คนเช่นนั้นได้อย่างไร ทำไมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะ 
สวดค้อนวอนเพ่ือคนท่ีใจแข็งกระด้างต่อไป 

3. มอรมอนอธิบายชุดประสงค์ที่ท่านได้ย่อและจดบันทึก 
อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้จากมอรมอน 3:17-22; 5:8-24 ชี้ให้เห็นว่าหลังจาก 
ปฏิเสธท่ีจะนำกองทัพชาวนีไฟ มอรมอนกล่าวว่าท่านจะ "ยืนเป็นพยาน [คนหน่ึง]" ในการ 
บันทึกเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในบรรดาชาวนีไฟ (มอรมอน 3:16) ในข้อเหล่านี้มอรมอน 
กล่าวโดยตรงถึงคนเหล่านั้นที่ท่านได้ทำบันทึกเพื่อพวกเขา 
• บันทึกของมอรมอนทำขึ้นเพื่อใคร (ดู มอรมอน 3:17-19; 5:9-10, 14 เขียนรายการคำตอบ 

ของสมาชิกช้ันเรียนบนกระดาน) 
• บันทึกถูกเก็บรักษาและสงวนไว้เพื่อชุดประสงค์ใด (ดู มอรมอน 3:20-22; 5:14-15 คำ-

ตอบอาจรวมถึงรายการเหล่านั้นด้านล่าง) งานเขียนของมอรมอนช่วยทำให้ชุดประสงค์ 
เหล่านี้เป็นจริงในชีวิตของท่านอย่างไร 

ก. "เพื่อท่านจะรู้ว่า ท่านทุกคนจะต้องยืนอยู่หน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์...รับ 
การพิพากษางานของท่าน" (มอรมอน 3:20) 

ข. "เพื่อท่านจะเชื่อกิตติคุณของพระเยชุคริสต์" (มอรมอน 3:21; ล ู มอรมอน 5:15 ด้วย) 
ค. เพ่ือเป็นพยาน "ว่าพระเยซู...คือพระคริสต์น่ันเอง และพระผู้เป็นเจ้าน่ันเอง" (มอรมอน 

3:21; ดู มอรมอน 5:14 ด้วย) 
ง. เพ่ือ "ชักชวนท่านทั้งหลายที่ชุดของแผ่นดินโลกให้กลับใจ" (มอรมอน 3:22) 

4. ในการทำดึกที่ยิ่งใหญ่ครั้งลุ[ดท้าย มชาวน!ฟรอดชีวิตเพยง 24 คนจากชาวน!ฟทั้ง-
หมด 

อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้ต่อไปนี้จาก มอรมอน 4; 5:1-7; 6; โมโรไน 9 
• เม่ือเอ่ยถึงการสูญเสียของชาวนีไฟต่อชาวเลมัน มอรมอนอธิบายว่า "เป็นด้วยคนชั่วร้าย 

ที่คนชั่วร้ายถูกลงโทษ" (มอรมอน 4:5) ท่านคิดว่าสิ่งนี้หมายความว่าอะไร ท่านเห็น 
สิ่งนี้เกิดขึ้นในโลกทุกวันนี้อย่างไร 

• มอรมอนรู้สึกอย่างไรเม่ือท่านตกลงใจท่ีจะนำกองทัพอีกคร้ัง (ดูมอรมอน 5:2) มอรมอน 



เข้าใจอะไรเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถนำชัยชนะมาสู่ชาวนีไฟในการทำศึก สํงนี้แตกต่าง 
จากความเช่ือของชาวนีไฟเก่ียวกับวิธีท่ีพวกเขาจะได้รับชัยชนะอย่างไร (ดู มอรมอน 5:1) 

• ทำไมมอรมอนจึงไปเอาแผ่นจารึกจากเนินเขาชิม (ด ู มอรมอน 4:23 ดู มอรมอน 1:3-4 
ด้วย) ทำไมท่านจึงซ่อนบันทึกไว้ที่เนินเขาคาโมรา (ดู มอรมอน 6:6) ทำไมจึงเป็นสิ่ง 
สำคัญที่จะปกป้องแผ่นจารึก 

• อะไรเป็นผลจากการทำศึกคร้ังฤ[ดท้ายท่ีคาโมรา (ดู มอรมอน 6:7-15) 

แสดงภาพมอรมอนกล่าวอำลาประชาชาติที่ครั้งหนึ่งยิ่งใหญ ่ และให้สมาชิกชั้นเรียนอ่าน 
ออกเสียงมอรมอน 6:16-22 
• หลังจากการทำศึกที่คาโมรา ชาวเลมันตามล่าชาวนีไฟที่รอดชีวิต 24 คนและฆ่าทุกคน 

เหลือเพียงโมโรไน (มอรมอน 8:2-3) ดังนั้นประชาชาตินีไฟจึงถูกทำลายสิ้น ทำไม 
"ภัยพิบัติอันใหญ่หลวง" เช่นน้ันจึงมาสู่ชาวนีไฟ (ดู มอรมอน 1:13, 16; 2:26-27; 3:2-3; 
4:12; 5:2, 16-19; โมโรไน 9:3-5, 18-20) 

• เราก็ดำเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางความชั่วร้ายมากเช่นกัน ความชอบธรรมส่วนบุคคลทำให้ 
เกิดความแตกต่างในสังคมอันไม่ชอบธรรมได้อย่างไร 
เอ็ลเดอร์นีล เอ. แม็กซ์เวลล์เตือนว่า "ในที่ธุ[ดจะมีเพียงการปฏิรูปโดยสถาบันและการ 
ควบคุมตนเองเท่านั้นที่จะสามารถช่วยเหลือสังคมให้รอดได ้ และมีเพียงจิตวิญญาณ 
ที่ยับยั้งการทำบาปซึ่งต้องมีจำนวนมากพอเท่านั้นจึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกเรา 
ทุกวันนี้ได ้ ในฐานะเป็นสมาชิกของศาสนาจักรเราควรเป็นส่วนหนึ่งของผู้คนที่สวน 
กระแสเหล่านั้นซึ่งต่อต้านบาป" (in Conference Report, Apr. 1993, 96; or Ensign, May 
1993, 77) 

เนนว่าสังคมชาวนีไฟถูกทำลายเพราะความชั่วร้ายใหญ่หลวง แม้ว่าเราจะดำเนินชีวิตอยู่ใน 
ช่วงเวลาแห่งความชั่วร้ายใหญ่หลวง เราก็ไม่ต้องเป็นส่วนหนึ่งของมัน โดยการทำตาม 
ตัวอย่างแห่งความมั่นคงและศรัทธาของมอรมอน และโดยการศึกษาบันทึกที่ท่านได้เก็บ 
รักษาไว้อย่างระมัดระวัง เราจะต้านทานอิทธิพลแห่งความชั่วร้ายในยูคของเราไต ้ และเป็น 
ตัวอย่างที่กล้าหาญและเป็นความหวังแก่ผู้อื่น 
ให้เป็นพยานถึงความจริงที่สนทนาในบทเรียน เมื่อได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณ 

เนื้อหาต่อไปนี้ช่วยเสริมโครงร่างของบทเรียนที่ได้เสนอแนะไว้แล้ว ท่านอาจด้องการใช้ 
แนวคิดน้ีเป็นส่วนหน่ึงของบทเรียน 
1. เยาวชนที่ชอบธรรม 

• มอรมอนอายูเท่าไรเม่ือแอมารอนมอบความรับผิดชอบเก่ียวกับบันทึกให้ท่าน (ดู มอรมอน 
1:2-4) มอรมอนอายูเท่าไรเม่ือท่านเห็นพระเยชุคริสต์ (ดู มอรมอน 1:15) ชี้ให้เห็นว่าโจเซฟ 
สมิธอายู 14 ปีเมื่อท่านไต้รับภาพที่มาปรากฏครั้งแรกของพระบิดาและพระบุตร 
และท่านอายู 21 ปีเมื่อท่านไต้รับแผ่นจารึกทองคำจากเทพโมโรไน 

แนวคิดเพิ่มเติม 
ประกอบการสอน 
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บทที่ 34 
เน้นว่าความชอบธรรมและป็ญญาไม่ได้ถูกจำกัดโดยอายูหรือสภาพแวดล้อมอื่นใด พระเจ้า 
จะประทานพรแก่คนเหล่านั้นที่รับใช้พระองค์ไม่ว่าจะอายุเท่าใด 
2. การสนทนากับเยาวชน 

เตือนสมาชิกชั้นเรียนว่ามอรมอนยังคงชอบธรรมและซื่อสัตย์แม้ว่าผู้คนรอบข้างท่านจะชั่ว-
ร้าย 
• เราจะยังคงซื่อสัตย์ได้อย่างไรทั้งที่มีแรงกดดันจากสังคมที่ไม่ชอบธรรม อะไรจะเป็น 

ประโยชน์จากการทำเช่นนั้น 
• เราจะช่วยผู้คนรอบข้างเราท่ีไม่ได้คำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณอย่างไร มอรมอนมีปฎิกิริยา 

อย่างไรต่อผู้คนที่ไม่ชอบธรรมรอบข้างท่าน (สำหรับตัวอย่างดู มอรมอน 3:12) เราจะยื่น-
มอแห่งความรักและมิตรภาพออกไปโดยไม่ถูกดึงเข้าสู่สถานการณ์ที่จะคุกคามมาตรฐาน 
ของเราได้อย่างไร 
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เพื่อช่วยให้สมาชิกชั้นเรียนเข้าใจคำเตือนและคำแนะนำที่มอรมอนและโมโรไนให้กับผู้คน 
ที่ดำรงชีวิตอยู่ในยุคสุดท้าย 

1. อ่าน ไตร,ตรอง และสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับพระคัมภีร์ต่อไปนี้ 
ก. มอรมอน 7 มอรมอนตักเตือนลูกหลานของลีไฮในยุคสุดท้ายให้กลับใจ เช่ือ1ในพระ-

คริสต์และรับบัพติศมา 
ข. มอรมอน 8 โมโรไนพยากรณ์ว่าพระคัมภีร์มอรมอนจะออกมาในวันของความชั่วร้าย 

ใหญ่หลวง 
ค. มอรมอน 9 โมโรไนเรียกผู้คนในยุคสุดท้ายให้เชื่อในพระคริสต์ ท่านประกาศว่า 

พระเจ้าคือพระผู้เป็นเจ้าของสิ่งอัศจรรย์ 
2. การอ่านเพ่ิมเติม: หน้าชื่อเรื่องของพระคัมภีร์มอรมอน 
3. ท่านอาจต้องการพูดกับสมาชิกชั้นเรียนสี่คนล่วงหน้า ให้แต่ละคนเตรียมอ่านออกเสียง 

หนึ่งในข้อความต่อไปนี้ 2 นีไฟ 28:2-6, มอรมอน 9:7, โจเซฟ สมิธ-ประวัติ 1:17-19, 21-
22 และหลักแห่งความเชื่อข้อ 7 

4. หากท่านใช้กิจกรรมกระตุ้นความสนใจ ให้เขียนคำกล่าวต่อไปนี้บนกระดานก่อนเริ่ม 
ชั้นเรียน 
"ข้าพเจ้าพูดกับท่านราวกับท่านอยู่ต่อหน้า และที่จริง ไม่อยู่" 
"พระเย<%คริสต์ทรงแสดงให้ข้าพเจ้าเห็นท่าน และข้าพเจ้ารูการกระทำของท่าน" 

ใช้กิจกรรมต่อไปนี้หรือกิจกรรมของท่านเองเพื่อเริ่มบทเรียนตามความเหมาะสม 
อธิบายว่าบ่อยครั้งผู้สอนมักจะใช้เรื่องเล่า การสอนโดยใช้อุปกรณ์ หรือคำถามที่น่าสนใจ 
ตอนเริ่มบทเรียนเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้คน จากนั้นให้อ้างถึงคำกล่าวที่ท่านเขียนไว้ 
บนกระดาน (ดู "การเตรียม" ข้อ 4) 
• ทำไมคำกล่าวเหล่านี้จึงควรดึงดูดความสนใจของเรา (ประมาณ ค.ศ. 400 เมื่อโมโรไน 

กล่าวถ้อยคำเหล่านี้ ท่านก็กำลังพูดกับเราโดยตรง ด ู โมโรไน 8:35) 

ชี้ให้เห็นว่าคำสอนทั้งหมดในมอรมอน 7-9 บุ่งไปยังผู้คนที่อาศัยอยู่ในยุคสุดท้าย มอรมอน 7 
ประกอบด้วยคำแนะนำที่ให้เป็นพิเศษแก่ลูกหลานของลีไฮในยุคสุดท้าย และมอรมอน 8-9 
ประกอบด้วยคำแนะนำสำหรับทุกคนในยุคสุดท้าย 

44 

ข้อเสนอแนะในการ 
ดำเนินบทเรียน 
กิจกรรมกระลุ้น 
ความสนใจ 
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"ข้าพเจ้าพูดกับท่าน 
ราวกับท่านอยู่ต่อหน'า" 

มอรมอน 7-9 

ชุดประสงค์ 

การเตรียม 



เลือกข้อความพระคัมภีร์ คำถาม และเนื้อหาบทเรียนอื่น ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของ 
สมาชิกชั้นเรียนได้ดีที่ฤ[ดร่วมกับการสวดอ้อนวอน สนทนาว่าจะประยุกต์ใช้ข้อพระคัมภีร์ 
ที่เลือกกับชีวิตประจำวันอย่างไร กระตุ้นสมาชิกชั้นเรียนให้แบ่ง!]นประสบการณ์ที่เหมาะสม 
ซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมในพระคัมภีร์ 
1. มอรมอนตักเตือนลูกหลานของลีไฮในยูคชุดท้ายให้กลับใจ เชื ่อในพระคริสต์ และ 

รับบัพติศมา 
อ่านและสนทนามอรมอน 7 ซึ่งประกอบด้วยถ้อยคำที่มอรมอนให้กับลูกหลานของลีไฮใน 
ยุคฤ[ดท้าย ท่านอาจต้องการอธิบายว่าลูกหลานของลีไฮในยุคชุดท้ายพบอยู่ท่ามกลางผู้คน 
ในอเมริกาทางตอนเหนือ ตอนกลาง และตอนใต้ และในหมู่เกาะแปซิฟิค 

• ให้สมาชิกชั้นเรียนอ่านออกเสียงมอรมอน 7:2 ชี้ให้เห็นว่าในข่าวสารฤ[ดท้ายนี้ นี่เป็น 
ถ้อยคำแรกที่มอรมอนมีให้กับลูกหลานของลีไฮในยุคชุดท้าย ทำไมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ 
ลูกหลานของลีไฮจะรู้ว่าพวกเขา"เป็นของเชื้อสายอิสราเอล" พรใดที่พระเจ้าทรงสัญญา 
ไว้กับสมาชิกที่ชอบธรรมของเชื้อสายอิสราเอล (ดู เอบราแฮม 2:8-11) 

• มอรมอนให้คำแนะนำอะไรกับลูกหลานของลีไฮในยุคชุดท้าย (ดู ม อ ร ม อ น 7:3-10 และ 
รายการต้านล่าง รายการบางข้อจะมีคำถามเพื่อกระตุ้นการสนทนา) 
ก. กลับใจ บัพติศมา และรับของประทานแห่งพระวิญญาณบริชุทธิ(มอรมอน 7:3,5, 8,10) 
ข. วางอาๅธแห่งสงครามนอกจากพระผู้เป็นเจ้าจะทรงบัญชาให้เป็นอื่น (มอรมอน 7:4) 
ค. มาสู่ความfเรื่องบรรพบุรุษของพวกเขา (มอรมอน 7:5) ทำไมจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับ 

ลูกหลานของลีไฮที่จะได้รับความรู้เรื่องบรรพบุรุษของเขา (ดู มอรมอน 7:9 และหน้า-
ชื่อเรื่องของพระคัมภีร์มอรมอน) เราทุกคนจะได้รับประโยชน์จากความรู้เรื่องงานของ 
พระผู้เป็นเจ้าท่ามกลางบรรพบุรุษของเราไต้อย่างไร 

ง. เชื่อในพระเยชุคริสต์และการชดใช้ของพระองค์ (มอรมอน 7:5-7, 10) 
จ. ศึกษาพระกิตติคุณในพระคัมภีร์ไบเบิลและพระคัมภีร์มอรมอน (มอรมอน 7:8-9) 

พระคัมภีร์มอรมอนช่วยให้ผู้คนเชื่อในพระคัมภีร์ไบเบิลอย่างไร (ดู มอรมอน 7:9 ดู 1 
นีไฟ 13:38-40, 2 นีไฟ 3:11-12 ด้วย) 

• ในสมัยการประทานนี้พระเจ้าตรัสว่า "ชาวเลมันจะสะพรั่งดังดอกกุหลาบ" (ค.พ. 49:24) 
คำพยากรณ์นี้กำลังเป็นจริงในทุกวันนี้อย่างไร 

2. โมโรไนพยากรณ์ว่าพระคัมภีร์มอรมอนจะออกมาในวันของควใมชั่วร้ายใหญ่หลวง 
อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้จากมอรมอน 8 อธิบายว่าบทนี้ประกอบด้วยงานเขียน 
แรกของโมโรไนหลังจากการเสียชีวิตของมอรมอนบิดาของท่าน 
• ให้สมาชิกชั้นเรียนอ่านออกเสียงมอรมอน 8:1-5 เมื่อท่านอ่านถ้อยคำเหล่านี้ท่านสัมผัส 

ความรู้สึกอะไรบ้างจากโมโรไน เราเรียนรู้อะไรจากความพากเพียรของโมโรไนทั้ง ๆ ที่ 
อยู่อย่างโดดเดี่ยวเช่นนั้น 

• โมโรไนพยากรณ์ถึงโจเซฟ สมิธโดยกล่าวว่า "และคนที่จะนำสิ่งนี้[พระคัมภีร์มอรมอน] 
มาสู่ความสว่างย่อมเป็นธุ(ข" (มอรมอน 8:16 ดูข้อ 14-15 ด้วย) โมโรไนมีบทบาทอะไร 
ในการช่วยโจเซฟ สมิธนำพระคัมภีร์มอรมอน "ออกจากความมืดมาสู่ความสว่าง" (ดู 
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มอรมอน 8:14, โจเซฟ ศมิธ-ประวัติ 1:30-35, 46, 59) เราจะทำอะไรได้บ้างเพื่อที่พระ-
คัมภีร์มอรมอนจะถูก "นำ...ออกจากความมืดมาสู่ความสว่าง" ต่อไป 

ประธานเอสรา แทฟท์ เบนสันกล่าวว่า "ข้าพเจ้ายกย่องท่านสิทธิชนที่ซื่อสัตย์ ผู้กำลัง 
พากเพียรทำให้แผ่นดินโลกและชีวิตของท่านท่วมท้นไปด้วยพระคัมภีร์มอรมอน เราไม่ 
เพียงแต่ต้องผลักดันพระคัมภีร์มอรมอนออกไปเบื้องหน้าให้มากขนด้วยท่าทีที่กล้าหาญ 
แต่เราต้องผลักดันข่าวสารอันน่าอัศจรรย์ของมันเข้าสู่ชีวิตของเราเองและตลอดทั่วผืน-
แผ่นดินโลกด้วยความกล้าหาญเช่นกัน" (in Conference Report, Apr. 1983, 3; or Ensign, 
May 1989, 4) 

• ให้สมาชิกชั้นเรียนอ่านออกเสียงมอรมอน 8:21-22 คำของโมโรไนในมอรมอน 8:22 
เสริมกำลังเราเมื่อเรากำลังทำงานเพื่อพระเจ้าอย่างไร 

• โมโรไนพยากรณ์อะไรเกี่ยวกับสภาพการณ์ในโลกเมื่อพระคัมภีร์มอรมอนจะออกมา 
(ให้สมาชิกช้ันเรียนผลัดกันอ่านข้อพระคัมภีร์จาก มอรมอน 8:26-33 ขณะที่อ่าน ให้เขา 
สนทนาวิธีที่สภาพการณ์ที่บรรยายไว้ในข้อเหล่านี้เป็นที่ประจักษ์ชัดในป็จอุบัน) ทำไม 
โมโรไนจึงสามารถพยากรณ์ได้อย่างแจ้งชัดเก่ียวกับyคสุดท้าย (ดู มอรมอน 8:34-35) 

• โมโรไนกล่าวว่าท่านจะพูดกับพวกเราในยุคสุดท้าย "ราวกับ [เรา] อยู่ต่อหน้า" (มอรมอน 
8:35) จากน้ันท่านพูดว่า "ข้าพเจ้ารู้ว่าท่านได้เดินอยู่ในความจองหองของใจท่าน" (มอร-
มอน 8:36) โมโรไนพูดอะไรเก่ียวกับความจองหองในยุคสุดท้าย (ดู มอรมอน 8:36-41) 

• ความจองหองมีผลกระทบต่อทัศนคติของผู้คนที่มีต่อคนขัดสนอย่างไร (ดู มอรมอน 8: 
37, 39) 

• ให้สมาชิกช้ันเรียนอ่านออกเสียงมอรมอน 8:38 ทำไมบางคนจึง "อับอายที่จะรับพระนาม 
ของพระคริสต์ [ไว้กับตัวเขา]" ทำไมการระลึกว่า "ความสุขอันไม่มีที่สุด" มีค่ามากกว่า 
"คำสรรเสริญของโลก" จึงช่วยเราได้ 

• อะไรควรเป็นการตอบสนองของเราต่อคำพยากรณ์ของโมโรไนเกี่ยวกับความจองหอง 
ประธานเอสรา แทฟท์ เบนสันกล่าวว่า 
"ยาแก้พิษของความจองหองคือความถ่อมตน ความอ่อนโขน และความว่าง่าย (ดู แอลมา 
7:23) มันคือใจที่ชอกชั้าและวิญญาณที่สำนึกผิด (ดู 3 นีไฟ 9:20; 12:19, ค.พ. 20:37; 59:8, 
เพลงสดุดี 34:18, อิสยาห์ 57:15; 66:2)... 

"พระผู้เป็นเจ้าจะมีผู้คนที่ถ่อมตน ไม่ว่าเราจะเลือกที่จะถ่อมตัวเราเองหรือเราจะถูกบังคับ 
ให้ถ่อม... 
"ขอให้เราเลือกท่ีจะถ่อมตน" (in Conference Report, Apr. 1989, 6; or Ensign, May 1989, 6) 

3. โมโรไนตักเตือนผู้คนในยุคธุ[ดท้ายให้เชื่อในพระคริสตํ่ 
อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้จากมอรมอน 9 
• มอรมอน 9 เริ่มต้นด้วยคำของโมโรไนที่มีต่อผู้คนในยุคสุดท้ายที่ไม่เชื่อในพระคริสต์ 

(มอรมอน 9:1) ทำไมผู้คนเช่นนั้นจึง "ทุกข์ยากที่จะอยู่กับพระผู้เป็นเจ้า...ยิ่งกว่า...อยู่กับ 
จิตวิญญาณที่อัปยศในนรก" (ด ูมอรมอน 9:3-5) มอรมอน 9:6 สอนอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่เรา 
ต้องทำเพื่อจะอยู่ในที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้า (ดู ค.พ. 121:45) 230 



• เชื้อเชิญให้สมาชิกชั้นเ1ยนทั้งสี่คนอ่านข้อความพระคัมภีร์ต่อไปนี้; 2 นีไฟ 28:2-6; มอร-
มอน 9:7; โจเซฟ เสมุ'ธ-ประวัติ 1:17-19,21-22 และหลักแห่งความเชื่อข้อ 7 (ดู "การเตรียม" 
ข้อ 3) ข้อความทั้งสี่เหล่านี้เกี่ยวข้องกันอย่างไร โมโรไนพูดอะไรกับผู้คนที่ไม่เชื่อในของ 
ประทานแห่งพระวิญญาณ (ดู มอรมอน 9:8-10) 

• โมโรไนกล่าวกับผู้คนที่เชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงแสดงสิ่งอัศจรรย์อีกต่อไปว่า "ข้าพเจ้า 
จะแสดงพระผู้เป็นเจ้าของสิ่งอัศจรรย์แก่ท่าน" (มอรมอน 9:11) ท่านสอนอะไรที่แสดง 
ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าของสิ่งอัศจรรย์ (ดู มอรมอน 9:11-17 ซึ่งให้เค้าโครงไว้ 
ในรายการด้านล่าง ชี้ให้เห็นว่าคำสอนเหล่านี้เป็นการสรุปย่อแผนแห่งการไถ่) 
ก. การสร้างท้องฟ้า แผ่นดินโลก และมนุษย์ทั้งปวง (มอรมอน 9:11-12,17) 
ข. การตก (มอรมอน 9:12) 
ค. การไถ่โดยทางพระเยซูคริสต์(มอรมอน 9:12-13) 
ง. การฟืนคืนชีวิตของทุกคน (มอรมอน 9:13) 
จ. การกลับมาของทุกคนเพื่ออยู่ต่อหน้าที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อรับการพิพากษา 

(มอรมอน 9:13-14) 
• โมโรไนกล่าวอ้างถึง "สิ่งอัศจรรย์ยิ่งใหญ่มากมาย" ที่กระทำโดยพระเยซูและอัครสาวก 

ของพระองค์(มอรมอน 9:18) อะไรคือสิ่งอัศจรรย์บางอย่างที่กระทำโดยพระเยซูและอัคร-
สาวกของพระองค์ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจแก่ท่าน 

• อะไรเป็นเหตุให้สิ่งอัศจรรย์ไม่เกิดกับบางคน (ดู มอรมอน 9:20) เครื่องหมายอะไรจะ 
ติดตามผู้ที่ยังเชื่อในพระคริสต์ต่อไป (ดู มอรมอน 9:21-25) 

• หากบางคนบอกท่านว่าพระเจ้าไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้าของสิ่งอัศจรรย์ ท่านจะตอบสนอง 
อย่างไร ประสบการณ์ใดที่ท่านจะแบ่ง!]นได้อย่างเหมาะสมเพื่อเป็นพยานว่าพระเจ้าทรง 
เป็นพระผู้เป็นเจ้าของสิ่งอัศจรรย์ 

• โมโรไนตักเตือนเราว่า "อย่าสงสัย แต่จงเชื่อ" (มอรมอน 9:27) ในสมัยการประทานนี้ 
ศาสดาโจเซฟ สมิธประกาศว่า "ที่ใดมีความสงสัย ที่นั่นศรัทธาจะ1ไม่มีพลัง" (Lectures on 
Faith [1985], 46) เราจะทำอะไรเพื่อเอาชนะความสงสัยของเรา 
โจเซฟ สมิธสอนว่า "บุคคลที่ร้ถึงความอ่อนแอและแนวโน้มในการทำบาปของเขานั้น 
จะตองสงสัยอย่างแน่นอนถึงความรอด หากไม่ใช่เพราะความคิดที่เขามีเกี่ยวกับความดี 
เลิศของพระผู้เป็นเจ้า ที่ว่าพระองค์ทรงโกรธช้า ทรงอดทนนาน และทรงให้อภัย และ 
ทรงให้อภัยความชั่วร้าย การล่วงละเมิด และบาปอย่างแท้จริง ความคิดถึงข้อเท็จจริง 
เหล่าน้ี จะขับความสงสัยออกไป และทำให้ศรัทธาแข็งแกร่งยิ่ง" (Lectures on Faith, 42) 

หากท่านยังไม่ได้ทำ ให้สมาชิกชั้นเรียนอ่านมอรมอน 9:27 ชี้ให้เห็นว่าแม้โมโรไนจะเตือน 
เรื่องการพิพากษาของพระผู้เป็นเจ้า ท่านยังเป็นพยานว่าพระเจ้าทรงเป็น "พระผู้เป็นเจ้าของ 
สิ่งอัศจรรย์" ซึ่งการชดใช้ของพระองค์ทำให้เกิด "การไถ่มนุษย์" (มอรมอน 9:11-12) 
ให้เป็นพยานถึงความจริงที่สนทนาในบทเรียน เมื่อได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณ 
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45 "มนุษย์ไม่เคยเช่ือ 
ในเราดังท่ีเจ้าเช่ือ" 

ชุดประสงค์ 

การเตรียม 

อีเธอร์ 1-6 

เพื่อช่วยให้สมาชิกชั้นเรียนเข้าใจจากตัวอย่างของน้องชายของเจเร็ดว่าศรัทธาจะทำให้เรา 
เข้าสู่ที่ประทับของพระเจ้าชั่วนิรันดรได้อย่างไร 

1. อ่าน ไตร่ตรอง และสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับพระคัมภีร์ต่อไปนี้ 
ก. อีเธอร์ 1 พระเจ้าทรงยอมตามคำร้องขอของน้องชายของเจเรีดและสัญญาจะนำชาว 

เจเร็ดไปสู่แผ่นดินแห่งคำสัญญา 
ข. อีเธอร์ 2 ชาวเจเร็ดเริ่มการเดินทางของพวกเขาสู่แผ่นดินแห่งคำสัญญา 
ค. อีเธอร์ 3 น้องชายของเจเร็คเห็นพระเยซูคริสต์ 
ง. อีเธอร์ 4 โมโรไนผนึกงานเขียนของน้องชายของเจเร็ดจนกว่าคนต่างชาติจะกลับใจ 

และใช้ศรัทธา 
ฉ. อีเธอร์6:1-12 ชาวเจเร็ดเดินทางไปสู่แผ่นดินแห่งคำสัญญา และเม่ือมาถึง เขาสรรเสริญ 

พระเจ้าสำหรับพระเมตตาอันละเอียดอ่อนที่พระองค์ทรงมีต่อพวกเขา 
2. การอ่านเพ่ิมเติม: ปฐมกาล 11:1-9, โมไซยา 8:7-11 
3. หากมีภาพน้องชายของเจเร็ดเห็นน้ิวพระหัตถ์ของพระเจ้า ให้เตรียมมาใช้ประกอบบทเรียน 

(62478 425 รูปภาพเกี่ยวกับพระกิตติคุณ 318) 

ข้อเสนอแนะในการ 
ดำเนินบทเรียน 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

ใช้กิจกรรมต่อไปนี้หรือกิจกรรมของท่านเองเพื่อเริ่มบทเรียนตามความเหมาะสม 
แบ่ง!]นเรื่องเล่าต่อไปนี้กับสมาชิกชั้นเรียน 
"ขณะที่อาศัยอยู่ในเคิร์ทแลนด ์ เอ็ลเดอร์เรย์โนลด์ คาเ[นเพิ่งจะได้ลูกชาย วันหนึ่งเมื่อประ-
ธานโจเซฟ สมิธผ่านบ้านของเขา เขาเชิญศาสดาให้เข้ามาและขอท่านให้พรและตั้งชื่อทารก 
โจเซฟได้ทำและตั้งชื่อให้เด็กชายนั้นว่ามาฮอนไร โมริแอนคูเมอร์ เมื่อท่านให้พรเสร็จ 
ท่านวางเด็กน้อยลงบนเตียง และหันไปหาเอ็ลเดอร์คาฮูนและพูดว่า 'ชื่อที่ผมตั้งให้ลูกชาย 
ของคุณเป็นช่ือของน้องชายของเจเร็ด พระเจ้าเพ่ิงทรงแสดง [เปิดเผย] แก่ผม' เอ็ลเดอร์วิลเลียม 
เอฟ. คาบน..ได้ยินศาสดากล่าวเรื่องนี้กับบิดาของเขา และนี่เป็นครั้งแรกที่ชื่อของน้องชาย 
ของเจเร็ดเป็นที่รู้ในศาสนาจักรในสมัยการประทานนี้" (George Reynolds, "The Jaredites," 
Juvenile Instructor, 1 May 1892, 282) 
อธิบายว่าบทเรียนนี้จะสนทนาถึงน้องชายชองเจเร็ค มาฮอนไร โมริแอนคูเมอร์ผู้ที่พระเจ้า 
ตรัสว่า "มนุษย์ไม่เคยเชื่อในเราดังที่เจ้าเชื่อ" (อีเธอร์ 3:15) เพราะศรัทธาของเขา น้องชาย 
ของเจเร็ดจึงได้รับพรให้ภาษาของพวกเขาได้รับการรักษาไว้หลังจากหอสูงบาเบล และพวก-
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เขาได้รับการนำทางไปสู่แผ่นดินแห่งคำสัญญาอย่างปลอดภัย ตัวอย่างของเขาจะเพิ่มความ-
เข้าใจให้เราถึงความสำคัญและพลังแห่งศรัทธา 

เลือกข้อความพระคัมภีร์ คำถาม และเนื้อหาบทเรียนอื่น ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของ 
สมาชิกชั้นเรียนได้ดีที่สุดร่วมกับการสวดอ้อนวอน สนทนาว่าจะประยุกต์ใช้ข้อพระคัมภีร์ 
ที่เลือกกับชีวิตประจำวันอย่างไร กระตุ้นสมาชิกชั้นเรียนให้แบ่งปีนประสบการณ์ที่เหมาะสม 
ซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมในพระคัมภีร์ 
1. พระเจ้าทรงยอมตามคำร้องขอของน้องชายของเจเรด 

สนทนาอีเธอร์ 1 เชือเชิญให้สมาชิกชั้นเรียนอ่านออกเสียงข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้ อธิบายว่า 
ศาสดาอีเธอร์เขียนบันทึกของชาวเจเร็ดผู้ออกจากบาบิโลนเมื่อพระเจ้าทรงทำให้ภาษาของ 
ผู้คนที่พยายามสร้างหอสูงบาเบลสับสน (อีเธอร์ 1:33-43 ดู ปฐมกาล 11:1-9 ด้วย) อีเธอร์ 
เขียนบันทึกน้ีบนแผ่นจารึกทองคำ 24 แผ่น ซึ่งพบโดยผู้คนของลิมไฮในเวลาต่อมา (โมไซยา 
8:7-11) หนังสือลีเธอร์ประกอบด้วยการย่อบันทึกของอีเธอร์โดยโมโรไน 
• เมื่อผู้คนกระจัดกระจายไปและภาษาของพวกเขาสับสน เจเรีดขอให้น้องชายของเขาไป 

เฝ็าพระเจ้า น้องชายของเจเร็ดเป็นบุคคลประเภทใด (ดู อีเธอร์ 1:34) 
• ในการตอบสนองคำร้องขอของเจเร็ด น้องชายของเจเร็ด "ได้ร้องทูลพระเจ้า" (อีเธอร์ 

1:34-39) อะไรเป็นความแตกต่างระหว่างการ "ร้องทูลพระเจ้า" กับการเพียงแต่กล่าว 
คำสวดอ้อนวอน เราทำอะไรได้เพื่อทำให้การสวดอ้อนวอนของเรามีประสิทธิภาพมาก-
ขึ้น (ดู แอลมา 34:17-28) 

• แต่ละครังที่น้องชายของเจเร็ดสวดอ้อนวอน พระเจ้าทรง "เมตตาสงสาร" ท่านและผู้คน 
ของท่าน (อีเธอร์ 1:35, 37, 40) ท่านรู้สึกถึงความเมตตาสงสารของพระเจ้าที่ทรงตอบ 
ต่อคำสวดอ้อนวอนของท่านไต้อย่างไร 

• พระเจ้าทรงสั่งให้ผู้คนทำการตระเตรียมสิ่งใด (ดู อีเธอรี' 1:41-42) อะไรเป็นเหตุผล 
ที่พระเจ้าทรงสัญญาที่จะนำทางชาวเจเร็ดไปสู่แผ่นดินแห่งคำสัญญา (ดู อีเธอร ์1:43 สังเกต 
คำของพระเจ้าว่า "เพราะเจ้าร้องขอเราเป็นเวลานานมานี้") เราเรียนรู้อะไรจากตัวอย่างนี้ 
เกี่ยวกับพลังของการสวดอ้อนวอน 

2. ชาวเจเร็ดเริ่มการเดินทางของพวกเขาสู่แผ่นดินแห่งคำสัญญา 
อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้จากอีเธอร์ 2 
• พระเจ้าทรงสัญญาจะนำชาวเจเร็ดไปสู่ "แผ่นดินแห่งคำสัญญาซึ่งประเสริฐเหนือแผ่นดิน 

อื่นทั้งสิ้น" (อีเธอร์ 2:7) พระเจ้าทรงรักษาแผ่นดินประเสริฐน้ันไว้ให้ใคร (ดู อีเธอร์ 2:7) 
พระเจ้าทรงให้คำเตือนอะไรกับน้องชายของเจเร็ดเก่ียวกับแผ่นดินแห่งคำสัญญา (ลู อีเธอร์ 
2:8) 

• โมโรไนกล่าวอะไรเกี่ยวกับประกาศิตของพระเจ้าเรื่องแผ่นดินแห่งคำสัญญา (ดู อีเธอร์ 
2:9-12 ชี้ให้เห็นว่าคำเตือนและคำสัญญาให้ไว้สำหรับทุกคนที่จะอาศัยอยู่ในอเมริกา 
ไม่ใช่เพียงแต่ชาวเจเร็ดเท่านั้น) 

• เม่ือพวกเขามาถึงฟ้งทะเล ชาวเจเร็ดไต้ตั้งกระโจมและอยู่ที่นั่นเป็นเวลาสี่ป ี (อีเธอร์2:13) 

การสนทนาและการ 

ประยุกต์ใช้พระคัมภีร ์ 



ตอนปลายปีที่สี ่ พระเจ้าได้ตรัสกับน้องชายของเจเรีด ทำไมพระเจ้าทรงตีสอนเขา (ดู อีเธอร์ 2:14) ทำไมบางครั้งเราจึงละเลยที่จะเ1ยกหาพระเจ้า 

• น้องชายของเจเร็ดกลับใจและเริ่มสร้างเรือท้องแบนเพื่อข้ามทะเล (อีเธอร์ 2:15-17) 
น้องชายของเจเร็ดเผชิญกับปีญหาอะไรหลังจากสร้างเรือท้องแบนเสร็จ (ดู อีเธอร์ 2:19) 
พระเจ้าทรงสั่งให้น้องชายของเจเรีดทำอะไรเพื่อจะมีอากาศหายใจในเรือท้องแบน (ดู 
อีเธอร์ 2:20) 

• พระเจ้าทรงตอบสนองอย่างไรเมื่อน้องชายของเจเร็ดทูลขอวิธีทำให้มีความสว่างในเรือ 
(ดู อีเธอร์ 2:23-25) เราเรียนรูอะไรจากการตอบสนองของพระเจ้า (ดู ข้อความที่ยกมา 
ด้านล่าง) นอกเหนือจากการทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าแล้ว ทำไมจึงเป็นสิ่งสำคัญ 
ที่เราจะต้องทำทุกสิ่งที่เราสามารถทำได้ 
เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. ณลสันกล่าวว่าท่านได้ยินประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์พูดอยู่บ่อย-
กรั้งว่า "ผมไม่รู้จะทำงานให้เสร็จได้อย่างไร เว้นแต่จะคุกเข่าลงเพื่อสวดอ้อนวอนขอ-
กวามช่วยเหลือ ลุกขนยืนและลงมือทำงาน" (ดู เลียโฮนา,มกราคม 1998, "ความสามารถ 
ทางวิญญาณ,"รัสเซลล ์ เอีม. เนลสัน, ย่อหน้าที่ 19, หน้า 19) 

• ท่านคิดว่าการท้าทายในการทำให้เรือสว่างช่วยให้น้องชายของเจเรีดเติบโตอย่างไร การ-
ท้าทายในชีวิตของเราช่วยเราอย่างไร 

3. น้องชายของเจเรีดเห้นพระพชุคริสต์ 

อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้จากอีเธอร์ 3 
• น้องชายของเจเร็ดเสนอวิธีแก้ปีญหาเรื่องความสว่างในเรือว่าอย่างไร (ดู อีเธอร์ 3:1-5) 

สิ่งนี้แสดงถึงความถ่อมใจและศรัทธาของท่านอย่างไร (ท่านอาจต้องการให้สมาชิก 
ชั้นเรียนระบุคำหรือวลีที่พูดโดยน้องชายของเจเรีดซึ่งแสดงถึงความถ่อมใจและศรัทธา 
ของท่าน) 

• เม่ือน้องชายของเจเรีดพูดจบพระเจ้าทรงสัมผัสหินทีละก้อนด้วยน้ิวพระหัตถ์ของพระองค์ 
(อีเธอร์ 3:6) ทำไมน้องชายของเจเร็ดจึงตกใจเมื่อเห็นนิ้วพระหัตถ์ของพระเจ้า (ด ู อีเธอรุ 
3:6-8 หากท่านใช้ภาพน้องชายของเจเร็ดเห็นนิ้วพระหัตถ์ของพระเจ้า ให้แสดงตอนนี้) 
พระเจ้าตรัสอะไรเกี่ยวกับศรัทธาของน้องชายของเจเรีด (ดู อีเธอร์ 3:9) 

• พระเจ้าทรงถามอะไรก่อนจะแสดงองค์แก่น้องชายของเจเร็ด (ดู อีเธอร์ 3:11) การตอบ-
สนองของน้องชายของเจเร็ดแสดงถึงศรัทธาอันลุ่มลึกข่องท่านอย่างไร (ดู อีเธอร์ 3:12 
ท่านยอมรับคำของพระเจ้าแม้ก่อนที่ท่านจะได้ยิน) เราทำอะไรได้บ้างเพื่อทำตามตัวอย่าง 
ของท่าน 

• พระเจ้าทรงบรรยายถึงพระองค์เองกับน้องชายของเจเรีดว่าอย่างไร (ดู อีเธอร์ 3:13-14 
ท่านอาจต้องการให้สมาชิกชั้นเรียนอ่านออกเสียงข้อพระคัมภีร์เหล่านี้) อะไรเป็นสิ่งจำ-
เป็นสำหรับน้องชายของเจเรีดในการอยู่ในที่ประทับของพระเจ้า อะไรเป็นสิ่งจำเป็นสำ-
หรับเราในการอยู่ในที่ประทับของพระเจ้าชั่วนิรันดร์ 

• พระเจ้าทรงแสดงอะไรแก่น้องชายของเจเร็ด (ลู อีเธอร์ 3:15-18, 25-26) พระเจ้าทรงสั่ง 
ให้น้องชายของเจเร็ดทำสิ่งใดหลังจากที่ได้เห็นสิ่งเหล่านี้ (ดู อีเธอร์ 3:21-24, 27-28; 4:1) 
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บทที่ 34 
4. โม!รไนผนึกงานเขียนของน้องชายของเจเรด 

อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้จากอีเธอร์ 4 
• โมโรไนบรรยายภาพปรากฎของน้องชายของเจเร็ดว่าอย่างไร (ดู อีเธอร์ 4:4) พระเจา 

ทรงบัญชาให้โมโรไนทำอะไรกับบันทึกของน้องชายของเจเรีดและเครื่องแปล (ดูอีเธอร์ 
4:3,5) เราจึงได้รับบันทึกเหล่านี้เมื่อไหร่ (ดู อีเธอร์4:6-7 เราจะได้รับมันเมื่อเรามศรัทธา 
ที่ยิ่งใหญ่ดังน้องชายของเจเรีดและถูกชำระให้บริชุทธิ) 

• พระเจ้าทรงสอนอะไรเกี่ยวกับคนที่ปฏิเสธคำของพระองค์ในยูคสุดท้าย (ดู อีเธอร์ 4:8, 
10,12) พรอะไรจะมาสู่คนที่เชื่อคำของพระเจ้า (ลู อีเธอร์ 4:1) พระวิญญาณบริฤ[ทธ 
ช่วยให้ท่านรู้ว่าคำของพระเจ้าเป็นจริงในทางใดบ้าง 

• พระเจ้าทรงตักเตือนคนต่างชาติและเชื้อสายอิสราเอลให้มาหาพระองค์และรับพรและ 
ความรู้อันยิ่งใหญ่ (อีเธอร์ 4:13-14) พระองค์ตรัสว่าเราต้องทำอะไรเพื่อจะมาหาพระองค์ 
(ดู อีเธอร์4:15, 18) พระองค์ทรงสัญญาถึงพรใดแก่คนที่ทำสิ่งเหล่านี้ (๑ อีเธอร์4:15-19) 

5. ชาวเจเรดเดินทางสู่แผ่นดินแห่งคำสัญญา 
อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้จากอีเธอร์ 6:1-12 อธิบายว่าข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ 
ยังคงเป็นบันทึกของชาวเจเรีดขณะที่เดินทางไปสู่แผ่นดินแห่งคำสัญญา สนทนาว่าการเดิน-
ทางของชาวเจเร็ดไปสู่แผ่นดินแห่งคำสัญญาเปรียบกับการเดินทางตลอดชีวิตของเราได้อย่างไร 
• พระเจ้าทรงทำให้หินในแอท้องแบน "ส่องแสง...ในความมืด เพื่อให้ความสว่างแก่ชายหญิง 

และเด็ก" (อีเธอร์ 6:3) อะไรเป็น "ความสว่าง" ที่พระเจ้าทรงเตรียมให้เราขณะที่เราเดิน 
ทางในตลอดชีวิต 

• ชาวเจเร็ดทำอะไรหลังจากได้เตรียมทุกสิ่งที่เขาทำได้เพื่อการเดินทาง (ดู อีเธอร์ 6:4 
เขาถวายความวางใจไว้กับพระเจ้า) เราจะแสดงถึงรูปแบบเดียวกันนี้ในการวางใจพระเจ้า 
ได้อย่างไร 

• ขณะที่ลมพัดและชาวเจเร็ดก็เคลื่อนไปข้างหน้า ชาวเจเรีดทำอะไรตลอดทั้งวันและคืน 
(ดู อีเธอร์ 6:8-9) อะไรเป็นวิธีบางประการที่เราจะถวายการสรรเสริญแด่พระเจ้า 

• ชาวเจเร็ดทำอะไรเมื่อมาถึงแผ่นดินแห่งคำสัญญา (ลู อีเธอร์ 6:12) สิ่งนี้เหมือนกับการ 
ที่เราได้กลับไปสู่พระบิดาบนสวรรค์ของเราในทางใดบ้าง 

อ่านคำกล่าวของเอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์ต่อไปนี้ 
"น้องชายของเจเรีดอาจไม,ได้มีความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ในตัวเอง แต่ความเชื่อของท่านในพระผู้-
เป็นเจ้ามีมากอย่างไม่เคยมีมาก่อน ในนนมีความหวังสำหรับเราทุกคน ศรัทธาของท่าน 
ปราศจากข้อสงสัยหรือขีดจำกัด...ครั้งหนึ่งมีการประกาศสำหรับทุกคนว่า คนธรรมดาพร้อม 
ด้วยการท้าทายที่ธรรมดาสามารถฉีกม่านของความไม่เชื่อและเข้าสู่ดินแดนแห่งความเป็น 
นิรันดร์ได้" (Christ and the New Covenant [1997], 24) 
ไห้เป็นพยานถึงความจริงที่สนทนาในบทเรียน เมื่อได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณ 
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เนื้อหาต่อไปนี้ช่วยเสริมโครงร่างของบทเรียนที่ได้เสนอแนะไว้แล้ว ท่านอาจต้องการใช้ 
แนวคิดนี้เป็นส่วนหนึ่งของบทเรียน 
คำสอนจากอีเธอร์ 5 
• อีเธอร ์ 5 กล่าวถึงใคร (โจเซฟสมิธ) ใครเป็นพยานสามคนที่โมโรไนพูดถึงในอีเธอร์5:3 

(ออลิเวอร์ คาวเดอรี เดวิดวิตเมอร ์ และมาร์ติน แฮร์ริส ดูประจักษ์พยานของพยานสาม-
กนในที่มาของพระคัมภีร์มอรมอนในพระคัมภีร์มอรมอน) ประจักษ์พยานของพยานสาม 
คนช่วยเสริมสร้างประจักษ์พยานของท่านในพระคัมภีร์มอรบอนอย่างไร 
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"ด้วยุศรัทธา 
ทุกสิ่งย่อมสำเร็จ" 
อีเธอร์ 7-15 

เพื่อช่วยให้สมาชิกชั้นเรียนเข้าใจถึงความสำคัญของการใช้ศรัทธาการถ่อมตนและการเอาใจ-
ใส่คำแนะนำของศาสดา 

อ่าน ไตร่ตรอง และสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับพระคัมภีร์ต่อไปนี้ 
ก. อีเธอร์ 12:1-22 โมโรไนอธิบายถึงความสำคัญของศรัทธาและให้ตัวอย่างของพลัง 

แห่งศรัทธา 
ข. อีเธอร์ 12:23-41 พระเจ้าทรงสอนโมโรไนว่าพระองค์ทรงให้ความอ่อนแอแก่เรา 

เพื่อที่เราจะถ่อมตน โมโรไนแนะนำให้เรา "แสวงหาพระเยซูองค์นีผู้ซึ่งศาสดาและ 
อัครสาวกเขียนไว้ถึง" 

ค. อีเธอร์ 13:1-12 โมโรไนบันทึกคำพยากรณ์ของอีเธอร์เกี่ยวกับแผ่นดินแห่งคำสัญญา 
ง. อีเธอร์ 13:13-15:34 โมโรไนบันทึกเรื่องราวของอีเธอร์เกี่ยวกับความพินาศในความรุ่ง-

เรืองของชาวเจเร็ด 

ใช้กิจกรรมต่อไปนี้หเอกิจกรรมของท่านเองเพื่อเริ่มบทเรียนตามความเหมาะสม 
ให้สมาชิกชั้นเรียนอ่าน โมไซยา 8:8-9, 12, 19; 28:17-19 
• มีการอ้างถึงบันทึกอะไรในข้อเหล่านี้ (บันทึกของชาวเจเร็ด ซึ่งโมโรไนย่อไว้ในหนังสือ 

อีเธอร์) การได้ยินบันทึกนี้มีผลกระทบอะไรต่ลผู้คนของโมไซยา ท่านคิดว่าทำไมจึง 
เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราที่จะอ่านเรื่องราวนี้ 

อธิบายว่าบทเรียนนี้สนทนาถึงเรื่องราวของชาวเจเร็ดนับจากการมาถึงแผ่นดินแห่งคำสัญญา 
จนถึงความพินาศสิ้นของเขาในอีกหลายชั่วอายุต่อมา แม้ว่าเรื่องราวความหายนะของเขา 
จะเป็นโศกนาฎกรรม เราก็ควรจะชื่นชมในความรูที่บันทึกได้ให้เราเช่นเสียวกับผู้คนของ 
โมไซยา 

เลือกข้อความพระคัมภีร์ คำถาม และเนื้อหาบทเรียนอื่น ๆ ที่ตอบสนองความด้องการของ 
สมาชิกชั้นเรียนได้ดีที่ฤ[ดร่วมกับการสวดอ้อนวอน สนทนาว่าจะประยุกต์ใช้ข้อพระคัมภีร์ 
ที่เลือกกับชีวิตประจำวันอย่างไร กระตุ้นสมาชิกชั้นเรียนให้แบ่ง!เนประสบการณ์ที่เหมาะสม 
ซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมในพระคัมภีร์ 
1. โมโรไนอธิบายถึงความสำคัญของศรัทธา 

อธิบายว่าหลังจากมาถึงแผ่นดินแห่งคำสัญญา ชาวเจเร็ดเริ่ม "ทวีขึ้นและ...มั่นคงขึ้นใน 

46 
จดประสงค์ 

การเตรียม 

ข้อเสนอแนะในการ 
ดำเนินบทเรียน 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

การสนทนาและการ 
ประยุกต์ใช้พระคัมภีร์ 
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แผ่นดิน" (อีเธอร์ 6:18) เมื่อเจเร็ดและน้องชายของเขาเสียชีวิต มีการแต่งตั้งกษัตริย์เพื่อนำ 
ผู้คน (อีเธอร์ 6:21-30) อีเธอร์ 7-11 บันทึกเรื่องการสืบทอดตำแหน่งของกษัตริย์ที่ชอบธรรม 
และกษัตริย์ที่ชั่วร้าย การมั่วฤ[มลับที่ก่อขึ้นท่ามกลางผู้คน และคำสอนของศาสดาที่ได้รับ-
เรียกให้สั่งสอนการกลับใจแก่ชาวเจเร็ด (ดู แนวคิดเพิ่มเติมประกอบการสอนข้อหนึ่งและสอง 
สำหรับการสนทนาที่มากขึ้นในอีเธอร์7-11) อีเธอร์ 12 เริ่มด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับคำสอนของ 
อีเธอร์ ผู้เป็นหนึ่งในบรรดาศาสดาเหล่าใ4น 
อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้ในอีเธอร0' 12:1-22 
• อีเธอร์ตักเตือนผู้คนให้เชื่อในพระผู้เป็นเจ้า โดยกล่าวว่า "ด้วยศรัทธาทุกสิ่งย่อมสำเร็จ" 

(อีเธอร์ 12:3) อีเธอร์บรรยายถึงคนเหล่านั้นที่เชื่อในพระผู้เป็นเจ้าว่าอย่างไร (ด ู อีเธอรี' 
12:4) ศรัทธาและความหวังเป็นสมอให้แก่เราได้อย่างไร อะไรเป็นตัวอย่างบางประการ 
ถึงการที่ศรัทธานำไปสู่งานดีอันเป็นการถวายบารมีแด่พระผู้เป็นเจ้า 

• อีเธอร์พยากรณ์"เรื่องยิ่งใหญ่และน่าอัศจรรย์" แก่ผู้คน แต่พวกเขาไม่เชื่อท่าน ทำไม (ดู 
อีเธอร์ 12:5) 
ให้สมาชิกชั้นเรียนคิดถึงเวลาที่เขาหรือคนอื่นได้รับพรจากการทำตามคำแนะนำแห่งการ 
พยากรณ์แม้เมื่อเขาจะไม่ "เห็น" หรือเข้าใจเหตุผลของคำแนะนำนั้น เชื้อเชิญให้เขา 
แบ่งปีนตัวอย่างตามความเหมาะสม 

• โมโรไนบันทึกว่าผู ้คนจะไม่เชื ่อคำพยากรณ์ของอีเธอร์เพราะมองไม่เห็น จากนั้น 
โมโรไนได้ให้คำจำกัดความและตัวอย่างของศรัทธา ท่านให้คำจำกัดความศรัทธาว่า 
อย่างไร (ลู อีเธอร์ 12:6 ลูฮีบI 11:1; แอลมา 32:21 ด้วย) ท่านคิดว่ามันหมายความว่าอะไร 
ที่เรา"จะไม่ได้รับพยานจนหลังจากการทดลองศรัทธาของ[เรา]"(อีเธอร์ 12:6 ดู อีเธอร์ 
12:29-31; ค.พ. 58:2-4) การทดลองเสริมสร้างและยืนยันศรัทธาของท่านในทางใดบ้าง 

• โมโรไนเขียนรายการเหตุการณ์มากมายที่เกิดขึ้นอันเป็นผลจากศรัทธา ท่านเขียนถึง 
เหตุการณ์อะไรบ้าง (ดู อีเธอร์ 12:7-22 เขียนคำตอบของสมาชิกชั้นเรียนบนกระดาน 
พร้อมทั้งเสนอแนะให้สมาชิกชั้นเรียนทำเครื่องหมายคำว่า ศรัทธา ที่มีอยู่ในข้อเหล่านี้) 
มีตัวอย่างอื่น ๆ อะไรอีกจากพระคัมภีร์ที่แสดงให้ท่านเห็นพลังของศรัทธา 

• ศาสดาโจเซฟ สมิธสอนว่า "เราได้รับพรทางกายภาพทั้งหมดที่เราจะต้องรับโดยศรัทธา 
[และ] ในทำนองเดียวกัน เราได้รับพรทางวิญญาณทั้งหมดที่เราจะด้องรับก็โดยศรัทธา" 
(Lectures on Faith [1985], 3) อะไรเป็นพรบางประการที่ท่านได้รับเนื่องจากศรัทธา 
ของท่าน (ท่านอาจต้องการเชื้อเชิญให้สมาชิกชั้นเรียนคิดเกี่ยวกับคำถามนี้มากกว่าที่จะ 
ตอบออกเสียง) 

2. พระเจ้าทรงสอนโมโรไนว่าพระองค์ทรงให้ความอ่อนแอแก ,เราเพื่อที่เราจะถ1อมตน 
อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้จากอีเธอร์ 12:23-41 
• อะไรเป็นความกังวลของโมโรไนเกี่ยวกับการที่คนต่างชาติจะได้รับบันทึกของท่าน (ดู 

อีเธอร์ 12:23-25) พระเจ้าทรงตอบว่าอย่างไร (ดู อีเธอรี' 12:26) ทำไมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ 
จะอ่านคำของโมโรไน และพระคัมภีร์ทั้งหมด ด้วยความอ่อนโยน 

ให้สมาชิกชั้นเรียนอ่านออกเสียงอีเธอร์ 12:27 บุ่งความสนใจของสมาชิกชั้นเรียนไปยังพระ-
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บทที 48 

สัญญาของพระเจ้าที่มีต่อคนเหล่านั้นผู้ถ่อมตนและมีศรัทธาในพระองค์ ("เมื่อนั้นเราจะทำให, 

สิ่งที่อ่อนแอกลับเข้มแข็งสำหรับเขา") ให้สมาชิกชั้นเรียนคิดถึงตัวอย่างที่คำสัญญานี้สำเร็จ 
เป็นจริงในพระคัมภีร ์ ในชีวิตของพวกเขา หรือในชีวิตของคนอื่น เชื้อเชิญให้เขาแบ่ง!]น 
ตัวอย่างบางประการเหล่านี้ 
• โมโรไนเขียนถึงความสำคัญของศรัทธา ความหวัง และความใจบุญ (อีเธอร์ 12:28-34) 

คุณสมบัติเหล่านี้นำเรามาหาพระคริสต์ได้อย่างไร 

• โมโรไนตักเตือนเรา "ให้แสวงหาพระเยซูองค์นี้ผู้ซึ่งศาสดาและอัครสาวกเขียนไว้ถึง" 
(อีเธอร์ 12:41) ในทุกวันน้ีเราจะ "แสวงหาพระเยซู" ได้ในทางใดห้าง พระเจ้าทรง 
สัญญาอะไรกับคนที่ทำสิ่งนี ้ (ดู อีเธอร์ 12:41) ทำไมเราจึงจำเป็นต้องได้รับพระคุณของ 
พระผู้เป็นเจ้าและพระบุตรของพระองค์ 

3. โมโรไนบันทึกคำพยากรณ์ของณีธอร์เกี่ยวกับแผ่นดินแห่งคำสัญญา 
อ่านและสนทนาอีเธอร์ 13:1-12 

• อีเธอร์พยากรณ์อะไรเกี่ยวกับเจรูซาเล็มใหม่และเจรูซาเล็มเก่า (ให้สมาชิกชั้นเรียนอ่าน 
อีเธอรี' 13:2-12 เพื่อหาคำตอบสำหรับคำถามนี้ ดูรายการด้านล่างด้วย) 
ก. เจรูซาเล็มเก่า ("จากที่นั้นลีไฮ [ออกมา]") จะ "ลูกสร้างอีกให้เป็นเมืองศักดิสฺทธแด่ 

พระเจ้า" (อีเธอร์ 13:5) สิ่งนี้จะกระทำโดยเชื้อสายของจูดาห์ก่อนการเสด็จมาครั้งที่สอง 
ข. ก่อนการเสด็จมาครั้งที่สอง "จะสร้างเจรูซาเล็มใหม่บนแผ่นดินนี้[อเมริกา]" (อีเธอร์ 

13:6) เจรูซาเล็มใหม่จะเป็นเมืองสักดสิทธิสร้างโดยเชื้อสายของโจเซฟที่เหลืออยู่ 
(อีเธอร์ 13:8) 

ค. เมืองของอีนิคจะลงมาจากสวรรค์และกลายเป็นส่วนหนึ่งของเจรูซาเล็มใหม่ (อีเธอร์ 
13:3, 10 ดูวิวรณ์ 21:2, 10 ด้วย) สิ่งนี้จะเกิดขึ้นหลังการเสด็จมาครั้งที่สอง 

• โมโรไนบรรยายถึงคนเหล่านั้นที่จะมีค่าควรในการอยู่ในเมืองศักดิสิทธิเหล่านี้ว่าอย่างไร 
(ลู อีเธอร์ 13:10-11) การ "ถูกล้างแล้วในโลหิตของลูกแกะ" หมายความว่าอะไร (การ 
ถูกชำระล้างจากบาปโดยทางการชดใช้ของพระเยซูคริสต์) 

4. สงครามปะทุขื้นตลอดทั่วผืนแผ่นดิน ความ!งเรือง ,ของชาวmรีดถูกทำลาย 

อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้จากอีเธอร์ 13:13-15:34 อธิบายว่าผู้คนขับไล่ 
อีเธอรีไป และท่านทำบันทึกที่เหลืออยู่ของท่านขณะที่ซ่อนตัวอยู่ในซอกหิน (อีเธอร์ 13: 
13-14) ในไม่ข้าผู้คนก็จมอยู่ในสงครามและการม่ัวลุ[มลับ 
• ช่วงปีที่สองที่อีเธอร์อาศัยอยู่ในซอกหิน คำของพระเจ้ามาถึงท่าน พระเจ้าทรงสั่งให้ท่าน 

ทำอะไร (ดู อีเธอร์ 13:20-21) โคริแอนทะเมอร์แสดงท่าทีต่อคำพยากรณ์ของอีเธอร์อย่างไร 
(ดู อีเธอร์ 13:22) 

อธิบายว่าอีเธอร์ 13:23-15:28 บรรยายถึงการนองเลือดที่คงมีต่อไปขณะที่แต่ละกลุ่มแสวง-
หาเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจ ชาวเจเร็ดนับล้านถูกฆ่าในการต่อลโ แม้ว่าโคริแอนทะเมอร์จะ 
ฟายแพ้ในการทำศึกมากมายและได้รับบาดเจ็บหลายครั้ง แต่เขาก็ไม่ตาย ในตอนปลายของ 
บันทึก โคริแอนทะเมอน์เละซิซรวบรวมผู้คนมาทั้งหมดเพื่อการต่อล[ครั้งสุดท้าย หลังจาก 
ต่อสัมาหลายวัน มีเพียงโคริแอนทะเมอร์และซิซเท่านั้นที่ยังมีชีวิต 
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• ในที่สุดการต่อสัจบลงอย่างไร (ดู อีเธอร์ 15:29-32) สิ่งนี้ทำให้คำพยากรณ์ของอีเธอร์ 
สำเร็จอย่างไร (ดู อีเธอร์ 13:20-21) 

• เราเรียนรูอะไรจากบันทึกของชาวเจเร็ดเกี่ยวกับความสำคัญของการกลับใจก่อนที่เรา 
จะพัวพันลึกลงในบาป (ลู อีเธอร์ 15:1-5,18-19 ลูฮีลามัน 13:32-33,38 ด้วย) การทำบาป 
จำกัดอำเภอใจของเราอย่างไร 

• อะไรเป็นความคล้ายคลึงกันบางประการระหว่างประวัติศาสตร์ของชาวนีไฟกับประวัติ-
ศาสตร์ของชาวเจเร็ด เราเรียนรูอะไรจากเรื่องราวของความรุ่งเรืองเหล่านี้ 

แนวคิดเพิ่มเติม 
ประกอบการสอน 

ให้เป็นพยานถึงความจริงที่สนทนาในบทเรียน เมื่อได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณ 

เนื้อหาต่อไปนี้ช่วยเสริมโครงร่างของบทเรียนที่ได้เสนอแนะไว้แล้ว ท่านอาจต้องการใช้ 
แนวคิดเหล่านี้หนึ่งหรือสองอย่างเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของบทเรียน 
1. ความสำคัญของการทำตามศาสดา 

ชี้ให้เห็นว่าประวัติศาสตร์ของชาวเจเร็ดให้ตัวอย่างมากมายเกี่ยวคับรูปแบบต่อไปนี้ 
ก. ผู้คนกลายเป็นคนชั่วร้าย 
ข. ศาสดาเรียกผู้คนมาสู่การกลับใจ 
ค. ผู้คนยอมรับศาสดาและได้รับพร หรือเขาอาจปฏิเสธศาสดาและเริ่มทนทุกข์จากผล 

ที่ตามมาของความชั่วร้าย 
ง. ในการตอบสนองต่อผลที่ตามมา ผู้คนอาจกลับใจและทำตามศาสดา หรือเขาอาจทำชั่ว 

ต่อไป จนไปสู่ความพินาศ 
ท่านอาจต้องการอ่านและสนทนาถึงตัวอย่างของรูปแบบนี้ใน อีเธอร์ 7:23-27; 9:23-35; 11:1-
8, 11-14, 19-23 

2. โมโรไนเตือนเรื่องการมั่วสุมล้บ 
หลังจากการตายของเจเร็ดและน้องชาย ผู้คนถูกปกครองโดยการสืบทอดตำแหน่งของ 
กษัตริย ์ เม่ือแต่ละช่ัวอายุฝานไป ความขัดแย้งในการช่วงชิงบัลลังก์ก็รุนแรงยิ่งขน ขณะท่ี 
ความขัดแย้งเหล่านี้ทวีขึ้น ธิดาของเจเร็ดคิดแผนการณ์ที่จะทำให้บิดาของนางได้เป็นกษัตริย์ 
(อีเธอร์ 8:8 บอกสมาชิกชั้นเรียนว่าชายที่ชื่อเจเร็ดในเรื่องนี้เป็นลูกหลานของเจเร็ดที่อ้างถึง 
ในอีเธอร์ 1-6) 
• ธิดาของเจเร็ดคิดแผนการณ์อะไรเพื่อทำให้บิดาของเธอเป็นกษัตริย ์ (ด ู อีเธอร์ 8:9-12) 

แผนการณ์น้ีนำการม่ัวสุมลับมาสู่แผ่นดินอย่างไร (ดู อีเธอร์ 8:13-18) 
• โมโรไนสอนอะไรเก่ียวกับอันตรายของการม่ัวสุมลับ (ดู อีเธอร์ 8:21-22) ทำไมท่านจึง 

รวมส่ิงเหล่าน้ีไว้ในบันทึกของท่าน (ดู อีเธอร์ 8:23, 26) เราจะตระหนักถึงการมั่วสุมลับ 
และป้องกันตัวเราจากส่ิงน้ันได้อย่างไร (ดู อีเธอร์ 8:23-25) 
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บทที 48 

3. "เพราะเจ้าเห็นความอ่อนนอของเจ้าจึงทำให้เจ้าเข้มแข็ง" (อีเธอร์ 12:37) 

• ขณะที่ไฮรัม สมิธเตรียมตัวไปยังคุกคาร์เทจ ซึ่งเป็นที่ที่ท่านและศาสดาโจเซฟ สมิธถูก 
ฆาตกรรม ท่านได้อ่านอีเธอร์ 12:36-38 และพับหน้านั้นไว้(ค.พ. 135:4-5) ข้อพระคัมภีร์ 
เหล่านี้ให้การปลอบประโลมอะไร ข้อความใดในพระคัมภีร์ที่เสริมสร้างหรือปลอบ-
ประโลมท่าน 
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"เพื่อให้เขาอยู่ 
ในทางที่ถูกต้อง',, 

โมโรไน 1-6 

เพื่อช่วยเพิ่มความเข้าใจของสมาชิกชั้นเรียนเกี่ยวกับพิธีการพระกิตติคุณและความจำเป็น 
ในการเสริมสร้างกันและกัน 

1. อ่าน ไตร่ตรอง และสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับพระคัมภีร์ต่อไปนี้ 
ก. โมโรไน 1 หลังจากรอดชีวิตจากการทำลายล้างชาวนีไฟ โมโรไนทำงานเขียนของ 

ท่านต่อไป ท่านยังต้องหลบซ่อนตัวเพราะท่าน "จะไม่ปฏิเสธพระคริสต์" 
ข. โมโรไน 2-5 โมโรไนสอนเกี่ยวคับพิธีการพระกิตติคุณที่สำคัญ 
ค. โมโรไน 6 โมโรไนอธิบายถึงข้อกำหนดสำหรับสมาชิกภาพในศาสนาจักรและความ-

จำเป็นในการเก็บรักษาบันทึกและการผูกมิตร 
2. การอ่านเพ่ิมเติม: "ความคิดบางประการเกี่ยวคับพระวิหาร การรักษาผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใส 

ให้คงอยู่ และการรับใช้งานเผยแผ่" (ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์, เลียโฮนา, มกราคม 
1998, หน้า 62-66) "จงดูแลผู้เปล่ียนใจเล่ือมใสใหม่" (เอ็ลเคอร์คาร์ล บี. แพรทท์,เลียโฮนา, 
มกราคม 1998, หน้า 12-13) 

ข้อเสนอแนะในการ 
ดำเนินบทเรึยน 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

ใช้กิจกรรมต่อไปนี้หรือกิจกรรมของท่านเองเพื่อเริ่มบทเรียนตามความเหมาะสม 
ให้สมาชิกชั้นเรียนคิดถึงการเข้าร่วมการประชุมศีลระลึกครั้งล่าฤ[ดของเขาที่วอร์ดหรือสาขา 
อื่นที่ไม่ใช่ของเขาเอง 
• อะไรเป็นองค์ประกอบที่เหมือนกันของการประชุมศีลระลึกไม่ว่าท่านจะไปที่ไหนใน 

ศาสนาจักร (คำตอบอาจรวมถึงการสวดอ้อนวอน การร้องเพลงสวด การให้พรและการรับ 
ส่วนศีลระลึก การมอบของประทานแห่งพระวิญญาณบริชุทธให้กับผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใส 
ใหม่ และการจบประจักษ์พยานหรือคำสอนในพระนามของพระเยชุคริสต์) ท่านคิดว่า 
ทำไมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะเป็นหนึ่งเคียวกันในเรื่องเหล่านี้ 

อธิบายว่าบทเรียนนี้จะสนทนาถึงคำสอนของโมโรไนเกี่ยวกับพิธีการพระกิตติคุณบางอย่าง-
เช่น การมอบของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธ การแต่งต้ังใ]โรหิตและผู้สอน การปฏิบัติ 
ศีลระลึก และการให้บัพติศมา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาจักรที่ได้รับการฟ้นฟูในป็จอุบัน 
คำสอนของท่านช่วยให้เรามองเห็นความต่อเนื่องจวบจน!]จอุบันของพิธีการเดียวกันนี้ที่ยังคง 
อยู่ในศาสนาจักรที่พระเจ้าทรงจัดตั้งไว้ในสมัยโบราณ คำสอนเหล่านี้ยังช่วยให้เราบรรลุ 
ความรับผิดชอบของเราในฐานะสมาชิกของศาสนาจักรที่จะเสริมสร้างกันและกัน "เพื่อให้ 
[เรา] อยู่ในทางที่ถูกต้อง" (โมโรไน 6:4 ดู 2 นีไฟ 25:28-29 ด้วย) 
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เลือกข้อความพระคัมภีร ์ คำถาม และเนื้อหาบทเรียนอื่น ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของ 
สมาชิกชั้นเรียนได้ดีที่สุดร่วมกับการสวดอ้อนวอน สนทนาว่าจะประยุกต์ใช้ข้อพระคัมภีร์ 
ที่เลือกกับชีวิตประจำวันอย่างไร กระตุ้นสมาชิกชั้นเรียนให้แบ่งปีนประสบการณ์ที่เหมาะสม 
ซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมในพระคัมภีร์ 
1. หลังจากรอดชวิฅจากการทำลายล้างชาวนืไฟ โมโรไนทำงานเขียนของท่านต่อไป 

อ่านและสนทนาโมโรไน 1 อธิบายว่าเชื่อว่าการย่อบันทึกของอีเธอร์จะเป็นงานเขียนสุดท้าย 
ของโมโรไน อย่างไรก็ด ีเน่ืองจากท่านยังไม่ตาย ท่านจึงทำงานเขียนต่อไป 
• ให้สมาชิกชั้นเรียนอ่านออกเสียงโมโรไน 1:1-4 สถานการณ์ของโมโรไนขณะที่ท่าน 

เขียนบทนี้เป็นอย่างไร (ดู โมโรไน 1:1 ท่านอยู่อย่างโดดเดี่ยวและซ่อนตัวให้พ้นจาก 
ชาวเลมัน) ทำไมชาวเลมันจึงจะฆ่าท่าน (ด ู โมโรไน 1:2-3) สิ่งนแสดงอะไรแก่เรา 
เก่ียวกับศรัทธาของโมโรไน เราจะพัฒนาประจักษ์พยานท่ีม่ันคงเช่นน้ันในพระเยจุ{คริสต์ 
ได้อย่างไร 

• ทำไมโมโรไนจึงเขียนต่อไป (ด ูโมโรไน 1:4 ชี้ให้เห็นว่า แม้ว่าชาวเลมันในวันเวลาของ 
ท่านจะฆ่าท่าน แต่โมโรไนก็ยังคงเป็นห่วงลูกหลานของท่าน) 

2. โมโรไนสอนเกี่ยวกับพิธีการพระกิตติลุณที่สำคัญ 
อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้จากโมโรไน 2-5 อธิบายว่าพระคัมภีร์มอรมอน 
สอนเราเกี่ยวกับความสำคัญของพิธีการพระกิตติคุณ อย่างไรก็ดีมีบันทึกถึงวิธีประกอบ 
พิธีการต่าง ๆ เพียงเล็กน้อยจนกระทั่งถึงหนังสือโมโรไน สนทนาว่าโมโรไนเพิ่มความเข้าใจ 
ของเราเกี่ยวกับวิธีประกอบพิธีการในศาสนาจักรสมัยโบราณ 
เชื้อเชิญสมาชิกชั้นเรียนอ่านออกเสียงโมโรไน 2 ซึ่งบรรยายถึงพระดำรัสที่พระผู้ช่วยให้รอด 
ตรัสกับสานุศิษย์ชาวนีไฟของพระองค์ขณะที่พระองค์ทรงวางมือบนพวกเขา เขียนหัวข้อ 
การมอบของประทานแห่งพระวิญญาณบรqิ[ทธิ บนกระดาน 
• พระผู้ช่วยให้รอดทรงสั่งสานุศิษย์ให้มอบของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธอย่างไร 

(ดู โมโรไน 2:2 เขียนใต้หัวข้อบนกระดานว่า ใดยการวางมือในพระนามของพระเยซู-
ดริสต์) 

เชื้อเชิญให้สมาชิกชั้นเรียนอ่านออกเสียงโมโรไน 3 ซึ่งบรรยายถึงวิธีที่สานุศิษย์แต่งตั้ง 
ใรหิตและผู้สอน เขียนหัวข้อ การแต่งตั้งใ]โรทิตและผู้สอน บนกระดาน 

• รหิตและผู้สอนได้รับการแต่งต้ังให้ทำอะไร (ด ู โมโรไน 3:3 เขียนใต้หัวข้อที่สองว่า 
เพื่อสั่งสอนการกลับใจและการปลดบาป) ความรับผิดชอบเหล่านี้คล้ายกับหน้าที่ของ 
ผู้ดำรงฐานะljโรหิตในปีจอุบันอย่างไร (ดู ค.พ. 20:46-59) เราจะช่วยผู้ดำรงฐานะใ]โรหิต 
แห่งแอรันให้เข้าใจและบรรลุหน้าที่มอบหมายของเขาได้อย่างไร 

เช้ือเชิญให้สมาชิกช้ันเรียนอ่านออกเสียงโมโรไน 4 และ 5 ซึ่งบรรยายถึง2ปแบบในการปฏิบัติ 
ศีลระลึก เขียนหัวข้อ การปฏิบัติศีลระลึก บนกระดาน 
• เราทำพันธสัญญาอะไรโดยทางศีลระลึก (ดู โมโรไน 4:3; 5:2 เขียนใต้หัวข้อที่สามว่า 

เพื่อระลึกถึง ทำตาม และเชื่อฟืงพระผู้ช่วยให้รอด) เราได้รับสัญญาอะไรตอบแทน 
ท่านรู้สืกอย่างไรเมื่อท่านรับส่วนศีลระลึกด้วยความคารวะและมีค่าควร 
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• ทำไมบทที่ 2-5 จึงสำคัญต่อวันเวลาของเรา (คำตอบอาจรวมถึงว่า ช่วยให้เราเห็นความ 
สมํ่าเสมอของพิธีการพระกิตติคุณตลอดช่วงเวลาที่แตกต่างกัน) การได้เห็นพิธีการเดียว-
กันดำรงอยู่ในศาสนาจักรของพระเจ้าในสมัยการประทานที่แตกต่างกันช่วยเสริมสร้าง 
ท่านอย่างไร 

3. โมโรไนอธิบายถึงข้อกำหนดสำหรับสมาชิกภาพของศาสนาจักรและความจำเป้น 
ในการเก็บรักษาบันทึกและการผูกมิฅร 

อ่านและสนทนาโมโรไน 6 
• โมโรไนสอนอะไรเกี่ยวกับข้อกำหนดสำหรับการให้บัพติศมา (ดู โมโรไน 6:1-3) 

ให้สมาชิกชันเรียนคิดถึงตัวอย่างของบุคคลที่บรรลุข้อกำหนดเหล่านีอย่างต่อเนื่องหลัง-
จากได้รับบัพติศมา เชื้อเชิญให้แบ่ง!เนตัวอย่างเหล่านี้ตามความเหมาะสม 

• โมโรไนสอนว่าหลังจากผู้คนรับบัพติศมาและได้รับของประทานแห่งพระวิญญาณ-
บริลุ[ทธิ "ย่อมนับเขาอยู่ในบรรดาผู้คนของศาสนาจักรของพระคริสต ์ และรับชื่อของเขา 
ไว้" (โมโรไน 6:4) ทำไมจึงบันทึกชื่อของเขา (ดู โมโรไน 6:4) ใครมีความรับผิดชอบ 
ในการดูว่าทั้งสมาชิกเก่าและใหม่ได้รับการ "จดจำและบำรุงเลี้ยง...ด้วยคำอันประเสริฐ 
ของพระผู้เป็นเจ้า" (เน้นว่าเราทุกคนได้รับโอกาสและความรับผิดชอบนี ้ จากนั้นให้ 
แบ่งป้น1ข้อความท่ียกมาด้านล่าง) 

ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์สอนว่า "ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสคนใดที่ศรัทธาของเขาเริ่มอ่อน 
ลงนับเป็นเรื่องน่าเศร้า สมาชิกคนใดที่เริ่มไม่แข็งขันนับเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง 
พระเจ้าทรงทิ้งแกะเก้าสิบเก้าตัวไว้เพื่อไปหาตัวที่หลงทาง ความห่วงใยของพระองค์ที่ 
ทรงมีต่อคนที่ตกไปเป็นเรื่องจริงจังถึงขนาดที่พระองค์ทรงทำเป็นหัวข้อหนึ่งในบทเรียน 
ที่สำคัญยิ่งของพระองค ์ เราต้องทำให้เจ้าหน้าที่ของศาสนาจักรและผู้ที่เป็นสมาชิกตระ-
หนักถึงอย่างแน่วแน่ต่อข้อผูกมัดอันใหญ่หลวงในการผูกมิตรกับคนเหล่านั้นที่เข้ามาสู่ 
ศาสนาจักรในฐานะผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสต้วยวิธีที่เป็นจริง อบอุ่น และพิเศษ และยื่นมือ 
แห่งความรักออกไปหาคนเหล่านั้นที่ก้าวเข้าสู่เงาของความไม่แข็งขันไม,ว่าด้วยเหตุผลใด 
ก็ตาม" (in Church News, 8 Apr. 1989, 6) 
ประธานกอร์1ดอน บี. ฮิงค์ลีย์กล่าวด้วยว่า "จากจำนวนผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 
เราต้องพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยพวกเขาให้พบหนทางของตนเอง เขาต้องการความ-
ช่วยเหลือสามอย่างคือ เพ่ือน ความรับผิดชอบ และการบำรุงเลี้ยง 'ด้วยคำอันประเสริฐ 
ของพระผู้เป็นเจ้า' (โมโรไน 6:4) (ด ู เลียใฮนา, กรกฎาคม 1997, "ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใส 
และคนหนุ่ม 5" กอรดอน บี. ฮิงค์ลีย์, ย่อหน้าที่ 5, หน้า 57) 

• เราจะทำอย่างไรเพื่อทำตามคำแนะนำของประธานฮิงค์ลีย์ ท่านได้รับพรอย่างไรจาก 
การที่ผู้อื่นจดจำและบำรุงเลี้ยงท่าน 

• โมโรไนบันทึกว่าศาสนาจักร "ได้ประชุมกันบ่อย"(โมโรไน 6:5) ทำไม (ดูโมโรไน 6: 
5-6) เราจะได้รับการเสริมกำลังอย่างไรเมื่อเราอดอาหารและสวดอ้อนวอนร่วมกัน 
การประชุมของศาสนาจักรเปิดโอกาสให้เราได้พูดกัน "เกี่ยวกับความผาฤ(กของจิตวิญ-
ญาณของ [เรา]" ทำไมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะประชุมร่วมกันเพื่อรับส่วนศีลระลึก 



บทที 48 
• โมโรไนสอนอะไรเกี ่ยวกับวิธีดำเนินการประชุมของศาสนาจักร (ดู โมโรไน 6:9) 

เราแต่ละคนจะทำอะไรไต้บ้างเพื่ออัญเชิญพระวิญญาณบริสุทธิมาสู่การประชุมของเรา 

อธิบายว่าโมโรไนสอนถึงความสำคัญของการเสริมสร้างกันและกันในฐานะสมาชิกของ 
ศาสนาจักร กระลุ้นสมาชิกชั้นเรียนให้มองหาวิธีที่พวกเขาจะ "จดจำและบำรุงเลียง" สมาชิก 
คนอื่นในวอร์ดห!อสาขา 

ให้เป็นพยานถึงความจริงที่สนทนาในบทเรียน เมื่อได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณ 

เนื้อหาต่อไปนี้ช่วยเสริมโครงร่างของบทเรียนที่ได้เสนอแนะไว้แล้ว ท่านอาจต้องการใช้ 
แนวคิดนี้เป็นส่วนหนึ่งของบทเรียน 
ช ,วยให้ผู ้อื ่นเสึกถึงการต้อนรับในวอร์ดและสาขาของเรา 

เอ็ลเดอร์คาร์ล บี. แพรทท์เล่าถึงความร้สึกที่ครอบครัวมีเมื่อพวกท่านไปเยี่ยมวอร์ดต่าง ๆ 
ในศาสนาจักร แบ่ง!]นบทความที่ยกมาต่อไปนี้กับสมาชิกชั้นเรียน 
"ลูกของเราชอบไปเยี่ยมบางวอร์ด เพราะเขาพบเพื่อนใหม่วัยเดียวกันได้อย่างรวดเร็ว และ 
เราทุกคนก็ได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นและเต็มใจ แต่ยังมีบางวอร่ดที่ลูก ๆ ของเรากลับมาด้วย 
ความกระตือรือร้นน้อยลง เพราะที่นั่นขาดการต้อนรับที่อบอุ่นและเต็มใจอย่างเห็นได้ชัด" 

"จากนั้นเราเริ่มสังเกตด้วยว่าบางวอร์ดที่เราไปเยี่ยม...ล้าเราเป็นผู้สนใจหรือเป็นผู้เปลี่ยนใจ 
เลื่อมใส เราจะไม่รู้สึกถึงการต้อนรับที่ดีนัก..." 
"ประสบการณ์เหล่านี้ช่วยให้เราตระหนักถึง...ความต้องการที่เรา ๆกคน ต้องปรับปรุงทักษะ 
การผูกมิตรของเรา..." 
"พี่น้องชายและหญิง เรามีพรมํ่'งคั่งที่สุดที่พระผู้เป็นเจ้าประทานให้ลูก ๆ ของพระองค์ เรามี 
ความสมบูรณ์ของกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ เราต้องเป็นผู้คนที่เปิดใจ เป็นมิตร มีความสุข 
เมตตา เห็นอกเห็นใจ เข้าใจ และมีความรักมากที่สุดในโลก..." 
"ผู้ไม่เป็นสมาชิก ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่ และผู้มาเยือนสถานนมัสการของเราจะจดจำเรา 
ในฐานะสานุศิษย์ของพระคริสต์จากการต้อนรับที่อบอุ่นของเรา รอยยมที่เป็นมิตร ความ-
ห่วงใยที่จริงใจ และความเมตตาที่ฉายส่องออกมาทางดวงตาของเราได้หรือไม่" (ดู เลียโฮนา, 
มกราคม 1998, "จงดูแลผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่," คาร์ล บี. แพรทท์, ย่อหน้าที่ 5-9, หน้า 13) 

• ท่านคิดว่าผู้มาเยือนหรือผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่จะรู้สึกอย่างไรในวอร์ดหรือสาขาของ 
เรา (ให้สมาชิกชั้นเรียนไตร,ตรองคำถามนี้มากกว่าที่จะตอบออกเสียง) 
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48 "จงมาสู่พระคริสต์" 

เพื่อสอนสมาชิกชั้นเรียนว่าจะตัดสินระหว่างความดีและความชั่วอย่างไร และจะไค้รับประ-
จักษ์พยานไนพระกิตติคุณและพระคัมภีร์มอรมอนอย่างไร 

1. อ่าน ไตร่ตรองและสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับพระคัมภีร์ต่อไปนี้ 
ก. โมโรไน 7:1-19 มอรมอนอธิบายวิธีตัดสินระหว่างความดีและความชั่ว (สังเกตว่า 

ถ้อยคำเหล่านี้บันทึกโดยโมโรไน บุตรชายของมอรมอน) 
ข. โมโรไน 7:20-48 มอรมอนอธิบายว่าศรัทธาในพระคริสต์เป็นพลังที่กระทำให้เกิด 

สิ่งอัศจรรย์ พ่านอธิบายถึงความสำคัญของศรัทธา ความหวัง และความใจบุญ 
ค. โมโรไน 8 ในสารถึงโมโรไน มอรมอนให้แนวทางเกี่ยวกับเงื่อนไขของความรอด 

และอธิบายว่าเด็กเล็ก ๆ ไค้รับการช่วยให้รอดทางการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ 
ง. โมโรไน 10 โมโรไนอธิบายว่าพระวิญญาณบริฤ[ทธิเป็นพยานถึงความจริงของทุก-

เร่ืองแก่คนท่ีทูลขอในศรัทธา พ่านบรรยายถึงของประทานทางวิญญาณและตักเตือน 
ทุกคนให้มาสู่พระคริสต์ 

ใช้กิจกรรมต่อไปนี้หรือกิจกรรมของพ่านเองเพื่อเริ่มบทเรียนตามความเหมาะสม 
เล่าเรื่องต่อไปนี้ 
วันที่หนาวเหน็บวันหนึ่งในเดือนคุมภาพันธ์ปี 1910 วินเซนโซ ่ ด ิ ฟรานเซสคา นักเทศน์ 
ของโปนเตสแตนทใด้พบหนังสือเกี่ยวกับศาสนาที่ไหม้ไฟและไม่มีหน้าปกเล่มหนึ่ง ด้วย 
ความอยากรู้เขาม้วนหนังสือไว้ในหนังสือพิมพ์และเอาติดตัวไป เมื่อมาถึงบ้านเขาทำความ-
สะอาดและเร่ิมอ่าน "ผมอ่านและอ่านอีก อ่าน1ชาแล้ว1ซํ้าเล่า และพบว่ามันเหมาะสมที่จะกล่าว 
ว่าหนังสือนั้นเป็นพระกิตติคุณเล่มที่ห้าของพระผู้ไถ่" เขากล่าว 
หนังสือที่เขาพบคือพระคัมภีร์มอรมอน เม่ือเขาอ่าน เขาได้ทำตามคำแนะนำในโมโรไน 10:4 
"เย็นวันนั้น ผมล็อคประตูห้องของผม คุกเข่าลงโดยถือหนังสือไว้ในมือ และอ่านบทที่สิบ 
ของหนังสือโมโรไน ผมสวดอ้อนวอนพระผู้เป็นเจ้าพระบิดานิรันดร์ในพระนามของพระบุตร 
ของพระองค์พระเยซูคริสต์ เพื่อให้ทรงบอกผมว่าหนังสือนั้นเป็นของพระผู้เป็นเจ้า หากมัน 
เป็นเร่ืองดีและเป็นความจริง และผมควรจะรวมคำสอนในนั้นเข้ากับคำสอนจากพระกิตติคุณ 
ทั้งสี่เล่มในการเทศน์ของผมหรือไม่ 
"ผมรู้สึกว่าร่างกายของผมเย็นเหมือนกับต้องลมที่พัดมาจากทะเล จากนั้นหัวใจของผมเริ่ม 
เต้นแรงและเร็ว และความรู้สึกแห่งความปีติยินดี ราวกับว่าได้พบบางสิ่งที่มีค่าและพิเศษ 
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ชุดประสงค์ 

การเตรยม 

ข้อเสนอแนะในการ 
ดำเนินบทเรึยน 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

โมโรไน 7-8; 10 



อย่างยิ่ง ได้ปลอบประโลมจิตวิญญาณของผมและปล่อยผมไว้กับความฤ[ขที่ไม่สามารถ 
หาคำใดในภาษาของมนุษย์มาบรรยายได ้ ผมได้รับการยืนยันว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงตอบคา-
สวดอ้อนวอนของผมและว่าหนังสือนั้นจะเป็นประโยชน์ที่ชุคสำหรับผมและ|?าหรับทุกคน 
ที่จะฟ้งถ้อยคำในนั้น" 
ประจักษ์พยานที่วินเซนโซ ่ ค ิ ฟรานเซสคาได้รับในเวลานั้นช่วยให้เขาฟ้นฟ่าเหตุการณ์ 
ยากลำบากมากมาย เขาถูกถอดจากตำแหน่งนักเทศน์เพราะเขาสอนจากพระคัมภีร์มอรมอน 
กว่าเขาจะรู้จักชื่อหนังสือและชื่อของศาสนาจักรที่พิมพ์หนังสือนั้นก็เป็นปี 1930 แต่เน่ือง-
จากสงครามและป็ญหาทางการเมืองอื่น ๆ เวลาจึงผ่านไปอีก 21 ปีก่อนเขาจะได้รับบัพติศมา 
ตลอดความยากลำบากเหล่านั้น เขายังคงมีประจักษ์พยานที่แข็งแกร่งถึงความจริงของพระ-
คัมภีร์มอรมอน (See Vincenzo di Francesca, "I Will Not Burn the Book!" Ensign, Jan. 1988,18-21) 
ชี้ให้เห็นว่าบทเรียนนี้อธิบายบทฤ[ดท้ายของพระคัมภีร์มอรมอน ข้อเขียนเหล่านี้มีคำแนะนำ 
ของโมโรไนเกี่ยวกับวิขีที่เราแต่ละคนจะได้รับประจักษ์พยานส่วนบุคคลถึงความจริงของ 
พระคัมภีร์มอรมอนรวมอยู่ด้วย 

เสือกข้อความพระคัมภีร์ คำถาม และเนื้อหาบทเรียนอื่น ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของ 
สมาชิกชั้นเรียนไต้ดีที่ฤ[ดร่วมกับการสวดอ้อนวอน สนทนาว่าจะประยุกต์ใช้ข้อพระคัมภีร์ 
ที่เลือกคับชีวิตประจำวันอย่างไร กระตุ้นสมาชิกชั้นเรียนให้แบ่งใ]นประสบการณ์ที่เหมาะสม 
ซึ่งสอดคลองกับหลักธรรมในพระคัมภีร์ 
1. มอรมอนอธิบายวิธีตดสินระหว่างความดกับความชั่ว 
สนทนาโมโรไน 7:1-19 เชื้อเชิญสมาชิกชั้นเรียนอ่านออกเสียงข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้ 
ชี้ให้เห็นว่าโมโรไน 7 ประกอบด้วยถ้อยคำของมอรมอนตามที่บันทึกโดยโมโรไนบุตรชาย 
ของท่าน 
• มอรมอนอ้างถึงสมาชิกของศาสนาจักรว่าเป็น "ผู้ติดตามท่ีรักสันติของพระคริสต์'' (โมโรไน 

7:3) มอรมอนทำการตัดสินสมาชิกของศาสนาจักรเช่นนี้โดยยึดอะไรเป็นพื้นฐาน (ดู 
โมโรไน 7:4-5) เราจะเป็น "ผู้ติดตามที่รักสันติของพระคริสต์" ได้อย่างไร 

• มอรมอนสอนความสำคัญของเหตุผลในการที่เราจะทำงานดีไว้อย่างไร (ดู โมโรไน 7:6-
9) การถวายส่ิงของหรือสวดอ้อนวอน "ด้วยเจตนาอันแท้จริง"หมายความว่าอะไร เราจะ 
ทำให้เหตุผลในการทำดีของเราบริชุทธึ๋!ต้อย่างไร 

• มอรมอนสอนอะไรเก่ียวกับวิธีท่ีเราจะแยกแยะความดีจากความช่ัว (ดู โมโรไน 7:12-19) 
เขียนบนกระดานว่า ชักชวนให้เรารักและรับใช้พระผู้เป็นเจ้า 
หรือไม่ เป็นการดลใจจากพระผู้เป็นเจ้าหรือไม่ กระตุ้นสมาชิก 
ชั้นเรียน ให้ใช้คำถามน้ีเม่ือ เขาประเมินว่าส่ิงใดหรือการกระทำใดเป็นความดีหรือความช่ัว 
(ท่านอาจต้องการชี้ให้เห็นว่ามันเป็นการง่ายกว่าที่จะตัดสินว่าสิ่งนั้นนำเราไปสู่พระผู้-
เป็นเจ้าหรือไม่ แทนท่ีจะตัดสินว่าส่ิงน้ันนำเราไปสู่ความช่ัวหรือไม่ การปฏิบัติการหลอก-
ลวงของซาตานบ่อยครั้งจะกระตุ้นให้เราคิดว่าสิ่งนั้นก็ "ไม่เลวร้ายเท่าไร" มันไม่ใช่ 
ความช่ัวท่ีแท้จริง แม้มันจะไม่ใช่ความดี จงเน้นว่าสิ่งใดก็ตามที่ไม่ได้นำเราไปสู่พระผู้-
เป็นเจ้าจะนำเราออกไปจากพระองค์) 
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• มอรมอนเตือนผู้คนให้ "ระวังเพื่อ...จะไม่ตัดสินว่าสิ่งที่ชั่วเป็นของพระผู้เป็นเจ้า หเอว่า 
สิ่งที่ดี...เป็นของมาร" (โมโรไน 7:14 ดู 2 นีไฟ 15:20 ด้วย) ในทุกวันนี้ท่านเห็นสิ่งนี้ 
เกิดขึ้นในทางใดบ้าง (ท่านอาจต้องการเขียนรายการคำตอบของสมาชิกชั้นเรียนบน 
กระดานใต้หัวข้อ สิ่งที่ชั่วดูเหมือนสิ่งดีและ สิ่งที่ดีดูเหมือนสิ่งชั่ว) 

• เราได้รับอิทธิพลอะไรเพื่อช่วยเราตัดสินความดีจากความชั่ว (ดู โมโรไน 7:16, 18-19) 
อธิบายว่า "พระวิญญาณของพระคริสต์" หรือ "ความสว่างของพระคริสต์" เป็น "อิทธิพล 
แห่งความอุตสาหะ ทำให้สูงขน และยกระดับวิญญาณที่มาสู่มวลมนุษย์เพราะพระเยซู-
คริสต์" (Bible Dictionary, "Light of Christ," 725) สิ่งนี้มี,ให้กับทุกคนและเตรียมบุคคล 
ให้ค้นพบควานจริงและได้รับพระวิญญาณบริสุทธ สิ่งนีมีบทบาทในการช่วยให้เราแยก-
แยะระหว่างถูกและผิด บ่อยครั้งเราเรียกความสว่างของพระคริสต์ว่าสามัญสำนึก 

• ความสว่างของพระคริสต์ช่วยให้เราแยกแยะความดีจากความช่ัวในทางใดบ้าง เราจะรู้สึก 
มากข้ึนถึงการนำทางจากความสว่างของพระคริสต์ได้อย่างไร 

2. มอรมอนอธิบายความสำคัญของศรัทธา ความหวัง และความใจบุญ 
อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้จากโมโรไน 7:20-48 
• มอรมอนถามว่า "เป็นไปได้อย่างไรที่ท่านจะยึดถือทุกสิ่งที่ดี" (โมโรไน 7:20) มอรมอน 

ตอบคำถามนี้ไว้อย่างไร (ดู โมโรไน 7:21-26 "ทุกสิ่งที่ดีมาจากพระคริสต์" และเราจะ 
"ยึดถือ" สิ่งนั้นได้โดยการใช้ศรัทธาในพระองค์) 
ให้สมาชิกชั้นเรียนคิดถึงพรที่มาสู่เขาหรือคนอื่นเนื่องจากศรัทธา เชื้อเชิญให้แบ่งป้น 
ตัวอย่างเหล่านี้ตามความเหมาะสม 

• อะไรเป็นความสัมพันธ์ระหว่างศรัทธากับสิ่งอัศจรรย ์ (ดู โมโรไน 7:28-30,35-38) ทำไม 
จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ศรัทธาต้องมาก่อนสิ่งอัศจรรย ์ (ด ู โมโรไน 7:37 ดู อีเธอร์ 12:12, 18 
และข้อความที่ยกมาด้านล่าง) ทำไมสิ่งอัศจรรย์เพียงอย่างเดียวจึงไม่ก่อให้เกิดรากฐาน 
ที่มั่นคงของศรัทธา 
ประธานบริคัม ยังกล่าวว่า "สิ่งอัศจรรย์หรือการแสดงให้ประจักษ์ที่เหนือธรรมชาติซึ่ง 
มาจากอำนาจของพระผู้เป็นเจ้า ไม่ได้มีไว้สำหรับผู้ที่ไม่เชื่อ แต่มีสิ่งเหล่านี้เพื่อปลอบโยน 
สิทธิชน เพื่อเพิ่มพลังและทำให้ศรัทธาของผู้ที่รัก เกรงกลัว และรับใช้พระผู้เป็นเจ้าเข้ม-
แข็งย่ิงข้ึน" (คำสอนของประธานศาสนาจักร-บริคัมยัง, บทท่ี 34, ห้วข้อย่อยที ่2, "สิ่งอัศ-
จรรย์เพิ่มพลังและทำให้ศรัทธาของผู้ที ่รักและรับใช้พระผู้เป็นเจ้าแข็งแกร่งยิ ่งขึ ้น," 
ย่อหน้าที่ 1, หน้า 286) 

• ความหวังคืออะไร มีความสัมพันธ์อะไรดำรงอยู่ระหว่างศรัทธาและความหวัง (ดู โมโรไน 
7:40-42) 
เอ็ลเดอร์บรูซ อาร์. แมคคองกีสอนว่า "ดังที่ใช้ในการเปิดเผย ศรัทธา เป็นความปรารถนา 
ของผู้คนที่ซื่อสัตย์ที่จะได้รับความรอดนิรันดร์ในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าในชีวิต 
หลังจากน้ี...ศรัทธาและความหวังแยกจากกันไม่ได้ ความหวังจะทำให ้[เรา] มีศรัทธาก่อน 
เป็นข้ันแรกและจากน้ันเพราะศรัทธาจึงทำให้ความหวังเพ่ิมข้ึนจนกว่าจะได้รับความรอด" 
(Mormon Doctrine, 2nd ed. [1966], 365-66) 
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บทที 48 
• คุณสมบัติอะไรต้องมาก่อนศรัทธาและความหวัง (คู โมโรไน 7:43) ทำไมผู้คนต้อง 

"มีใจอ่อนโยนและตํ่าต้อย" จึงจะมีศรัทธาและความหวังที่แท้จริง 
• มอรมอนสอนว่านอกจากศรัทธาและความหวังแล้ว เราต้องมีความใจบุญ ความใจบุญ 

คืออะไร (ลู โมโรไน 7:46-47) อะไรเป็นคุณลักษณะของความใจบุญ (ดู โมโรไน 7:45 
ท่านอาจต้องการเขียนรายการคำตอบของสมาชิกชั้นเรียนบนกระคาน) ประสบการณ์ 
ในชีวิตของท่านยืนยันว่า "ความใจบุญย่อมเกิดผล" อย่างไร 

• เราจะเพิ่มศรัทธาและความหวังของเราได้อย่างไร เราจะเต็มไปด้วยความรักอันบริฤ[ทธ 
ของพระคริสต์ได้อย่างไร ทำไมเราจึงต้องพากเพียรเพื่อให้เกิดศรัทธา ความหวังและ 
ความใจบุญ (ด ูโมโรไน 10:20-21) 

3. มอรมอนสอนว่าเด็กเล็ก ๆได้ร้บการชวยให้รอดทางการชดใช้ของพระเยชุคริสต์ 

อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้จากโมโรไน 8 ชี้ให้เห็นว่าบทนี้ประกอบด้วยสาร 
จากมอรมอนถึงโมโรไนบุตรชายของท่าน 
• ทำไมเด็กเล็ก ๆ จึงไม่จำเป็นต้องรับบัพติศมา (ดู โมโรไน 8:8-9, 11, 19-20 สังเกตว่าคา-

สอนของมอรมอนเกี่ยวกับเด็กเล็ก ๆ ประยูกต์'ใช้กับ "คนทุกคนที่อยู่โดยปราศจากกฎ" 
ด้วย [โมโรไน 8:22] ซึ่งหมายถึงคนที่ไร้สมรรถภาพทางสมองในการเข้าใจพระบัญญัติ 
และพิธีการของพระกิตติคุณ) ทำไมการให้บัพติศมาเด็กเล็ก ๆ จึง "เป็นการล้อเลียนต่อ 
พระผู้เป็นเจ้า" (ดู โมโรไน 8:20, 22-23) 

• เด็กเล็ก ๆ ได้รับการช่วยให้รอดเพราะเขาไร้เดียงสาและทำบาปไม่ได้ พวกเราที่มีบาป 
ได้รับความรอดโดยผ่านการชดใช้ของพระคริสต์อย่างไร (ดู โมโรไน 8:10, 24-26) 

4. พระวิญญาณบริเทธฺเปีนพยานถึงความจริงของทุกเรื ่อง ของประทานทางวิญญาณ 
ติดตามคนเหล่านนที่มาสู่พระคริสต์ 

อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้จากโมโรไน 10 
• โดยที่เป็นบทฤ[ดท้าย1ของพระคัมภีร์มอรมอน โมโรไน 10 จึงประกอบด้วยคำกล่าว 

ปิดท้ายของโมโรไน บทน้ีกล่าวถึงใคร (ดู โมโรไน 10:1) โมโรไนกล่าวปิดด้วย "สอง-
สามคำเป็นการแนะนำ" (โมโรไน 10:2) คำว่าแนะนำ (exhort) หมายความว่าอะไร(การ 
เตือนหรือเร่งเร้าอย่างมาก) ให้สมาชิกชั้นเรียนอ่านทั้งบทคร่าว ๆ และระบุสิ่งที่โมโรไน 
แนะนำให้ผู้อ่านทำ (คำตอบเป็นดังรายการด้านล่าง ท่านอาจต้องการให้สมาชิกชั้นเรียน 
อ่านออกเสียงแต่ละข้อที่มีคำแนะนำ) 
ก. "จำไว้ว่าพระเจ้าทรงเมตตาลูกหลานมนุษย์เพียงใด" (ข้อ 3) 
ข. "ทูลถามพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาผู้สถิตนิรันดร์ในพระนามของพระคริสต ์ หากเรื่อง 

เหล่านี้ไม่จริง" (ข้อ 4) 
ค. "มิให้ปฏิเสธอำนาจของพระผู้เป็นเจ้า" (ข้อ 7) 
ง. "มิให้ปฏิเสธของประทานของพระผู้เป็นเจ้า" (ข้อ 8) 
จ. "จำไว้ว่าของประทานที่ดีทุกอย่างมาจากพระคริสต์"(ข้อ 18) 
ฉ. "จำไว้ว่า [พระคริสต์] ทรงเป็นเหมือนกันเมื่อวานนี้วันนี้และตลอดกาล" (ข้อ 19) 
ช. "ให้จดจำเรื่องเหล่านี ้ [เรื่องที่โมโรไนเขียน]"(ข้อ 27) 
ซ. "ให้มาสู่พระคริสต์" (ข้อ 30) 
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• เชื้อเชิญให้สมาชิกชั้นเรียนคิดว่าเขาได้รับประจักษ์พยานว่าพระคัมภีร์มอรมอนเป็นคำ-
ของพระผู้เป็นเจ้าหรือไม่ อะไรเป็นบทบาทของพระวิญญาณบริลุ[ทธในการได้รับประ-
จักษ์พยานของเราถึงเรื่องทางวิญญาณ(ดู โมโรไน 10:4-5) ทำไมเราจึงได้รับประจักษ์พยาน 
ของเราโดยทางป้ญญาของเราเพียงอย่างเดียวไม่ได้ (ดู 1 โครินธ์ 2:11; แอลมา 26:21-22; 
โมโรไน 10:6-7) 

• โมโรไนแนะนำเรา "มิให้ปฏิเสธอำนาจของพระผู้เป็นเจ้า" (โมโรไน 10:7) บางครั้งเรา 
อาจปฏิเสธอำนาจของพระผู้เป็นเจ้าในทางใดบ้าง (นอกจากจะให้สมาชิกชั้นเรียนตอบ 
ท่านอาจต้องการอ่านคำกล่าวด้านล่าง) 

เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์สอนว่า 
"พระผ้ช่วยให้รอดตรัสว่า 'เรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลาย สันติฤ[ขของเราที่ให้แก่ 
ท่านนัน...อย่าให้ใจของท่านวิตก และอย่ากลัวเลย, (ยอห์น 14:27)" 
"ข้าพเจ้านำเสนอพระดำรัสต่อท่านซึ่งอาจเป็นหนึ่งในพระบัญญัติของพระผู้ช่วยให้รอด 
ที่แม้แต่ในใจของสิทธิชนยูคสุดท้ายที่ซื่อสัตย์ ก็ดูเหมือนจะไม,เชื่อฟ้งเสียเป็นส่วนใหญ่ 
และข้าพเจ้าก็ยังสงสัยว่าการต่อต้านของเราต่อคำเชื้อเชิญนี้จะทำให้พระทัยแห่งพระเมต-
ตาของพระเจ้าทรงเศร้าโศกมากขึ้นเพียงไร ข้าพเจ้าบอกท่านได้ถึงสิ่งนี้ในฐานะที่เป็น 
เป็นบิดามารดา ความกังวลแบบเดียวกันที่ข้าพเจ้าจะมี ถ้าบางช่วงในชีวิตของลูกคน 
ใดคนหนึ่งของข้าพเจ้าต้องตกอยู่ในความทุกข์ยากอย่างแสนสาหัส ไม่มีความสุข หรือไม่ 
เชื่อฟ้ง กระนั้นก็ตามข้าพเจ้าจะสูญเสียอย่างไม่มีที่สิ้นสุดยิ่งกว่า หากข้าพเจ้ารู้สึกได้ว่า 
ในช่วงเวลาน้ันลูกไม่ได้ไว้วางใจข้าพเจ้าสำหรับความช่วยเหลือ หรือคิดเอาว่าสิ่งที่เขาหรือ 
เธอสนใจไม่มีความสำคัญต่อข้าพเจ้า หรือไม่ปลอดภัยเมื่ออยู่กับข้าพเจ้า ทำนองเดียวกัน 
ข้าพเจ้ามั่นใจว่าไม่มีพวกเราสักคนจะซาบซึ้งได้ว่า มันทำให้พระทัยที่เปียมไปด้วยความรัก 
ของพระผู้ช่วยให้รอดของโลกต้องทรงปวดร้าวมากเพียงใด เมื่อพระองค์ทรงพบว่าผู้คน 
ของพระองค์ไม่รู้สึกเชื่อมั่นเมื่ออยู่ในความดูแลของพระองค์ หรือมั่นคงในพระหัตถ์ของ 
พระองค์หรือวางใจในพระบัญญัติของพระองค์" ("Come unto Me," Ensign, Apr. 1998,19) 

• โมโรไนสอนอะไรเกี่ยวกับของประทานทางวิญญาณ (ดู โมโรไน 10:8-19) ทำไมเราแต่ 
ละคนจึงได้รับของประทานที่แตกต่างกันจากพระผู้เป็นเจ้า (ดู ค.พ. 46:11-12) 

• ท่านได้เรียนรู้และรู้สึกอย่างไรเมื่อท่านได้ไตร,ตรองข่าวสารในพระคัมภีร์มอรมอน (เชือ-
เชิญให้สมาชิกชั้นเรียนไตร่ตรองคำถามนี้เงียบ ๆ หากพวกเขาไม,ต้องการแบ่งปีนความคิด 
ของเขากับชั้นเรียน) 

• คำแนะนำของโมโรไน "ให้มาสู่พระคริสต์" สะท้อนถึงข่าวสารทั้งหมดในพระคัมภีร์มอร-
มอนอย่างไร (โมโรไน 10:30, 32) การศึกษาพระคัมภีร์มอรมอนในปีนี้ช่วยท่านให้มา 
สู่พระคริสต์ในทางที่พิเศษอะไรบ้าง 

ให้เป็นพยานถึงความจริงที่สนทนาในบทเรียน เมื่อได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณ และ 
เชื้อเชิญให้สมาชิกชั้นเรียนทำเช่นเดียวกัน 

สรุป 



บทที 48 

ท่านอาจต้องการแบ่งปีนคำกล่าวต่อไปนี้ขณะที่ท่านกระตุ้นสมาชิกชั้นเรียนให้ศึกษาพระ-
คัมภีร์มอรมอนต่อไป 
ประธานกอร์1ดอน บี. ฮิงค์ลีย์กล่าวว่า "ข้าพเจ้าอยากเร่งเร้าให้ชายและหญิงทุกคน...อีกทั้ง 
เด็กชายและเด็กหญิงทุกคนที่มีอายุมากพอให้อ่านและอ่านพระคัมภีร์มอรมอนอีกครั้งในช่วง 
ปีที่จะมาถึงนี้...ไม่มีสิ่งใดที่เราทำได้จะมีความffาคัญยิ่งไปกว่าการได้เสริมกำลังชีวิตของเรา 
แต่ละคนด้วยความเชื่อมั่นอันไม่สั่นคลอนว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต ์ พระบุตรผู้ยังทรง 
พระชนม์ของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงชนม์...สิ่งนั้นเป็นจุดประสงค์ในการออกมาของหนังสือ 
ที่พิเศษและโดดเด่นเล่มนี้" (in Church News, 4 May 1996, 2) 
ประธานโจเซฟ ฟิลดิง สมิธกล่าวว่า "ไม่มีสมาชิกคนใดของศาสนาจักรนี้จะยืนรับความชอบ 
ต่อหน้าที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าได ้ ถ้าเขาไม่ได้อ่านพระคัมภีร์มอรมอนอย่างรอบคอบ 
และจริงจัง" (in Conference Report, Oct. 1961, 18) 
ประธานเอสรา แทฟท์ เบนสันกล่าวว่า "จะมีการศึกษาพระคัมภีร์มอรมอนในโรงเรียนวัน-
อาทิตย์และชั้นเรียนเซมินารีทุกสี่!! อย่างไรก็ด ี ในการศึกษาเป็นครอบครัวหเอเป็นส่วน-
ตัวสมาชิกของศาสนาจักร ไม่ ต้องทำตามรูปแบบนี ้ เราจำเป็นต้องอ่านทุกวันจากหน้าหนังสือ 
นั้นที่จะทำให้มนุษย์ 'เข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้ามากขึ้น โดยดำเนินตามคำสอนในหนังสือนั้น 
มากกว่าหนังสือเล่มอื่นใด' (History of the Church, 4:461) (in Conference Report, Oct. 
1988, 3; or Ensign, Nov. 1988, 4) 
ประธานเบนสันกล่าวด้วยว่า "สิทธิชนยุคชุดทายทุกคนควรทำให้การศึกษาหนังสือเล่มนี้ 
เป็นการปฏิบัติตลอดชีวิตของเขา" (in Conference Report, Apr. 1975, 97; ox Ensign, May 
1975, 65) 
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