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คว�มช่วยเหลือสำ�หรับครู

หลักสูตรของการศึกษาในปีนี้คือหลักคำาสอนและพันธสัญญา และประวัติศาสนจักร หลักคำาสอนและพันธ- 
สัญญาเป็นการรวบรวมคำาพยากรณ์ นิมิต บัญญัติ ตลอดจนคำาสอนที่ประทานผ่านศาสดาพยากรณ ์
โจเซฟ สมิธ และศาสดาพยากรณ์บางท่านท่ีสืบทอดตำาแหน่งในฝ่ายประธานของศาสนจักร ศาสดาพยากรณ์ 
เรียกพระคัมภีร์เล่มนี้ว่าเป็น “รากฐาน ของ ศาสนจักร ใน วัน เวลา สุดท้าย นี้, และ เป็น คุณ ประโยชน ์ต่อ โลก,  
ที่ แสดง ให้ เห็น ว่า กุญแจ ทั้งหลาย ของ ความ ลี้ลับ แห่ง อาณาจักร ของ พระ ผู้ ช่วย ให้ รอด ของ เรา ฝากฝัง ไว้ อีก  
ครั้ง หนึ่ง กับ มนุษย์” (หัวบทของคพ. 70) การเปิดเผยในหนังสือเล่มนี้เป็นส่วนสำาคัญของประวัติศาสตร์ของ 
ศาสนจักร ที่มา “ในคำาตอบสำาหรับการสวดอ้อนวอน ในเวลาที่จำาเป็น, และ…จากสถานการณ์ชีวิตจริงที่ 
เกี่ยวข้องกับผู้คนที่มีชีวิตอยู่จริง” (ดู คำานำาของหลักคำาสอนเเละพันธสัญญา)

ขณะท่ีท่านสอนพระกิตติคุณจากหลักคำาสอนและพันธสัญญา และประวัติศาสตร์ของศาสนจักรท่านสามารถ 
ช่วยให้สมาชิกชั้นเรียนมีความซาบซึ้งมากขึ้นสำาหรับอดีต มีพลังสำาหรับปัจจุบันและมีความหวังสำาหรับ 
อนาคต ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ ประกาศว่า:

“อดีตของอุดมการณ์อันย่ิงใหญ่น้ีช่างทรงรัศมีภาพเหลือเกิน มันเต็มไปด้วยความเป็นวีรบุรุษ ความกล้าหาญ 
ความองอาจ และศรัทธา ในปัจจุบันนี้ ช่างเป็นสิ่งอัศจรรย์เหลือเกินที่เราได้ก้าวหน้าไปในการให้พรกับชีวิต 
ของผู้คนไม่ว่าท่ีใดท่ีรับฟังข่าวสารของผู้รับใช้ของพระเจ้า อนาคตช่างงดงามเหลือเกิน เม่ือพระผู้ทรงมหิทธิ- 
ฤทธ์ิทรงผลักดันงานอันทรงรัศมีภาพของพระองค์ออกไป เพ่ือเป็นพรแก่ทุกคนท่ียอมรับและดำาเนินชีวิตตาม 
พระกิตติคุณของพระองค์ และยังแผ่ขยายพรไปสู่บุตรและธิดาของพระองค์ทุกชั่วอายุ โดยผ่านการทำางาน
ที่ไม่เห็นแก่ตัวของผู้ที่มีจิตใจอันเต็มไปด้วยความรักในพระผู้ไถ่ของโลก” (เลียโฮนา ม.ค. 1996 จงอยู่ในวิถี
ทางรักษาศรัทธา” กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ หน้า 77)

จุดประสงค์
ของหลักสูตรนี้	 แทนที่จะดำาเนินไปตามลำาดับหรือทีละภาค บทเรียนในหลักสูตรนี้กลับมุ่งเน้นตามหัวข้อหลักที่สอนในหลัก 

คำาสอนและพันธสัญญาและประวัติศาสนจักร โดยวางรูปแบบไว้เพื่อช่วยให้ท่าน:

1. สอนหลักคำาสอน ศาสนพิธี และพันธสัญญาของพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟู ซึ่งจำาเป็นสำาหรับแต่ 
ละคนและครอบครัว ในการมาหาพระคริสต์และได้รับชีวิตนิรันดร์เป็นมรดก

2. สอนประวัติศาสตร์ศาสนจักรที่ได้รับการฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์อย่างต่อเนื่อง

3. อัญเชิญพระวิญญาณเข้าสู่ชั้นเรียน

4. ช่วยให้สมาชิกชั้นเรียนเข้าใจและรักพระคัมภีร์

5. ช่วยให้สมาชิกชั้นเรียนนำาความจริงพระกิตติคุณไปประยุกต์ใช้ในชีวิตของเขา

6. ส่งเสริมให้สมาชิกชั้นเรียนสอนและจรรโลงใจกัน

7. ช่วยให้สมาชิกช้ันเรียนเข้าใจความสำาคัญของยุคสมัยของเขาในประวัติศาสตร์ของศาสนจักร—ซ่ึงเป็น 
ยุคสมัยที่เขาได้รับมรดกอันยิ่งใหญ่ และสามารถพบความปีติยินดีในความรับผิดชอบของเขาที่จะทำา 
ให้งานของพระเจ้ารุดหน้าต่อไป
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อุปกรณ์ที่ท่�น
ควรใช้	 ขณะเตรียมและสอนบทเรียนในหลักสูตรนี้ ท่านควรใช้อุปกรณ์ต่อไปนี้:

1. พระคัมภีร์ (ดู “สอนจากพระคัมภีร์” หน้า ix)

2. คู่มือครูเล่มนี้ (ดู “การใช้คู่มือเล่มนี้” ด้านล่าง)

3. แนวทางศึกษาสำาหรับสมาชิกช้ันเรียนหลักคำาสอนและพันธสัญญาและประวัติศาสนจักร (35686 425) 
หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยการบ้านสำาหรับแต่ละบท พร้อมทั้งคำาถามบางข้อที่ใช้ในการสนทนา ขณะ 
เตรียมบทเรียนแต่ละบท จงพิจารณาว่าจะใช้เนื้อหาใน แนวทางศึกษา อย่างไรสมาชิกชั้นเรียนจะเข้า 
ร่วมการสนทนาได้ดีขึ้น ถ้าเขาได้ศึกษาการบ้านและถ้าท่านถามคำาถามที่เขาเตรียมคำาตอบมาแล้ว  
กระตุ้นให้สมาชิกชั้นเรียนใช้ แนวทางศึกษา ในการศึกษาส่วนตัว และในการสนทนาเป็นครอบครัว

สมาชิกทุกคนในชั้นเรียนควรมีหนังสือ แนวทางศึกษา ท่านจะรับหนังสือเล่มนี้ได้จากฝ่ายประธาน
โรงเรียนวันอาทิตย์ พนักงานวอร์ด หรือผู้ช่วยพนักงานวอร์ดที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องอุปกรณ์

4. มรดกของเรา:ประวัติย่อของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย (35448 425) หนังสือ 
เล่มน้ีนำาเสนอเร่ืองราวแห่งการดลใจเก่ียวกับประวัติศาสตร์ของศาสนจักร ต้ังแต่สมัยของศาสดาพยา- 
กรณ์โจเซฟ สมิธ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน หลายๆ เรื่องในหนังสือเล่มนี้มีกล่าวไว้ในบทเรียนด้วย

สมาชิกทุกคนในชั้นเรียนควรมีหนังสือ มรดกของเรา ไว้สำาหรับศึกษาเป็นส่วนตัว (อย่างน้อยครอบ- 
ครัวละหนึ่งเล่ม) สมาชิกส่วนใหญ่จะมีหนังสือเล่มนี้อยู่แล้ว ท่านสามารถรับหนังสือเล่มนี้ได้จากฝ่าย 
ประธานโรงเรียนวันอาทิตย์ พนักงานวอร์ด หรือผู้ช่วยพนักงานวอร์ดที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่อง
อุปกรณ์ พนักงานจะช่วยสั่งหนังสือเพิ่มเติมให้หากต้องการ

5. เทปวิดีโอ Doctrine and Covenants and Church History Video Presentation (53912) และ 
Teachings from the Doctrine and Covenants and Church History (53933) เทปวิดีโอดังกล่าว 
มีหลายเรื่องที่ช่วยเสริมบทเรียน ข้อแนะนำาสำาหรับการใช้มีอยู่ใน “แนวคิดเพิ่มเติมประกอบการสอน” 
ของบทเรียนในคู่มือ วิดีโอเหล่านี้จะช่วยเสริมความเข้าใจของสมาชิกเกี่ยวกับหลักธรรมพระกิตติคุณ
และประวัติศาสนจักร อย่างไรก็ตาม ไม่ควรใช้พร่ำาเพรื่อ หรือใช้แทนการสนทนาจากพระคัมภีร์

สำาหรับความช่วยเหลือในการสอนหลักธรรมเบื้องต้นของพระกิตติคุณ ดูได้จากคำาแนะนำาในเล่มนี้และจาก
แหล่งช่วยต่อไปนี้:

“การสอนพระกิตติคุณและการเป็นผู้นำา” หมวด 16 ของ คู่มือคำาแนะนำาของศาสนจักร เล่ม 2: ผู้นำาฐานะ
ปุโรหิตและผู้นำาองค์การช่วย (35209 425 หรือ 35903 425)

ไม่มีการเรียกใดยิ่งใหญ่กว่าการสอน ฉบับปี 1999 (36123 425)

หนังสือแนะแนวการสอน (34595 425)

วิธีใช้คู่มือนี้	 คู่มือเล่มน้ีเป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยท่านในการสอนหลักคำาสอนจากพระคัมภีร์และประวัติศาสนจักร โดยเขียน 
ขึ้นเพื่อใช้ในชั้นเรียนหลักคำาสอนพระกิตติคุณของเยาวชนและผู้ใหญ่ และจะนำามาใช้ทุกสี่ปี ครูไม่จำาเป็น
ต้องศึกษาข้ออ้างอิงและข้อคิดเห็นนอกเหนือจากนี้เพื่อจะสอนบทเรียน เอ็ลเดอร์  เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด 
กล่าวว่า:
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“ครูควรได้รับคำาแนะนำาให้ศึกษาพระคัมภีร์และคู่มืออย่างละเอียดก่อนจะใช้เนื้อหาอื่นเพิ่มเติม ดูเหมือนว่า 
มีครูจำานวนมากที่หันเหออกจากเนื้อหาหลักสูตรที่อนุมัติแล้วโดยไม่พิจารณาทบทวนให้ถี่ถ้วน หากครูรู้สึก
ว่าจำาเป็นต้องใช้แหล่งเสริมที่ดีบางอย่างในการนำาเสนอบทเรียนนอกเหนือไปจากพระคัมภีร์และคู่มือ เขา
ควรพิจารณาที่จะใช้นิตยสารของศาสนจักรเป็นอันดับแรก” (in Conference Report, เม.ย. 1983, 93; หรือ 
Ensign, พ.ค. 1983, 68)

ทบทวนแต่ละบทล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ เมื่อท่านศึกษาการบ้านเเละเนื้อหาบทเรียนแต่เนิ่นๆ ท่าน 
จะได้ความคิดและแนวทัศนะในระหว่างสัปดาห์ที่จะช่วยท่านในการสอนบทเรียน ขณะที่ท่านไตร่ตรองบท
เรียนระหว่างสัปดาห์ จงสวดอ้อนวอนทูลขอให้พระวิญญาณนำาทาง จงมีศรัทธาว่าพระเจ้าจะประทานพร
แก่ท่าน

บทเรียนแต่ละบทในคู่มือเล่มนี้มีข้อมูลมากเกินกว่าที่ท่านจะสามารถสอนได้หมดในหนึ่งคาบ จงแสวงหา
พระวิญญาณของพระเจ้าในการเลือกเรื่องราวพระคัมภีร์ คำาถาม และเนื้อหาอื่นๆ ของบทเรียน เพื่อจะ
สนองความต้องการของสมาชิกชั้นเรียนได้ดีที่สุด จงคำานึงถึงอายุ ความสนใจ และภูมิหลังของสมาชิกชั้น
เรียนเสมอ

คู่มือเล่มนี้มีอยู่ด้วยกัน 46 บท เพราะเหตุว่า อาจมีมากกว่า 46 อาทิตย์ที่ท่านจะสอน บางครั้งท่านใช้สอง
คาบเพื่อสอนบทเรียนหนึ่งบท วิธีนี้อาจเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำาหรับบทเรียนบางบทที่มีเนื้อหายาวกว่าบท
อื่นๆ เช่น บทที่ 4, 7 และ 27

บทเรียนประกอบด้วยแต่ละส่วนต่อไปนี้:

1. จุดประสงค์ ข้อความในจุดประสงค์จะเสนอแนะแนวคิดหลักท่ีท่านจะเน้นเม่ือเตรียมและสอนบทเรียน 
โดยปกติจะบอกให้ทราบถึงสิ่งที่คาดหวังให้สมาชิกชั้นเรียนทำาอันเป็นผลสืบเนื่องจากบทเรียน

2. การเตรียม ส่วนนี้จะมีรายการเรื่องราวพระคัมภีร์และเนื้อหาอื่นๆ ในเค้าโครงบทเรียน และอาจมีข้อ
แนะนำาอื่นๆ สำาหรับการเตรียม เช่นอุปกรณ์ที่ต้องนำามาในชั้นเรียน อุปกรณ์ส่วนใหญ่มีอยู่แล้วในห้อง
สมุดอาคารประชุม (หมายเลขห้าหลักท้ายชื่อของสิ่งที่แนะนำาคือหมายเลขของสิ่งนี้ หากรูปภาพมีอยู่
ในชุดภาพพระกิตติคุณ [34730] จะกำากับหมายเลขไว้ด้วย)

3. กิจกรรมกระตุ้นความสนใจ ส่วนนี้ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบง่ายๆ เพื่อช่วยให้สมาชิกชั้น
เรียนเตรียมเรียนรู้ มีส่วนร่วม และรู้สึกถึงอิทธิพลของพระวิญญาณ เมื่อท่านใช้กิจกรรมกระตุ้นความ
สนใจที่อยู่ในคู่มือ หรือที่ท่านคิดขึ้นเอง ท่านต้องทำาให้ความสนใจของสมาชิกชั้นเรียนมุ่งไปที่การเริ่ม
บทเรียน กิจกรรมควรกระชับไม่เยิ่นเย้อ

4. การสนทนาและการประยุกต์ใช้ นี่คือส่วนสำาคัญของบทเรียน จงศึกษาพระคัมภีร์และเรื่องราวทาง 
ประวัติศาสตร์ร่วมกับการสวดอ้อนวอน เพ่ือท่านจะสอนและสนทนาเร่ืองดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ใช้ข้อแนะนำาใน “สอนจากพระคัมภีร์” (หน้า  ix) และ “กระตุ้นการสนทนาในชั้นเรียน” (หน้า  ix–x) 
เพื่อทำาให้วิธีสอนหลากหลาย และเพื่อคงความสนใจของสมาชิกชั้นเรียนเลือกคำาถามและวิธีสอนที่
เหมาะกับวัยและประสบการณ์ของสมาชิกชั้นเรียน

5. สรุป ส่วนนี้จะช่วยท่านสรุปบทเรียนและกระตุ้นให้สมาชิกชั้นเรียนดำาเนินชีวิตตามหลักธรรมที่สนทนา
ไปแล้ว อีกทั้งจะช่วยเตือนท่านให้แสดงประจักษ์พยาน จงแน่ใจว่าท่านเหลือเวลามากพอสำาหรับสรุป
บทเรียนแต่ละบท

6. แนวคิดเพิ่มเติมประกอบการสอน ส่วนนี้มีอยู่เกือบทุกบทในคู่มือเล่มนี้ และอาจครอบคลุมไปถึง
ความจริงเพิ่มเติมจากเรื่องราวพระคัมภีร์ กิจกรรม หรือข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่ช่วยเสริมเค้าโครงบทเรียน
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คู่มือเล่มนี้ประกอบด้วยลำาดับเหตุการณ์ของประวัติศาสนจักร (หน้า  272–273) และแผนที่สามรูปแสดงที่
ตั้งสำาคัญในประวัติศาสนจักร (หน้า  274–276) บทเรียนส่วนใหญ่จะอ้างถึงแหล่งช่วยดังกล่าว ซึ่งมีอยู่ใน 
แนวทางศึกษาสำาหรับสมาชิกชั้นเรียน ด้วย (หน้า 27–31)

สอนด้วย
พระวิญญ�ณ	 เมื่อเตรียมสอนพระกิตติคุณ เป็นสิ่งสำาคัญที่ท่านจะแสวงหาการดลใจและการนำาทางจากพระวิญญาณ 

บริสุทธิ์ “จะประทานพระวิญญาณแก่เจ้าโดยคำาสวดอ้อนวอนแห่งศรัทธา” พระเจ้าตรัส “และหากเจ้าไม่ได้
รับพระวิญญาณ เจ้าจะไม่สอน” (คพ. 42:14) จำาไว้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ คือครูในชั้นเรียนของท่าน

ท่านจะแสวงหาพระวิญญาณได้โดยการสวดอ้อนวอน อดอาหาร ศึกษาพระคัมภีร์ทุกวัน เเละรักษาพระ 
บัญญัติ ขณะเตรียมการสอน จงสวดอ้อนวอนขอให้พระวิญญาณช่วยให้ท่านเข้าใจพระคัมภีร์และความ 
ต้องการของสมาชิกชั้นเรียน อีกทั้งพระวิญญาณจะช่วยท่านในการวางแผนวิธีที่เต็มไปด้วยความหมายเพื่อ
สนทนาพระคัมภีร์และประยุกต์ใช้ในยุคปัจจุบัน

ข้อแนะนำาบางประการในการอัญเชิญพระวิญญาณเข้าสู่ชั้นเรียนของท่านมีดังต่อไปนี้:

1. เชิญสมาชิกชั้นเรียนสวดอ้อนวอนก่อนและหลังบทเรียน จงสวดอ้อนวอนในใจระหว่างบทเรียน เพื่อ
ให้พระวิญญาณทรงนำาทางท่าน เปิดใจของสมาชิกชั้นเรียน เป็นพยานและดลใจ

2. จงใช้พระคัมภีร์ (ดู “สอนหลักคำาสอนที่แท้จริง” ในหน้านี้ และ “สอนจากพระคัมภีร์” หน้า  ix) ให้
สมาชิกชั้นเรียนอ่านออกเสียงข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้

3. แสดงประจักษ์พยานเมื่อพระวิญญาณกระตุ้นเตือนท่าน ไม่เฉพาะตอนท้ายบทเรียนเท่านั้น จงเป็น
พยานถึงพระเยซูคริสต์ และเชิญสมาชิกชั้นเรียนแสดงประจักษ์พยานบ่อยๆ

4. ใช้เพลงสวด เพลงปฐมวัย และเพลงศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ เพื่อเตรียมจิตใจของสมาชิกชั้นเรียนให้รู้สึกถึงพระ
วิญญาณ

5. แสดงความรักต่อสมาชิกชั้นเรียน ต่อผู้อื่น ทั้งต่อพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ด้วย

6. จงบอกเล่าข้อคิด ความรู้สึกและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนตามที่ท่านเห็นควร เชิญสมาชิก
ช้ันเรียนให้ทำาแบบเดียวกัน เขาควรพูดถึงวิธีท่ีเขาประยุกต์ใช้หลักธรรมท่ีได้สนทนาไปแล้ว ในบทเรียน 
ครั้งก่อน

สอนหลักคำ�สอน
ที่แท้จริง	 เอ็ลเดอร์บอยด์  เค. แพคเกอร์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองสอนว่า “การเข้าใจหลักคำาสอนที่แท้จริง จะ 

เปล่ียนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม” (in Conference Report, ต.ค.1986, 20; หรือ Ensign พ.ย. 1986, 17)

ในการเตรียมสอนและในระหว่างบทเรียน จงเน้นที่หลักคำาสอนแห่งความรอดของพระกิตติคุณตามที่เสนอ 
ไว้ในพระคัมภีร์ และคำาสอนของศาสดาพยากรณ์ในยุคสุดท้าย สิ่งนี้ทำาให้ท่านต้องศึกษาพระคัมภีร์อย่าง 
พากเพียรร่วมกับการสวดอ้อนวอน พระเจ้าทรงบัญชาว่า “อย่า หมายมั่น จะ ประกาศ คำาขอ ง เรา, แต ่ก่อน อื่น 
จง หมายมั่น ให้ได้คำาขอ ง เรา, และ จาก นั้น เรา จะ ปลดปล่อย ลิ้น ของ เจ้า; จาก นั้น, หาก เจ้า ปรารถนา, เจ้า จะ 
มี พระ วิญญาณ ของ เรา และ คำาขอ ง เรา, แท้จริง แล้ว, อำานาจ ของ พระผู้เป็นเจ้า ใน การ สร้าง ความ เชื่อ มั่น แก่ 
มนุษย์” (คพ. 11:21)
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สอนจ�ก
พระคัมภีร์	 มีพลังอันยิ่งใหญ่ในการใช้พระคัมภีร์เพื่อสอนหลักคำาสอนของพระกิตติคุณ จงกระตุ้นให้สมาชิกชั้นเรียนนำา

พระคัมภีร์มาด้วยทุกครั้ง เพื่อท่านจะอ่านข้อความพระคัมภีร์ที่เลือกไว้ไปพร้อมๆ กัน

ใช้ข้อแนะนำาต่อไปนี้เพื่อจะสอนเรื่องราวพระคัมภีร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความหลากหลาย:

1. ช่วยให้สมาชิกช้ันเรียนเข้าใจส่ิงท่ีพระคัมภีร์สอนเก่ียวกับพระเยซูคริสต์ ขอให้เขาพิจารณาดูว่าข้อความ 

นั้นๆ เพิ่มศรัทธาของเขาในพระผู้ช่วยให้รอด และช่วยให้เขารู้สึกถึงความรักของพระองค์อย่างไร

2. ขอให้สมาชิกชั้นเรียนสมมุติให้ตนเองเป็นบุคคลในพระคัมภีร์โดยเเทนช่ือของเขาลงไปในข้อความท่ี

เลือกไว้

3. เล่าเร่ืองราวแห่งการดลใจในประวัติศาสนจักรเพ่ือแสดงให้เห็นว่าข้อความในพระคัมภีร์ประยุกต์ใช้กับ 

ชีวิตของเราได้อย่างไร

4. ให้สมาชิกชั้นเรียนค้นหาคำา วลี หรือ แนวคิดที่กล่าวซ้ำาบ่อยๆ ในข้อความพระคัมภีร์ หรือมีความหมาย

เป็นพิเศษสำาหรับพวกเขา

5. กระตุ้นให้สมาชิกช้ันเรียนใช้ส่ิงช่วยศึกษาท่ีอยู่ท้ายพระคัมภีร์ เช่น TopicaI Guide to Bible Dictionary 

ในพระคัมภีร์ไบเบิล และ คู่มือพระคัมภีร์ ในพระคัมภีร์รวมสามเล่ม

6. เขียนวลี คำาสำาคัญ หรือคำาถามท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองราวพระคัมภีร์บนกระดานดำาจากน้ันให้อ่านหรือสรุป 

เรื่องราว ขณะที่สมาชิกชั้นเรียนพบวลี คำาสำาคัญ หรือคำาตอบสำาหรับคำาถาม หยุดและสนทนาสิ่งนั้น

7. แบ่งชั้นเรียนออกเป็นสองกลุ่มหรือกลุ่มเล็กๆ หลายๆ กลุ่ม หลังจากทบทวนเรื่องราวพระคัมภีร์แล้วให้

แต่ละกลุ่มเขียนหลักธรรมและหลักคำาสอนที่สอนในเรื่องนั้นลงไป จากนั้นให้แต่ละกลุ่มผลัดกันแลก

เปลี่ยนความคิดเห็นว่าคำาสอนเหล่านี้นำาไปใช้ในชีวิตของเขาได้อย่างไร

8. ขอให้สมาชิกชั้นเรียนนำาดินสอมาด้วยเพื่อทำาเครื่องหมายข้อที่มีความหมายต่อเขาเป็นพิเศษ

กระตุ้นก�รสนทน�
ในชั้นเรียน	 โดยปกติท่านไม่ควรบรรยาย แต่ท่านควรช่วยให้สมาชิกชั้นเรียนเข้าร่วมการสนทนาพระคัมภีร์อย่างมีความ 

หมาย พระดำารัสแนะนำาของพระเจ้าเกี่ยวกับการสนทนาในชั้นเรียนมีอยู่ใน คพ. 88:122: “จง กำาหนด ผู้ สอน  

ใน บรรดา พวก เจ้า, และ อย่า ให้ ทุก คน เป็น ผู้ พูด พร้อม กัน; แต่ ให้ พูด ที ละ คน และ ให้ ทุก คน ฟัง คำา กล่าว ของ เขา, 

เพ่ือ ว่า เม่ือ ทุก คน พูด เพ่ือ ทุก คน จะ รับ การจร ร โลง ใจ จาก ทุก คน. และ เพ่ือ มนุษย์ ทุก คน จะ มี อภิสิทธ์ิ เท่าเทียม กัน”

ใช้แนวทางต่อไปนี้เมื่อท่านกระตุ้นการสนทนาในชั้นเรียน:

1. ถามคำาถามที่กระตุ้นให้คิด โดยปกติคำาถามที่ขึ้นต้นด้วยคำาว่า เหตุใดอย่างไรใครอะไรเมื่อไรและ 

ที่ไหน จะมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการกระตุ้นการสนทนา จงแสวงหาการนำาทางจากพระวิญญาณ

เมื่อท่านศึกษาคำาถามในคู่มือเล่มนี้ และตัดสินใจว่าจะใช้คำาถามใด

2. ขอให้สมาชิกชั้นเรียนเล่าประสบการณ์สั้นๆ เกี่ยวกับหลักธรรมในพระคัมภีร์ที่ท่านกำาลังสนทนา และ 

กระตุ้นเขาให้บอกเล่าความรู้สึกที่มีต่อสิ่งที่เขากำาลังเรียนรู้จากพระคัมภีร์ ช่วยให้เขาเข้าใจว่าควรบอก 

เล่าประสบการณ์ทางวิญญาณและความรู้สึก “ด้วย ความ ระมัดระวัง, และ โดย การ บีบคั้น ของ พระ  

วิญญาณ” (คพ. 63:64) ประสบการณ์และความรู้สึกบางอย่างไม่ควรนำามาบอกเล่า



x

3. จงรู้สึกไวต่อความต้องการของสมาชิกเเต่ละคนในชั้นเรียน ถึงแม้สมาชิกทุกคนควรได้รับการกระตุ้น 
ให้เข้าร่วมการสนทนาในชั้นเรียน แต่บางคนอาจไม่กล้าตอบ ท่านอาจต้องพูดคุยกับเขาเป็นส่วนตัว 
เพื่อดูว่าเขารู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับการอ่านออกเสียง หรือการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนจงอย่าเรียกสมาชิก
ชั้นเรียนหากจะทำาให้เขารู้สึกไม่สบายใจ

4. ให้ข้อพระคัมภีร์อ้างอิงเพื่อช่วยให้สมาชิกชั้นเรียนพบคำาตอบสำาหรับคำาถามบางข้อ

5. หากดูเหมือนว่าสมาชิกบางคนในชั้นเรียนกำาลังใช้เวลาส่วนใหญ่ของการสนทนา จงพยายามให้ผู้ยัง 
ไม่มีส่วนได้เข้าร่วมด้วย ท่านอาจจำาเป็นต้องเปล่ียนการดำาเนินการสนทนาโดยพูดอย่างสุภาพว่า “ลอง 
ฟังจากคนอื่นบ้างนะคะ” หรือ “มีท่านใดอยากจะเพิ่มเติมสิ่งที่พูดไปแล้วบ้างคะ”

การช่วยให้สมาชิกช้ันเรียนเข้าใจและประยุกต์ใช้พระคัมภีร์สำาคัญกว่าการครอบคลุมเน้ือหาบทเรียนท้ังหมด 
ที่ท่านเตรียมมา หากสมาชิกชั้นเรียนกำาลังเรียนรู้จากการสนทนาที่ดี บ่อยครั้งจะเป็นประโยชน์ถ้าจะปล่อย
ให้การสนทนาในเรื่องนั้นดำาเนินต่อไป แทนที่จะพยายามครอบคลุมเนื้อหาบทเรียนทั้งหมด อย่างไรก็ดี หาก
การสนทนาไม่ก่อเกิดประโยชน์หรือไม่จรรโลงใจ ท่านควรเปลี่ยนทิศทางการสนทนา

ก�รช่วย
สม�ชิกใหม่	 ท่านอาจจะมีโอกาสสอนสมาชิกที่ค่อนข้างใหม่ในศาสนจักร การสอนของท่านสามารถช่วยให้สมาชิกเหล่า 

นี้มั่นคงในศรัทธา ฝ่ายประธานสูงสุดกล่าวไว้ว่า “สมาชิกของศาสนจักรทุกคนต้องได้รับความรัก และการ
บำารุงเลี้ยงทางจิตวิญญาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เพิ่งได้รับบัพติศมาเพียงไม่กี่เดือน เมื่อสมาชิกใหม่ได้รับ
มิตรภาพที่จริงใจ โอกาสที่จะทำางานรับใช้ ตลอดจนการบำารุงเลี้ยงทางจิตวิญญาณ ซึ่งมาจากการเรียนรู้
พระคำาของพระผู้เป็นเจ้า จะทำาให้เขามีประสบการณ์ที่จะคงไว้ซึ่งการเปลี่ยนใจเลื่อมใส และเป็นพลเมือง
เดียวกับธรรมิกชนและเป็นครอบครัวของพระเจ้า’ (เอเฟซัส 2:19)” (จดหมายจากฝ่ายประธานสูงสุด  
15 พฤษภาคม 1997)

ก�รสอนพระกิตติคุณ
แก่เย�วชน	 หากท่านกำาลังสอนเยาวชน จงจำาไว้ว่าเขาต้องการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นเสมอและเห็นภาพของหลัก 

คำาสอนที่กำาลังสนทนา การใช้กิจกรรม การฉายวิดีโอ และรูปภาพที่แนะนำาไว้ในคู่มือจะช่วยดึงความสนใจ
ของเยาวชนมาที่บทเรียน
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บทนำ�เข้�สู่หลักคำ�สอน
และพันธสัญญ�และ
ประวัติศ�สนจักร

บทที ่ 

1

จุดประสงค์	 เพื่อนำาสมาชิกชั้นเรียนเข้าสู่การศึกษาหลักคำาสอนและพันธสัญญา รวมทั้งประวัติศาสนจักรในปีนี้ เเละเพื่อ
ช่วยให้เข้าใจสถานภาพของตนเองในสมัยการประทานความสมบูรณ์แห่งเวลา

ก�รเตรียม	 	1. ศึกษาข้อพระคัมภีร์และเนื้อหาอื่นๆ ต่อไปนี้ร่วมกับการสวดอ้อนวอน:

ก. คำานำาในหลักคำาสอนและพันธสัญญา; หลักคำาสอนและพันธสัญญา 1

ข. บทนำาใน มรดกของเรา

2. แจกหนังสือ แนวทางศึกษาสำาหรับสมาชิกชั้นเรียน หลักคำาสอนและพันธสัญญาและประวัติศาสนจักร 
(35686 425) ให้สมาชิกทุกคน ท่านจะรับหนังสือดังกล่าวได้จากฝ่ายประธานโรงเรียนวันอาทิตย์ พนัก
งานวอร์ด หรือ ผู้ช่วยพนักงานวอร์ดที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องอุปกรณ์ ทบทวนเนื้อหาของบทเรียนนี้
ใน แนวทางศึกษา และวางแผนในการพูดถึงในระหว่างบทเรียน

3. แจกหนังสือ มรดกของเรา: ประวัติย่อของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย (35448  
425) เพื่อให้สมาชิกชั้นเรียนทุกคนมีไว้ศึกษาเป็นส่วนตัว (อย่างน้อยครอบครัวละหนึ่งเล่ม) สมาชิกส่วน 
ใหญ่มีหนังสือเล่มน้ีอยู่แล้ว ท่านสามารถรับหนังสือเล่มน้ีได้จากฝ่ายประธานโรงเรียนวันอาทิตย์ พนักงาน 
วอร์ด หรือผู้ช่วยพนักงานวอร์ดท่ีได้รับมอบหมายให้ดูเเลเร่ืองอุปกรณ์ พนักงานจะช่วยส่ังหนังสือเพ่ิมเติม 
ให้หากต้องการ

4. ถ้าท่านใช้กิจกรรมกระตุ้นความสนใจ ให้นำาภาพพระวิหารซอลท์เลคมาที่ชั้นเรียนด้วย (62433; ชุดภาพ
พระกิตติคุณ 502)

ข้อเสนอแนะ
ในก�รดำ�เนินบทเรียน

กิจกรรมกระตุ้น
ความสนใจ ใช้กิจกรรมต่อไปนี้หรือกิจกรรมของท่านเองเพื่อเริ่มบทเรียนตามความเหมาะสม

ให้ดูภาพพระวิหารซอลท์เลค ช้ีท่ีลูกกลมบนยอดพระวิหารตรงท่ีรูปป้ันของเทพโมโรไนต้ังอยู่อธิบายว่าคร่ึงบน 
ของลูกกลม คือศิลายอด (capstone) ของพระวิหารซอลท์เลค วันที่ 6  เมษายน 1892 ศาสนจักรจัดการ 
ประชุมใหญ่สามัญข้ึนในแทเบอร์นาเคิล ประธานวิลฟอร์ด วูดรัฟฟ์บอกเลิกการประชุมตอนใกล้เท่ียงประชาชน 
สี่หมื่นคนมาร่วมชุมนุมกันที่เท็มเปิลสแควร์และมีอีกหลายพันคนอยู่รอบๆ บริเวณนั้น ต่อจากนั้นประธาน 
วูดรัฟฟ์กดปุ่มไฟฟ้าเพื่อให้ศิลายอดเลื่อนลงมาเข้าที่ ส่วนคณะนักร้องประสานเสียงแทเบอร์นาเคิลที่อยู ่
ข้างล่าง เริ่มร้องเพลง “พระวิญญาณพระเจ้าเหมือนดังไฟ” โดยมีคณะนักดนตรีบรรเลงเพลงประกอบ และ 
วิสุทธิชนร่วมร้องเพลงนี้ด้วยจากนั้นทุกคนก็โห่ร้องโฮซันนา พร้อมทั้งโบกผ้าเซ็ดหน้าสีขาวไปมาเพื่อแสดง 
ความยินดีที่พระวิหารซอลท์เลคเกือบจะสร้างเสร็จสมบูรณ์

ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน ประธานคนที่ 13 ของศาสนจักร อธิบายว่า หลักคำาสอนและพันธสัญญา
เปรียบเสมือนศิลายอดของศาสนาของเรา:
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“หลักคำาสอนและพันธสัญญานำามนุษย์มาสู่อาณาจักรของพระคริสต์ นั่นก็คือศาสนจักรของพระเยซูคริสต์
แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ศาสนจักรที่แท้ จริง และ ดำารง อยู่ แห่ง เดียว ตลอด ทั้ง พื้น พิภพ’ [คพ. 1:30] …

“พระคัมภีร์มอรมอนเป็น ‘ศิลาหลัก’ ของศาสนาของเรา หลักคำาสอนและพันธสัญญาเป็นศิลายอด ที่มีการ 
เปิดเผยอย่างต่อเนื่องของยุคสุดท้าย พระเจ้าทรงแสดงความเห็นชอบต่อทั้งศิลาหลักและศิลายอด” (in  
Conference Report, เม.ย. 1987, 105; หรือ Ensign, พ.ค. 1987, 83)

เป็นพยานว่าศิลาหลักและศิลายอดสอนเราเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอด ผู้ทรงเป็นศิลามุมเอกของศาสนาของ
เรา (เอเฟซัส 2:20) พระคัมภีร์ทั้งสองเล่มนี้เป็นพยานถึงพระผู้ช่วยให้รอด และความจริงของพระกิตติคุณ
ของพระองค์

การสนทนาและ บทเรียนนี้มีเนื้อหามากเกินกว่าจะสอนได้หมดในหนึ่งคาบ เลือกเนื้อหาบทเรียนร่วมกับการสวดอ้อนวอน
การประยุกต์ใช้ เพื่อจะสนองความต้องการของสมาชิกชั้นเรียนได้ดีที่สุด

อธิบายว่าการศึกษาหลักคำาสอนและพันธสัญญาและประวัติศาสนจักรในหลักสูตรนี้เป็นการศึกษาตาม 
หัวข้อ บทเรียนแต่ละบทจะช่วยให้สมาชิกช้ันเรียนได้เรียนรู้และประยุกต์ใช้ส่ิงท่ีหลักคำาสอนและพันธสัญญา 
และประวัติศาสนจักรสอนเกี่ยวกับหัวข้อพระกิตติคุณที่กำาหนด ผลที่ได้จากการศึกษาในปีนี้ คือ สมาชิกชั้น
เรียนควรมีความปรารถนามากขึ้นที่จะแสวงหาพรของพระกิตติคุณ

ช้ีให้เห็นว่า บทเรียนของปีน้ีเป็นการศึกษาตามหัวข้อ หลักคำาสอนและพันธสัญญาบางภาคจึงอาจจะไม่รวม 
อยู่ในการบ้าน แต่สมาชิกชั้นเรียนควรวางแผนที่จะอ่านหลักคำาสอนและพันธสัญญาทั้งเล่มในระหว่างปี

แจกหนังสือ แนวทางศึกษาสำาหรับสมาชิกชั้นเรียน อธิบายว่าแนวทางศึกษาประกอบด้วยการบ้านและ 
คำาถามที่ใช้สนทนาในแต่ละบทเรียน ข้อให้สมาชิกชั้นเรียนรับปากว่าจะอ่านการบ้านดังกล่าวและเตรียม 
พร้อมสำาหรับช้ันเรียนในแต่ละสัปดาห์ ขอให้เขาแสดงความเห็นว่าทำาอย่างไรการทำาการบ้านประจำาสัปดาห์ 
จึงจะกลายเป็นนิสัยในการอ่าน

ให้ดู หนังสือ มรดกของเรา และแจกทุกคนตามความต้องการเพื่อทุกครอบครัวจะมีหนังสือดังกล่าวอย่าง
น้อยหนึ่งเล่ม อธิบายว่า หนังสือเล่มนี้นำาเสนอเรื่องราวแห่งการดลใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของศาสนจักร 
ตั้งแต่สมัยของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน สมาชิกชั้นเรียนควรอ่านหนังสือเล่มนี้ใน
ระหว่างปี ประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่จะนำามาสนทนากันในบทเรียน

ช้ีให้เห็นว่า สมาชิกช้ันเรียนมีส่วนรับผิดชอบในการทำาให้หลักสูตรน้ีประสบความสำาเร็จ กระตุ้นเขาให้เตรียม 
พร้อมที่จะมีส่วนร่วมในบทเรียนและบอกเล่าประสบการณ์ที่สอนเขาถึงวิธีนำาหลักธรรมพระกิตติคุณไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิต

1.	ก�รเปิดเผยในหลักคำ�สอนและพันธสัญญ�สอดคล้องกับคว�มต้องก�รในยุคสมัยของเร�

• อ่านย่อหน้าท่ีสามของคำานำา ท่ีอยู่ในหน้าแรกๆ ของหลักคำาสอนและพันธสัญญา (ย่อหน้าน้ีเร่ิมด้วยประโยค 
ที่ว่า “หนังสือ”) หลักคำาสอนและพันธสัญญาแตกต่างจากพระคัมภีร์เล่มอื่นๆ อย่างไร ข้อความใดในคำา
สอนเเละพันธสัญญาที่มีประโยชน์หรือมีความหมายต่อท่านเป็นพิเศษ

• อ่านคำานำาย่อหน้าที่หก (ย่อหน้านี้เริ่มต้นด้วย “การเปิดเผยอันศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้”) ย่อหน้านี้สอนอะไรเกี่ยว 
กับการได้รับการเปิดเผยในหลักคำาสอนและพันธสัญญา เหตุใดจึงเป็นประโยชน์ท่ีจะเข้าใจว่าการเปิดเผย 
ส่วนใหญ่เป็นคำาตอบสำาหรับการสวดอ้อนวอน
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• อ่านย่อหน้าที่แปดในคำานำา (ย่อหน้านี้เริ่มต้นว่า “ในการเปิดเผย”) หลักคำาสอนพระกิตติคุณเรื่องใดบ้างที่
อธิบายไว้ในหลักคำาสอนและพันธสัญญา (เลือกหลักคำาสอนมาสองหรือสามคำาสอนและสนทนาว่าชีวิต
ของเราจะแตกต่างไปอย่างไรหากไม่มีความจริงที่เปิดเผยไว้ในหลักคำาสอนและพันธสัญญา)

2.	พระเจ้�ทรงประพันธ์คำ�นำ�ของหลักคำ�สอนและพันธสัญญ�

แนะนำาภาค 1 ของ หลักคำาสอนและพันธสัญญาโดยทบทวนข้อมูลต่อไปนี้:

วันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 1831 ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ เป็นประธานในการประชุมใหญ่ครั้งพิเศษของ
เอ็ลเดอร์ ซึ่งจัดขึ้นที่ไฮรัม โอไฮโฮ ผู้เข้าร่วมประชุมตัดสินใจว่าจะรวบรวมการเปิดเผยบางอย่างที่ศาสดา
พยากรณ์ได้รับ และจัดพิมพ์เป็นหนังสือชื่อ หนังสือพระบัญญัติ หลังจากภาคแรกของประชุมใหญ่ครั้งนี้ 
พระเจ้าทรงแสดงความเห็นชอบในการจัดพิมพ์โดยประสานการเปิดเผยแก่โจเซฟ สมิธ ที่พระองค์ทรงเรียก
ว่า “คำาปรารภ ของเราให้แก่หนังสือพระบัญญัติ” (คพ. 1:6) ปัจจุบันการเปิดเผยนี้คือภาคที่ 1 ของหลักคำา
สอนและพันธสัญญา

ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสันกล่าวว่า “หลักคำาสอนและพันธสัญญาเป็นหนังสือเล่มเดียวในโลกที่พระเจ้า
ทรงประพันธ์คำานำาด้วยพระองค์เอง ในบทนำานั้น พระองค์ทรงประกาศต่อโลกว่าสุรเสียงของพระองค์มาถึง
คนทั้งปวง (ดู ข้อ  2) พระเจ้า ทรง ใกล้ เข้า มาแล้ว (ดู ข้อ  12) และความจริงที่มีอยู่ในหลักคำาสอนและพันธ
สัญญา  จะ เกิด สัมฤทธิผลทั้งหมด (ดู ข้อ 37–38)” (in Conference Report, ต.ค. 1986, 101; หรือ Ensign, 
พ.ย. 1986, 79)

• ใน คพ. 1 พระเจ้าทรงเปล่ง “เสียงเตือน” ซึ่งพระองค์ยังทรงกระทำาเช่นนั้นต่อไปตลอดหลักคำาสอนและ
พันธสัญญา (คพ. 1:4) พระเจ้าทรงเตือนอะไรในภาคนี้ (ดู คพ. 1:7–10, 12–16, 31–33 ท่านอาจเขียน
คำาตอบไว้บนกระดาน) คำาเตือนดังกล่าวประยุกต์ใช้กับเราได้อย่างไร

• ข่าวสารในหลักคำาสอนและพันธสัญญามุ่งไปที่ใคร (ดู คพ. 1:1–4, 11, 34–35) ข่าวสารเหล่านี้ไปถึงผู้คน
ทั้งปวงอย่างไร (ดู คพ. 1:4)

• ใน คพ. 1 พระเจ้าทรงบอกล่วงหน้าถึงจุดหมายปลายทางอันยิ่งใหญ่ของงานในยุคสุดท้ายของพระองค์  
(คพ. 1:23, 30) อธิบายว่าเมื่อพระเจ้าทรงเปิดเผยภาคนี้ ศาสนจักรเพิ่งจัดตั้งได้เพียงหนึ่งปีครึ่งและมี 
สมาชิกไม่กี่ร้อยคน คำาพยากรณ์ถึงการเติบโตของศาสนจักรกำาลังจะเกิดสัมฤทธิผลในวันเวลาของเรา
อย่างไร

• ใน คพ. 1 พระเจ้าทรงอธิบายถึงจุดประสงค์บางประการของการเปิดเผยในหลักคำาสอนและพันธสัญญา 
อ่าน คพ. 1:17–28 กับสมาชิกชั้นเรียน ตามที่บันทึกไว้ในข้อดังกล่าว อะไรคือจุดประสงค์บางประการ
ของการเปิดเผย (คำาตอบมีอยู่ข้างล่างนี้)

ก. “แต่ เพื่อ มนุษย์ ทุก คน จะ ได้พูดใน พระ นาม ของ พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้า, แม ้พระ ผู้ ช่วย ให ้รอด ของ โลก” 
(คพ. 1:20)

ข. “เพื่อ ศรัทธา จะ ได้ เพิ่มพูน ใน แผ่นดิน โลก ด้วย” (คพ. 1:21)

ค. “เพื่อ พัน ธสัญญา อันเป็น นิจ ของ เรา จะ ได้ รับ การ สถาปนา” (คพ. 1:22)

ง. “เพื่อความ สมบูรณ์ แห่งกิตติคุณของเราจะ ได้ รับ การประกาศ” (คพ. 1:23)

จ. เพื่อช่วยให้ผู้รับใช้ของพระเจ้า “ เข้าถึง ความเข้าใจ” (คพ. 1:24)

ฉ. “และตราบเท่าที่พวกเขาทำาผิด มันจะได้เป็นที่รู้” (คพ. 1:25)

ช. “และ ตราบเท่า ที่ พวก เขา แสวง หา ปัญญา พวก เขา จะ ได้ รับ การ สอน” (คพ. 1:26)

บทที่ 1
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ซ. “และ ตราบเท่า ที่ พวก เขา ทำาบาป พวก เขา จะ ได้ ถูก ตีสอน, เพื่อ พวก เขา จะ ได้ กลับใจ” (คพ. 1:27)

ฌ.“และ ตราบเท่า ที่ พวก เขา ถ่อม ตน เรา จะ ทำาให้ พวก เขา แข็งแกร่ง, และ ได้ รับ พร จาก เบื้องบน, และ ได้ รับ 
ความรู้เป็น ครั้ง คราว” (คพ. 1:28)

• พระเจ้าทรงสรุปคำานำาของหลักคำาสอนและพันธสัญญาโดยบัญชาให้ค้นหาพระคำาของพระองค์ อ่าน คพ. 
1:37–38 เเละ 18:34–36 กับสมาชิกชั้นเรียน พระเจ้าทรงสอนอะไรเราเกี่ยวกับพระคำาและสุรเสียงของ
พระองค์ในข้อนี้ การค้นคว้าพระคัมภีร์แตกต่างจากการเพียงแต่อ่านอย่างไร ท่านได้รับประโยชน์อย่างไร
จากการค้นคว้าพระคำาของพระเจ้าในหลักคำาสอนและพันธสัญญา

3.	หลักสูตรนี้จะพูดถึงเหตุก�รณ์สำ�คัญของสมัยก�รประท�นคว�มสมบูรณ์แห่งเวล�

ให้สมาชิกชั้นเรียนเปิดไปที่หน้า 176 ใน คู่มือพระคัมภีร์ อ่านประโยคแรกในรายการสำาหรับคำาว่า สมัยการ 
ประทาน จากน้ันอธิบายว่าบทเรียนของปีน้ีจะครอบคลุมเหตุการณ์สำาคัญมากมายในสมัยการประทานของ 
เรา ซึ่งหมายถึง สมัยการประทานความสมบูรณ์แห่งเวลา (คพ. 112:30–32) พูดถึงถ้อยคำาของศาสดา
พยากรณ์โจเซฟ สมิธ ดังต่อไปนี้:

“ศาสดาพยากรณ์ ปุโรหิต และกษัตริย์…รอคอยยุคสมัยที่เราจะมีชีวิตอยู่ด้วยความมุ่งหวังอันเปี่ยมไปด้วย 
ความปีติยินดี พวกท่านร้องเพลง เขียนถึงและพยากรณ์ถึงยุคสมัยของเราโดยได้รับการดลใจจากความ 
มุ่งหวังอันเปี่ยมไปด้วยความปีติยินดีเป็นอย่างยิ่ง แต่พวกท่านเสียชีวิตก่อนจะได้เห็นยุคสมัยของเรา เรา
เป็นผู้คนที่พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดปรานและทรงเลือกให้นำารัศมีภาพของยุคสุดท้ายออกมา เรามีหน้าที่ต้อง
ดู มีส่วนร่วม และช่วยเหลือ เพื่อก้าวไปสู่รัศมีภาพของยุคสุดท้ายหรือ ‘สมัยการประทานความสมบูรณ์
แห่งเวลา’” (Teachings of the prophet Joseph Smith, sel. Joseph Fielding Smith [1976], 231)

• เหตุใดสมัยการประทานของเราจึงแตกต่างจากสมัยการประทานท่ีผ่านมา (คำาตอบได้แก่ สมัยการประทาน 
ของเราจะไม่สิ้นสุดลงด้วยการละทิ้งความเชื่อ ศาสนจักรจะยังคงเติบโตต่อไปจนกว่าจะเต็มแผ่นดินโลก  
และทางถูกเตรียมไว้สำาหรับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเจ้า) อะไรคือพรและความรับผิดชอบบาง 
อย่างของการมีชีวิตอยู่ในสมัยการประทานนี้

อธิบายว่าสมัยการประทานนี้แบ่งออกได้เป็นหกช่วงสมัยทางประวัติศาสตร์ ท่านอาจเขียนสิ่งต่อไปนี้บน
กระดาน:

ช่วงสมัยนิวยอร์ก 1820–1830

ช่วงสมัยโอไฮโอ-มิสซูรี 1831–1838

ช่วงสมัยนอวู 1839–1846

การบุกเบิกตะวันตก 1846–1898

การแผ่ขยายของศาสนจักร 1899–1950

ศาสนจักรทั่วโลก ปี 1951–ปัจจุบัน

ช้ีให้เห็นว่า เหตุการณ์สำาคัญมากมายในหกช่วงสมัยทางประวัติศาสตร์มีสรุปไว้ใน “ลำาดับเหตุการณ์ประวัติ- 
ศาสนจักร” หน้า  272–273 ในคู่มือเล่มนี้ และหน้า  27–28 ใน แนวทางศึกษาสำาหรับสมาชิกชั้นเรียน 
ให้สมาชิกชั้นเรียนทบทวนเหตุการณ์เหล่านี้พอสังเขป

• เหตุการณ์ใดในประวัติศาสตร์ของศาสนจักรที่มีความหมายต่อท่านเป็นพิเศษ
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4.	เร�ช่วยให้ง�นอันยิ่งใหญ่ของยุคสุดท้�ยก้�วไปข้�งหน้�ได้

ขอให้สมาชิกชั้นเรียนมองไปรอบๆ เพื่อดูผู้คนที่อยู่ในห้องเรียน อธิบายว่า เราไม่ได้อยู่บนแผ่นดินโลกใน 
เวลาน้ีด้วยความบังเอิญ พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งเรามาเพ่ือช่วยสร้างอาณาจักรของพระองค์ในสมัยการประทาน 
สุดท้ายนี้ ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน กล่าวว่า “ไม่เคยคาดหวังจากผู้ที่ซื่อสัตย์ในช่วงเวลาสั้นๆ เช่นนั้น
เหมือนอย่างที่คาดหวังจากเรา” (quoted by Marvin J. Ashton, in Conference Report, ต.ค. 1989, 48; 
or Ensign, พ.ย. 1989, 36)

ประธานกอร์ดอน  บี. ฮิงค์ลีย์ กล่าวว่า “การท้าทายที่สำาคัญที่สุดที่เราเผชิญ และการท้าทายที่ยอดเยี่ยม
ที่สุด คือการท้าทายที่เกิดจากการเติบโต” (quoted in “President Gordon B. Hinckley,” Ensign, เม.ย.
1995, 6)

• อะไรคือการท้าทายบางอย่างที่เกิดจากการเติบโตอย่างมากของศาสนจักร อะไรคือตัวอย่างบางประการ 
ในการทำางานของศาสนจักรเพื่อรับมือกับการท้าทายเหล่านี้ (คำาตอบได้แก่ การสร้างพระวิหารเพิ่ม 
จำานวนขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ ความเพียรพยายามที่จะสร้างผู้นำาฐานะปุโรหิตและการเร่งแปลพระคัมภีร์เป็น
ภาษาต่างๆ)

เน้นว่า เราสามารถเห็นและรู้สึกได้ถึงการเติบโตอย่างย่ิงยวดของศาสนจักร อย่างไรก็ดี พระเจ้าทรงประสงค์
มากกว่าคนท่ียืนส่งเสียงให้กำาลังใจอยู่ข้างๆ เราต้องถามตนเองว่า เรากำาลังทำาส่วนของเรา ท้ังเป็นครอบครัว 
และเป็นส่วนตัวหรือไม่ ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ กล่าวว่า “นี่คือช่วงเวลาของโอกาสอันไม่มีขีดจำากัดที่ 
ควรยึดมั่นไว้ และมุ่งหน้าต่อไป เป็นช่วงเวลาที่แสนอัศจรรย์สำาหรับเราทุกคนที่จะทำาส่วนเล็กน้อยของเขา 
และเธอ ในการผลักดันงานของพระเจ้าไปสู่จุดหมายปลายทางที่ยิ่งใหญ่” (เลียโฮนา ม.ค. 1998 “ใส่ใจต่อ
อนาคต” กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ หน้า 79)

• เราแต่ละคนจะทำาอะไรในส่วนของเราและในครอบครัว เพื่อช่วยผลักดันงานอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าใน 
ยุคสุดท้ายให้รุดหน้าต่อไป

สรุป เน้นว่า เราได้รับสิทธิพิเศษที่จะมีชีวิตอยู่ในสมัยการประทานความสมบูรณ์แห่งเวลา เราจะได้เห็นศาสนจักร 
กลิ้งออกไปตามคำาพยากรณ์ในสมัยโบราณ (ดาเนียล 2:44–45; ดู คพ. 65:2 ด้วย) เราชื่นชมพรของพระ 
กิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟู เราได้ยินสุรเสียงของพระเจ้าเมื่อเราอ่านหลักคำาสอนและพันธสัญญา เราได้รับ 
การนำาทางจากศาสดาพยากรณ์ท่ีมีชีวิต หลักสูตรการศึกษาของปีน้ีจะช่วยให้เราเข้าใจมากข้ึนถึงโอกาสและ 
พรของการมีชีวิตอยู่ในสมัยการประทานนี้

บทที่ 1
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“ดูเถิด,	เร�คือพระเยซูคริสต์,	
พระผู้ช่วยให้รอดของโลก”

จุดประสงค์	 เพื่อช่วยให้สมาชิกชั้นเรียนรู้สึกถึงพยานอันทรงพลังยิ่งของพระผู้ช่วยให้รอดที่ผ่านมาทางหลักคำาสอนและ
พันธสัญญา และเพื่อช่วยให้มีประจักษ์พยานที่เข้มแข็งมากขึ้นถึงการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด

ก�รเตรียม	 1. ศึกษาข้อพระคัมภีร์ในบทเรียนนี้ร่วมกับการสวดอ้อนวอน ขณะที่ท่านศึกษาข้อความพระคัมภีร์ในหน้า 9  
  พิจารณาดูว่าข้อใดจะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกช้ันเรียนมากท่ีสุด ท่านต้องรู้จักข้อพระคัมภีร์ท่ีเลือกไว้เป็น 
  อย่างดี และเตรียมใช้ในบทเรียน

2. ทบทวนเนื้อหาของบทเรียนนี้ใน แนวทางศึกษาสำาหรับสมาชิกชั้นเรียน (35686 425) วางแผนในการพูด
ถึงเนื้อหาส่วนนี้ในระหว่างบทเรียน

3. ถ้ามีภาพต่อไปนี้ ให้เตรียมใช้ในระหว่างบทเรียน: พระเยซูพระคริสต์ (62572; ชุดภาพพระกิตติคุณ 240) 
พระเยซูทรงสวดอ้อนวอนในเกทเสมนี (62175; ชุดภาพพระกิตติคุณ 227) และการตรึงกางเขน (62505; 
ชุดภาพพระกิตติคุณ 230) ท่านอาจวางภาพพระเยซูพระคริสต์ให้ดูตลอดบทเรียนก็ได้

4. ถ้าท่านใช้กิจกรรมกระตุ้นความสนใจ ให้นำากิ่งไม้มาที่ชั้นเรียนด้วย

ข้อเสนอแนะ
ในก�รดำ�เนินบทเรียน

กิจกรรมกระตุ้น
ความสนใจ ใช้กิจกรรมต่อไปนี้หรือกิจกรรมของท่านเองเพื่อเริ่มบทเรียนตามความเหมาะสม

ให้ดูกิ่งไม้ ชี้ให้เห็นว่ากิ่งไม้ไม่ได้รับการบำารุงเลี้ยงที่จำาเป็นต่อการมีชีวิตอยู่อีกต่อไป

• เหตุใดกิ่งไม้กิ่งนี้จึงไม่สามารถได้รับการบำารุงเลี้ยงที่จำาเป็น (เพราะมันถูกแยกออกจากราก) 

พูดถึงถ้อยคำาของเอ็ลเดอร์บอยด์ เค. แพคเกอร์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง ดังต่อไปนี้:

“[การชดใช้ของพระเยซูคริสต์] เป็นรากที่แท้จริงของหลักคำาสอนของชาวคริสต์ ท่านอาจมีความรู้มากมาย
เกี่ยวกับพระกิตติคุณที่แตกกิ่งก้านออกมาจากราก แต่หากท่านรู้จักเพียงแค่กิ่งก้านและกิ่งก้านเหล่านั้นไม่ 
ติดกับราก หากมันถูกตัดออกจากความจริงน้ัน มันก็ไม่มีชีวิต ท้ังไม่มีความหมาย และไม่มีการไถ่อยู่ในน้ัน” 
(in Conference Report, เม.ย. 1977, 80; หรือ Ensign, พ.ค. 1977, 56)

เปรียบเทียบกิ่งไม้แห้งกับต้นไม้ที่ยังแข็งแรงสมบูรณ์ เน้นว่า การชดใช้ของพระเยซูคริสต์นำาชีวิตมาให้เรา
และทำาให้หลักคำาสอนอื่นๆ ทั้งหมดของพระกิตติคุณมีความหมาย เราควรระลึกถึงการชดใช้ขณะศึกษา
หลักธรรมอื่นๆ ที่มีอยู่ในหลักสูตรนี้

การสนทนาและ เลือกเนื้อหาบทเรียนร่วมกับการสวดอ้อนวอน เพื่อจะสนองความต้องการของสมาชิกชั้นเรียนได้ดีที่สุด
การประยุกต์ใช้  

บทที ่ 
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1.	หลักคำ�สอนและพันธสัญญ�เป็นพย�นถึงพระเยซูคริสต์

เน้นว่า จุดประสงค์ประการหนึ่งของพระคัมภีร์ทุกเล่มคือ เพื่อเป็นพยานถึงพระเยซูคริสต์ เพื่อชักชวนผู้คน 
ให้มาสู่พระองค์และรับส่วนความรอด พระคัมภีร์ไบเบิล หนังสือโมเสสและอับราฮัมในไข่มุกอันล้ำาค่า และ 
พระคัมภีร์มอรมอนเป็นพันธสัญญาแต่โบราณ หรือพยานของพระเยซูคริสต์ หลักคำาสอนและพันธสัญญา 
เป็นพันธสัญญาที่พระเยซูคริสต์ทรงมอบให้ในสมัยการประทานนี้ พระคัมภีร์เล่มนี้เป็นพยานว่าพระเยซูคือ
พระคริสต์ พระองค์ทรงพระชนม์และพระองค์ยังคงตรัสกับศาสดาพยากรณ์ และนำาทางผู้คนของพระองค์
ในทุกวันนี้

ขอให้สมาชิกชั้นเรียนเปิดไปที่หน้าคำานำาของหลักคำาสอนและพันธสัญญา ให้เขาอ่านประโยคสุดท้ายในย่อ 
หน้าที่แปด (ประโยคนี้เริ่มด้วยคำาว่า “ท้ายที่สุด, ประจักษ์พยานที่ให้ไว้”)

ชี้ให้เห็นว่าหลักคำาสอนและพันธสัญญาประกอบด้วยประจักษ์พยานอันทรงพลังถึงพระผู้ช่วยให้รอด และ 
งานของพระองค์ ซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากพระผู้ช่วยให้รอดพระองค์เอง ให้สมาชิกชั้นเรียนอ่านข้อความต่อไป
นี้ เพื่อเป็นตัวอย่าง: คพ. 50:41–44 และ คพ. 76:22–24

อธิบายว่าบทเรียนนี้พูดถึงคำาสอนในหลักคำาสอนและพันธสัญญาเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอด

2.	 พระเยซูคริสต์	 “ทรงทนรับคว�มเจ็บปวดของคนทั้งปวง,	 เพื่อคนทั้งปวงจะได้กลับใจและม�ห�
พระองค์”

ให้ดูภาพพระเยซูในเกทเสมนี และบนกางเขน อธิบายว่า หลักคำาสอนและพันธสัญญาประกอบด้วยการ 
เปิดเผยมากมายที่ทำาให้เรามีความเข้าใจเพิ่มขึ้นถึงการชดใช้ของพระเยซูคริสต์การเปิดเผยเหล่านี้ทำาให้เรา 
เข้าใจมากขึ้นถึงความทุกขเวทนาของพระผู้ช่วยให้รอด และความรักอันมากมายมหาศาลที่พระองค์และ 
พระบิดาบนสวรรค์ทรงมีต่อเรา

พระผู้ช่วยให้รอดทรงพรรณนาถึงการพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ของพระองค์

• อ่าน คพ. 19:16–19 กับสมาชิกชั้นเรียน อธิบายว่านี่เป็นข้อความพระคัมภีร์เพียงตอนเดียวที่พระผู้ช่วย
ให้รอดทรงพรรณนาถึงการทนทุกข์ของพระองค์ในระหว่างการพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ของพระองค์ 
ข้อความนี้สอนอะไรเกี่ยวกับการที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงทนทุกข์เพื่อเราเหตุใดพระเยซูทรงเต็มพระทัยที่
จะประสบความทุกขเวทนาอันใหญ่หลวงดังกล่าวเพื่อเรา (ดู คพ. 18: 10–11; 19:19, 24; 34:3)

โดยทางการชดใช้เราทุกคนจะฟื้นคืนชีวิต

• อ่านข้อพระคัมภีร์ต่อไปนี้กับสมาชิกชั้นเรียน: คพ. 88: 14–18; 93:33; แอลมา 11:42–44 เราเรียนรู้ 
อะไรเกี่ยวกับการฟื้นคืนชีวิตจากข้อพระคัมภีร์ดังกล่าว (คำาตอบรวมถึงรายการต่อไปนี้)

ก. การฟื้นคืนชีวิตคือการไถ่จิตวิญญาณ วิญญาณและร่างกายจะรวมกันอีกครั้งในรูปแบบที่สมบูรณ์ไม่
แยกจากกันอีกเลย (คพ. 88:14–16; 93:33; แอลมา 11:42–43)

ข. การฟื้นคืนชีวิตเตรียมเราสำาหรับรัศมีภาพซีเลสเชียล (คพ. 88:18)

ค. การฟื้นคืนชีวิตจำาเป็นสำาหรับเรา เพื่อจะได้รับความ สมบูรณ์ แห่ง ปีติ (คพ. 93:33)

ง. ทุกคนจะฟื้นคืนชีวิต (แอลมา 11:44)

โดยทางการชดใช้ เราจะได้รับการอภัยบาปและได้รับรัศมีภาพซีเลสเชียลเป็นมรดก

• อ่านข้อพระคัมภีร์ต่อไปนี้กับสมาชิกชั้นเรียน: คพ. 18:11–12; 19:16–17, 20; 58:42; 76:62–70 ข้อพระ 
คัมภีร์ดังกล่าวสอนอะไรเกี่ยวกับพรที่เราได้รับโดยทางการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด (คำาตอบรวมถึง 
รายการต่อไปนี้)

บทที่ 2
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ก. เราสามารถกลับใจจากบาป และมาหาพระองค์ได้ (คพ. 18:11–12)

ข. ถ้าเรากลับใจ พระคริสต์จะทรงรับทุกขเวทนาเพื่อบาปของเรา (คพ. 19:16–17, 20)

ค. ถ้าเรากลับใจ พระเจ้าจะทรงให้อภัยและไม่จดจำาบาปของเราอีก (คพ. 58:42)

ง. เราจะออกมาในการฟื้นคืนชีวิตแรก ถูกทำาให้ดีพร้อมทางพระคริสต์ และได้รับรัศมีภาพซีเลสเชียลเป็น
มรดก (คพ. 76:62–70)

โดยทางการชดใช้ พระผู้ช่วยให้รอดทรงรับเอาความเศร้าโศก ความเจ็บปวด และความทุกข์ทั้งสิ้นของเรา

อธิบายว่าในระหว่างดำาเนินพระชนม์ชีพและบรรลุถึงจุดสูงสุดของการชดใช้ พระผู้ช่วยให้รอดทรงทนทุกข ์
ในลักษณะที่ทำาให้พระองค์เข้าพระทัยอย่างสมบูรณ์ถึงความเจ็บปวดและความทุกข์ทั้งสิ้นของเรา

ให้สมาชิกชั้นเรียนเปิดไปที่ คพ. 122 ภาคนี้เป็นการเปิดเผยที่ประทานแก่ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธขณะ
ที่ท่านถูกจองจำาอยู่ในคุกที่ลิเบอร์ตี้ มิสซูรี ชี้ให้เห็นว่าในเจ็ดข้อแรก พระเจ้าตรัสถึงความยากลำาบากของ
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ ต่อจากนั้นในข้อ 8 พระเจ้าตรัสถึงพระองค์เอง

• อ่าน คพ. 122:8 กับสมาชิกชั้นเรียน พระผู้ช่วยให้รอด “ลดพระ ฐานะ ลง ต่ำา ” กว่า สิ่ง เหล่า นั้นทั้ง หมดใน 
ลักษณะใด (ดู แอลมา 7:11–12; คพ. 62: 1; 133:53 สังเกตว่าคำาว่าช่วยหมายความว่าช่วยเหลือ เพราะ 
เหตุว่าพระผู้ช่วยให้รอดทางประสบความเศร้าโศกความเจ็บปวด และความทุกข์ทั้งสิ้นของเรา พระองค์ 
จึงทรงเข้าพระทัยความรู้สึกของเราพระองค์ทรงรู้วิธีที่จะช่วยเรา) ความรู้นี้ช่วยเราได้อย่างไรเมื่อเรา
ประสบความยากลำาบาก

เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์  อาร์. ฮอลแลนด์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าวว่า “เมื่อ…เวลาแห่งความยาก 
ลำาบากมาถึง เราจะระลึกว่าพระเยซูเสด็จลงต่ำากว่าส่ิงท้ังปวงก่อนจะเสด็จข้ึนเหนือส่ิงเหล่าน้ันและพระองค์ 
ทรงรับเอาความเจ็บปวด ความทุกข์ และการล่อลวงทุกอย่าง พระองค์ทรงเปี่ยมไปด้วยพระเมตตา  
และทรงทราบว่าจะชีวิตผู้คนของพระองค์ในความอ่อนแอของเขาได้อย่างไร (ดู คพ. 88:6; แอลมา 
7:11–12)” (in Conference Report, ต.ค. 1995, 90; หรือ Ensign, พ.ย. 1995, 69)

• ท่านรู้สึกถึงพลังอำานาจแห่งการชดใช้ในชีวิตของท่านเมื่อใด เราทำาอะไรได้บ้างเพื่อจะรู้สึกถึงพลังอำานาจ
นี้อย่างเต็มที่มากขึ้น

• เราจะแสดงความขอบพระทัยต่อพระผู้ช่วยให้รอดสำาหรับการชดใช้ของพระองค์อย่างไร ความเข้าใจของ
เราถึงการชดใช้ส่งผลต่อชีวิตประจำาวันของเราอย่างไร

3.	หลักคำ�สอนและพันธสัญญ�ช่วยให้เร�เข้�ใจบทบ�ทและคุณสมบัติของพระผู้ช่วยให้รอด

อธิบายว่า เพื่อจะสามารถแสดงศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า เราต้องมี “แนวคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระลักษณะ 
ความดีพร้อม และคุณสมบัติของพระองค์” (in Joseph Smith, comp., Lectures on Faith [1985], 38) 
หลักคำาสอนและพันธสัญญาช่วยให้เรามีความเข้าใจในเรื่องนี้มากขึ้น

• ท่านเห็นคุณสมบัติใดของพระผู้ช่วยให้รอดในข้อความที่เราอ่านวันนี้ (เขียนคำาตอบของสมาชิกชั้นเรียน
บนกระดาน คำาตอบได้แก่ จิตกุศล การเชื่อฟัง ความอ่อนน้อมถ่อมตน และว่าง่าย)

เลือกข้อความพระคัมภีร์ต่อไปนี้เพื่ออ่านกับสมาชิกชั้นเรียน สนทนาว่าแต่ละข้อความสอนอะไรเกี่ยวกับ
บทบาทและคุณสมบัติของพระผู้ช่วยให้รอด สรุปข้อมูลไว้บนกระดาน

ก. คพ. 6:20–21 (หากเราซื่อสัตย์และขยันหมั่นเพียร พระผู้ช่วยให้รอดจะทรงโอบ เจ้า ไว้ ใน อ้อม แขน  
แห่ง ความ รัก ของพระองค์ พระองค์ทรง  เป็นแสงสว่าง ซึ่ง ส่อง ใน ความมืด)
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ข. คพ. 6:32–37 (พระองค์ทรงให้การปกป้องและปลอบโยนเรา และพร้อมจะให้พรเราเมื่อเราระลึกถึง
พระองค์ และรักษาบัญญัติของพระองค์)

ค. คพ. 19: 1–3 (โดยทำาให้พระประสงค์ของพระบิดาสำาเร็จ พระองค์ทรงทำาให้ ทุก ส่ิงศิโรราบต่อพระองค์ 
และ ยัง คง ดำารงอำานาจท้ังมวล ไว้ พระองค์จะทำาลายซาตานและงานของเขา พระองค์จะทรงพิพากษา 
ทุกคนตามการกระทำาของเขา)

ง. คพ. 29:1–2 (พาหุ แห่ง พระเมตตา ของ พระองค์ชดใช้บาป ของ เรา หากเราฟัง สดับ ฟัง เสียง ของพระองค์ 
และ นอบน้อม ถ่อมตน พระองค์จะทรงรวมเราไว้ดัง แม่ ไก่ รวม ลูกเจี๊ยบ )

จ. คพ. 38:1–3 (พระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้างโลก และทรงรู้สิ่ง ทั้งปวง)

ฉ. คพ. 43:34 (พระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลก)

ช. คพ. 45:3–5 (พระองค์ทรงเป็นผู้วิงวอนต่อพระบิดาแทนเรา)

ซ. คพ. 50:44 (พระองค์ทรงเป็นพระ เมษ บาล ผู้ประเสริฐ และศิลา แห่ง อิส ราเอล ซึ่งเป็นรากฐานอัน 
มั่นคงที่เราจะสร้างอยู่บนนั้นได้)

ฌ.คพ. 76:5 (พระองค์ทรงเปี่ยมไปด้วยพระเมตตา และ ปรานี ผู้ ที่ เกรงกลัวพระองค์ ทรงยินดีที่จะยกย่อง
คนเหล่า นั้นที่รับใช้พระองค์ใน ความ แน่วแน่ จนกว่า ชีวิต จะ หาไม่)

ญ.คพ. 93:5–19 (พระองค์ทรงเป็นพระผู้ถือกำาเนิดพระองค์เดียวของพระบิดา พระองค์ทรง “ดำาเนินต่อ
ไปจากพระคุณสู่พระคุณ” จนได้รับความบริบูรณ์แห่งรัศมีภาพและอำานาจของพระบิดา)

ฎ. คพ. 133:42–52 (เมื่อพระองค์เสด็จมาในอำานาจในเวลาแห่งการเสด็จมาครั้งที่สอง คนที่พระองค์ทรง
ไถ่จะกล่าวถึง ความ การุณย์ รัก  และพระกรุณาธิคุณของพระองค์)

ฏ. คพ. 136:22 (พาหุของพระองค์ยื่นออกไปเพื่อช่วยผู้คนของพระองค์ให้รอด)

• เหตุใดจึงสำาคัญสำาหรับท่านที่จะรู้ถึงบทบาทและคุณสมบัติเหล่านี้ของพระผู้ช่วยให้รอด การเปิดเผยใน
หลักคำาสอนและพันธสัญญาทำาให้ประจักษ์พยานของท่านถึงพระผู้ช่วยให้รอดเพิ่มพูนขึ้นอย่างไร

สรุป • อ่าน คพ. 19:23 กับสมาชิกชั้นเรียน ความจริงที่เราสนทนาในวันนี้ช่วยให้ท่านมีสันติสุขได้อย่างไร

เป็นพยานถึงพระเยซูคริสต์เมื่อพระวิญญาณกระตุ้นเตือน เน้นว่า เนื่องด้วยการชดใช้ของพระองค์เราทุกคน
จะฟื้นคืนชีวิต โดยทางการชดใช้ของพระองค์ พระองค์ทรงเชิญชวนเราให้กลับใจและมาสู่พระองค์ โดยรับ 
“สันติสุขในโลกนี้ และชีวิตนิรันดร์ในโลกที่จะมาถึง” (คพ. 59:23) กระตุ้นสมาชิกชั้นเรียนให้รับส่วนพรทุก
ประการของการชดใช้โดยแสดงศรัทธาในพระเยซูคริสต์กลับใจ รักษาพระบัญญัติ และอดทนจนกว่าชีวิต
จะหาไม่

แเนะนำาสมาชิกชั้นเรียนว่าขณะศึกษาหลักคำาสอนและพันธสัญญาในปีนี้ ให้เขาค้นหาต่อไปเพื่อดูว่าพระ 
คัมภีร์เล่มนี้สอนอะไรเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงเป็นบุคคลสำาคัญในหนังสือเล่มนี้ พยานและความ
จริงอันทรงพลังที่อยู่ในการเปิดเผยเหล่านี้จะทำาให้ประจักษ์พยานถึงพระองค์ของแต่ละคนเพิ่มขึ้น

แนวคิดเพิ่มเติม
ประกอบก�รสอน	 1.	“ฉันเฝ้�พิศวง”

ศึกษาเนื้อร้องของเพลงสวด “ฉันเฝ้าพิศวง” (เพลงสวด ที่  89) มาล่วงหน้า ดูว่าท่อนใดของเพลงสวดที่
สนับสนุนข้อความในหลักคำาสอนและพันธสัญญา ตัวอย่างต่อไปนี้อาจช่วยท่านได้

บทที่ 2
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เพลงสวดแต่ละท่อน	 ข้อคว�มสนับสนุน

“ฉันเฝ้าพิศวงต่อความรักพระเยซูให้ฉัน”  คพ. 34:3

“เพื่อฉันคนบาปพระองค์ทนทุกข์หลั่งเลือดวายปราณ” คพ. 19: 16–19

“ฉันแปลกใจทำาไมพระองค์ลาจากบัลลังก์มาเอื้อ” คพ.88:6; 122:8

“ฉันนึกถึงพระหัตถ์ที่ถูกแทงเลือดไหลเพื่อไถ่ฉัน”  คพ. 6:36–37

“พระคุณและรักนั้น และพลีบูชาฉันลืมได้ไง” คพ. 20:77

อ่านออกเสียงเพลงสวดในช้ันเรียน โดยหยุดเพ่ือให้สมาชิกช้ันเรียนอ่านข้อความพระคัมภีร์สนับสนุนหลังจาก 
จบเพลงสวดแต่ละท่อนที่ตรงกับข้อพระคัมภีร์

2.	“ผู้วิงวอนแทนต่อพระบิด�”	(คพ.	45:3)

เขียนบนกระดานว่า วิงวอนแทน อธิบายว่าพระเจ้าตรัสหลายคร้ังในหลักคำาสอนและพันธสัญญาว่าพระองค์ 
ทรงเป็นผู้วิงวอนแทนเรา (คพ. 29:5; 45:3; 62:1; 110:4)

• ผู้วิงวอนแทนคืออะไร (คนที่ร้องขอให้อีกคนหนึ่ง)

• อ่าน คพ. 45:3–5 กับสมาชิกชั้นเรียน เหตุใดเราจึงต้องการ “ผู้วิงวอนแทนต่อพระบิดา” ในข้อ 4 เละ 5  
หลักฐานใดที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงเสนอต่อพระบิดาที่แสดงว่าเราควรได้รับชีวิตอันเป็นนิจ (ประการแรก  
พระองค์ตรัสถึงการชดใช้ของพระองค์—ความทุกขเวทนา การสิ้นพระชนม์และพระโลหิตของพระองค์  
ต่อมา พระองค์ทรงกล่าวถึงความเชื่อของเราในพระองค์)

3.	ก�รเป็นพย�นถึงพระเยซูคริสต์โดยท�งพระฉ�ย�น�มของพระองค์

อธิบายว่า หลักคำาสอนและพันธสัญญาประกอบด้วยพระฉายานามของพระเยซูคริสต์มากกว่า 60 ชื่อ  
แต่ละชื่อแสดงถึงลักษณะพิเศษของพระองค์ ตัวอย่างเช่น พระเจ้าตรัสถึงพระองค์ว่าเป็น“พระผู้ไถ่” “พระผู้
ช่วยให้รอด” และ “ความสว่างและชีวิตของโลก”

ขอให้สมาชิกชั้นเรียนบอกพระฉายานามอื่นๆ ของพระเยซูคริสต์ เขียนคำาตอบของเขาไว้บนกระดาน

• พระฉายานามของพระเยซูสอนอะไรเกี่ยวกับคุณสมบัติและพระพันธกิจของพระองค์

4.	คว�มสว่�งของพระคริสต์

อธิบายว่าบางครั้งเราเรียกความสว่างของพระคริสต์ว่าจิตสำานึกของเรา แต่มันเป็นมากกว่านั้น เพื่อช่วยให้ 
สมาชิกช้ันเรียนมีความเข้าใจเพ่ิมข้ึนถึงความสว่างของพระคริสต์ ให้เขาอ่านย่อหน้าท่ีสองและสามในหัวข้อ 
“แสงสว่างของพระคริสต์” หน้า  180 ใน คู่มือพระคัมภีร์ จากนั้นให้เขาอ่าน คพ. 88:6–13; 93:2; โมโรไน 
7:13, 16–19

• เราเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับแสงสว่างของพระคริสต์จาก คู่มือพระคัมภีร์ และข้อพระคัมภีร์ดังกล่าว (คำาตอบ 
รวมถึงรายการข้างล่างนี้)

ก. แสงสว่างของพระคริสต์ “[ เติมเต็ม] ความ กว้างใหญ่ ไพศาล ของ ที่ ว่าง” และ “ให้ชีวิตแก่สิ่งทั้งปวง” 
(คพ. 88:12–13)

ข. เป็นอิทธิพลซึ่งประทานแก่ทุกคนที่เกิดมาในโลกเพื่อยกระดับวิญญาณของเขา (คพ. 93:2)

ค. ช่วยให้เรารู้ความดีจากความชั่ว และเชื้อเชิญเราให้ทำาความดีและเชื่อในพระคริสต์ (โมโรไน 7:13, 
16–19)

• เราจะยอมให้แสงสว่างของพระคริสต์มีอิทธิพลมากขึ้นในชีวิตของเราได้อย่างไร
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บทที ่ 

3“ข้�พเจ้�เห็นนิมิต”

จุดประสงค์	 เพื่อเสริมสร้างประจักษ์พยานของสมาชิกชั้นเรียนเกี่ยวกับนิมิตแรกและการเรียกโจเซฟ สมิธเป็นศาสดา 
พยากรณ์ซึ่งพระผู้เป็นเจ้าทรงฟื้นฟูความสมบูรณ์ของพระกิตติคุณสู่แผ่นดินโลกโดยผ่านท่าน

ก�รเตรียม	 1. ศึกษาข้อพระคัมภีร์และเนื้อหาอื่นๆ ต่อไปนี้ร่วมกับการสวดอ้อนวอน:

ก. โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:1–26

ข. มรดกของเราหน้า 1–4

2. ทบทวนเนื้อหาของบทเรียนนี้ใน แนวทางศึกษาสำาหรับสมาชิกชั้นเรียน (35686 425) วางแผนในการพูด
ถึงเนื้อหาส่วนนั้นระหว่างบทเรียน

3. ขอให้สมาชิกชั้นเรียนเตรียมสรุปเรื่องราวการผ่าตัดขาของเด็กชายโจเซฟ สมิธ (มรดกของเราหน้า 1–2)

4. ถ้ามีภาพต่อไปนี้ ให้เลือกใช้บางภาพในระหว่างบทเรียน: ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ (62002; ชุดภาพ
พระกิตติคุณ 401) บราเดอร์โจเซฟ (62161) โจเซฟ สมิธ แสวงหาปัญญาในพระคัมภีร์ไบเบิล (ชุดภาพ
พระกิตติคุณ 402) และนิมิตแรก (62470; ชุดภาพพระกิตติคุณ 403)

5. ถ้าท่านใช้กิจกรรมกระตุ้นนความสนใจ ให้นำานาฬิกา แผนที่โลกหรือลูกโลก และเสื้อผ้าของผู้ชายมา
ด้วยหนึ่งชุด เตรียมป้ายชื่อต่อไปนี้เพื่อติดสิ่งของแต่ละชิ้น: เวลาที่เหมาะสม สถานที่ที่เหมาะสม และ  
คนที่เหมาะสม

ข้อเสนอแนะ
ในก�รดำ�เนินบทเรียน

กิจกรรมกระตุ้น
ความสนใจ ใช้กิจกรรมต่อไปนี้หรือกิจกรรมของท่านเองเพื่อเริ่มบทเรียนตามความเหมาะสม

ให้สมาชิกชั้นเรียนดูนาฬิกา แผนที่โลกหรือลูกโลก และป้ายชื่อของสองสิ่งนี้ (ดู “การเตรียม” ข้อ 5) อธิบาย 
ว่าบทเรียนน้ีพูดถึงวิธีท่ีพระเจ้าทรงเตรียมเวลาท่ีเหมาะสม และสถานท่ีท่ีเหมาะสมสำาหรับการฟ้ืนฟูพระกิตติ- 
คุณหลังจากการละทิ้งความเชื่อผ่านไปหลายศตวรรษ

ให้สมาชิกชั้นเรียนดูเสื้อผ้าชุดหนึ่งของผู้ชาย และป้ายชื่อของสิ่งนี้ อธิบายว่าบทเรียนนี้พูดถึงวิธีที่พระผู้เป็น
เจ้าทรงเลือกและเตรียมชายที่เหมาะสม—โจเซฟ สมิธ—ให้เป็นศาสดาพยากรณ์ ผู้ซึ่งพระกิตติคุณได้รับ
การฟื้นฟูโดยผ่านท่าน

การสนทนาและ บทเรียนนี้มีเนื้อหามากเกินกว่าจะสอนได้หมดในหนึ่งคาบ จงเลือกเนื้อหาบทเรียนร่วมกับการสวดอ้อนวอน 
การประยุกต์ใช้  เพื่อจะสนองความต้องการของสมาชิกชั้นเรียนได้ดีที่สุด

1.	หลังจ�กก�รละทิ้งคว�มเชื่อ	พระผู้เป็นเจ�้ทรงเตรียมท�งสำ�หรับก�รฟื้นฟู

อธิบายว่า หลังจากพระเยซูคริสต์ทรงถูกตรึงกางเขน อัครสาวกของพระองค์ได้ปกครองศาสนจักรแต่ไม่นาน 
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การข่มเหง การแบ่งแยก และการละทิ้งความเชื่อก็เพิ่มขึ้น ใช้เวลาไม่กี่ทศวรรษ มีการละทิ้งศาสนจักร ตาม 
ที่อัครสาวกได้พยากรณ์ไว้ (กิจการ 20:28–30; 2  เธสะโลนิกา 2:1–3; 2 ทิโมธี 4:3–4) การละทิ้งครั้งนี้เป็น 
ที่รู้จักขึ้นชื่อว่า การละทิ้งความเชื่อครั้งใหญ่

• ผลบางประการของการละทิ้งความเชื่อครั้งใหญ่คืออะไร (ดู คพ. 1:15–16; โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:8–9, 
19, 21, มอรมอน 1:13–14 คำาตอบรวมถึงรายการข้างล่างนี้)

ก. ไม่มีสิทธิอำานาจฐานะปุโรหิตบนแผ่นดินโลก

ข. ไม่มีอัครสาวกหรือศาสดาพยากรณ์บนแผ่นดินโลก

ค. ความรู้ที่จำาเป็นเกี่ยวกับพระลักษณะของพระผู้เป็นเจ้าสูญหายไป

ง. หลักคำาสอนของพระกิตติคุณเสื่อมสลาย

จ. มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการอันศักดิ์สิทธิ์ เช่น บัพติศมา

ฉ. ศาสนจักรดั้งเดิมถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆ ที่ไม่สอดคล้องกัน

ความมืดของการละทิ้งความเชื่อคงอยู่เป็นเวลาหลายร้อยปี อย่างไรก็ดี พระผู้เป็นเจ้าทรงเห็นสิ่งนี้ล่วงหน้า  
และทรงวางแผนเพื่อฟื้นฟูพระกิตติคุณในยุคสุดท้าย เอ็ลเดอร์บรูซ อาร์. แมคคองกีแห่งโควรัมอัครสาวกสิบ 
สองสอนว่า การเตรียมฟื้นฟูพระกิตติคุณเริ่มมาหลายศตวรรษก่อนนิมิตแรก

“ต้นศตวรรษที่ 14 พระเจ้าทรงเริ่มเตรียมสภาพทางสังคม การศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ และการปกครอง 
ซึ่งภายใต้สภาพดังกล่าวทำาให้พระองค์ทรงสามารถฟื้นฟูพระกิตติคุณเป็นครั้งสุดท้ายได้ง่ายขึ้น (Mormon 
Doctrine, 2 nd ed. [1966], 717)

• ก่อนโจเซฟ สมิธ ถือกำาเนิด เหตุการณ์ใดช่วยเตรียมทางสำาหรับการฟื้นฟูพระกิตติคุณ (ท่านนี้อาจเขียน
คำาตอบไว้บนกระดาน คำาตอบอาจรวมถึงรายการข้างล่างนี้)

ก. ยุคเรอเนซอง เป็นยุคแห่งการฟื้นฟูความรู้ โดยเฉพาะในด้านวรรณคดี ศิลปะ และวิทยาศาสตร์  
การประดิษฐ์ต่างๆ เช่น แท่นพิมพ์ ก็เกิดขึ้นมาในยุคนี้

เอ็ลเดอร์เจมส์ อี. ทาลเมจ เเห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าวว่า ยุคเรอเนซองไม่ได้เกิดขึ้นด้วยความ 
บังเอิญ แต่เป็น “วิวัฒนาการที่พระผู้เป็นเจ้าทรงดำาริไว้ก่อนแล้ว เพื่อจุดความสว่างให้กับความโง่ 
เขลาเบาปัญญาของมนุษย์อันเป็นการเตรียมพร้อมสำาหรับการฟื้นฟูพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ 
ซึ่งทรงกำาหนดไว้ว่าจะต้องสำาเร็จลุล่วงในอีกไม่กี่ศตวรรษต่อมา” (Jesus the Christ, 3 rd ed. [1916], 
749)

ข. นักปฏิรูปเช่น จอห์น วายคลิฟฟ์ มาร์ติน ลูเธอร์ และจอห์น คาลวิน เริ่มต่อต้านการปฏิบัติและคำาสอน
ของนิกายต่างๆ ในเวลานั้น โดยรู้ว่านิกายต่างๆ เหล่านั้นหันเหไปจากคำาสอนของพระคริสต์

เอ็ลเดอร์เอ็ม.  รัสเซลล์ บัลลาร์ด แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าวว่า มาร์ติน ลูเธอร์ และนักปฏิรูป 
ท่านอื่นๆ ก็ได้รับการดลใจให้สร้างบรรยากาศทางด้านศาสนาขึ้น เพื่อพระผู้เป็นเจ้าจะสามารถฟื้นฟู
ความจริงและสิทธิอำานาจฐานะปุโรหิตที่หายไปให้กลับคืนมา” (เลียโฮนา กุมภาพันธ์ 1995 หน้า 56)

ค. การค้นพบทวีปอเมริกา พวกเคร่งศาสนาบุกเบิกอาณานิคมสหรัฐ และกลายเป็นประเทศอิสระในที่สุด 
(1 นีไฟ 13:12–19)

ง. รัฐธรรมนูญของสหรัฐได้รับการสถาปนาขึ้น โดยรับรองเสรีภาพทางศาสนาในประเทศนั้น (คพ.  
101:77–80)

เอ็ลเดอร์บัลลาร์ดกล่าวว่า “พระผู้เป็นเจ้าทรงดลใจนักสำารวจและนักล่าอาณานิคมในยุคแรกๆ ของ 
อเมริกา และคนร่างระบบรัฐธรรมนูญของชาวอเมริกัน ในเร่ืองการพัฒนาท่ีดินและในการปกครอง เพ่ือ 
ให้อยู่ในสภาวะที่พระกิตติคุณจะสามารถได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาได้” (เลียโฮนา กุมภาพันธ์ 1995 หน้า 
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บทที่ 3

56)

2.	พระผู้เป็นเจ้�ทรงเตรียมโจเซฟ	สมิธให้เป็นศ�สด�พย�กรณ์แห่งก�รฟื้นฟู

อธิบายว่านอกเหนือจากการจัดเตรียมสภาพที่เหมาะสมสำาหรับการฟื้นฟูพระกิตติคุณแล้วพระผู้เป็นเจ้า
ทรงจัดเตรียมชายคนหนึ่งให้เป็นศาสดาพยากรณ์แห่งการฟื้นฟู ชายผู้นี้คือโจเซฟ สมิธ ท่านเกิดเมื่อวันที่ 
23 ธันวาคม 1805 ในเมืองชารอน รัฐเวอร์มอนต์ ให้ดูภาพของโจเซฟ สมิธใช้เนื้อหาต่อไปนี้เพื่อบรรยายถึง
การเตรียมโจเซฟ สมิธให้เป็นศาสดาพยากรณ์แห่งการฟื้นฟู

ครอบครัวของโจเซฟช่วยเตรียมท่าน

โจเซฟมาจากครอบครัวที่ร่ำารวยทางวิญญาณ บิดามารดาและปู่ย่าตายายของท่านเป็นคนเคร่งศาสนา รัก 
ชาติ ใส่ใจในการเรียนรู้ และมีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าทางศีลธรรม ทวดของท่านคือ อาเซิล สมิธ กล่าว 
ไว้ก่อนโจเซฟเกิดว่า “ผมรู้สึกอย่างแรงกล้าว่า ลูกหลานคนหนึ่งของผมจะประกาศงานหนึ่งให้ทราบโดยทั่ว
กัน เพื่อปฏิวัติโลกแห่งความเชื่อทางศาสนา” (in Joseph Fielding Smith, Essentials in Church History, 
27th ed. [1974], 25)

บิดามารดาของโจเซฟ สมิธ คือ โจเซฟ ซีเนียร์ และลูซี แมค สมิธ มีอิทธิพลอย่างมากในชีวิตของท่าน ทั้งคู่ 
อุทิศตนให้แก่พระผู้เป็นเจ้าอย่างเต็มที่ อีกทั้งเป็นบิดามารดาที่อุทิศตน โดยสอนลูกๆ ถึงหลักธรรมแห่ง 
ศรัทธาและความชอบธรรม

บิดามารดาของโจเซฟมีประสบการณ์ที่ลึกซึ้งทางศาสนา โจเซฟ  ซีเนียร์ เคยฝันหลายครั้งซึ่งทำาให้ท่านเชื่อ
มั่นว่าตัวท่านจะได้รับพรจากพระกิตติคุณที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์ (see Lucy Mack Smith, History of 
Joseph Smith, ed. Preston Nibley [1958], 47–50, 64–66) ครั้งหนึ่ง ขณะที่ลูซี มารดาที่ยังสาวป่วยหนัก 
เธอทำาพันธสัญญากับพระผู้เป็นเจ้าว่าจะรับใช้พระองค์อย่างเต็มที่หากพระองค์จะปล่อยให้เธอมีชีวิตอยู่ต่อ
ไปเพื่อดูแลครอบครัว ไม่นานหลังจากนั้น เธอได้ยินสุรเสียงปลอบโยน และเธอก็หายป่วยเป็นปกติอย่างน่า
อัศจรรย์ (see History of Joseph Smith, 33–35)

โจเซฟ  ซีเนียร์ และลูซีแสวงหาความจริงทางศาสนาอย่างกระตือรือร้น ทั้งสองท่านรู้สึกว่าไม่มีศาสนาใด
ในเวลานั้นสอดคล้องกับศาสนจักรที่พระเยซูคริสต์ทรงจัดตั้ง ด้วยเหตุผลนี้ โจเซฟ  ซีเนียร์จึงไม่เข้าร่วมกับ
ศาสนานิกายไหนเลย ลูซีรู้สึกว่าเป็นหน้าที่ที่เธอต้องรับบัพติศมา ดังนั้นเธอจึงเข้าร่วมกับนิกายเพรสไบที
เรียน เมื่อพระกิตติคุณได้รับฟื้นฟู ทั้งสองตะหนักถึงความจริงและยอมรับ

• เหตุใดการเป็นคนเคร่งศาสนาของครอบครัวโจเซฟ สมิธ จึงมีส่วนสำาคัญในการช่วยเตรียมท่านสำาหรับ
พันธกิจในฐานะศาสดาพยากรณ์แห่งการฟื้นฟู

ความยากลำาบากช่วยเตรียมท่าน

ขณะที่โจเซฟ สมิธ กำาลังเติบใหญ่ ท่านและครอบครัวเผชิญปัญหามากมาย เมื่อท่านอายุได้เจ็ดขวบท่าน 
ป่วยหนักด้วยโรคติดเช้ือท่ีขา ขอให้สมาชิกช้ันเรียนท่ีได้รับมอบหมายสรุปเร่ืองราวน้ีจาก มรดกของเราหน้า 12

• เราเรียนรู้อะไรได้บ้างจากประสบการณ์น้ีเก่ียวกับลักษณะนิสัยของเด็กน้อยโจเซฟ การทดสอบและความ 
ยากลำาบากในวัยเด็กของโจเซฟช่วยเตรียมท่านให้กลายเป็นศาสดาพยากรณ์แห่งการฟื้นฟูในทางใด 
การทดสอบและความยากลำาบากช่วยเตรียมท่านสำาหรับความรับผิดชอบที่มอบให้อย่างไร

บรรยากาศทางศาสนาในนิวยอร์กตะวันตกช่วยเตรียมท่าน

เมื่อโจเซฟอายุประมาณ 10 ขวบ เนื่องด้วยไม่สามารถเก็บเกี่ยวพืชผลในเวอร์มอนต์ได้เลยเป็นเวลาสามปี  
จึงทำาให้ครอบครัวสมิธประสบปัญหาทางการเงินอย่างรุนแรง หลังจากใคร่ครวญอย่างหนักแล้วครอบครัว 
จึงย้ายไปพอลไมรา นิวยอร์ก ที่นั่นมีสภาพภูมิประเทศที่เหมาะแก่การเพาะปลูก ในเวลานั้นมีการตื่นตัว 
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และความสับสนอย่างมากทางศาสนาในนิวยอร์กตะวันตก เพราะมีหลายนิกายต่อสู้เพื่อช่วงชิงผู้เปลี่ยนใจ
เลื่อมใส

• เหตุใดโจเซฟจึงรู้สึกสับสนไม่ทราบว่าควรเข้าร่วมกับนิกายใด (ดู โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:5–10) สถาน- 
การณ์ของโจเซฟเหมือนกับสถานการณ์ของผู้คนในสมัยปัจจุบันที่กำาลังพยายามค้นหาความจริงอย่างไร

• การศึกษาพระคัมภีร์ช่วยโจเซฟแก้ไขความสับสนของท่านอย่างไร (ดู โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:11–12 ให้ 
ดูภาพโจเซฟ สมิธอ่านพระคัมภีร์ไบเบิล) เราเรียนรู้อะไรได้บ้างจากตัวอย่างของโจเซฟ (ท่านอาจเน้นว่า 
โจเซฟไม่เพียงแต่อ่านพระคัมภีร์เท่านั้น แต่ท่านค้นคว้า ไตร่ตรองและนำาไปใช้ในชีวิตของท่านด้วย)  
พระคัมภีร์ช่วยท่านในเวลาแห่งความยากลำาบากหรือความสับสนอย่างไร

3.	นิมิตแรกนำ�เข้�สู่ก�รฟื้นฟูพระกิตติคุณ

อธิบายว่าในตอนเช้าของฤดูใบไม้ผลิปี 1820 โจเซฟ สมิธ เข้าไปในป่าใกล้บ้านเพ่ือสวดอ้อนวอนขอการนำาทาง

• การสวดอ้อนวอนของโจเซฟในเช้านี้แตกต่างจากการสวดอ้อนวอนครั้งอื่นๆ ของท่านอย่างไร (ดู โจเซฟ 
สมิธ—ประวัติ 1:14) เหตุใดการสวดอ้อนวอนส่วนตัวโดยออกเสียงจึงช่วยได้เสมอเม่ือเราทูลความปรารถนา 
จากใจเราถึงพระผู้เป็นเจ้า

• เกิดอะไรขึ้นเมื่อโจเซฟ สมิธ เริ่มสวดอ้อนวอน (ดู โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:15) ท่านได้รับการปลดปล่อย 
จากความมืดอันทรงพลังยิ่งนี้อย่างไร (ดู โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:16–17 ให้ดูนิมิตเเรก) เราเรียนรู้อะไร 
บ้างจากประสบการณ์น้ีเก่ียวกับการเอาชนะอิทธิพลของซาตาน เหตุใดจึงเป็นส่ิงสำาคัญท่ีจะสวดอ้อนวอน 
ตลอดเวลาในเวลาแห่งความมืดมนและยากลำาบาก (ขอให้สมาชิกช้ันเรียนเล่าประสบการณ์เม่ือการสวด
อ้อนวอนช่วยเขาในระหว่างความยากลำาบากดังกล่าว)

• เหตุใดพระองค์ทรงบอกโจเซฟ สมิธ ว่าท่านไม่ควรเข้าร่วมนิกายใดๆ เลย (ดู โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:18–19)

4.	คว�มจริงม�กม�ยได้รับก�รเปิดเผยในนิมิตแรก

เน้นว่าการมาเยือนของพระบิดาและพระบุตรต่อโจเซฟ สมิธ เต็มไปด้วยคำาสอนท่ีสำาคัญย่ิงมากมาย ประธาน 
กอร์ดอน  บี. ฮิงค์ลีย์กล่าวว่า “ข้าพเจ้ายอมรับว่า ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีที่โจเซฟ สมิธอยู่กับพระบิดาและ 
พระบุตร ท่านได้เรียนรู้ถึงพระลักษณะของพระผู้เป็นเจ้าพระบิดานิรันดร์และพระเจ้าผู้ทรงฟื้นคืนพระชนม์
มากกว่าจากความเห็นทั้งหมดของผู้รู้ในการโต้หาเหตุผลทั้งสิ้นของเขาตลอดหลายศตวรรษท่ีผ่านมา” 
(Church News, 24 Oct. 1998, 6)

• อะไรคือความจริงบางอย่างที่เราเรียนรู้จากนิมิตแรก (สรุปคำาตอบไว้บนกระดานคำาตอบอาจรวมถึงราย 
การข้างล่างนี้)

ก. พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและพระเยซูคริสต์ทรงพระชนม์

ข. พระบิดาและพระบุตรมีอยู่จริงและเป็นสัตภาวะที่แยกจากกัน โดยมีพระวรกายอันทรงรัศมีภาพเป็น
เนื้อหนังและกระดูก

ค. เราถูกสร้างตามรูปลักษณ์ของพระผู้เป็นเจ้า

ง. ซาตานและอำานาจของเขามีอยู่จริง แต่อำานาจของพระผู้เป็นเจ้ายิ่งใหญ่กว่าอย่างหาที่สุดมิได้

จ. พระผู้เป็นเจ้าทรงฟังและตอบคำาสวดอ้อนวอนและทรงห่วงใยเรา

ฉ. ไม่มีศาสนจักรใดบนแผ่นดินโลกที่มีความสมบูรณ์ของพระกิตติคุณของพระคริสต์
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บทที่ 3

ช. การเปิดเผยยังไม่สิ้นสุด

ประธานเดวิด  โอ. แมคเคย์ ประธานคนที่เก้าของศาสนจักร เป็นพยานว่านิมิตแรก “ตอบ [คำาถาม] ทุกข้อ
เกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าและพระลักษณะแห่งสวรรค์ของพระองค์…ความสัมพันธ์ที่พระองค์ทรงมีต่อลูกๆ นั้น
ชัดเจน ความสนพระทัยที่พระองค์ทรงมีต่อมนุษยชาติโดยผ่านสิทธิอำานาจที่มอบให้แก่มนุษย์เป็นที่ปรากฏ 
อนาคตของงานนั้นแน่นอน ความจริงอันรุ่งโรจน์เหล่านี้และอื่นๆ เป็นที่กระจ่างแจ้งโดยนิมิตแรกอันรุ่งโรจน์
นั้น” (Gospel Ideals [1954], 85)

• ขณะรับใช้ในโควรัมอัครสาวกสิบสอง เอ็ลเดอร์เอสรา แทฟท์ เบ็นสันกล่าวว่า “การปรากฏของพระผู้เป็น 
เจ้าพระบิดาและพระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์ต่อศาสดาพยากรณ์เด็กหนุ่มเป็นเหตุการณ์ย่ิงใหญ่ 
ที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในโลกนี้นับตั้งแต่การฟื้นคืนพระชนม์ของพระอาจารย์” (in Conference Report, เม.ย. 
1971, 20; หรือ Ensign, มิ.ย. 1971, 34) เหตุใดจึงเป็นสิ่งสำาคัญที่เราทุกคนจะมีประจักษ์พยานถึงนิมิต
แรก ประจักษ์พยานถึงนิมิตแรกเป็นพรต่อชีวิตของท่านอย่างไร

สรุป อ่านโจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:25–26 โดยเริ่มที่คำาว่า “ข้าพเจ้าเห็นแสงสว่างจริงๆ” จากนั้นให้สรุปว่าพระผู้ 
เป็นเจ้าทรงเตรียมเวลาที่เหมาะสม สถานที่ที่เหมาะสม และคนที่เหมาะสมสำาหรับการฟื้นฟูพระกิตติคุณ 
อย่างไร แสดงประจักษ์พยานของท่านถึงนิมิตแรก และความสำาคัญของนิมิตนั้น ท่านอาจพูดถึงประจักษ์
พยานต่อไปนี้ของประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์:

“การแสดงให้ประจักษ์อันน่าอัศจรรย์ที่สุดเกิดขึ้นในเช้าวันหนึ่งของฤดูใบไม้ผลิปี 1820 เมื่อพระบิดาและ
พระบุตรทรงปรากฏต่อเด็กหนุ่มโจเซฟ สมิธ…ประจักษ์พยานถึง [นิมิตนั้น] สัมผัสจิตใจของผู้คนหลายล้าน 
คนในหลายประเทศ ข้าพเจ้าเพิ่มเติมคำาพยานของตนเอง ตามที่พระวิญญาณประทานให้ว่าคำาบอกเล่า 
ของศาสดาพยากรณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์นั้นเป็นความจริง พระผู้เป็นเจ้าพระบิดานิรันดร์และ
พระเยซูคริสต์พระเจ้าผู้ทรงฟื้นคืนพระชนม์ตรัสกับท่านในครั้งนั้นในการสนทนาที่เป็นส่วนตัวจริงๆ เหมือน
อย่างที่เราสนทนากันในทุกวันนี้” (Be Thou an Example [1981], 10)

แนวคิดเพิ่มเติม
ประกอบก�รสอน	 ท่านอาจใช้แนวคิดต่อไปนี้หนึ่งหรือทั้งสองข้อเพื่อเสริมเค้าโครงบทเรียนที่แนะนำาไว้

1.	ก�รนำ�เสนอด้วยวิดีโอ

ถ้ามีวิดีโอเทป Teachings from the Doctrine and Covenants and Church History (53933) ท่านอาจ 
เปิดให้ดูตอนท่ีเช่ือว่า “การแสวงหาความจริง” ความยาว 16 นาที ซ่ึงนำาเสนอเร่ืองราวการเปล่ียนใจเล่ือมใส 
ของวิลฟอร์ด วูดรัฟฟ์ ซึ่งเป็นประธานคนที่สี่ของศาสนจักร ทั้งยังอธิบายถึงการละทิ้งความเชื่อและความ
จำาเป็นที่ต้องมีการฟื้นฟูในเวลาต่อมา

ก่อนสมาชิกชั้นเรียนจะดูวิดีโอเรื่องนี้ ขอให้เขาสังเกตที่สิ่งที่วิลฟอร์ด วูดรัฟฟ์ ยกขึ้นมากล่าวเมื่อท่าน
แสวงหาพระกิตติคุณที่แท้จริง (ศาสดาพยากรณ์และอัครสาวก สิทธิอำานาจฐานะปุโรหิต หลักคำาสอนที่ถูก
ต้องและศาสนพิธีแห่งความรอด)

ถ้ามี Doctrine and Covenants and Church History Video Presentations (53912) ท่านอาจเปิดให้ดู
ตอนที่ชื่อว่า “นิมิตแรก” ความยาว 10 นาทีก็ได้

2.	ตัวอย่�งในวัยเย�ว์ของโจเซฟ	สมิธ

ครูที่สอนเยาวชนอาจต้องเน้นว่าโจเซฟ สมิธ มีอายุเพียง 14 ปี เมื่อท่านได้รับนิมิตแรก

• ความประพฤติในวัยเยาว์ของโจเซฟ สมิธ เป็นแบบอย่างสำาหรับเยาวชนในปัจจุบันได้อย่างไร แบบอย่าง 
ของโจเซฟช่วยท่านได้อย่างไรเม่ือท่านพยายามท่ีจะรู้จักความจริง เม่ือผู้คนหันมาต่อต้านหรือหัวเราะเยาะ 
ท่าน หรือเมื่อท่านต้องทำาการตัดสินใจที่ยากในการเผชิญกับการหัวเราะเยาะ
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“ระลึกถึงพันธสัญญ�ใหม่,	
แม้พระคัมภีร์มอรมอน”

บทที ่ 

4

จุดประสงค์	 เพื่อช่วยให้สมาชิกชั้นเรียนตระหนักถึงพระหัตถ์ของพระเจ้าในการออกมาของพระคัมภีร์มอรมอนและเพื่อ 
กระตุ้นให้ศึกษาพระคัมภีร์มอรมอน ทำาตามคำาสอนในนั้น และบอกกล่าวให้ผู้อื่นรับทราบ

ก�รเตรียม 1. ศึกษาข้อพระคัมภีร์และเนื้อหาอื่นๆ ต่อไปนี้ร่วมกับการสวดอ้อนวอน:

ก. โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:27–65; หลักคำาสอนและพันธสัญญา 3; 5; 10; 17; 20:5–15; 84:54–62

ข. มรดกของเราหน้า 6–12

2. ทบทวนเนื้อหาของบทเรียนนี้ใน แนวทางศึกษาสำาหรับสมาชิกชั้นเรียน (35686 425) วางแผนในการพูด
ถึงเนื้อหาส่วนนี้ในระหว่างบทเรียน

3. ขอให้สมาชิกคนหนึ่งในชั้นเรียนเตรียมสรุปเรื่องราวที่มาร์ติน แฮร์ริส ทำาต้นฉบับ 116 หน้าหาย ให้บุคคล
น้ันพูดถึงหัวบทของ คพ. 3 และ คพ. 10 และสามย่อหน้าแรกใต้ “งานการแปล” ใน มรดกของเราหน้า 8–9

4. ถ้ามีภาพต่อไปนี้ ให้เตรียมใช้ในระหว่างบทเรียน: โมโรไนปรากฏต่อโจเซฟ สมิธในห้อง (62492; ชุดภาพ
พระกิตติคุณ 404) และโจเซฟ สมิธ ได้รับแผ่นจารึกทองคำา (62012; ชุดภาพพระกิตติคุณ 406)

ข้อเสนอแนะ
ในก�รดำ�เนินบทเรียน	

กิจกรรมกระตุ้น
ความสนใจ ใช้กิจกรรมต่อไปนี้หรือกิจกรรมของท่านเองเพื่อเริ่มบทเรียนตามความเหมาะสม

เขียนคำาต่อไปนี้บนกระดาน ถามสมาชิกชั้นเรียนว่า เขาทราบไหมว่าประโยคดังกล่าวเขียนว่าอะไร

อธิบายว่าท่านได้เขียนคำาว่า “พระคัมภีร์มอรมอน” ในภาษาญี่ปุ่น รัสเซีย และเกาหลี นับตั้งแต่การเริ่มต้น 
อันต่ำาต้อยในสมัยการประทานนี้ พระคัมภีร์มอรมอนได้เป็นพรแก่ชีวิตของผู้คนหลายล้านคนทั่วโลก บท 
เรียนนี้พูดถึงสิ่งอัศจรรย์ของพระคัมภีร์มอรมอน และความรับผิดชอบของเราในการ “ทำาให้แผ่นดินโลกและ
ชีวิต [ของเรา] ท่วมท้นไปด้วยพระคัมภีร์มอรมอน” (Ezra Taft Benson, in Conference Report, เม.ย. 
1989, 3; หรือ Ensign, พ.ค. 1989, 4)
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การสนทนาและ  เลือกเนื้อหาบทเรียนร่วมกับการสวดอ้อนวอนเพื่อจะสนองความต้องการของสมาชิกชั้นเรียนได้ดีที่สุด ท่าน
การประยุกต์ใช้ อาจต้องใช้เวลาสอนบทเรียนนี้สองคาบ

1.	ก�รเตรียมโจเซฟ	สมิธ	เพื่อรับและแปลพระคัมภีร์มอรมอน

• ในช่วงสามปีนับจากนิมิตแรก โจเซฟ สมิธได้รับ “การข่มเหงอย่าง รุนแรง” แต่ท่านก็ยังคงยืนหยัดใน 
ประจักษ์พยานของท่าน (โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:27) เราจะยังคงยืนหยัดในประจักษ์พยานแม้ในเวลาที่ 
เราเผชิญการข่มเหงได้อย่างไร

• เมื่อโจเซฟ อายุ 17 ปี ท่านได้รับการมาเยือนจากโมโรไน (หากจำาเป็น ให้อธิบายว่าโมโรไนเป็นศาสดา
พยากรณ์ท่านสุดท้ายที่เขียนพระคัมภีร์มอรมอนและฝังแผ่นจารึกทองคำาประมาณปี ค.ศ. 421) โจเซฟ
กำาลังสวดอ้อนวอนทูลขออะไรในคืนที่โมโรไนมาปรากฏต่อท่าน (ดู โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:28–29) เรา
เรียนรู้อะไรบ้างจากแบบอย่างของโจเซฟเมื่อเรารู้สึกถึง “ความอ่อนแอและความไม่ดีพร้อม [ของเรา]” 
(เมื่อเห็นเหมาะสม ให้เชิญสมาชิกชั้นเรียนเล่าว่าการสวดอ้อนวอนช่วยเขาอย่างไรเมื่อเขารู้สึกว่าตนเอง
ทำาให้พระผู้เป็นเจ้าทรงผิดหวัง)

สรุปโจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:30–59 ให้สมาชิกชั้นเรียนอ่านออกเสียงข้อที่เลือกไว้ เมื่อถึงเวลาเหมาะสม ให้
ดูภาพโมโรไนปรากฏต่อโจเซฟ สมิธ เเละภาพที่โจเซฟ ได้รับแผ่นจารึก ท่านอาจพูดถึงแผนที่ 1 หน้า 274 ใน
คู่มือเล่มนี้ด้วย และหน้า 29 ใน แนวทางศึกษาสำาหรับสมาชิกชั้นเรียน

• เม่ือโจเซฟ สมิธ เห็นแผ่นจารึกทองคำาเป็นคร้ังแรก ท่านยังไม่พร้อมท่ีจะรับและแปลแผ่นจารึกน้ัน พระเจ้า 
ทรงเตรียมโจเซฟที่จะรับและแปลเเผ่นจารึกอย่างไร (ดู โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:33–35, 42, 44–46, 53–
54) พระเจ้าทรงเตรียมท่าน (หรือพระองค์ทรงกำาลังเตรียมท่านในเวลานี้) อย่างไร เพื่อที่ท่านจะทำาความ
รับผิดชอบได้สำาเร็จ ท่านสามารถเตรียมตัวเองได้อย่างไรบ้างเพื่อทำาความรับผิดชอบในอนาคตให้สำาเร็จ

• บิดาของโจเซฟตอบสนองอย่างไรเมื่อโจเซฟเล่าให้ฟังถึงการมาเยือนของโมโรไน (ดู โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 
1:50) สิ่งนี้บ่งบอกอะไรถึงความซื่อสัตย์และความเป็นคนเชื่อถือได้ของโจเซฟ เหตุใดจึงเป็นสิ่งสำาคัญที่ 
จะสนับสนุนสมาชิกในครอบครัวของเราในความพยายามของเขาที่จะทำาตามพระเจ้า เราจะสนับสนุน 
สมาชิกในครอบครัวและคนอื่นๆ มากขึ้นได้อย่างไรขณะที่เขาทำาตามพระเจ้า

2.	สิ่งอัศจรรย์ของก�รปกป้องพระคัมภีร์มอรมอน

อธิบายว่าซาตานพยายามหยุดยั้งการออกมาของพระคัมภีร์มอรมอน เขาล่อลวงมนุษย์ให้พยายามขโมย 
แผ่นจารึกทองคำา และผู้คนยังคงข่มเหงโจเซฟ สมิธและครอบครัวของท่านต่อไป (โจเซฟ สมิธ—ประวัติ  
1:60–61) อย่างไรก็ดี พระเจ้าทรงทำาให้ความพยายามท้ังหมดของซาตานล้มเหลว เพ่ือให้พระคัมภีร์มอรมอน 
ออกมา

ตัวอย่างหนึ่งของการปกป้องพระคัมภีร์มอรมอนอย่างน่าอัศจรรย์เกิดขึ้นเมื่อผู้จดคำาเเปลคนหน่ึงของโจเซฟ 
สมิธ คือมาร์ติน แฮร์ริส ทำาต้นฉบับที่แปลแล้วหายไป 116 หน้า ขอให้สมาชิกชั้นเรียนที่ได้รับมอบหมายสรุป
เรื่องนี้ (ดู “การเตรียม” ข้อ 3) จากนั้นให้สอนและสนทนา คพ. 3 และ คพ.10 ซึ่งพระเจ้าทรงเปิดเผยหลังจาก
ต้นฉบับสูญหาย

• หลังจากต้นฉบับ 116 หน้าหายไป พระเจ้าทรงตีสอนโจเซฟเพราะท่านกลัวมนุษย์ยิ่งกว่าพระผู้เป็นเจ้า  
(คพ. 3:7) โจเซฟสูญเสียของประทานแห่งการแปลชั่วระยะหนึ่ง (คพ. 3:14; 10:1–2) โจเซฟกลัวมนุษย์ 
ยิ่งกว่าพระผู้เป็นเจ้าในลักษณะใด บางครั้งการกระทำาของเราอาจแสดงให้เห็นว่าเรากลัวมนุษย์ยิ่งกว่า 
พระผู้เป็นเจ้าอย่างไร (ดู คพ. 30:1–2 ตัวอย่างหนึ่งคือ เมื่อเรายอมให้เพื่อนวัยเดียวกันบังคับให้ทำาบาง 
 
 

บทที่ 4
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สิ่งที่ไม่ถูกต้อง) เราทำาอะไรได้บ้างเพื่อเอาชนะความกลัวมนุษย์ (ดูคำาตอบบางข้อของคำาถามนี้ใน คพ. 
3:8; 10:5)

• ความรักที่พระเจ้ามีต่อโจเซฟ สมิธ เป็นที่ประจักษ์ชัดอย่างไรหลังจากต้นฉบับ 116 หน้าสูญหาย (ดู คพ.  
3:8–10; 10:1–3) ประสบการณ์ใดแสดงให้เห็นว่าหากท่านซื่อสัตย์ พระผู้เป็นเจ้าจะ “ประทับอยู่กับเจ้า 
ในความทุกข์ร้อนทุกครั้ง” (คพ. 3:8) ประสบการณ์ใดแสดงให้ท่านเห็นว่า “พระผู้เป็นเจ้าทรงเมตตา” 
(คพ. 3:10)

• คนที่ขโมยต้นฉบับ 116 หน้า มีแผนการอะไร (ดู คพ. 10:10–19, 29–33 ถ้าโจเซฟแปลเนื้อหาส่วนที่หาย
ไป คนเหล่านั้นจะเปลี่ยนแปลงถ้อยคำาในต้นฉบับ เขาจะนำาต้นฉบับที่ถูกเปลี่ยนมาเปรียบเทียบกับฉบับ
ที่แปลซ้ำา โดยพยายามแสดงให้เห็นว่าทั้งสองฉบับไม่ตรงกัน)

• พระเจ้าทรงทำาอะไรไปแล้วเมื่อหลายศตวรรษก่อนหน้านี้เมื่อทำาให้แผนของคนที่ขโมยต้นฉบับล้มเหลว 
(ดู คพ. 10:38–39; ดู 1 นีไฟ 9:2–5; คำาของมอรมอน 1:3–7 พระองค์ทรงเห็นล่วงหน้าถึงการสูญหายของ
ต้นฉบับดังกล่าว ประมาณ 2,400 ปีก่อนหน้านี้ พระองค์ทรงดลใจนีไฟ ซึ่งกำาลังเขียนประวัติศาสตร์ทาง
โลกของชาวนีไฟ ให้เตรียมบันทึกสองชุด ชุดที่สองประกอบด้วยเรื่องราวการปฏิบัติศาสนกิจของชาวนีไฟ
ในช่วงเวลาเดียวกัน และมีคุณค่าทางคำาสอนมากกว่าฉบับแรก)

• พระเจ้าทรงแนะนำาศาสดาพยากรณ์ให้ทำาอะไรเพ่ือทำาลายแผนของคนท่ีนำาต้นฉบับไป (ดู คพ. 10:40–45 
โจเซฟแปลต้นฉบับ 116 หน้าจากประวัติศาสตร์ทางโลกของนีไฟ พระเจ้าทรงบัญชาท่านว่าอย่าแปล
เนื้อหานั้นซ้ำา แต่ให้แปลบันทึกชุดที่สองของนีไฟ)

• เรื่องราวของต้นฉบับที่สูญหายไปสอนอะไรเกี่ยวกับอำานาจของพระเจ้า (ขณะที่สมาชิกชั้นเรียนสนทนา
คำาถามนี้ให้อ่าน คพ. 3:1–3; 10:14, 43; และ 1  นีไฟ 9:6) ความรู้นี้ช่วยเราได้อย่างไรเมื่อเราประสบ
ความล้มเหลวและความผิดหวัง

• ให้สมาชิกชั้นเรียนอ่าน คพ. 3:16, 19–20 และ คพ. 10:46–52, 60–66 เราเรียนรู้อะไรได้บ้างจากข้อดัง 
กล่าวเกี่ยวกับจุดประสงค์ของพระคัมภีร์มอรมอน จุดประสงค์เหล่านี้กำาลังจะเกิดสัมฤทธิผลอย่างไรใน
ปัจจุบัน

3.	พย�นของพระคัมภีร์มอรมอน

• ขณะท่ีโจเซฟแปลพระคัมภีร์มอรมอน ท่านเรียนรู้ว่าพระเจ้าทรงอนุญาตให้พยานสามคนและคนอ่ืนๆ อีก 
ไม่กี่คนเห็นแผ่นจารึก (ดูข้ออ้างอิงถึงพยานดังกล่าวใน 2  นีไฟ 27:12–14 เเละ อีเธอร์ 5:1–3) ใครเป็น
พยานสามคน (ดู “ประจักษ์พยานของพยานสามคน” ในพระคัมภีร์มอรมอน) ทั้งสามได้รับบัญชาให้ทำา
อะไร (ดู คพ. 5:11–15, 24–25; 17:3, 5) เหตุใดประจักษ์พยานของพวกท่านจึงสำาคัญ (ดู อีเธอร์ 5:4; 
คพ. 5:16–18; 17: 4)
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พย�นส�มคน ออลิเวอร์ คาวเดอรี เดวิด วิตเมอร์ เเละมาร์ติน แฮร์ริส

อธิบายว่า นอกเหนือจากพยานสามคนแล้ว ยังมีอีกแปดคนที่เห็นแผ่นจารึกทองคำา (“ประจักษ์พยานของ 
พยานแปดคน” ในพระคัมภีร์มอรมอน) พยานทั้งสามคน และพยานอีกสามคนในพยานแปดคนละทิ้ง
ศาสนจักรในเวลาต่อมา มีเพียงไม่กี่คนที่กลับมา แต่ไม่มีใครปฏิเสธประจักษ์พยานถึงสิ่งที่เขาเห็น

ช่วงปีสุดท้ายของชีวิต เดวิด วิตเมอร์จัดพิมพ์ประจักษ์พยานของท่านเพื่อแก้ข้อกล่าวหาผิดๆ:

“ใน  American Encyclopedia และ Encyclopedia Britannica บันทึกไว้ว่า ข้าพเจ้า เดวิด วิตเมอร์ ซ่ึงเป็น 
หนึ่งในพยานสามคน ได้ปฏิเสธประจักษ์พยานถึงความศักดิ์สิทธิ์ของ พระคัมภีร์มอรมอนและว่าพยานอีก
สองคน คือออลิเวอร์ คาวเดอรีและมาร์ติน แฮร์ริส ก็ได้ปฏิเสธประจักษ์พยานของพวกท่านถึงหนังสือเล่ม
นั้นด้วย ข้าพเจ้าจะพูดอีกครั้งต่อมนุษยชาติทั้งมวลว่า ข้าพเจ้าไม่เคยปฏิเสธประจักษ์พยานในนั้นหรือส่วน
ใดๆ เลย ข้าพเจ้าขอเป็นพยานต่อโลกด้วยว่า ทั้งออลิเวอร์ คาวเดอรี และมาร์ติน แฮร์ริสก็ไม่เคยปฏิเสธประ
จักษ์พยานของท่าน ทั้งสองเสียชีวิตโดยยืนยันอีกครั้งถึงความจริงของลักษณะอันศักดิ์สิทธิ์ของ พระคัมภีร์ 
มอรมอน” (Address to All Believers in Christ [1887], 8; as quoted in B. H. Roberts, A Comprehensive 
History of the Church, 1:145)

ชี้ให้เห็นว่า พระผู้ช่วยให้รอดทรงเป็นพยานถึงพระคัมภีร์มอรมอนด้วย อ่าน คพ. 17:6 และ 19:26 กับ
สมาชิกชั้นเรียน

• เราจะเป็นพยานของพระคัมภีร์มอรมอนได้ในทางใดบ้าง (ดู โมโรไน 10:3–5 ท่านอาจเชิญสมาชิกช้ันเรียน 
แสดงประจักษ์พยานของเขาเกี่ยวกับพระคัมภีร์มอรมอน)

เน้นว่าพยานสามคนและพยานแปดคนเป็นพยานถึงสิ่งที่เขาเห็นและได้ยิน ปัจจุบันนี้ สมาชิกหลายล้าน
คนของศาสนจักรเป็นพยานถึงพระคัมภีร์มอรมอนเพราะเขารู้สึกถึงการเป็นพยานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
เอ็ลเดอร์กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์กล่าวไว้เมื่อครั้งรับใช้ในโควรัมอัครสาวกสิบสองว่า:

“พลังของศาสนจักรไม่ได้อยู่ใน…บ้านแห่งการนมัสการหลายพันหลังท่ัวโลก ท้ังไม่ได้อยู่ในมหาวิทยาลัยของ 
ศาสนจักร…พลังของศาสนจักรแห่งนี้วางอยู่ในใจของผู้คน ในประจักษ์พยานและความเชื่อมั่นส่วนตัวของ
เขาถึงความจริงของงานนี้” (in Conference Report, เม.ย. 1973, 73–74; หรือ Ensign, ก.ค. 1973, 49)

4.	หน�้ที่ของเร�ในก�ร	“ระลึกถึงพันธสัญญ�ใหม่,	แม้พระคัมภีร์มอรมอน”

• ในเดือนกันยายน ค.ศ. 1832 ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ ได้รับการเปิดเผย ซึ่งพระเจ้าตรัสว่า “ทั้งศาสนจักร
มาอยู่ภายใต้การกล่าวโทษ” (คพ. 84:55) เหตุใดศาสนจักรจึงอยู่ภายใต้การกล่าวโทษ (ดู คพ. 84: 
54–56) สมาชิกของศาสนจักรต้องทำาอะไรเพื่อให้การกล่าวโทษถูกยกออกไป (ดู คพ. 84:57–58, 60–62)
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อ่านข้อความต่อไปนี้ของประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน:

“หากวิสุทธิชนยุคแรกๆ ถูกตำาหนิด้วยเรื่องการปฏิบัติเล่นๆ ต่อพระคัมภีร์มอรมอน เราตกอยู่ภายใต้การ
กล่าวโทษที่น้อยกว่าหรือไม่ หากเราทำาแบบเดียวกัน” (in Conference Report, ต.ค. 1986, 4; หรือ Ensign, 
พ.ย. 1986, 4–5)

“พระเจ้าไม่ทรงพอพระทัยในทีท่าการเอาใจใส่ที่เรามีต่อพระคัมภีร์มอรมอน ซึ่งคือพยานเล่มใหม่ของพระ 
คริสต์ เราต้องมีพระคัมภีร์มอรมอนในบ้านของเรา เราต้องมีพระคัมภีร์มอรมอนในครอบครัวของเรา เพราะ
หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อเราในปัจจุบัน” (Church News, 9 Nov. 1986, 10)

• เราทำาอะไรได้บ้างเพื่อจะเอาใจใส่พระคัมภีร์มอรมอนมากขึ้นในชีวิตส่วนตัวของเรา ในครอบครัวและใน
งานมอบหมายของเราในศาสนจักร พรใดมาสู่เราเมื่อเราเอาใจใส่พระคัมภีร์มอรมอนอย่างเต็มที่ ท่าน
ได้รับพรอย่างไรจากการศึกษาพระคัมภีร์มอรมอน (นอกจากจะขอความเห็นของสมาชิกชั้นเรียนแล้ว ให้
เขาอ่านข้อความที่ยกมาต่อไปนี้ และย่อหน้าที่หกของคำานำาของพระคัมภีร์มอรมอน ดู แนวคิดเพิ่มเติม
ประกอบการสอนข้อสามด้วย)

ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสันประกาศว่า:

“มีพลังในหนังสือเล่มนี้ซึ่งจะเริ่มหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตท่านทันทีที่ท่านเริ่มศึกษาอย่างจริงจัง ท่านจะพบ
พลังมากขึ้นในการต่อต้านการล่อลวง ท่านจะพบพลังในการหลีกเลี่ยงการหลอกลวง ท่านจะพบพลังใน
การอยู่บนทางคับแคบและแคบ พระคัมภีร์ได้รับการเรียกว่าเป็น ‘คำาแห่งชีวิต’ (คพ. 84:85) และไม่มี
ที่ใดจะมีความจริงมากไปกว่าในพระคัมภีร์มอรมอน เมื่อท่านเริ่มหิวกระหายพระคำาเหล่านั้น ท่านจะมี
ชีวิตอยู่ในความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นเรื่อยๆ…[ทั้งท่านจะชื่นชม] ความรักและความสามัคคีที่เพิ่มขึ้นใน
บ้าน ความเคารพที่เพิ่มขึ้นระหว่างบิดามารดาและลูกๆ [และ] ความเข้มแข็งทางวิญญาณและความ
ชอบธรรมที่เพิ่มขึ้น” 

“คำาสัญญาดังกล่าว” ประธานเบ็นสันยืนยัน “ไม่ใช่คำาสัญญาเลื่อนลอย แต่จะเป็นไปอย่างที่ศาสดา 
พยากรณ์โจเซฟ สมิธหมายถึงเม่ือท่านกล่าวว่าพระคัมภีร์มอรมอนจะช่วยให้เราใกล้ชิดพระผู้เป็นเจ้ามาก 
ขึ้น” (in Conference Report, ต.ค. 1986, 6; หรือ Ensign, พ.ย. 1986, 7)

• พระผู้ช่วยให้รอดทรงบัญชาเราให้เป็นพยานถึงพระคัมภีร์มอรมอนไปทั่วแผ่นดินโลก (คพ. 84:62; ดู  
ข้อความที่ยกมาต่อไปนี้ด้วย) เราแต่ละคนจะทำาอะไรได้บ้างเพื่อผลักดันงานนี้

ประธานเบ็นสันกล่าวว่า “เวลามาถึงแล้วที่จะทำาให้แผ่นดินโลกท่วมท้นไปด้วยพระคัมภีร์มอรมอน… 
ในยุคสมัยนี้ ซึ่งมีสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ และการเผยแพร่ข่าวสารของสื่อมวลชน พระผู้เป็นเจ้าจะทรง
ถือว่าเราต้องรับผิดชอบหากเราไม่ผลักดันพระคัมภีร์มอรมอนออกไปให้มากตั้งแต่บัดนี้ เรามีพระคัมภีร์
มอรมอน เรามีสมาชิก เรามีผู้สอนศาสนา เรามีทรัพยากร และโลกมีความต้องการ เวลานั้นคือเดี๋ยวนี้!” 
(in Conference Report, ต.ต. 1988, 4; หรือ Ensign, พ.ย. 1988, 4–5)

ชี้ให้เห็นว่าเวลานี้พระคัมภีร์มอรมอนที่แปลโดยศาสดาพยากรณ์หนุ่มในสภาพอันต่ำาต้อย กำาลังท่วมท้น 
แผ่นดินโลก พระคัมภีร์มอรมอนหรือส่วนที่คัดเลือกมาจากในนั้นได้รับการจัดพิมพ์กว่า 90 ภาษา พิมพ์
ไปเเล้วกว่า 100 ล้านเล่ม

สรุป แสดงความซาบซึ้งสำาหรับพระคัมภีร์มอรมอน เเละยอมรับพระหัตถ์ของพระเจ้าในการออกมาของหนังสือ 
เล่มนี้ กระตุ้นให้สมาชิกชั้นเรียนเอาใจใส่พระคัมภีร์มอรมอนมากขึ้นในชีวิตของเขา

แสดงประจักษ์พยานถึงผลกระทบที่พระคัมภีร์มอรมอนมีต่อชีวิตของท่าน
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แนวคิดเพิ่มเติม
ประกอบก�รสอน		 ท่านอาจใช้แนวคิดต่อไปนี้หนึ่งข้อหรือมากกว่านั้นเพื่อเสริมเค้าโครงบทเรียนที่แนะนำาไว้

1.	คำ�พย�กรณ์ในพระคัมภีร์ไบเบิลที่โมโรไนยกม�กล่�วกับโจเซฟ	สมิธ

ตามที่บันทึกไว้ในโจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:36–49 โมโรไนยกคำาพยากรณ์เกี่ยวกับพระคัมภีร์ไบเบิลต่อไปนี้
มากล่าวกับโจเซฟ สมิธถึงสี่ครั้ง อ่านคำาพยากรณ์แต่ละข้อกับสมาชิกชั้นเรียน พร้อมทั้งสนทนาความหมาย
และสัมฤทธิผลของคำาพยากรณ์นั้น

ก. มาลาคี 3 (สังเกตว่าโมโรไนยกบทนี้มากล่าวไว้เพียงบางส่วน)

ข. มาลาคี 4 (ดู โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:37–39 ด้วย)

ค. อิสยาห์ 11 (ดู คพ. 113:1–6 ด้วย)

ง. กิจการ 3:22–23

จ. โยเอล 2:28–32

2.	หลักคำ�สอนและพันธสัญญ�:	พย�นภ�ยนอกของพระคัมภีร์มอรมอน

ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน สอนว่า “ไม่นับบรรดาผู้ที่เป็นพยานของพระคัมภีร์มอรมอน หลักคำาสอนและ 
พันธสัญญาเป็นพยานและหลักฐานภายนอกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งเราได้รับจากพระเจ้าบ่งบอกว่าพระคัมภีร์ 
มอรมอนเป็นความจริง” (in Conference Report, เม.ย. 1987, 105; หรือ Ensign, พ.ค. 1987, 83)

ประธานเบ็นสัน กล่าวว่ามีหลักคำาสอนและพันธสัญญา 13 ภาคที่เป็นพยานถึงพระคัมภีร์มอรมอน ได้แก่ 
คพ. 1, 3, 5, 8, 10–11, 17–18, 20, 27, 42, 84 และ 135 ท่านอาจศึกษาภาคดังกล่าวนี้ขณะเตรียมสอน
บทเรียน

3.	ใกล้ชิดพระผู้เป็นเจ้�ม�กขึ้นโดยท�งพระคัมภีร์มอรมอน

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ กล่าว “ข้าพเจ้าบอกพี่น้องว่าพระคัมภีร์มอรมอนเป็นหนังสือที่ถูกต้องที่สุดบน
แผ่นดินโลก และเป็นศิลาหลักแห่งศาสนาของเรา และมนุษย์จะใกล้ชิดพระผู้เป็นเจ้ามากขึ้นโดยการปฏิบัติ
ตามหลักคำาสอนที่อยู่ในนั้นมากกว่าหนังสือเล่มอื่น” (History of the Church, 4:461)

ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน ยกข้อความนี้มากล่าว จากนั้นก็ถามว่า “มีสิ่งที่อยู่ลึกๆ ในใจเราหรือไม่ที่
ทำาให้เราอยากใกล้ชิดพระผู้เป็นเจ้ามากขึ้น อยากเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นในชีวิตประจำาวันของเรา และ
รู้สึกว่าพระองค์ประทับอยู่กับเราตลอดเวลา? หากไม่มีแล้วละก็ พระคัมภีร์มอรมอนนี่แหละที่จะช่วยให้เรา
มีความรู้สึกเช่นนั้นมากกว่าหนังสือเล่มอื่นใด” (in Conference Report, ต.ค. 1986, 6; หรือ Ensign, พ.ย. 
1986, 7)

4.	“แปลโดยของประท�นและอำ�น�จของพระผู้เป็นเจ้�”	(คพ.	135:3)

โจเซฟ สมิธ แปลพระคัมภีร์มอรมอนเสร็จโดยใช้เวลาประมาณ 65 วัน (“I Have a Question,” Ensign, ม.ค.  
1988, 46–47) เอ็ลเดอร์นีล  เอ. แม็กซ์เวลล์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองแสดงความเห็นเกี่ยวกับความเร็ว
ของกระบวนการนี้ว่า:

“นักแปลวิสุทธิชนยุคสุดท้ายที่มีความสามารถคนหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งห้อมล้อมไปด้วยหนังสืออ้างอิง  
พจนานุกรมด้านภาษา และเพ่ือนร่วมงานแปลท่ีพร้อมจะให้ความช่วยเหลือหากจำาเป็นบอกว่า ปริมาณงาน 
แปลที่ละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์หนึ่งหน้าต่อวันถือว่ายอดเยี่ยมมาก ตอนนี้ตัวเขากำาลังแปลงานจากภาษา 
ญี่ปุ่นสมัยก่อนเป็นภาษาญี่ปุ่นสมัยใหม่! นักวิชาการด้านภาษาอังกฤษที่มีความสามารถกว่า 50 ท่าน 
ทำางานเป็นเวลาเจ็ดปี เพื่อผลิตพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับคิงส์เจมส์โดยอ้างอิงจากการแปลฉบับก่อน พวกเขา 
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แปลได้เฉลี่ยเต็มที่ประมาณหนึ่งหน้าต่อวัน ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ อาจแปลได้ถึง 10 หน้าต่อวัน
ในบางครั้ง! (see the bulletin Insights:AnAncientWindow [Provo, Utah: Foundation for Ancient 
Research and Mormon Studies (F.A.R.M.S.) Feb. 1986], 1)

“สิ่งอัศจรรย์อย่างที่สองของกระบวนการเเปลพระคัมภีร์มอรมอนคือ อย่างที่เราทราบ โจเซฟกลับไปอ่าน
ทวนหรือแก้ไขสิ่งที่ท่านทำาไปแล้วน้อยครั้งมาก มีการหลั่งไหลอย่างไม่ขาดสายในการแปล …

“เอ็มมา สมิธ กล่าวถึงกระบวนการที่ได้รับการดลใจนี้ว่า หลังจากรับประทานอาหาร หรือหลังจากต้องหยุด
แปลกลางคัน [โจเซฟ] จะเริ่มแปลต่อตรงที่ท่านค้างไว้ทันที โดยไม่ต้องดูต้นฉบับหรืออ่านส่วนใดส่วนหนึ่ง
ให้ท่านฟัง (“Last Testimony of Sister Emma” Saint’ Herald, 1 Oct. 1879, 290) คนบอกให้จดที่ถูก
ขัดจังหวะมักจะถามอยู่บ่อยๆ ว่า ‘ถึงตรงไหนแล้ว’ แต่ศาสดาพยากรณ์ไม่ทำาอย่างนั้น!

“ถ้าหากคนหนึ่งกำาลังผลิตตำาราเล่มหนึ่งขึ้นมา เขาจะต้องทบทวน ตรวจทาน และแก้ไขเพื่อความสอดคล้อง
ต้องกันอยู่เสมอ หากศาสดาพยากรณ์บอกให้จดและแก้ไขหลายแห่ง จะต้องมีหลักฐานของการทำาเช่นนั้น
มากกว่านี้ แต่ไม่มีความจำาเป็นต้องแก้ไขตำาราที่มาจากสวรรค์เล่มนี้ไม่ว่ารายละเอียดของกระบวนการแปล
จะเป็นอย่างไรก็ตาม เรากำาลังพูดถึงกระบวนการที่น่าพิศวงอย่างแท้จริง!” (“By the Gift and Power of 
God,” Ensign, ม.ค. 1997, 39–40)

ขณะมีการแปลพระคัมภีร์มอรมอนเป็นภาษาต่างๆ มากมายในปัจจุบัน สิ่งอัศจรรย์ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อ
เนื่อง เล่าเรื่องต่อไปนี้ซึ่งเล่าโดยพริสซิลลา แซมพ์สัน-เดวิส สมาชิกคนหนึ่งของศาสนจักรในประเทศกานา

“ประมาณสองปีหลังจากบัพติศมา ดิฉันได้รับนิมิต…ดิฉันเห็นตนเองอยู่ในการประชุมศีลระลึก มีคนสวม
ชุดสีขาวมายืนอยู่หน้าแท่นพูดพร้อมทั้งเรียกดิฉัน ดิฉันออกมายืนข้างๆ ท่านจากนั้นท่านก็ขอให้ดิฉันหันไป
รอบๆ และมองดูใบหน้าของผู้คน เพื่อดูว่าทุกคนกำาลังมีความสุขในการรับใช้หรือไม่ ดิฉันมองดูและพูดว่า
ดิฉันไม่เห็นความแตกต่างในสีหน้าของคนเหล่านั้นเลยชายในชุดขาวจึงขอให้ดิฉันมองอย่างละเอียด ดิฉัน
เห็นว่าผู้คนในที่ประชุมก้มหน้า ชายคนนั้นถามดิฉันว่าทำาไมคนเหล่านั้นไม่ร่วมร้องเพลง ดิฉันบอกท่านว่า
เขาอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกจึงร้องเพลงไม่ได้ ด้วยเหตุนี้จึงก้มหน้า ท่านถามว่าดิฉันไม่อยากช่วยพี่น้อง
ชายหญิงเหล่านั้นหรือ…เพื่อว่าพวกเขาจะร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบิดาบนสวรรค์ของเราได้ ถึงแม้ดิฉัน
จะพูดภาษาฟานเตได้ [ภาษาท้องถิ่น] ดิฉันเขียนไม่เก่ง แต่ก็ไม่ได้ตอบปฏิเสธ ดิฉันบอกว่าจะพยายาม จะ
ทำาให้ดีที่สุดจากนั้นนิมิตก็หายไป ดิฉันลุกขึ้นทันที นำากระดาษและดินสอมา และเริ่มเเปลเพลง ‘พระผู้ไถ่
แห่งอิสราเอล เป็นภาษาฟานเต”

ซิสเตอร์แซมพ์สัน-เดวิสแปลเพลงสวด จุลสารบางเล่มของผู้สอนศาสนา และคู่มือ หลักธรรมพระกิตติคุณ 
ต่อมา เธอได้รับมอบหมายให้ช่วยแปลพระคัมภีร์มอรมอน หลักคำาสอนและพันธสัญญา และไข่มุกอัน
ล้ำาค่า เธอตั้งข้อสังเกตว่า “มีกล่าวไว้ในพระคัมภีร์ว่า ในยุคสุดท้ายผู้คนจะได้ยินพระกิตติคุณในภาษาของ
ตนเอง น่ีคือส่ิงท่ีพระเจ้าประสงค์ให้ดิฉันทำา และดิฉันทำาส่ิงน้ีด้วยพระคุณของพระองค์” (“An Instrument in 
His Hands,” in “All Are Alike unto God,” ed. E. Dale LeBaron [1990], 40–42)

5.	“อย่�	วิ่งเร็ว	หรือ	ทำ�	ง�น	เกิน	พละกำ�ลังที่เจ้�มี”	(คพ.	10:4)

• ขณะที่โจเซฟต้องทำางานใหญ่ในการแปลพระคัมภีร์มอรมอน พระเจ้าประทานคำาแนะนำาอะไรแก่ท่าน (ดู 
คพ. 10:4–5) คำาแนะนำานี้ช่วยเราได้อย่างไรเมื่อเราต้องรับมือกับงานหรือความรับผิดชอบที่ยาก

6.	ก�รนำ�เสนอด้วยวิดีโอ

ถ้ามีวิดีโอเทป Teachings from the Doctrine and Covenants and Church History (53933) ท่านอาจ 
เปิดให้ดูบทความในหัวข้อ “งานและแผนการของพระผู้เป็นเจ้า” ความยาวประมาณ 13 นาที ซึ่งเป็นเรื่อง
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ราวเกี่ยวกับต้นฉบับ 116 หน้าที่หายไป ใช้การนำาเสนอนี้เพื่อเน้นว่า “งาน, และ แผนการ, และ จุด ประสงค ์
ทั้งหลาย ของ พระผู้เป็นเจ้า จะ ล้ม เหลว ไม่ ได้, ทั้ง สิ่ง เหล่า นี้ จะ ไร้ ผล ไม่ ได้” (คพ. 3:1) เพื่อสนทนาหลักธรรมนี้ 
ให้ใช้คำาถามในส่วนที่สองของบทเรียนนี้

ถ้ามี Doctrine and Covenants and Church History Video Presentations (53912) อาจเปิดให้ดูตอนที่
ชื่อว่า “พาร์ลีย์ พี. แพรทท์พบพระคัมภีร์มอรมอน” ความยาว 11 นาที เมื่อจบแล้ว ให้ถามคำาถามต่อไปนี้:

• ท่านพบความปีติยินดีจากการอ่านพระคัมภีร์มอรมอนมากเท่ากับที่พาร์ลี  พี. แพรทท์ พบเมื่อเขาอ่าน
เป็นครั้งแรกหรือไม่ ท่านทำาอะไรได้บ้างเพื่อทำาให้พระคัมภีร์มอรมอนเป็นศูนย์กลางในชีวิตของท่านมาก
ขึ้น (ท่านอาจต้องแนะนำาให้สมาชิกชั้นเรียนไตร่ตรองคำาถามดังกล่าวในใจ)

• ท่านเห็นคำาสัญญาของประธานเบ็นสันเกิดสัมฤทธิผลอย่างไร

บทที่ 4
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“นี่คือวิญญ�ณแห่ง
ก�รเปิดเผย”

บทที ่ 

5

จุดประสงค์	 เพื่อช่วยให้สมาชิกชั้นเรียนเข้าใจว่าจะเตรียมรับการเปิดเผยส่วนตัวอย่างไร และกระตุ้นให้พวกเขาทำาสิ่งดัง
กล่าว

ก�รเตรียม	 1. ศึกษาหลักคำาสอนและพันธสัญญา 6, 8, 9 โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:8–17 และพระคัมภีร์ข้ออื่นๆ ในบทนี้ 
  ร่วมกับการสวดอ้อนวอน

2. ทบทวนเนื้อหาของบทเรียนนี้ใน แนวทางศึกษาสำาหรับสมาชิกชั้นเรียน (35686 425) วางแผนในการพูด
ถึงเนื้อหาส่วนนั้นระหว่างบทเรียน

3. ถ้าท่านใช้กิจกรรมกระตุ้นความสนใจ เตรียมแสดงภาพห้าหกภาพเกี่ยวกับศาสดาพยากรณ์ได้รับการ 
เปิดเผย เช่น โมเสสกับพุ่มไม้ที่ลุกไหม้ (62239; ชุดภาพพระกิตติคุณ 107) เด็กชายซามูเอลได้รับการ 
เรียกจากพระเจ้า (62498; ชุดภาพพระกิตติคุณ 111) ดาเนียลแก้พระสุบินของเนบูคัดเนสซาร์ (62531; 
ชุดภาพพระกิตติคุณ 115) พี่ชายของเจเร็ดเห็นนิ้วพระหัตถ์ของพระเจ้า (62478; ชุดภาพพระกิตติคุณ 
318) และนิมิตแรก (62470; ชุดภาพพระกิตติคุณ 403) ท่านอาจจะใช้ภาพถ่ายของสมาชิกสองสาม
คนในชั้นเรียนด้วยก็ได้

ข้อเสนอแนะ
ในก�รดำ�เนินบทเรียน

กิจกรรมกระตุ้น
ความสนใจ ใช้กิจกรรมต่อไปนี้หรือกิจกรรมของท่านเองเพื่อเริ่มบทเรียนตามความเหมาะสม:

• ให้ดูภาพศาสดาพยากรณ์ (ดู “การเตรียม” ข้อ 3) อธิบายว่าแต่ละภาพบรรยายให้เห็นบางสิ่งที่คล้ายคลึง 
กัน สิ่งนั้นคืออะไร (แต่ละภาพแสดงให้เห็นว่าศาสดาพยากรณ์ ได้รับการเปิดเผย)

พูดถึงข้อความต่อไปนี้ของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ “พระผู้เป็นเจ้ามิได้ทรงเปิดเผยสิ่งใดต่อโจเซฟ นอก 
จากส่ิงท่ีพระองค์ทรงต้องการให้อัครสาวกสิบสองรับรู้ด้วย และแม้แต่วิสุทธิชนท่ีอายุน้อยท่ีสุดก็จะรู้ทุกเร่ือง 
ตราบที่เขาสามารถเข้าใจได้” (Teachings of the Prophet Joseph Smith, sel. Joseph Fielding Smith 
[1976], 149)

เน้นว่าเราไม่ต้องเป็นศาสดาพยากรณ์จึงจะได้รับการเปิดเผยจากพระเจ้า ถึงแม้เราจะไม่ได้รับการเปิดเผย 
เพ่ือนำาทางศาสนจักร แต่เราสามารถรับการเปิดเผยเพ่ือช่วยให้เราเรียนรู้ความจริงของพระกิตติคุณตลอดจน 
เพื่อนำาทางเราในชีวิตส่วนตัว และในความรับผิดชอบของเราทั้งที่บ้านและในศาสนจักร ถ้าท่านมีภาพถ่าย
ของสมาชิกชั้นเรียน แสดงให้ดูต่อจากภาพของศาสดาพยากรณ์

การสนทนาและ เลือกเนื้อหาบทเรียนร่วมกับการสวดอ้อนวอน เพื่อจะสนองความต้องการของสมาชิกชั้นเรียนได้ดีที่สุด 
การประยุกต์ใช้  สนทนาว่าจะนำาข้อความในพระคัมภีร์ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำาวันได้อย่างไร กระตุ้นให้สมาชิกชั้นเรียน

เล่าประสบการณ์เกี่ยวกับหลักธรรมในพระคัมภีร์
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อธิบายว่าบทที่ 5 และ 6 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปิดเผยส่วนตัว หลักคำาสอนและพันธสัญญาให้ความเข้าใจ
อย่างมากแก่เราเกี่ยวกับเรื่องสำาคัญนี้ บทเรียนนี้เน้นว่าเหตุใดเราจึงต้องการการเปิดเผยส่วนตัว และเราจะ
เตรียมรับสิ่งนี้ได้อย่างไร บทที่  6 เน้นว่าจะทราบได้อย่างไรว่านั้นเป็นการเปิดเผยส่วนตัวจากพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ งานมอบหมายการอ่านของทั้งสองบทได้แก่ คพ. 6, 8 และ 9 ซึ่งโจเซฟ สมิธ ได้รับขณะแปลพระ
คัมภีร์มอรมอน โดยมีออลิเวอร์ คาวเดอรีเป็นผู้จดตามคำาบอก ถึงแม้เนื้อหาใน คพ. 9 เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
ความพยายามของออลิเวอร์ คาวเดอรี ที่จะแปลพระคัมภีร์มอรมอน แต่หลักธรรมในนั้นนำาไปใช้กับการเปิด
เผยอื่นๆ ได้ด้วย

1.	เร�ต้องก�รก�รเปิดเผยส่วนตัว

อธิบายว่า พรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดประการหนึ่งของเราคือ การที่สวรรค์เปิด และพระเจ้าทรงติดต่อกับลูกๆ ของ 
พระองค์โดยทางการเปิดเผยอย่างต่อเน่ือง “การเปิดเผยจากสวรรค์เป็นหน่ึงในแนวคิดและหลักธรรมท่ีสำาคัญ 
ที่สุดของพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ เพราะหากไม่มีสิ่งนี้ มนุษย์จะรู้เรื่องของพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้…การ 
เปิดเผยอย่างต่อเนื่องจากพระเจ้ามายังวิสุทธิชนของพระองค์…ทำาให้มีการนำาทางในแต่ละวันไปตามเส้น 
ทางท่ีถูกต้อง และนำาจิตวิญญาณท่ีซ่ือสัตย์ไปสู่ความรอดอันสมบูรณ์และเป็นนิรันดร์ในอาณาจักรซีเลสเชียล 
…หากไม่มีการเปิดเผย ทุกสิ่งจะเป็นการคาดคะเน ความมืดมน และความสับสน” (Bible Dictionary, 
“Revelation,” 762)

• เอ็ลเดอร์บอยด์  เค. แพคเกอร์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าวว่า “ไม่มีใครในพวกเราสามารถอยู่ 
รอดได้ในโลกปัจจุบัน หากไม่มีการเปิดเผยส่วนตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้า” (in 
Conference Report, ต.ค. 1991, 29; หรือ Ensign, พ.ย.1991, 23) ท่านคิดว่าเหตุใดการเปิดเผยส่วน
ตัวจึงสำาคัญอย่างยิ่งในสมัยของเรา (คำาตอบรวมถึงรายการข้างล่างนี้)

ก. การเปิดเผยส่วนตัวเป็นหนทางที่เราจะได้รับประจักษ์พยานถึงพระเยซูคริสต์ พระกิตติคุณของพระ 
องค์ และการเรียกอันศักดิ์สิทธิ์ของโจเซฟ สมิธ

ข. การเปิดเผยส่วนตัวเป็นหนทางที่เราจะเรียนรู้ความจริงจากสวรรค์

ค. การเปิดเผยส่วนตัวเป็นหนทางที่เราจะได้รับการนำาทางนอกเหนือจากความเข้าใจอันจำากัดของเรา
เพื่อตอบคำาถามของชีวิต เผชิญการท้าทาย และทำาการตัดสินใจ

• การเปิดเผยส่วนตัวช่วยเราในการตัดสินใจหรือในสถานการณ์ใดได้บ้าง (ขอให้สมาชิกช้ันเรียนเล่าว่าการ 
เปิดเผยส่วนตัวช่วยเขาในความรับผิดชอบต่อครอบครัว ศาสนจักร และด้านอื่นๆ ของชีวิตอย่างไร)

2.	เข้�ใจสิ่งที่เร�ควรทำ�เพื่อจะได้รับก�รเปิดเผย

อธิบายว่าเป็นสิ่งสำาคัญที่เราต้องเข้าใจถึงการเตรียมตัวเพื่อรับการเปิดเผยส่วนตัว ให้สมาชิกชั้นเรียนอ่าน 
ข้ออ้างอิงพระคัมภีร์ที่เป็นตัวเอนต่อไปนี้ จากนั้นให้เขาระบุว่าข้อพระคัมภีร์เหล่านั้นสอนอะไรเกี่ยวกับวิธีที ่
เราจะเตรียมรับการเปิดเผยส่วนตัว (คำาตอบที่แนะนำาไว้อยู่ในวงเล็บ) สรุปคำาตอบไว้บนกระดาน แล้ว 
สนทนาคำาตอบ

ก. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 9:8; โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:8–10 (ศึกษาไตร่ตรองเรื่องราวในความนึกคิด

ของท่าน) 

• เราทำาอะไรได้บ้างเพื่อศึกษาไตร่ตรองข้อสงสัยในความนึกคิดของเรา

ท่านอาจให้สมาชิกชั้นเรียนศึกษาโจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:8 เพื่อหาข้อความที่แสดงให้เห็นว่าโจเซฟ สมิธ 
ศึกษาไตร่ตรองข้อสงสัยในความนึกคิดของท่านอย่างไร ข้อความสำาคัญบางข้อมีเขียนไว้ข้างล่างนี้:

บทที่ 5
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ก. “จิตใจ ข้าพเจ้า ว้าวุ่น ครุ่นคิด หนัก ”

ข. “ความรู้สึกของข้าพเจ้าจะลึกซึ้งและมักจะแรงกล้า”

ค. “ข้าพเจ้าจะเข้าร่วมการประชุมต่างๆ ของพวกเขาบ่อยครั้งเท่าที่โอกาสจะอำานวย”

ชี้ให้เห็นว่าโจเซฟ สมิธ ครุ่นคิดอย่างหนักเพื่อแก้ข้อสงสัยที่ว่าศาสนจักรใดถูกต้อง ท่านทุ่มเทเวลาและ
ความพยายามอย่างมากด้วย โดยเข้าร่วมการประชุม ศึกษาพระคัมภีร์ และแสวงหาคำาตอบนานกว่าสอง
ปี แนะนำาให้สมาชิกชั้นเรียนดูโจเซฟ สมิธ เป็นแบบอย่างในเรื่องของการศึกษาไตร่ตรองในความนึกคิดของ
เขาเมื่อเขาแสวงหาการเปิดเผย

• เหตุใดพระเจ้าจึงทรงคาดหวังให้เราศึกษาไตร่ตรองเรื่องต่างๆ ในความนึกคิดของเราก่อนจะได้รับการ 
เปิดเผย (คำาตอบอาจได้แก่ พระเจ้าทรงประสงค์ให้เรากระตือรือร้น ไม่เฉื่อยชา ขณะที่เราแสวงหาการ 
เปิดเผยจากพระองค์ พระองค์ทรงคาดหวังให้เราใช้สิทธิ์เสรีของเราด้วย เราจะเติบโตเมื่อเราใช้ของ 
ประทานและแหล่งช่วยท่ีพระองค์ทรงจัดเตรียมไว้เพ่ือช่วยให้เราศึกษาไตร่ตรองเร่ืองต่างๆ ในความนึกคิด) 
การศึกษาไตร่ตรองเรื่องต่างๆ ในความนึกคิดช่วยให้ท่านเติบโตทางวิญญาณอย่างไร

ข. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 138:1–11; โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:11–12 (ไตร่ตรองและครุ่นคิดถึงพระคัม- 

ภีร์และคำาสอนของศาสดาพยากรณ์ในยุคสุดท้าย) อธิบายว่าการไตร่ตรองพระคัมภีร์เป็นปัจจัยที่ชักนำาให้เกิด

การเปิดเผยตามที่บันทึกไว้ในข้อพระคัมภีร์ดังกล่าว

• เหตุใดจึงเป็นสิ่งสำาคัญที่จะศึกษาและไตร่ตรองพระคัมภีร์เมื่อเราแสวงหาการเปิดเผย การศึกษาพระ 
คัมภีร์ช่วยท่านอย่างไรขณะที่ท่านแสวงหาการเปิดเผยจากพระเจ้า

เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองอธิบายว่า:

“การอ่านพระคัมภีร์อาจ…นำาไปสู่การเปิดเผยที่เป็นปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่พระเจ้าทรง
ประสงค์จะติดต่อกับผู้อ่านในเวลานั้น เราไม่ได้พูดเกินความจริงเมื่อเรากล่าวว่า พระคัมภีร์สามารถเป็น
อ ูริม และ ทูม มิมที่จะช่วยให้เราแต่ละคนได้รับการเปิดเผยส่วนตัว

“เนื่องจากเราเชื่อว่าการอ่านพระคัมภีร์จะช่วยให้เราได้รับการเปิดเผย เราจึงได้รับการกระตุ้นให้อ่านพระ
คัมภีร์ครั้งแล้วครั้งเล่า โดยวิธีนี้ เราจะได้รับสิ่งที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงต้องการให้เรารู้ และทำาในชีวิต
ส่วนตัวของเราในปัจจุบัน นั่นคือเหตุผลหนึ่งที่ทำาให้วิสุทธิชนยุคสุดท้ายเชื่อในการศึกษาพระคัมภีร์ ทุก
วัน” (“Scripture Reading and Revelation,” Ensign, ม.ค. 1995, 8)

ค. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 6:5, 14; 8:1; 42:61; 88:63–64 (ทูลถามพระเจ้าในศรัทธา ด้วยใจซื่อสัตย์โดย

เชื่อว่าท่านจะได้รับ)

เอ็ลเดอร์บอยด์  เค. แพคเกอร์ กล่าวว่า “ไม่มีข่าวสารใดปรากฏในพระคัมภีร์บ่อยกว่าข้อความที่ว่าขอและ
เจ้าจะได้รับ” (in Conference Report, ต.ค.1991, 26; หรือ Ensign, พ.ย. 1991, 21) การสวดอ้อนวอนด้วย
ศรัทธาเป็นส่วนที่สำาคัญอย่างยิ่งในกระบวนการของการได้รับการเปิดเผย ชี้ให้เห็นว่าการเปิดเผยส่วนใหญ่
ในหลักคำาสอนและพันธสัญญาเป็นคำาตอบสำาหรับคำาถามที่ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ ทูลถามพระเจ้า

• “ขอด้วยศรัทธา” หมายความว่าอะไร (คพ. 8:1; ดู 1 นีไฟ 15: 11; โมโรไน 10:4 ด้วย)

คำาถามต่อไปนี้จากประธานสเป็นเซอร์  ดับเบิลยู. คิมบัลล์ จะช่วยให้เราเข้าใจความหมายของคำาว่าขอ
ด้วยศรัทธา “ท่านกล่าวถ้อยคำาซ้ำาไปซ้ำามาและประโยคเดิมๆ บ้างหรือไม่ หรือท่านพูดกับพระเจ้าจาก
ส่วนลึกจากใจท่าน ท่านสวดอ้อนวอนเป็นครั้งคราวทั้งที่ท่านควรสวดอ้อนวอนเป็นประจำา บ่อยๆ และ
สม่ำาเสมอหรือไม่…เมื่อท่านสวดอ้อนวอน ท่านเพียงแต่พูดหรือท่านฟังด้วย…ท่านขอบพระทัยหรือเพียง
แต่ทูลขอความช่วยเหลือ” (“Prayer, New Era, Mar. 1978, 17)
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• “ด้วยใจซื่อสัตย์” หมายความว่าอะไร (คพ. 8:1; คำาตอบรวมถึงรายการต่อไปนี้)

ก. เราต้องพยายามอย่างซื่อสัตย์ที่จะเข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้า และทูลขอแต่สิ่งที่สอดคล้องกับ
พระประสงค์นั้น

ข. เราต้องมั่นใจว่าเจตนาในการทูลขอของเราบริสุทธิ์

ค. เราต้องกลับใจ

• อ่านโจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:13–16 กับสมาชิกชั้นเรียน เราเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับการสวดอ้อนวอนจาก
ข้อความนี้ (คำาตอบได้แก่ ความสำาคัญของการสวดออกเสียง การคุกเข่าสวดอ้อนวอน การถวายความ
ปรารถนาของใจเราแทนที่จะเพียงแต่พูด และใช้พลังทั้งหมดของเราเพื่อเรียกหาพระผู้เป็นเจ้า)

• พระเจ้าทรงสัญญาอะไรเมื่อเราทูลขอในศรัทธา ด้วยใจซื่อสัตย์ (ดู คพ. 6:14; 42:61) คำาสัญญาเหล่านี้
เป็นจริงในชีวิตของท่านอย่างไร

ง. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 63:23; 76:5–10; 93:1, 28; 101:7–8 (เชื่อฟังและรับใช้พระผู้เป็นเจ้า)

• เหตุใดการเชื่อฟังจึงเป็นสิ่งสำาคัญเมื่อเราแสวงหาการเปิดเผยจากพระผู้เป็นเจ้า

เอ็ลเดอร์ดัลลิน  เอช. โอ๊คส์สอนว่า “หนทางที่จะนำาไปสู่การเปิดเผยคือความชอบธรรม” (The Lord’s 
Way [1991], 34) ท่านสอนด้วยว่า “เราไม่สามารถมีพระวิญญาณบริสุทธี์เป็นเพื่อนได้— สื่อกลางของ
การเปิดเผยส่วนตัว—ถ้าเราอยู่ในการล่วงละเมิด หรือถ้าเรากำาลังโกรธ หรือถ้าเราต่อต้านเจ้าหน้าที่ซึ่ง
พระผู้เป็นเจ้าทรงเลือก” (“Teaching and Learning by the Spirit,” Ensign, มี.ค. 1997, 9)

จ. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 5:24; 19:23; 112:10; 136:32–33 (อ่อนโยนและอ่อนน้อมถ่อมตน)

• เหตุใดความอ่อนน้อมถ่อมตนจึงเป็นสิ่งสำาคัญขณะที่เราแสวงการเปิดเผยจากพระผู้เป็นเจ้า

เดวิด วิตเมอร์ เล่าว่า เช้าวันหนึ่งเมื่อโจเซฟ สมิธ พร้อมที่จะแปลพระคัมภีร์มอรมอนต่อ “มีปัญหาบาง 
อย่างในบ้าน และท่านรู้สึกไม่สบายใจ ปัญหาน้ันเกิดจากการกระทำาของเอ็มมาภรรยาของท่าน ออลิเวอร์ 
กับข้าพเจ้าขึ้นไปชั้นบน โจเซฟตามขึ้นมาหลังจากนั้นไม่นานเพื่อแปลต่อ แต่ท่านทำาไม่ได้เลย ท่านแปล 
ไม่ได้แม้แต่พยางค์เดียว ท่านลงไปชั้นล่าง เข้าไปในสวน และทูลวิงวอนต่อพระเจ้า ท่านออกไปราวหนึ่ง 
ชั่วโมง—ก็กลับมา และขอโทษเอ็มมา จากนั้นท่านก็ขึ้นชั้นบนมาตรงที่ที่เราอยู่ การแปลดำาเนินไปด้วย
ดี ท่านทำาสิ่งใดไม่ได้เลย เว้นแต่ท่านจะอ่อนน้อมถ่อมตนและซื่อสัตย์” (quoted in B.  H. Roberts, A 
Comprehensive History of the Church, 1:131)

ฉ. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 25:10; 30:2 (มุ่งไปที่เรื่องของพระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่เรื่องของโลก)

• เหตุใดการมุ่งไปที่ “เรื่องของ [พระผู้เป็นเจ้า]” ไม่ใช่ “เรื่องของแผ่นดินโลก” จึงเป็นสิ่งสำาคัญขณะที่เรา
แสวงหาการเปิดเผย (คพ. 30:2) เราจะทำาให้ตนเองเป็นอิสระจากความห่วงกังวลและความวุ่นวายของ
โลกขณะที่เราแสวงหาการเปิดเผยได้อย่างไร

เอ็ลเดอร์บอยด์ เค.แพคเกอร์ สอนว่า:

“การดลใจจะมาถึงง่ายข้ึนในสภาพแวดล้อมท่ีสงบ คำาว่า เงียบสงบสันติพระผู้ปลอบโยนมีอยู่มากมาย
ในพระคัมภีร์ …

“โลกมีเสียงอึกทึกครึกโครมเพิ่มขึ้น เสื้อผ้า การแต่งกาย ตลอดจนความประพฤติ หย่อนยานมากขึ้น ไม่มี 
ระเบียบมากขึ้น และยุ่งเหยิงมากขึ้น เพลงที่อึกทึกครึกโครม พร้อมด้วยเนื้อร้องลามกหยาบโลนดังลั่น 
ออกมาทางเครื่องขยายเสียง ขณะที่แสงไฟสว่างจ้าหลากสีระยิบระยับบ่งบอกถึงความมัวเมาลุมหลง  
ความหลากหลายของสิ่งเหล่านี้กำาลังเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง และส่งผลต่อเยาวชนของเรา …

บทที่ 5
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“ความโน้มเอียงไปในทาง เสียงดังมากขึ้น ตื่นเต้นเร้าใจมากขึ้น ขัดแย้งมากขึ้น ควบคุมน้อยลงมีศักดิ์ศรี
น้อยลง และอยู่ในกรอบน้อยลง ใช่ว่าจะเกิดขึ้นโดยบังเอิญ ใช่ว่าจะไม่มีโทษ หรือไม่เป็นพิษเป็นภัยแต่
อย่างใด

“คำาส่ังแรกของผู้บัญชาการฐานปืนใหญ่ในการบุกโจมตีทางทหารคือ ขัดขวางช่องทางการส่ือสารของคน 
ที่เขาหมายจะเอาชนะ

“การขาดความคารวะเข้าได้กับจุดประสงค์ของฝ่ายตรงข้ามโดยขัดขวางช่องทางที่ละเอียดอ่อนของการ
เปิดเผย ทั้งในความนึกคิดและในวิญญาณ” (in Conference Report, Oct. 1991, 27–28; หรือ Ensign, 
พ.ย. 1991, 21–22)

ขณะรับใช้านฝ่ายประธานของสาวกเจ็ดสิบ เอ็ลเดอร์นีล เอ. แมกซ์เวลล์สอนว่า:

“การนำาทางจากสวรรค์สำาคัญอย่างยิ่งถึงขนาด…ที่เราต้องพยายามมากขึ้นเพื่อนำาตัวเราเข้าไปอยู่ใน 
สถานการณ์ที่จะทำาให้ได้รับความช่วยเหลือพิเศษ ประธานเดวิด  โอ.แมคเคย์ กล่าวว่าเวลาในช่วงเช้า 
ก่อนที่ความกังวลของวันนั้นๆ จะทำาให้เราสับสนวุ่นวายไปหมด นับเป็นเวลาเหมาะอย่างยิ่งที่จะน้อมนำา 
ให้เกิดการดลใจ หลายคนรู้สึกว่าความเงียบสงัดและการอ่านพระคัมภีร์สามารถสร้างบรรยากาศที่นำาไป 
สู่พระวิญญาณและสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ แต่ถึงกระนั้น เรื่องดีที่ควรทำาก่อนจะทูลขอมากกว่านี้คือ 
การอ่านพระคำาของพระคริสต์ที่วางอยู่แล้วตรงหน้าเรา” (Wherefore,YeMustPressForward [1977], 
121)

สรุป เน้นความสำาคัญของการเปิดเผยส่วนตัวในชีวิตของเรา เป็นพยานว่าสมาชิกทุกคนของศาสนจักรอาจได้รับ 
การเปิดเผยโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ กระตุ้นให้สมาชิกชั้นเรียนเตรียมตัวรับการนำาทางอันศักดิ์สิทธิ ์
ดังกล่าว



29

“เร�จะบอกเจ้�
ในคว�มนึกคิดเจ�้และในใจเจ�้,	
โดยพระวิญญ�ณบริสุทธิ์”	

บทที ่ 
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จุดประสงค์	 เพื่อช่วยให้สมาชิกชั้นเรียนรู้ที่จะตระหนักถึงการเปิดเผยส่วนตัวที่ผ่านมาทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ และเพื่อ 
กระตุ้นให้สมาชิกชั้นเรียนแสวงหาพรนี้ในชีวิตของเขา

ก�รเตรียม	 1. ศึกษาหลักคำาสอนและพันธสัญญา 6, 8, 9, 11 และพระคัมภีร์ข้ออื่นๆ ในบทเรียนนี้ร่วมกับการสวด 
  อ้อนวอน

2. ทบทวนเนื้อหาของบทเรียนนี้ใน แนวทางศึกษาสำาหรับสมาชิกชั้นเรียน (35686 425) วางเเผนที่จะพูดถึง
เนื้อหาส่วนนี้ในระหว่างบทเรียน

3. ถ้าท่านใช้กิจกรรมกระตุ้นความสนใจ ให้นำาวิทยุมาที่ชั้นเรียน

ข้อเสนอแนะ
ในก�รดำ�เนินบทเรียน

กิจกรรมกระตุ้น
ความสนใจ ใช้กิจกรรมต่อไปนี้หรือกิจกรรมของท่านเองเพื่อเริ่มบทเรียนตามความเหมาะสม:

• ให้นักเรียนดูวิทยุ แต่ไม่ต้องเปิดเสียง เหตุใดเราจึงไม่ได้ยินสิ่งที่กำาลังถ่ายทอด

• เปิดวิทยุแต่อย่าเปิดให้ตรงสถานี เราต้องทำาอะไรก่อนจึงจะได้ยินเสียงจากสถานีอย่างชัดเจน การฟัง 
พระวิญญาณบริสุทธ์ิเปรียบกับการหาสถานีวิทยุได้อย่างไร (ความเพียรพยายามท่ีจะแสวงหาการนำาทาง 
จากพระวิญญาณบริสุทธิ์เปรียบได้กับการเปิดวิทยุ การทำาสิ่งที่จำาเป็นเพื่อจะได้รับเสียงกระซิบของพระ
วิญญาณบริสุทธิ์เปรียบได้กับการเปิดวิทยุให้ตรงสถานีหรือซ่อมวิทยุหากจำาเป็น)

อธิบายว่าบทเรียนนี้มุ่งหมายจะช่วยให้สมาชิกชั้นเรียนรู้จักการเปิดเผยส่วนตัวที่ผ่านมาทางพระวิญญาณ
บริสุทธิ์

การสนทนาและ เลือกเนื้อหาบทเรียนร่วมกับการสวดอ้อนวอน เพื่อจะสนองความต้องการของสมาชิกชั้นเรียนได้ดีที่สุด 
การประยุกต์ใช้  สนทนาว่าข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้นำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้อย่างไร กระตุ้นให้สมาชิกชั้นเรียนเล่าประสบ

การณ์ที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมในพระคัมภีร์

บอกนักเรียนว่านี่เป็นบทที่สองจากจำานวนสองบทที่พูดถึงการเปิดเผยส่วนตัว บทที่  5 พูดถึงการเตรียมรับ
การเปิดเผยส่วนตัว บทนี้จะพูดถึงการตระหนักถึงการเปิดเผยส่วนตัว

1.	เข้�ใจวิธีที่พระวิญญ�ณบริสุทธิ์ทรงติดต่อกับเร�

อธิบายว่าการเปิดเผยมาได้หลายวิธี วิธีบางอย่างได้แก่การปรากฏของพระเจ้าหรือผู้ส่งข่าวของพระองค์การ 
ได้ยินสุรเสียงจากพระเจ้าหรือผู้ส่งข่าวของพระองค์ นิมิตและความฝัน อย่างไรก็ดี โดยปกติการเปิดเผยจะ 
มาเม่ือพระวิญญาณบริสุทธ์ิส่ือความคิดมายังจิตใจและความรู้สึกในใจเรา พระวิญญาณบริสุทธ์ิเป็นสมาชิก 
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องค์หนึ่งในพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์ พระองค์ทรงเป็นผู้เปิดเผยที่คอยสอน ปลอบโยน เตือน เพิ่มพลัง และ
นำาทางเรา

อธิบายว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงติดต่อกับเราในวิธีที่แตกต่างกัน ให้สมาชิกชั้นเรียนอ่านข้ออ้างอิงพระ 
คัมภีร์ที่เป็นตัวเอนต่อไปนี้ จากนั้นให้เขาบอกว่าข้อพระคัมภีร์ดังกล่าวสอนอะไรเกี่ยวกับวิธีที่พระวิญญาณ 
บริสุทธ์ิทรงติดต่อกับเรา (คำาตอบท่ีแนะนำาไว้อยู่ในวงเล็บ) สรุปคำาตอบไว้บนกระดานดำาแล้วสนทนาคำาตอบ

ก. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 8:2–3; 85:6 (พระองค์ทรงใช้สุรเสียง สงบ แผ่วเบาเพื่อติดต่อมายังความคิค 

และจิตใจของเรา) ดู 1 พงศ์กษัตริย์ 19:12; 1 นีไฟ 17:45; ฮีลามัน 5:30 ด้วย

เอ็ลเดอร์ดัลลิน  เอช. โอ๊คส์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองสอนว่า “นิมิตเกิดขึ้นจริงเสียงนั้นได้ยินไกลออกไป 
จากม่าน ข้าพเจ้าทราบเรื่องนี้ แต่ประสบการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก…การเปิดเผยส่วนใหญ่ที่มาสู ่
ผู้นำา และสมาชิกของศาสนจักรมาโดยสุรเสียงสงบแผ่วเบา หรือโดยความรู้สึกมากกว่าจะเป็นนิมิตหรือเสียง 
พูดที่เฉพาะเจาะจงจนเราได้ยิน ข้าพเจ้าเป็นพยานให้กับความจริงของการเปิดเผยชนิดนี้ ซึ่งข้าพเจ้าจะคุ้น
เคยอยู่ทุกเม่ือเช่ือวันกับประสบการณ์ท่ีทำาให้ข้าพเจ้ามีแนวทางในการทำางานของพระเจ้า” (“Teaching and 
Learning by the Spirit, Ensign, มี.ค. 1997,14)

เอ็ลเดอร์บอยด์  เค. แพคเกอร์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองสอนว่า: “การติดต่อทางวิญญาณท่ีละเอียดอ่อน 
มองเห็นไม่ได้ด้วยตาของท่าน ทั้งไม่ได้ยินด้วยหูของท่าน และถึงแม้จะอธิบายว่าเป็นสุรเสียง แต่ก็เป็น 
สุรเสียง ที่รู้สึกมากกว่าได้ยิน” (ThatAllMayBeEdified [1982], 335)

• เหตุใดจึงเป็นสิ่งสำาคัญที่ต้องเข้าใจหลักธรรมนี้เกี่ยวกับวิธีการติดต่อของพระวิญญาณบริสุทธิ์ อะไรคือ 
อันตรายของการคาดหวังให้การติดต่อจากสวรรค์มาในแบบที่ตื่นเต้นเร้าใจหรือเป็นภาพตระการตา

เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ เตือนว่า

“บางคนคอยมองหาแต่การแสดงให้ประจักษ์อันยิ่งใหญ่ที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ และไม่ได้ตระหนักถึง
สุรเสียง สงบ แผ่วเบาที่ประทานแก่เขา…เราจำาเป็นต้องทราบว่า พระเจ้ามักจะไม่ตรัสเสียงดัง ข่าวสาร 
ของพระองค์ส่วนใหญ่จะมาในเสียงกระซิบ …

“การไม่เข้าใจหลักธรรมของการเปิดเผย ทำาให้บางคนผัดวันในการยอมรับประจักษ์พยานของเขาไปจน 
กว่าจะได้รับประสบการณ์อันน่าอัศจรรย์ พวกเขาไม่เข้าใจว่าสำาหรับคนส่วนใหญ่ แล้ว…การได้รับ 
ประจักษ์พยานไม่ใช่เหตุการณ์แต่เป็นกระบวนการ” (Ensign, มี.ค. 1997, 11–12, 14)

ข. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 6:15; 11:13–14 (พระองค์ทรงทำาให้ความนึกคิดสว่าง)

• พระวิญญาณทำาให้ความนึกคิคสว่างอย่างไร

คำาตอบได้แก่ พระวิญญาณจะทำาให้ความนึกคิดของเราสว่างได้ด้วยแนวคิดหรือความเข้าใจใหม่ๆ การ 
ดลใจฉับพลัน และความรู้สึกหรือความประทับใจอย่างแรงกล้า (ดู ตัวอย่าง คพ. 128:1) ศาสดา 
พยากรณ์โจเซฟ สมิธสอนว่า การเปิดเผยอาจเป็น “เเว๊บหนึ่งของความคิด” ที่พรั่งพรูเข้ามาในสมองของ
เราดั่ง “ความรู้แจ้งที่บริสุทธิ์” (Teachings of the Prophet Joseph Smith, sel. Joseph Fielding Smith 
[1976], 151)

ขอให้สมาชิกชั้นเรียนเล่าประสบการณ์เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำาให้ความคิดของเขาสว่างด้วยแนวคิด
หรือความเข้าใจใหม่ การดลใจฉับพลัน และความรู้สึกหรือความประทับใจอย่างแรงกล้า

ค. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 6:22–23 (พระองค์นำาความสงบมาสู่จิตใจเรา)
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อธิบายว่าออลิเวอร์ คาวเดอรีพักอยู่ท่ีบ้านบิดามารดาของโจเซฟ สมิธ ระยะหน่ึงก่อนจะพบศาสดาพยากรณ์ 
ในระหว่างนี้ ออลิเวอร์ สวดอ้อนวอนและได้รับการยืนยันที่สงบว่า การเรียกและงานของโจเซฟมาจากพระ 
ผู้เป็นเจ้า จากนั้นออลิเวอร์ ก็เดินทางไปฮาร์โมนีย์ เพนน์ซิลเวเนีย และเริ่มทำางานเป็นผู้จดตามคำาบอกให้ 
กับโจเซฟในการแปลพระคัมภีร์มอรมอน ไม่นานหลังจากนั้น ออลิเวอร์ก็ปรารถนา“พยานอีก” เพื่อยืนยันสิ่ง
ที่ท่านได้รับก่อนหน้านี้ (คพ. 6:22)

• พระเจ้าทรงเปิดเผยอะไรต่อออลิเวอร์ คาวเดอรี เกี่ยวกับความปรารถนา “พยานเพิ่มเติม” เพื่อยืนยันถึง 
พันธกิจอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสดาพยากรณ์ (ดู คพ. 6:22–23) ขอให้สมาชิกชั้นเรียนเล่าประสบการณ์เมื่อ 
พระวิญญาณพูดให้ความสงบแก่จิตใจของเขา เราจะวางใจในความสงบที่พระวิญญาณตรัสกับความ 
นึกคิดของเราให้มากขึ้นได้อย่างไร

ง. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 9:7–8 (พระองค์อาจทำาให้เกิดการเผาไหม้ในทรวงอก) ดู ลูกา 24:32 ด้วย

ช้ีให้เห็นว่า ถึงแม้เน้ือหาใน คพ. 9 จะเก่ียวข้องกับความพยายามของออลิเวอร์ คาวเดอรี ท่ีจะแปลพระคัมภีร์ 
มอรมอน แต่หลักธรรมในนั้นประยุกต์ใช้กับการเปิดเผยส่วนตัวได้ด้วย เน้นว่าการเผาไหม้ในทรวงอกเป็นวิธี 
เดียวที่พระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถติดต่อกับเราได้ ท่านอาจใช้ข้อความที่ยกมาต่อไปนี้เพื่อช่วยให้สมาชิก
ชั้นเรียนเข้าใจการติดต่อของพระวิญญาณในวิธีนี้

ประธานบอยด์  เค. แพคเกอร์ อธิบายว่า “การเผาไหม้ในทรวงอกนี้ไม่ใช่ความรู้สึกทางกายเท่านั้น แต่มัน
เป็นเหมือนความสว่างอันอบอุ่นที่ส่องอยู่ภายในตัวท่าน” (เลียโฮนา มกราคม 1991 “การเปิดเผยส่วน 
บุคคล: ของประทาน การทดลอง และพระสัญญา” บอยด์ เค. แพคเกอร์ หน้า 52)

เอ็ลเดอร์ดัลลิน  เอช. โอ๊คส์ กล่าวว่า “ข้าพเจ้าเคยพบคนที่บอกข้าพเจ้าว่าเขาไม่เคยได้รับพยานจากพระ 
วิญญาณบริสุทธิ์เลย เพราะเขาไม่เคยรู้สึกว่าทรวงอก ‘ไหม้อยู่ภายใน’ เขา ‘การเผาไหม้ในทรวงอก’ หมาย
ถึงอะไร จำาต้องเป็นความรู้สึกของปริมาณความร้อน เหมือนอย่างการลุกไหม้ที่เกิดจากการเผาหรือไม่ ถ้า
เป็นอย่างนั้น ข้าพเจ้าก็ไม่เคยได้รับการเผาไหม้ในทรวงอกเหมือนกันแน่นอนว่า คำาว่า ‘การเผาไหม้’ ในพระ
คัมภีร์หมายความถึง ความรู้สึกถึงการปลอบโยนและความสงบ (Ensign, มี.ค. 1997, 13)

จ. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 98:12 (พระองค์มักจะทรงเปิดเผยเรื่องต่างๆ “ เป็น บรรทัด มา เติม บรรทัด,  

กฎเกณฑ์ มา เติม กฎเกณฑ์” แทนที่จะเปิดเผยทั้งหมดในคราวเดียว)

อธิบายว่าเรามักจะได้รับการเปิดเผยตามการเตรียมพร้อมของเรา เมื่อเราเตรียมพร้อมมากขึ้น เราจะได้รับ
การเปิดเผยมากขึ้น เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองสอนว่า

“เม่ือเราแสวงหาการดลใจเพ่ือช่วยในการตัดสินใจ พระเจ้าจะประทานการกระตุ้นเตือนท่ีอ่อนโยน ส่ิงน้ีเรียก 
ร้องให้เราต้องคิด ใช้ศรัทธา ทำางาน พยายามหลายๆ ครั้ง และลงมือทำา บางครั้งคำาตอบทั้งหมดของเรื่อง
ที่สำาคัญจริงๆ หรือปัญหาที่สลับซับซ้อนจะมาในคราวเดียว แต่บ่อยครั้ง จะมาทีละเล็กละน้อย โดยมองไม่
เห็นที่สิ้นสุด” (in Conference Report, ต.ค. 1989, 40; หรือ Ensign, พ.ย.1989, 32)

เชิญสมาชิกชั้นเรียนเล่าประสบการณ์ที่เขาได้รับการนำาทางจากสวรรค์เป็น บรรทัด มา เติม บรรทัด กฎเกณฑ ์
มา เติม กฎเกณฑ์

2.	คำ�เตือนเกี่ยวกับก�รเปิดเผยส่วนตัว

ให้สมาชิกชั้นเรียนอ่านข้ออ้างอิงพระคัมภีร์ที่เป็นตัวเอนต่อไปนี้ จากนั้นให้เขาบอกถึงคำาเตือนที่ให้ไว้ในข้อ
พระคัมภีร์ดังกล่าวเกี่ยวกับการเปิดเผยส่วนตัว (คำาตอบที่แนะนำาไว้อยู่ในวงเล็บ) สรุปคำาตอบไว้บนกระดาน

ก. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 109:44 (เราควรสวดอ้อนวอนขอให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าและ 

ยินดีที่จะยอมตามพระประสงค์ของพระองค์) ดู มัทธิว 6:10 ด้วย

บทที่ 6
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• เหตุใดจึงเป็นสิ่งสำาคัญที่จะยอมให้ความประสงค์ของเราเป็นไปตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าเมื่อ
เราแสวงหาการเปิดเผยส่วนตัว

• เราจะทราบได้อย่างไรว่าเมื่อใดที่พระผู้เป็นเจ้าทรงตอบว่า “ไม่ ” (คำาตอบได้แก่ เราจะมีความรู้สึกไม่ดี 
สับสน ไม่สงบและไม่สบายใจ หรือ “  มี อาการ เงียบงันของ ความ คิด” [คพ. 9:9] เชิญสมาชิกชั้นเรียนเล่า
ประสบการณ์เกี่ยวกับการได้รับความรู้สึกดังกล่าว

• เราควรตอบสนองอย่างไรเมื่อคำาสวดอ้อนวอนที่จริงใจเกี่ยวกับบางสิ่งที่เราปรารถนาอย่างมากไม่ได้รับ 
คำาตอบอย่างที่เราต้องการ ประสบการณ์เช่นว่านี้จะช่วยเราได้อย่างไร

ข. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 88:68 (เราควรจำาไว้ว่าการเปิดเผยจะมาในเวลาและในวิธีการของพระเจ้า)

อธิบายว่าเราจะไม่ได้รับการเปิดเผยในเวลาหรือในวิธีการที่เราคาดหวังเสมอไป ถ้าเราพยายามบังคับให ้
การเปิดเผยมาถึงในเวลาและในวิธีการที่เราต้องการ เราอาจจะถูกหลอก เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ สอนว่า

“พระเจ้าจะตรัสกับเราผ่านทางพระวิญญาณในเวลาและในวิธีการของพระองค์เอง คนจำานวนมากไม่เข้าใจ
หลักธรรมนี้ เขาเชื่อว่าเมื่อเขาพร้อม และเมื่อเขาสะดวก เขาก็สามารถเรียกหาพระเจ้าได้และพระองค์จะ
ทรงตอบในทันที แม้ตามวิธีการที่เขากำาหนดไว้อย่างแน่ชัด แต่การเปิดเผยไม่ได้มาโดยวิธีนั้น …

“หลักธรรมที่กล่าวไว้ใน [คพ. 88:68] ประยุกต์ใช้ได้กับการติดต่อทุกครั้งจากพระบิดาบนสวรรค์ ‘จะ เป็น 
ใน เวลา ของ พระองค์ เอง, และ ใน วิธีการ ของ พระองค์ เอง’ เราบังคับเรื่องทางวิญญาณไม่ได้” (Ensign, Mar. 
1997, 10–11)

ค. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 28:2, 6–7; 43:2–4 (เราได้รับการเปิดเผยตามการเป็นผู้พิทักษ์และความรับ- 

ผิดชอบของเรา)

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ สอนว่า “มันขัดกับระเบียบของพระผู้เป็นเจ้าที่สมาชิกคนใดของศาสนจักรหรือ
คนอื่นใดจะได้รับคำาแนะนำาสำาหรับผู้คนเหล่านั้นที่มีตำาแหน่งสูงกว่าเขา” (เลียโฮนา มกราคม 1995 “การ
เปิดเผยส่วนบุคคล: ของประทาน การทดลอง เเละพระสัญญา” บอยด์ เค. แพคเกอร์, หน้า 54)

ก่อนการเรียกเป็นอัครสาวกไม่นาน ดัลลิน  เอช. โอ๊คส์ อธิบายว่า “บ้านของพระบิดาบนสวรรค์ของเราเป็น 
บ้านแห่งระเบียบ…มีประธานของศาสนจักรคนเดียวเท่านั้นที่ได้รับการเปิดเผยเพื่อนำาทางท้ังศาสนจักร…
บุคคลที่ได้รับการเปิดเผยสำาหรับวอร์ดคืออธิการ…แต่ละคนสามารถรับการเปิดเผยเพื่อนำาทางชีวิตของตน 
เองได้ แต่เมื่อบุคคลหนึ่งกล่าวว่าได้รับการเปิดเผยสำาหรับอีกคนหนึ่งนอกขอบข่ายความรับผิดชอบของเขา
—เช่น สมาชิกคนหนึ่งของศาสนจักรอ้างว่าได้รับการเปิดเผยเพื่อนำาทางทั้งศาสนจักร หรือมีบุคคลหนึ่งอ้าง
ว่าได้รับการเปิดเผยเพื่อนำาทางอีกคนหนึ่งที่เขาไม่มีสิทธิอำานาจควบคุมดูแลตามระเบียบของศาสนจักร—
ท่านแน่ใจได้เลยว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่ได้มาจากพระเจ้า” (“Revelation” New Era, ก.ย. 1982, 45–46)

• เหตุใดหลักธรรมนี้จึงสำาคัญต่อการปกครองศาสนจักร เหตุใดจึงเป็นสิ่งสำาคัญที่ต้องเข้าใจความสัมพันธ์ 
ของเรากับผู้อื่น (ถ้าเหมาะสมสำาหรับชั้นเรียนของท่าน ท่านอาจพูดถึงแนวคิดเพิ่มเติมประกอบการสอน
ข้อที่สองเพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการดำาเนินการสนทนาในเรื่องนี้)

ง. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 11:12–14; 50:23–24 (เราควรแยกแยะให้ออกว่าการเปิดเผยมาจากพระผู้เป็น 

เจ้าหรือไม่)

อธิบายว่าเป็นสิ่งสำาคัญที่ราจะต้องแยกแยะให้ออกว่าการเปิดเผยมาจากพระเจ้าจริงๆ หรือไม่ บางครั้งสิ่งที่ 
เราคิดว่าเป็นการเปิดเผยอาจจะเป็นการแสดงความปรารถนาของเราออกมาก็ได้ และบางครั้งการเปิดเผย
ผิดๆ อาจมาจากซาตาน
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• เราจะแยกแยะได้อย่างไรว่าการเปิดเผยมาจากพระผู้เป็นเจ้าหรือไม่ (ดู คพ. 11:12–14; 50:23–24  
คำาตอบอาจได้แก่ การเปิดเผยท่ีมาจากพระผู้เป็นเจ้าจะสอดคล้องกับพระคัมภีร์และคำาแนะนำาของศาสดา 
พยากรณ์ที่มีชีวิต เป็นการเปิดเผยที่จรรโลงใจ และไม่ชักนำาเราให้ทำาบางสิ่งที่ตรงข้ามกับหลักธรรมแห่ง
ความชอบธรรม)

ฝ่ายประธานสูงสุดกล่าวว่า “เม่ือ…การดลใจส่ือถึงบางส่ิงท่ีไม่สอดคล้องกับการเปิดเผยศาสนจักรยอมรับ 
หรือตรงข้ามกับการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับการแต่งตั้งของศาสนจักร วิสุทธิชนยุคสุดท้ายจะรู้ว่า 
นั่นไม่ใช่ของพระผู้เป็นเจ้า แม้จะดูคล้ายกับมีเหตุผลก็ตามที…สิ่งใดที่ไม่สอดคล้องกับเรื่องที่พระผู้เป็น 
เจ้าประทานผ่านหัวหน้าของศาสนจักร ถือว่าได้รับเร่ืองน้ันมาอย่างไม่ถูกต้องหรือเช่ือถือไม่ได้” (in James 
R. Clark, comp., Messages of the Frist Presidency of the Church of Jesus Church of Letter-day 
Saints, 6 vols. [1965–75], 4:285)

3.	เมื่อไม่ได้รับหรือไม่ตระหนักถึงก�รเปิดเผย

• เราควรทำาอะไรเมื่อการเปิดเผยส่วนตัวไม่ได้มาถึงในเวลาที่เราต้องการ (คำาตอบอาจรวมถึงรายการข้าง
ล่างนี้ )

ก. จงอดทนและรอคอยพระเจ้าอย่างซ่ือสัตย์ต่อไป (คพ. 98:2) พระองค์จะทรงตอบในเวลาของพระองค์ 
การใช้ความอดทนจะช่วยให้เราเติบโตทางวิญญาณและพัฒนาคุณลักษณะของความเป็นเหมือน 
พระผู้เป็นเจ้า ท่านอาจจะอ่านย่อหน้าที่สองของจดหมายที่กล่าวไว้ในข้อประกาศอย่างเป็นทางการ  
2 (หน้า  393–394 ในหลักคำาสอนและพันธสัญญาโดยชี้ให้เห็นว่าแม้แต่ศาสดาพยากรณ์ยังต้องใช้
ความอดทนเมื่อท่านแสวงหาการนำาทางจากสวรรค์

ข.เพิ่มความพยายามของเราที่จะอยู่ในความสอดคล้องทางวิญญาณ เพื่อเราจะได้รับและตระหนักถึง
เสียงกระซิบของพระวิญญาณ

ค. เพิ่มความพยายามของเราที่จะศึกษาและสวดอ้อนวอน โดยยอมรับว่าเราอาจจะไม่ได้ทำาสิ่งนี้อย่าง
ซื่อสัตย์หรือนานเท่าที่ควร

ง. จงซื่อสัตย์มากขึ้นในการรักษาพระบัญญัติ (อิสยาห์ 59:2)

จ. ปล่อยวางปัญหาไว้ชั่วระยะหนึ่ง การดลใจฉับพลันมักจะเกิดขึ้นในเวลาที่เราคาดคิดไม่ถึงในเวลาที่
ความคิดของเราไม่หมกมุ่นอยู่กับปัญหาเหล่านั้นอีกต่อไป

ฉ. จงตระหนักว่าเราอาจกำาลังแสวงหาคำาแนะนำาในเร่ืองท่ีเราควรตัดสินใจด้วยตัวเอง โดยใช้วิจารณญาณ 
ที่ดีที่สุดของเราบนพื้นฐานของการศึกษาและเหตุผล ในกรณีนี้ พระเจ้าอาจปล่อยให้เราตัดสินใจเอง  
(ตัวอย่าง ดู คพ. 58:25–28; 60:5; 61:22; 62:5) พระเจ้ามักจะยินยอมให้เราทำาการตัดสินใจของเรา
เองในความชอบธรรม

ช. ประเมินดูว่าเราอาจได้รับคำาตอบแล้วแต่ไม่ยอมรับเพราะไม่เป็นไปดังที่เราหวังหรือคาดหวังหรือไม่ 
ถ้าเราดึงดันในสิ่งที่เราต้องการ เราอาจปิดกั้นการติดต่อของพระวิญญาณก็ได้

เอ็ลเดอร์บอยด์ เค. แพคเกอร์ แนะนำาว่า

“บางครั้งท่านอาจพยายามแก้ไขปัญหาและไม่ได้รับคำาตอบ มีอะไรผิดหรือ มันอาจเป็นว่าท่านไม่ได้ทำา
สิ่งใดผิด มันอาจเป็นว่าท่านไม่ได้ทำาสิ่งถูกต้องนานพอ จำาไว้ว่า ท่านบังคับเรื่องทางวิญญาณไม่ได้ บาง
ครั้งเราอาจรู้สึกสับสนเพราะเราไม่ยอมรับคำาตอบที่ไม่เห็นด้วย …

“อย่าเก็บปัญหายุ่งยากมาขบคิดตลอดเวลา จงดำาเนินชีวิตต่อไป ไตร่ตรองและสวดอ้อนวอนอย่างเงียบๆ 
และสม่ำาเสมอเกี่ยวกับปัญหายุ่งยากเหล่านั้น

บทที่ 6
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“คำาตอบอาจไม่มาในบัดดล มันอาจมาเป็นการดลใจที่นี่นิดที่นั่นหน่อย ‘เป็น บรรทัด มา เติม บรรทัด. กฎ
เกณฑ์ มา เติม กฎเกณฑ์’” (คพ. 98:12)

“บางคำาตอบจะมาจากการอ่านพระคัมภีร์ บางอย่างมาจากการฟังผู้พูด และในบางคร้ังเม่ือมีความสำาคัญ 
บางอย่างก็จะมาจาการดลใจอันทรงพลังโดยตรงเลยทีเดียว การกระตุ้นเตือนจะชัดเจนและไม่ผิดพลาด” 
(in Conference Report ต.ค. 1979, 29–30; หรือ Ensign, พ.ย.1979, 21)

สรุป เน้นว่าเราทุกคนมีสิทธิพิเศษและความรับผิดชอบที่จะใช้ภาษาของพระวิญญาณได้อย่างคล่องแคล่ว  
กระตุ้นให้สมาชิกช้ันเรียนพยายามทำาส่ิงท่ีจำาเป็นเพ่ือจะได้รับและตระหนักถึงเสียงกระซิบของพระวิญญาณ 
บริสุทธิ์ เป็นพยานว่าเมื่อเราเตรียมตัวและฟังอย่างตั้งใจ เราจะได้ร้บ “การเปิดเผยมา เติมการเปิดเผย” โดย
ผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ (คพ. 42:61)

แนวคิดเพิ่มเติม
ประกอบก�รสอน	 1.	สอนเด็กๆ	เกี่ยวกับก�รเปิดเผยส่วนตัว

ถ้าท่านกำาลังสอนผู้ใหญ่ ท่านอาจสนทนาว่าจะสอนหลักธรรมแห่งการเปิดเผยส่วนตัวให้แก่เด็กๆ อย่างไร

2.	คำ�เตือนเกี่ยวกับก�รเปิดเผยเรื่องก�รแต่งง�น

คำาเตือนต่อไปนี้จากเอ็ลเดอร์จอห์น  เอช. โกรเบิร์กแห่งสาวกเจ็ดสิบ อธิบายถึงหลักธรรมสำาคัญของการ
แสวงหาการนำาทางจากสวรรค์ในเรื่องคู่ครอง:

“ข้าพเจ้าอยาก…เตือนท่านว่า ท่านจะไม่ได้รับการเปิดเผยเพียงฝ่ายเดียวจากพระผู้เป็นเจ้าเกี่ยวกับการ 
แต่งงานนิรันดร์ ท่านจะมีความเช่ือม่ันว่าการเปิดเผยน้ันมาจากพระเจ้าก็ต่อเม่ือท่านท้ังสองรู้สึกแบบเดียวกัน 
คนที่พยายามบังคับอีกคนหนึ่งให้เห็นพ้องกับการเปิดเผยส่วนตัวของตนกำาลังนำาหายนะใหญ่หลวงมาสู่
ตนเองและมาสู่เพื่อนของเขา” (What Are You Doing Here?” New Era, ม.ค. 1987, 37–38)

3.	กระบวนก�รของก�รได้รับประจักษ์พย�นของประธ�นโจเซฟ เอฟ.	สมิธ

เล่าเรื่องของประธานโจเซฟ เอฟ. สมิธ ถึงวิธีที่ท่านได้รับประจักษ์พยาน:

“เมื่อข้าพเจ้าเป็นเหมือนเด็กที่เพิ่งเริ่มออกไปปฏิบัติศาสนกิจ ข้าพเจ้าออกไปทูลขอพระเจ้าบ่อยๆ ให้พระ 
องค์ทรงแสดงสิ่งอัศจรรย์บางอย่าง เพื่อข้าพเจ้าจะได้รับประจักษ์พยาน แต่พระเจ้ามิได้ประทานสิ่งอัศจรรย์ 
แก่ข้าพเจ้า แต่ทรงแสดงความจริงเป็น บรรทัด มา เติม บรรทัด กฎเกณฑ์ มา เติม กฎเกณฑ์ที่นี่นิด ที่นั่นหน่อย
จนกระทั่งพระองค์ทรงทำาให้ข้าพเจ้ารู้จักความจริงตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า และจนกระทั่งความสงสัยและ
ความกลัวที่มีอยู่ในข้าพเจ้ามลายหายไปสิ้น พระองค์มิได้ทรงส่งเทพจากสวรรค์มาทำาสิ่งนี้ ทั้งมิได้ตรัสด้วย 
เสียงเเตรของหัวหน้าเทพ พระองค์ประทานประจักษ์พยานแก่ข้าพเจ้าโดยสุรเสียงกระซิบอันสงบแผ่วเบา
ของพระวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนม์ และโดยหลักธรรมและอำานาจนี้ พระองค์จะประทาน
ความรู้เกี่ยวกับความจริงแก่ลูกหลานมนุษย์ (ดู คำาสอนของประธานศาสนาจักร:โจเซฟ เอฟ. สมิธ หน้า 
223)
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“หลักธรรมและศ�สนพิธี
เบื้องต้นของพระกิตติคุณ”

จุดประสงค์	 เพ่ือช่วยให้สมาชิกช้ันเรียนเข้าใจและแสวงหาพรท่ีมาจากหลักธรรมและศาสนพิธีเบ้ืองต้นแห่งพระกิตติคุณ 
คือ ศรัทธาในพระเจ้าพระเยซูคริสต์ การกลับใจ บัพติศมา และการยืนยัน

ก�รเตรียม	 1. ศึกษาข้อพระคัมภีร์ในบทเรียนนี้ร่วมกับการสวดอ้อนวอน

2. ทบทวนเนื้อหาของบทเรียนนี้ใน แนวทางศึกษาสำาหรับสมาชิกชั้นเรียน (35686 425) วางแผนในการพูด
ถึงเนื้อหาส่วนนี้ในระหว่างบทเรียน

3. ถ้ามีภาพต่อไปนี้ ให้วางไว้หน้าห้องก่อนเริ่มบทเรียน: พระเจ้า พระเยซูคริสต์ (62572; ชุดภาพพระกิตติ- 
คุณ 240) บัพติศมา (ชุดภาพพระกิตติคุณ 601) และของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ชุดภาพ
พระกิตติคุณ 602)

4. ถ้าท่านใช้กิจกรรมกระตุ้นความสนใจ ให้นำาผ้ามาหนึ่งผืนเพื่อใช้ปิดตา

ข้อเสนอแนะ
ในก�รดำ�เนินบทเรียน

กิจกรรมกระตุ้น
ความสนใจ ใช้กิจกรรมต่อไปนี้หรือกิจกรรมของท่านเองเพื่อเริ่มบทเรียนตามความเหมาะสม

ขอให้สมาชิกคนหนึ่งในชั้นเรียนอาสาออกมาหน้าห้อง เอาผ้าปิดตาสมาชิกชั้นเรียนคนดังกล่าวและขอให ้
เขาเขียนประโยคต่อไปน้ีบนกระดาน: พระเยซูทรงเป็นแสงสว่างของโลก เอาผ้าออกและขอให้เขียนประโยค
เดิมอีกครั้งบนกระดานแล้วกลับไปนั่งที่

• การทำาบาปเหมือนกับการเอาผ้าปิดตาอย่างไร การใช้ศรัทธาในพระเยซูคริสต์และการกลับใจจากบาป 
เหมือนกับการเอาผ้าปิดตาออกอย่างไร เราเห็นอะไรได้ชัดเจนมากขึ้นเมื่อเรากลับใจ

อธิบายว่าบทเรียนนี้พูดถึงหลักธรรมและศาสนพิธีเบื้องต้นแห่งพระกิตติคุณ โดยทางศรัทธา การกลับใจ  
บัพติศมา และของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราสามารถเห็นหนทางและจุดประสงค์นิรันดร์ของ
เราได้ชัดเจนขึ้นขณะอยู่ในความเป็นมรรตัย

การสนทนาและ เลือกเนื้อหาบทเรียนร่วมกับการสวดอ้อนวอน เพื่อจะสนองความต้องการของสมาชิกชั้นเรียนได้ดีที่สุด ท่าน
การประยุกต์ใช้  อาจใช้สองคาบเรียนเพื่อสอนบทเรียนนี้

อธิบายว่าพระเจ้าทรงฟื้นฟูพระกิตติคุณผ่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ “บรรทัด ที ละ บรรทัด. กฎเกณฑ ์ที 
ละ ข้อ” (คพ. 128:21) ความจริงเบื้องต้นบางอย่างที่ได้รับการฟื้นฟูคือหลักธรรมและศาสนพิธีเบื้องต้นแห่ง
พระกิตติคุณ เชิญสมาชิกคนหนึ่งในชั้นเรียนท่องหลักแห่งความเชื่อข้อสี่ เขียนหลักธรรมและศาสนพิธีเบื้อง
ต้นไว้บนกระดาน

1.	ศรัทธ�ในพระเจ้�พระเยซูคริสต์เป็นหลักธรรมข้อแรกของพระกิตติคุณ

บทที ่ 
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ชี้ให้เห็นว่าการฟื้นฟูพระกิตติคุณเริ่มจากการกระทำาแห่งศรัทธาในส่วนของ โจเซฟ สมิธ (โจเซฟ สมิธ— 
ประวัติ 1:11–14) การปรากฏของโมโรไนเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองการกระทำาแห่งศรัทธาของโจเซฟด้วย ดังที่ 
ท่านบันทึกไว้ว่า ท่านมี “ความเชื่อมั่นเต็มที่ว่าจะได้รับการแสดงให้ประจักษ์จาก พระผู้เป็นเจ้า” ขณะที่ท่าน
สวดอ้อนวอนทูลขอการให้อภัย (โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:29)

• การมีศรัทธาในพระเยซูคริสต์หมายความว่าอะไร เหตุใดจึงเป็นสิ่งสำาคัญที่เราจะมุ่งศรัทธาไปที่พระเยซู
คริสต์

• เราจะทำาให้ศรัทธาของเราในพระเยซูคริสต์เข้มแข็งขึ้นได้อย่างไร (ดู คพ. 19:23; 88:118; แอลมา 32:27 
เน้นว่าเราทำาให้ศรัทธาเข้มแข็งขึ้นทีละเล็กละน้อย ไม่ใช่โดยประสบการณ์เพียงครั้งเดียว ชี้ให้เห็นด้วยว่า 
เราต้องบำารุงเลี้ยงศรัทธาอย่างสม่ำาเสมอ เพื่อทำาให้เข้มแข็งตลอดเวลา) เมื่อเห็นเหมาะสม เชิญสมาชิก
ชั้นเรียนเล่าประสบการณ์ที่ช่วยให้เขามีศรัทธาเข้มแข็งมากขึ้นในพระคริสต์

• สภาพการณ์ใดในชีวิตประจำาวันที่เรียกร้องให้เราใช้ศรัทธาในพระคริสต์ ศรัทธาช่วยท่านเอาชนะความ
ท้อแท้ ความอ่อนแอ หรือความยากลำาบากอื่นๆ อย่างไร ศรัทธาในพระคริสต์เสริมสร้างความสัมพันธ์
ของเรากับผู้อื่นได้อย่างไร (สนทนาถึงรูปแบบความสัมพันธ์เฉพาะอย่าง เช่น กับคู่ครอง ลูก บิดามารดา 
สมาชิกในวอร์ด หรือกับเพื่อนบ้าน)

• เราแสดงออกอย่างไรว่าเรามีศรัทธาในพระคริสต์ (ดู คพ. 20:69; ยากอบ 2:14–17) ศรัทธาในพระคริสต์
ส่งผลต่อความปรารถนาของเราในการทำางานให้ดีอย่างไร

• อ่าน คพ. 8:10 กับสมาชิกชั้นเรียน เราทำาอะไรสำาเร็จได้ ถ้า ปราศจาก ศรัทธา เราทำาอะไรสำาเร็จได้ ใน
ศรัทธา (คำาตอบบางข้อให้ดู คพ. 35:9; 42:48–51; 63:9–11; โมโรไน 7:33 ท่านเคยเห็นการแสดงให้
ประจักษ์ของพลังแห่งศรัทธาอย่างไร

• ข่าวสารประการหนึ่งที่กล่าวซ้ำาอยู่บ่อยๆ ในหลักคำาสอนเละพันธสัญญาคือ ความสำาคัญของการสวด
อ้อนวอนด้วยศรัทธา ตัวอย่าง ใน คพ. 10:46–52 พระเจ้าตรัสว่าพระคัมภีร์มอรมอนได้รับการรักษาไว้ก็
เพราะศาสนาในสมัยโบราณมี “ศรัทธาในคำาสวดอ้อนวอนของพวก เขา” ว่าสิ่งนี้จะได้รับการปกปักรักษา 
อะไรคือบทบาทของศรัทธาในคำาสวดอ้อนวอนของเรา

2.		โดยก�รกลับใจด้วยคว�มจริงใจ	เร�ส�ม�รถรับส่วนพรแห่งก�รชดใช้ได้

อธิบายว่าการกลับใจเป็นหัวข้อหลักในหลักคำาสอนและพันธสัญญา พระเจ้าทรงสอนหลักคำาสอนเรื่องการ 
กลับใจและเน้นย้ำาถึงความจำาเป็นของการกลับใจ พระองค์ทรงสัญญาถึงพรอันยิ่งใหญ่ต่อคนที่กลับใจ— 
และการลงโทษสำาหรับคนที่ไม่กลับใจ

• การกลับใจคืออะไร (ดู คพ. 58:42–43 การกลับใจเป็นขั้นตอนของการได้รับการชำาระให้สะอาดจากบาป  
และได้รับการให้อภัยบาปโดยทางอำานาจแห่งการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด เพื่อจะกลับใจ เราต้อง 
สารภาพ ละทิ้งบาปของเรา และหันไปจากความชั่วร้าย เราต้องหันใจและความต้องการไปที่พระผู้เป็น
เจ้า โดยพยายามอย่างจริงใจที่จะรักษาบัญญัติของพระองค์ เพื่อจะสนทนาถึงขั้นตอนของการกลับใจ 
ให้ดูแนวคิดเพิ่มเติมประกอบการสอนข้อที่สอง)

• อะไรคือความแตกต่างระหว่างการกลับใจท่ีแท้จริง กับการเพียงแต่เลิกนิสัยท่ีไม่ดีหรือการเปล่ียนพฤติกรรม

ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน อธิบายว่า “การกลับใจมีความหมายมากกว่าการเพียงแต่ปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรม…การกลับใจท่ีแท้จริงต้ังอยู่บนและเป็นผลจากศรัทธาในพระเจ้าพระเยซูคริสต์ ไม่มีวิธีอ่ืน การ 
กลับใจที่แท้จริงเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของใจ ไม่ใช่แค่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (ดู แอลมา 5:13)” 
(The Teachings of Ezra Taft Benson [1988], 71)
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บทที่ 7

เอ็ลเดอร์นีล เอ. แม็กซ์เวลล์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองสอนว่า “การกลับใจเรียกร้องทั้งการหันออกจาก
ความชั่วร้าย และการหันไปหาพระผู้เป็นเจ้า” (in Conference Report, Oct. 1991, 40; หรือ Ensign, 
พ.ย. 1991, 30)

• อ่าน คพ. 18:11–13 และ คพ. 19:16–19 กับสมาชิกชั้นเรียน ข้อความดังกล่าวสอนอะไรเกี่ยวกับความ 
รักที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงมีต่อเรา เหตุใดเราจึงต้องการการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดเพื่อจะได้รับการ
ให้อภัยบาป (ดู 2 นีไฟ 2:6–9 ด้วย) เหตุใดจึงเป็นสิ่งจำาเป็นที่เราต้องกลับใจเพื่อจะได้รับการให้อภัยบาป

อธิบายว่าเมื่อเราทำาบาป เรากลายเป็นคนไม่สะอาดและตกอยู่ภายใต้การกล่าวโทษตามกฎแห่งความ 
ยุติธรรม เนื่องจากเราไม่ดีพร้อมเราจึงไม่สามารถกลับมาสะอาดอีกครั้ง หรือไม่สามารถบรรลุข้อเรียก 
ร้องของความยุติธรรมด้วยตัวเราเองได้ เพ่ือชดใช้บาปให้เรา พระผู้ช่วยให้รอดทรงยอมองค์รับการลงโทษ 
ตามกฎแห่งความยุติธรรม และทรงสามารถมอบความเมตตาและการอภัยที่เราต้องการเพื่อเราจะกลับ 
สะอาดอีกครั้ง พรเหล่านี้ของการชดใช้มีให้กับเราโดยมีเงื่อนไขว่าเราต้องกลับใจ (แอลมา 7:14)

• เหตุใดศรัทธาในพระเยซูคริสต์จึงจำาเป็นต่อการกลับใจอย่างแท้จริงของเรา

• เขียนบนกระดานว่า ผลของการไม่กลับใจ อะไรคือผลของการไม่กลับใจจากบาปของเรา (ให้สมาชิกชั้น 
เรียนอ่านข้อพระคัมภีร์ต่อไปนี้ และระบุผลของการไม่กลับใจ: คพ. 1:33; 19:17–18 และ 29:17 เขียนผล 
เหล่านี้บนกระดาน ผลอื่นๆ อาจได้แก่ ความห่างเหินจากพระผู้เป็นเจ้าและผู้อื่น ความรู้สึกผิด ความรู้สึก
ว่าตนเองไร้ค่า การอำาพรางบาปอื่นๆ และไม่ได้รับการให้อภัย)

• เขียนบนกระดานว่า พรของการกลับใจอย่างแท้จริงพระเจ้าทรงสัญญาอะไรเมื่อเรากลับใจอย่างแท้จริง 
จากบาปของเรา (ให้สมาชิกชั้นเรียนอ่านข้อพระคัมภีร์ต่อไปนี้และบอกถึงสัญญาที่ให้ไว้: คพ. 1:32;  
58:42 และ คพ. 109:53 เขียนคำาสัญญาเหล่านี้ไว้บนกระดาน) เชิญสมาชิกชั้นเรียนเล่าว่าการกลับใจนำา
พรมาสู่ชีวิตของเขาอย่างไร (หมายเหตุ:ท่านอาจต้องเตือนสมาชิกชั้นเรียนว่าไม่ต้องเล่าถึงการสารภาพ
บาปในอดีตอย่างละเอียด)

• เหตุใดบางครั้งเราจึงพบว่าเป็นเรื่องยากที่จะให้อภัยตนเองหรือผู้อื่น ถึงแม้พระเจ้าทรงสัญญาไว้แล้วว่า
จะให้อภัยเราเมื่อเรากลับใจ

• เราจะกลับใจมากข้ึนได้อย่างไร ทำาไมบางคร้ังเราจึงผัดวันในการกลับใจของเรา เราจะเอาชนะความหย่ิง
จองหอง ความท้อแท้ ความลำาพองใจ หรือสิ่งใดก็ตามที่อาจทำาให้เราไม่อยากกลับใจได้อย่างไร

เอ็ลเดอร์นีล  เอ. แม็กซ์เวลล์สอนว่า “การกลับใจเป็นคำาสอนที่ช่วยชีวิต ไม่ใช่หลักคำาสอนที่เข้มงวด มีไว้
สำาหรับคนบาปทุกคนและคนที่ดีอยู่แล้วแต่กำาลังพยายามปรับปรุงให้ดีมากขึ้น” (in Conference Reprt, 
ต.ค. 1991, 40; หรือ Ensign, พ.ย. 1991, 30) เน้นว่า ถึงแม้การกลับใจจะเป็นขั้นตอนที่ยากแต่สามารถ
นำาความปีติยินดีอย่างใหญ่หลวงมาสู่เราได้เมื่อเราหันใจจากบาปไปหาพระผู้เป็นเจ้า

3.	บัพติศม�เป็นศ�สนพิธีที่จำ�เป็น

อธิบายว่าศรัทธาและการกลับใจนำาไปสู่บัพติศมา ซึ่งเป็นศาสนพิธีแรกของพระกิตติคุณ ในหลักคำาสอน 
และพันธสัญญา พระเจ้าทรงเปิดเผยถึงจุดประสงค์ คุณสมบัติ และคำาแนะนำาสำาหรับบัพติศมา ยอห์นผู้
ถวายบัพติศมาฟื้นฟูสิทธิอำานาจฐานะปุโรหิตที่จำาเป็นต่อการประกอบศาสนพิธีนี้ผ่านทางศาสดาพยากรณ์
โจเซฟ สมิธ (ดู บทที่ 8)

• จุดประสงค์ของบัพติศมาคืออะไร (ดู คพ. 18:22; 49:13–14 จุดประสงค์ได้แก่ การแสดงให้เห็นถึงการ
ผูกมัดตนต่อพระผู้ช่วยให้รอด การได้รับการปลดบาป การเป็นสมาชิกของศาสนจักร การเข้าสู่หนทาง
ที่นำาไปสู่ความสูงส่ง และการเตรียมรับของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ ดู 2  นีไฟ 9:23; 2  นีไฟ  



38

31:10–13, 17; โมไซยาห์ 18:17 ด้วย) ขอให้สมาชิกชั้นเรียนเล่าความรู้สึกเกี่ยวกับบัพติศมาของเขา

• อ่าน คพ. 20:37 กับสมาชิกชั้นเรียน คนเราต้องมีคุณสมบัติอะไรจึงจะรับบัพติศมาได้ เราทำาพันธสัญญา
อะไรกับพระผู้เป็นเจ้าเมื่อเรารับบัพติศมา (ดู โมไซยาห์ 18:8–10 ด้วย) เราจะปรับปรุงการผูกมัดตนใน
การรักษาสัญญาที่เราทำาไว้กับพระเจ้าเมื่อครั้งรับบัพติศมาได้อย่างไร

• บัพติศมาเป็นสัญลักษณ์ของอะไร (ดู คพ. 76:51; ยอห์น 3:3–5; โรม 6:3–4 บัพติศมาโดยการลงไปในน้ำา
ทั้งตัวเป็นสัญลักษณ์ของการสิ้นพระชนม์ การฝัง และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ ทั้งยังเป็น
สัญลักษณ์ของการฝังคนเดิมของเรา และการเกิดใหม่ของเราในพระคริสต์ นอกจากนี้ยังเป็นสัญลักษณ์
ถึงการได้รับการชำาระให้สะอาดจากบาปของเราด้วย

• เหตุใดจึงจำาเป็นต้องรับบัพติศมาโดยผู้ที่มีสิทธิอำานาจถูกต้อง (ดู คพ. 22) เหตุใดจึงจำาเป็นต้องประกอบ
บัพติศมาโดยการลงไปในน้ำาทั้งตัว (ดู คพ. 20:72–74) เหตุใดจึงไม่สมควรที่จะให้บัพติศมาผู้ที่อายุยัง 
ไม่ครบแปดขวบ (ดู คพ. 20:71; 29:46–47; 68:25; โมโรไน 8:9–12)

4.	โดยศ�สนพิธีแห่งก�รยืนยัน	เร�ได้รับของประท�นแห่งพระวิญญ�ณบริสุทธิ์

อธิบายว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นสมาชิกองค์หนึ่งในพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์ และ “เป็นรูป กาย ที ่เป็น  
วิญญาณ” (คพ. 130:22) หลังจากบัพติศมาด้วยน้ำา สมาชิกของศาสนจักรจะได้รับของประทานแห่งพระ 
วิญญาณบริสุทธิ์โดยผ่านศาสนพิธีของการยืนยัน (คพ. 33: 15; 35:5–6) ศาสนพิธีนี้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า  
“บัพติศมาด้วยไฟและพระวิญญาณบริสุทธิ์” (คพ. 20:41) ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ กล่าวว่า “บัพติศมา 
ด้วยน้ำาเป็นบัพติศมาเพียงคร่ึงเดียว และจะไม่มีประโยชน์แต่อย่างใดหากไม่ได้…บัพติศมาด้วยพระวิญญาณ 
บริสุทธิ์” (Teachings of the Prophet Joseph Smith Sel. Joseph Fielding Smith [1976], 314)

• อะไรคือความแตกต่างระหว่างการแสดงให้ประจักษ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ กับของประทานแห่งพระ
วิญญาณบริสุทธิ์

เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองสอนว่า “การแสดงให้ประจักษ์ของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ประทานมาเพื่อนำาทางผู้แสวงหาความจริงของพระกิตติคุณด้วยความจริงใจเพื่อชักชวนให้เขา 
กลับใจและรับบัพติศมา ของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นมีความหมายกว้างกว่ามาก…[สิ่งนี้]
รวมถึงสิทธิในการมีเพื่อนที่ยั่งยืน เพื่อเราจะ ‘มีพระวิญญาณของพระองค์อยู่ด้วยกับ’ [เรา] ตลอดเวลา 
(คพ. 20:77)” (เลียโฮนา มกราคม 1997 “มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์อยู่เสมอ ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ 
หน้า 68, 69)

เอ็ลเดอร์บรูซ อาร์. แมคคองกี แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองเปรียบการแสดงให้ประจักษ์ของพระวิญญาณ 
บริสุทธิ์ที่บุคคลได้รับก่อนบัพติศมา กับแสงแวบของฟ้าแลบที่ “[สว่างวาบ] ในคืนอันมืดมิดและมีพายุ 
แรงกล้า” ท่านเปรียบของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่บุคคลได้รับหลังจากบัพติศมา กับ “แสง 
อาทิตย์ที่ส่องสว่างอย่างต่อเนื่องในตอนกลางวัน โดยแผ่รังสีของมันออกมาบนเส้นทางชีวิตและบนทุก
สิ่งที่อยู่โดยรอบ” (ANewWitnesstheArticlesofFaith [1985], 262)

• การได้รับของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้รับรองโดยอัตโนมัติว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะอยู่
กับเราตลอดเวลา เราต้องทำาอะไรเพื่อจะมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเราตลอดเวลา

ประธานโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ กล่าวว่า “พระวิญญาณบริสุทธ์ิจะไม่อยู่กับบุคคลท่ีไม่เต็มใจเช่ือฟังและรักษา 
บัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า หรือผู้ที่ละเมิดพระบัญญัติอย่างจงใจ” (Church News, 4 พ.ย. 1961, 14)
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• พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำาหน้าที่อะไรบ้าง (เลือกข้อความพระคัมภีร์ต่อไปนี้บางข้อเพื่ออ่านกับสมาชิกชั้น 
เรียน สนทนาว่า แต่ละข้อความสอนอะไรเกี่ยวกับหน้าที่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ สรุปข้อมูลไว้บน
กระดาน)

ก. คพ. 18:18; 39:6; 42:14; 75:10; 79:2 (พระองค์ทรงเป็นครู ดู ยอห์น 14:26; 16:13; 1 นีไฟ 10:19; 
โมโรไน 10:5 ด้วย)

ข. คพ. 39:6 (พระองค์ทรงเป็นพระผู้ปลอบโยน ดู ยอห์น 14:16 ด้วย)

ค. คพ. 42:17; 100:8 (พระองค์ทรงเป็นพยาน ดู ยอห์น 15:26; แอลมา 5:46 ด้วย)

ง. คพ. 11:12 (พระองค์ทรงนำาให้ทำาดี ให้เดินอย่างถ่อมตน และพิพากษาอย่างชอบธรรม)

จ. คพ. 11:13; 76:10 (พระองค์ทรงให้ ความสว่าง แก่ ความคิดข องเรา  ทำาให ้จิต วิญญาณ เรา เปี่ยม ด้วย
ปีติ)

ฉ. คพ. 84:33 (โดยทางพระองค์ เราจะได้รับการชำาระให้บริสุทธิ์ ดู 3 นีไฟ 27:20 ด้วย)

ช. คพ. 31:11; 75:27; 84:85 (พระองค์ทรงดลใจเราว่าจะไปที่ไหน จะทำาอะไร และจะพูดสิ่งใด)

ขอให้สมาชิกชั้นเรียนเล่าว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพรแก่เขาในลักษณะนี้หรือในลักษณะอื่นอย่างไร  
สนทนาว่าเราจะได้รับพรเหล่าน้ีอย่างเต็มท่ีมากข้ึนในชีวิตของเราได้อย่างไร เน้นว่านับเป็นสิทธิพิเศษมาก 
เพียงใดที่เรามีสมาชิกองค์หนึ่งในพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์เป็นเพื่อน แสดงประจักษ์พยานของท่านถึง
ความสำาคัญของความเป็นเพื่อนของพระวิญญาณบริสุทธิ์

5.	เร�ต้องอดทนจนกว่�ชีวิตจะห�ไม่ในศรัทธ�	เพื่อจะได้รับชีวิตนิรันดร์

เมื่อเรารับบัพติศมา เราเข้าสู่ทางที่จะนำาเราไปสู่ความสูงส่ง อย่างไรก็ตาม ประสบการณ์แต่เพียงอย่างเดียว 
ไม่ได้รับรองว่าเราจะได้รับความสูงส่ง ดังที่พระเจ้าทรงเตือนอยู่บ่อยๆ ในหลักคำาสอนและพันธสัญญาว่า  
เราต้องรักษาพันธสัญญาที่ทำาไว้เมื่อครั้งบัพติศมาด้วยที่ว่าเราจะอดทนอย่างซ่ือสัตย์จนกว่าชีวิตของเราจะ
หาไม่

• อ่าน 2 นีไฟ 31:19–20 และ คพ. 14:7 กับสมาชิกชั้นเรียน อดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่หมายความว่าอะไร 
พรใดที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้กับเราหากเราอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่

• ประสบการณ์ใดสอนท่านถึงคุณค่าของการยึดมั่นอยู่ในความเชื่อและพันธสัญญาของท่าน

• อ่าน คพ. 24:8 กับสมาชิกชั้นเรียน อธิบายว่าการอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่รวมถึงการยังคงซื่อสัตย์ต่อ
ไปในระหว่างความยากลำาบากของชีวิต เราจะยังคงซื่อสัตย์ต่อไปได้อย่างไรในช่วงเวลาแห่งความยาก
ลำาบาก (เชิญสมาชิกชั้นเรียนเล่าถึงสิ่งที่ช่วยให้เขาอดทนในประสบการณ์แห่งความยากลำาบาก)

สรุป แสดงประจักษ์พยานถึงความสำาคัญของหลักธรรมและศาสนพิธีเบ้ืองต้นแห่งพระกิตติคุณ แสดงความขอบ 
พระทัยของท่านต่อพระเยซูคริสต์ การชดใช้ของพระองค์ และแบบอย่างของพระองค์ กระตุ้นให้สมาชิกชั้น 
เรียนเสริมสร้างศรัทธาของเขาทุกวัน กลับใจจากบาป รักษาพันธสัญญาบัพติศมาและดำาเนินชีวิตเมื่อพระ 
วิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นเพื่อนกับเขาตลอดไป เป็นพยานว่าหากเราอดทนอย่างซื่อสัตย์จนกว่าชีวิตจะหาไม่ 
เราจะได้รับความสูงส่ง

แนวคิดเพิ่มเติม
ประกอบก�รสอน	 1.	“โล่แห่งศรัทธ�”	(คพ.	27:17)

อ่าน คพ. 27:15, 17 กับสมาชิกชั้นเรียน ประธานบอยด์  เค. แพคเกอร์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองพูดถึง
พระคัมภีร์ข้อนี้ว่า:

บทที่ 7
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“โล่แห่งศรัทธาไม่ใช่สิ่งที่จะผลิตได้ในโรงงาน แต่ผลิตขึ้นที่บ้านในอุตสาหกรรมครัวเรือน

“จุดประสงค์สูงสุดของทุกสิ่งที่เราสอนคือ เพื่อทำาให้บิดามารดาและลูกๆ เป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวกันในศรัทธา
ในพระเจ้าพระเยซูคริสต์ เพื่อพวกเขาจะมีความสุขที่บ้าน ผนึกในการแต่งงานนิรันดร์เชื่อมต่อกับบรรพบุรุษ
และลูกหลานทุกรุ่นของเขา และได้รับความสูงส่งในที่ประทับของพระบิดาบนสวรรค์ของเรา …

“…  ด้วยเหตุน้ี ผู้นำาของเราจึงต้องย้ำาให้สมาชิกเข้าใจว่า ส่ิงล้ำาค่าท่ีต้องทำามีอยู่ท่ีบ้าน บางคนยังคงมองไม่ 
ออกว่า กิจกรรมนอกบ้านที่มากเกินไป แม้จะดีเพียงใดก็ตาม ทำาให้เหลือเวลาในการผลิตและเสริมสร้าง 
ความแข็งแกร่งให้แก่โล่แห่งศรัทธาท่ีบ้านน้อยเกินไป” (in Conference Report, เม.ย. 1999 8; หรือ Ensign, 
พ.ค. 1995, 8–9)

• บิดามารดาและลูกๆ จะทำางานร่วมกันได้อย่างไรเพื่อผลิตและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่โล่แห่ง
ศรัทธาในครอบครัว

2.	ขั้นตอนก�รกลับใจ

• เราต้องทำาอะไรเพื่อกลับใจ คพ. 58:43 และ คพ. 61:2 สอนอะไรเกี่ยวกับขั้นตอนการกลับใจ เหตุใดการ
สารภาพจึงเป็นส่วนสำาคัญของการกลับใจ เหตุใดจึงเป็นสิ่งสำาคัญที่เราจะละทิ้งบาป เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง
ของการกลับใจ

เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าวไว้พอสังเขปถึงองค์ประกอบที่จำาเป็นของการ 
กลับใจ ดังต่อไปนี้:

“การเสียใจต่อบาป [สิ่งนี้จะ] ทำาให้เกิดความปรารถนาอย่างแท้จริงที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองและทำาให้เกิด
ความเต็มใจที่จะยอมทำาทุกสิ่งที่ต้องทำาเพื่อให้ได้รับการให้อภัย …

“การละทิ้งบาป คือการตัดสินใจอย่างแน่วแน่ตลอดไปว่าจะไม่ทำาการล่วงละเมิดซ้ำาอีก …

“การสารภาพบาป  ท่านจำาเป็นต้องสารภาพบาปของท่านต่อพระเจ้าเสมอ หากเป็นบาปที่รุนแรงเช่น การ 
ผิดศีลธรรม ท่านต้องสารภาพกับอธิการหรือประธานสาขา …

“การชดใช้บาป ท่านต้องทำาเท่าที่ทำาได้เพื่อให้ทุกสิ่งที่ท่านขโมยมา ทำาให้เสียหาย หรือทำาให้เสื่อมเสีย กลับ 
คืนมาเหมือนเดิม …

“การเชื่อฟังบัญญัติทุกข้อ การเชื่อฟังอย่างครบถ้วนจะนำาอำานาจอันสมบูรณ์ของพระกิตติคุณมาสู่ชีวิตของ 
ท่าน…ซ่ึงรวมถึงส่ิงท่ีท่านอาจไม่เคยคิดมาก่อนว่าน่ันเป็นส่วนหน่ึงของการกลับใจเช่นการเข้าร่วมการประชุม 
การจ่ายส่วนสิบ การรับใช้ และการให้อภัยผู้อื่น …

“การเต็มใจยอมรับพระผู้ช่วยให้รอด ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงข้ันตอนท่ีจำาเป็นท้ังหมดของการกลับใจว่าส่ิงสำาคัญ 
ที่สุดสำาหรับท่านคือ ท่านต้องมีความเชื่อมั่นว่าการให้อภัยเกิดขึ้นได้เนื่องจากพระผู้ไถ่” (เลียโฮนา สิงหาคม 
1995 หน้า 70–71)

ถ้าท่านกำาลังสอนเยาวชน ท่านอาจให้เขาอ่านและสนทนาคำาแนะนำาเกี่ยวกับการกลับใจจาก เพื่อความเข้ม
แข็งของเยาวชน หน้า 29–30 (36550 425)

3.	ก�รนำ�เสนอเป็นกลุ่ม

นำาชุดภาพพระกิตติคุณ (34730) มาที่ชั้นเรียน แบ่งชั้นเรียนออกเป็นสองกลุ่ม และแจกภาพให้กลุ่มละเท่าๆ  
กัน จากนั้นขอให้เขาใช้เวลาสักครู่เพื่อเขียนข่าวสารโดยใช้ชุดภาพเพื่อสอนเกี่ยวกับหลักธรรมและศาสนพิธี 
เบื้องต้นแห่งพระกิตติคุณ บอกให้เขาใช้ภาพประมาณ 5 ถึง 10 ภาพให้เวลาแต่ละกลุ่มทำาการนำาเสนอ
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จุดประสงค์	 เพื่อช่วยให้สมาชิกชั้นเรียนมีความซาบซึ้งมากขึ้นต่อการฟื้นฟูฐานะปุโรหิต เพื่อส่งเสริมให้พี่น้องชายได้รับ
และขยายฐานะปุโรหิต และเพื่อช่วยให้สมาชิกทุกคนชื่นชมพรของฐานะปุโรหิตอย่างเต็มที่มากขึ้น

ก�รเตรียม	 1. ศึกษาข้อพระคัมภีร์และเนื้อหาอื่นๆ ต่อไปนี้ร่วมกับการสวดอ้อนวอน:

ก. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 13; 20:38–67; 27:12–13; 84:6–30; 107:1–20; 110:11–16; โจเซฟ 
สมิธ—ประวัติ 1:66–73

ข. เรื่องราวของออลิเวอร์ คาวเดอรี เกี่ยวกับการฟื้นฟูฐานะปุโรหิตเเห่งอาโรนในเชิงอรรถของโจเซฟ สมิธ
—ประวัติ 1:71

ค. มรดกของเรา หน้า 14–15

2. ทบทวนเนื้อหาของบทเรียนนี้ใน แนวทางศึกษาสำาหรับสมาชิกชั้นเรียน (35686 425) วางแผนในการพูด
ถึงเนื้อหาส่วนนี้ในระหว่างบทเรียน

3. ถ้ามีภาพการฟื้นฟูฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค (62371; ชุดภาพพระกิตติคุณ 408) ให้เตรียมใช้ระหว่าง
บทเรียน

4. ถ้าท่านใช้กิจกรรมกระตุ้นความสนใจ ให้นำาพวงกุญแจหลายๆ แบบมาที่ชั้นเรียน

ข้อเสนอแนะ
ในก�รดำ�เนินบทเรียน

กิจกรรมกระตุ้น
ความสนใจ ใช้กิจกรรมต่อไปนี้หรือกิจกรรมของท่านเองเพื่อเริ่มบทเรียนตามความเหมาะสม

ชูพวงกุญแจให้ดู

• ลูกกุญแจเหล่านี้มีไว้เพื่ออะไร

เขียนบนกระดานว่า ฐานะปุโรหิต อธิบายว่าในศาสนจักรเรามักจะเรียกว่า กุญแจฐานะปุโรหิต

• กุญแจฐานะปุโรหิตมีไว้เพื่ออะไร

อธิบายว่ากุญแจฐานะปุโรหิตให้สิทธิอำานาจแก่ผู้ดำารงฐานะปุโรหิตที่จะควบคุมและกำากับดูแลศาสนจักร 
ภายในขอบเขตของอำานาจ เช่น สเตค วอร์ด หรือโควรัม ผู้นำาฐานะปุโรหิตที่เป็นประธานได้กุญแจดังกล่าว 
เมื่อพวกท่านได้รับการวางมือมอบหน้าที่ ทุกตำาแหน่งในฐานะปุโรหิตและในองค์กรต่างๆ ของศาสนจักร 
จะทำาหน้าที่ภายใต้การกำากับดูแลของเจ้าหน้าที่ผู้เป็นประธานดังที่กล่าว บทเรียนนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการ
ฟื้นฟูฐานะปุโรหิตและกุญแจฐานะปุโรหิต

การสนทนาและ เลือกเน้ือหาบทเรียนร่วมกับการสวดอ้อนวอน เพ่ือจะสนองความต้องการของสมาชิกช้ันเรียนได้ดีท่ีสุด กระตุ้น
การประยุกต์ใช้  ให้สมาชิกชั้นเรียนเล่าประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมในพระคัมภีร์

บทที ่ 

8



42

1.	คำ�จำ�กัดคว�มและจุดประสงค์ของฐ�นะปุโรหิต

อธิบายว่า ฐานะปุโรหิตเป็นหัวข้อหลักข้อหน่ึงในหลักคำาสอนและพันธสัญญา การเปิดเผยมากมายท่ีพระเจ้า 
ประทานผ่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ ทำาให้เรามีความเข้าใจเพ่ิมข้ึนอย่างมากเก่ียวกับกุญแจ ตำาแหน่ง  
การจัดระเบียบ ศาสนพิธี หน้าที่ และพรของฐานะปุโรหิต การเปิดเผยเหล่านี้เป็นแนวทางในการใช้ฐานะ 
ปุโรหิตเพื่อทำาให้งานของพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดินโลกรุดไปข้างหน้า

• ฐานะปุโรหิตคืออะไร (ฐานะปุโรหิตคือ พลังอำานาจและสิทธิอำานาจนิรันดร์ของพระผู้เป็นเจ้า เป็นอำานาจ 
ที่พระองค์ทรงสร้างและปกครองฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก ทั้งยังเป็นอำานาจที่พระองค์ทรงไถ่และทำาให้ 
ลูกๆ ของพระองค์สูงส่งอีกด้วย พระองค์ประทานส่วนหนึ่งของพลังอำานาจและสิทธิอำานาจของฐานะ 
ปุโรหิตให้แก่สมาชิกชายท่ีมีค่าควรของศาสนจักร เพ่ือเขาจะสามารถส่ังสอนพระกิตติคุณปฏิบัติศาสนพิธี 
แห่งความรอด และปกครองอาณาจักรของพระองค์บนแผ่นดินโลกได้)

• เหตุใดจึงเป็นสิ่งสำาคัญที่ต้องมีฐานะปุโรหิตบนแผ่นดินโลก (คำาตอบได้แก่ ฐานะปุโรหิตทำาให้มนุษย์ม ี
สิทธิอำานาจที่จะกระทำาการแทนพระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นพรแก่ลูกๆ ของพระองค์ และช่วยพวกเขาเตรียม
พร้อมสำาหรับความสูงส่ง)

• ผู้ดำารงฐานะปุโรหิตกระทำาการแทนพระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นพรแก่ลูกๆ ของพระองค์ในทางใดบ้าง (ด ู
ข้อความที่เลือกมาจาก คพ. 20:38–55; 107:8–12, 23, 35) ท่านได้รับพรโดยผ่านการรับใช้ของผู้ดำารง
ฐานะปุโรหิตอย่างไร

• ฐานะปุโรหิตมีอิทธิพลอะไรต่อท่าน ท่านเคยเห็นการแสดงให้ประจักษ์ของอำานาจฐานะปุโรหิตในชีวิตของ 
ท่านอย่างไร

• ฐานะปุโรหิตเป็นพรและทำาให้ครอบครัวของท่านเข้มแข็งอย่างไร ท่านจะทำาให้อิทธิพลและอำานาจของ
ฐานะปุโรหิตมีประสิทธิภาพมากขึ้นในชีวิตของท่านและครอบครัวได้อย่างไร

2.	ก�รฟื้นฟูฐ�นะปุโรหิตแห่งอ�โรน

สอนและสนทนาโจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:68–72; คพ. 13; 84:26–27; 107:20 อธิบายว่า ฐานะปุโรหิตแห่ง
อาโรน “เป็นส่วนประกอบฐานะปุโรหิตที่สูงกว่าหรือเมลคีเซเดค” (คพ. 107:14)

• ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนได้รับการฟื้นฟูสู่แผ่นดินโลกอย่างไรในยุคสุดท้าย (ดู โจเซฟ สมิธ–ประวัติ 1:68–
72 และ มรดกของเราหน้า 14–15 ดู คพ. 13 ด้วย ชี้ให้เห็นว่าการฟื้นฟูฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนเป็นการ
มอบสิทธิอำานาจจากสวรรค์เป็นครั้งแรกในสมัยการประทานนี้)

• (สำาหรับผู้ดำารงฐานะปุโรหิต) ท่านรู้สึกอย่างไรเมื่อท่านได้รับฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน

ท่านอาจทบทวนความรู้สึกของออลิเวอร์ คาวเดอรี เก่ียวกับการได้รับฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน (ดู เชิงอรรถ 
ของโจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:71) ท่านอาจพูดถึงความคิดตอนไปนี้ของเอ็ลเดอร์เจมส์  อี. ทาลเมจ ผู้เคย 
รับใช้ในโควรัมอัครสาวกสิบสอง เก่ียวกับเร่ืองท่ีว่าการวางมือแต่งต้ังท่านสู่ตำาแหน่งมัคนายกมีผลต่อท่าน 
อย่างไร:

“ทันทีที่ข้าพเจ้าได้รับการแต่งตั้ง มีความรู้สึกหนึ่งเกิดขึ้นอย่างที่ข้าพเจ้าไม่สามารถบรรยายได้อย่างครบ 
ถ้วน ดูเหมือนว่า ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่ข้าพเจ้า ซึ่งเป็นเพียงเด็กตัวเล็กๆ จะได้รับเกียรติจากพระผู้เป็นเจ้า
มากจนถึงกับได้รับเรียกสู่ฐานะปุโรหิต…ข้าพเจ้ามีความรู้สึกอย่างแรงกล้าว่า ข้าพเจ้าเป็นของพระเจ้า 
และพระองค์จะทรงช่วยข้าพเจ้าไม่ว่าอะไรก็ตามที่ทรงเรียกร้องจากข้าพเจ้า

“ผลของการวางมือแต่งตั้ง…เข้าไปมีส่วนกับทุกเรื่องในชีวิตวัยเด็กของข้าพเจ้า…เมื่อเล่นอยู่ที่สนามของ
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โรงเรียนบางครั้งเมื่อถูกล่อลวงให้เอาเปรียบในการเล่น และเมื่อทะเลาะกับเพื่อน ข้าพเจ้าจะนึกขึ้นได้ 
และความคิดนั้นมีผลราวกับเสียงพูดที่เปล่งออกมาดังๆ ว่า—‘ฉันเป็นมัคนายกนะไม่สมควรที่มัคนายก
จะทำาอย่างน้ัน ในวันสอบ เม่ือดูท่าว่าข้าพเจ้าจะลอกคำาตอบของเด็กชายคนอ่ืนๆ ได้ง่ายๆ …  ข้าพเจ้าจะ 
พูดในใจว่า ‘ถ้าฉันทำาอย่างนั้น ฉันก็เลวกว่าพวกเขา เพราะฉันเป็นมัคนายก’” (lncidents from the Live 
of Our Church Leaders [deacons instruction manual, 1914], 135–136)

• เด็กชายและเยาวชนชายจะเตรียมรับฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนได้อย่างไร บิดามารดา ปู่ย่าตายายและ
คนอื่นๆ จะช่วยเด็กชายและเยาวชนชายเตรียมรับฐานะปุโรหิตได้อย่างไร คนอื่นๆ จะช่วยปลูกฝังความ
ปลื้มปีติอย่างสุดซึ้งสำาหรับฐานะปุโรหิตให้กับเด็กชายและเยาวชนชายได้อย่างไร

• สิทธิอำานาจและพรใดที่ได้รับการฟื้นฟูพร้อมกับฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน (ดู คพ. 13; 84:26–27; 107:20 
ใช้ข้อมูลต่อไปนี้เพื่อดำาเนินการสนทนาในเรื่องนี้ เขียนหัวข้อไว้บนกระดาน)

กุญแจของการปฏิบัติของเทพ (คพ. 13; 84:26; 107:20)

• การถือ “ กุญแจ ทั้งหลาย แห่ง การ ปฏิบัติ ของ เหล่าเทพ” หมายความว่าอะไร (คพ. 13)

ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์กล่าวว่า “เมื่อข้าพเจ้าอธิบายความหมาย สิ่งนี้หมายความว่าถ้าท่านดำาเนิน 
ชีวิตอย่างมีค่าควรต่อฐานะปุโรหิต ท่านจะมีสิทธิ์ได้รับและชื่นชมอำานาจสูงสุดของเหล่าเทพ เพื่อนำาทาง
ท่าน ปกป้องท่าน และเป็นพรแก่ท่าน” (in Conference Report, ต.ค. 1982, 64; หรือ Ensign, พ.ย. 
1982, 45)

อธิบายว่าการปฏิบัติของ เหล่าเทพเกิดขึ้นได้โดยการปรากฏส่วนตัว และ “อาจไม่ต้องมองเห็นก็ได้ ข่าว 
สารของเทพส่งมาโดยทางเสียง หรือเป็นเพียงความคิด ความรู้สึกที่สื่อสารทางจิตใจ…การสื่อสารของ
เทพส่วนใหญ่เป็นความรู้สึก และการได้ยิน มากกว่าการมองเห็น” (เลียโฮนา มกราคม 1999 “ฐานะ
ปุโรหิตแห่งอาโรนและศีลระลึกๆ ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ หน้า 44)

• โดยทางการฟื้นฟูฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน การปฏิบัติของ เหล่าเทพมีให้กับสมาชิกทุกคนของศาสนจักร 
ไม่เฉพาะผู้ดำารงฐานะปุโรหิตเท่านั้น เราจะได้รับการปฏิบัติของ เหล่าเทพได้อย่างไร (ดู โมโรไน 35–37 
และข้อความที่ยกมาต่อไปนี้)

เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างการรับส่วนศีลระลึก
กับการได้รับการปฏิบัติของ เหล่าเทพว่า:

“โดยผ่านศาสนพิธีของฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนของการบัพติศมาและศีลระลึก เราสะอาดจากบาปของ 
เรา และได้รับสัญญาว่าถ้าเรารักษาพันธสัญญาของเรา เราจะมีพระวิญญาณของพระองค์อยู่กับเรา 
ตลอดเวลา ข้าพเจ้าเชื่อว่าคำาสัญญาไม่ได้อ้างถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นแต่อ้างถึงการปฏิบัติของ 
เหล่าเทพด้วย เพราะ ‘เทพพูดโดยอำานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ดังนั้นเทพจึงพูดพระ วจนะของพระ
คริสต์ (2  นีไฟ 32:3) เมื่อเป็นเช่นนั้น ผู้ดำารงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนจะเปิดประตูให้สมาชิกทุกคนของ
ศาสนจักรผู้รับส่วนศีลระลึกอย่างมีค่าควรให้ได้ช่ืนชมการเป็นเพื่อนของพระวิญญาณของพระเจ้าและ
การปฏิบัติของ เหล่าเทพ” (เลียโฮนา มกราคม 1999 “ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนและศีลระลึก” ดัลลิน เอช. 
โอ๊คส์ หน้า 44)

ท่านอาจทบทวนข้อความพระคัมภีร์สองหรือสามข้อเกี่ยวกับการปฏิบัติของ เหล่าเทพ ข้อความเหล่านี้  
ได้แก่ 3 นีไฟ 7:18; 3 นีไฟ 17:23–24; โมโรไน 7:25, 29–31; และ คพ. 84:88

กุญแจของการกลับใจและบัพติศมา (คพ. 13; 84:26–27; 107:20)
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อธิบายว่าการกลับใจและบัพติศมาถูกเรียกว่า “พระกิตติคุณขั้นเตรียม” ด้วย (คพ. 84:26–27) ที่เป็นเช่นนี้ 
เพราะการกลับใจและบัพติศมาช่วยเราเตรียมรับพรข้ันสูงกว่าซ่ึงปฏิบัติโดยผ่านฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค 
เช่น ของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ และศาสนพิธีพระวิหาร

• ชี้ให้เห็นว่ายอห์นผู้ถวายบัพติศมาสั่งสอนการกลับใจและให้บัพติศมาผู้คนในการเตรียมทางสำาหรับพระ 
ผู้ช่วยให้รอด (มัทธิว 3:1–6, 11) ผู้ดำารงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนในสมัยของเราสั่งสอนการกลับใจได ้
อย่างไร (คำาตอบได้แก่ โดยผ่านการสอนประจำาบ้าน งานสอนศาสนา การแสดงประจักษ์พยาน และการ
ผูกมิตร) ผู้ดำารงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนจะมีส่วนร่วมในศาสนพิธีบัพติศมาได้อย่างไร (ภายใต้การกำากับ
ดูแลของอธิการ ปุโรหิตที่มีค่าควรจะประกอบบัพติศมาและทำาหน้าที่เป็นพยานในการบัพติศมาได้)

เชิญพี่น้องชายที่เคยให้บัพติศมาผู้อื่นเล่าความรู้สึกที่เขาสามารถประกอบศาสนพิธีนี้ได้

• นอกจากการบัพติศมา ผู้ดำารงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนจะประกอบศาสนพิธีของศีลระลึกได้ด้วย ศีลระลึก
เกี่ยวข้องกับการกลับใจและบัพติศมาอย่างไร

เชิญพี่น้องชายเล่าว่าเขารู้สึกอย่างไรเมื่อเขาเตรียม ให้พร หรือส่งผ่านศีลระลึกเป็นครั้งแรก หรือขอให้
บิดามารดาเล่าความรู้สึกเมื่อบุตรชายของเขาเป็นผู้เตรียม ให้พร หรือส่งผ่านศีลระลึก

เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าวว่า “เราขอให้ท่านท่ีเป็นเยาวชนชาย 
ของฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนเตรียม ให้พร และส่งผ่านเครื่องหมายแห่งการเสียสละของพระผู้ช่วยให้รอด  
ด้วยความมีค่าควรเเละด้วยความคารวะ นับเป็นเกียรติสูงสุดและเป็นความไว้วางใจอันศักดิ์สิทธิ์ที่มอบ 
ให้แก่เด็กหนุ่มที่ยอดเยี่ยมดังกล่าว ข้าพเจ้าคิดไม่ออกว่ามีการยกย่องใดสูงส่งกว่านี้ที่สวรรค์จะมอบให้
ท่านได้ เรารักท่าน จงดำาเนินชีวิตของท่านให้ดีที่สุดและทำาตัวให้ดูดีที่สุดเมื่อท่านมีส่วนร่วมในศีลระลึก
แห่งพระกระยาหารของพระเจ้า” (in Conference Report, ต.ค. 1995, 89; หรือ Ensign, พ.ย. 1995, 68)

แม่น้ำ�ซัสเควฮันน� ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนและเมลคีเซเดคได้รับการฟื้นฟู ณ ริมฝั่งแม่น้ำาสายนี้ในปี 1829  
(คพ. 13; 128:20)
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3.	ก�รฟื้นฟูฐ�นะปุโรหิตเมลคีเซเดค

สอนและสนทนา คพ. 27:12–13; 84:19–22; 107:1–12, 18–19 อธิบายว่า ฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค 
เป็นฐานะปุโรหิตขั้นสูงกว่า ฐานะปุโรหิตนี้เกี่ยวข้องกับสิทธิอำานาจ ความรู้ และพันธสัญญาทั้งสิ้นที่จำาเป็น
ต่อความสูงส่งของลูกๆ ของพระผู้เป็นเจ้า

• ฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคได้รับการฟื้นฟูสู่แผ่นดินโลกอย่างไรในยุคสุดท้าย (ให้ดูภาพการฟื้นฟูฐานะ 
ปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค อธิบายว่าไม่กี่สัปดาห์หลังจากยอห์นผู้ถวายบัพติศมาฟื้นฟูฐานะปุโรหิตแห่ง 
อาโรน เปโตร ยากอบ และยอห์น ก็มาปรากฏต่อโจเซฟ สมิธ และออลิเวอร์ คาวเดอรี และประสาทฐานะ 
ปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคแก่ท่าน เรื่องราวของประสบการณ์นี้ไม่มีอยู่ในหลักคำาสอนและพันธสัญญา แต่
หาข้ออ้างอิงได้จากหัวบทของ คพ. 13; 27:12–13; 128:20; และ มรดกของเราหน้า 15)

• สิทธิอำานาจและพรอะไรที่ได้รับการฟื้นฟูพร้อมกับฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค (ดู คพ. 84:19–22; 107: 
8–12, 18–19; 110:11–16 ใช้ข้อมูลต่อไปนี้เพื่อดำาเนินการสนทนาในเรื่องนี้ เขียนหัวข้อไว้บนกระดาน)

สิทธิอำานาจในการปฏิบัติพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ (คพ. 84:19)

• หมายความว่าอะไรที่ว่าฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคมีสิทธิอำานาจในการปฏิบัติพระกิตติคุณของพระ 
เยซูคริสต์ (ดู คพ. 84:19 คำาตอบได้แก่ ฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคครอบคลุมสิทธิอำานาจในการ
ปกครองศาสนจักร สั่งสอนพระกิตติคุณ และปฏิบัติศาสนพิธีแห่งความรอด) 

“กุญแจทั้งหลาย ของ พร ทาง วิญญาณ ทั้งปวงของศาสนจักร” (คพ. 107:18)

• มีพรทางวิญญาณใดบ้างที่มาสู่เราโดยผ่านฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค (ดู คพ. 84:19–22; 107:18–19  
คำาตอบรวมถึงรายการข้างล่างนี้ ให้สนทนาความหมายของพรแต่ละอย่าง และการประยุกต์ใช้พรเหล่า
นั้นชีวิตของสมาชิกชั้นเรียน)

ก. ความรู้ถึงความลี้ลับ ของ อาณาจักรและความรู้เรื่องพระผู้เป็นเจ้า (คพ. 84:19; 107:19; ความรู้นี้มา
ทางของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์)

ข. พลังอำานาจของความเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้าซึ่งแสดงให้ประจักษ์ผ่านทางศาสนพิธีของพระกิตติ- 
คุณ (คพ. 84:20–21) ศาสนพิธีฐานะปุโรหิตทำาให้ “พลังอำานาจของความเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้า”  
ประจักษ์ในชีวิตของเราอย่างไร เชิญสมาชิกชั้นเรียนเล่าประสบการณ์ที่ทำาให้เขารู้สึกถึงการแสดงให้ 
ประจักษ์ของ “พลังอำานาจของความเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้า” โดยผ่านศาสนพิธีของพระกิตติคุณ

ค. โอกาสที่จะเห็น ติดต่อ และปีติ ยินดีพระ สิริ แห่ง พระผู้เป็นเจ้า พระ บิดา และ พระบุตรของพระองค์ 
พระ เยซูคริสต์ (คพ. 84:22; 107:19)

• ผู้นำาฐานะปุโรหิตเเห่งเมลคีเซเดคควรเป็นผู้นำาทางวิญญาณในบ้านของเขาในทางใดบ้าง

สิทธิของฝ่ายประธาน (คพ. 107:8–9)

อธิบายว่าสิทธิของฝ่ายประธานคือ สิทธิที่จะควบคุมดูเเลศาสนจักร ประธานของศาสนจักรเป็นเพียงบุคคล 
เดียวบนแผ่นดินโลกที่สามารถใช้ (หรือมอบสิทธิอำานาจให้อีกคนหนึ่งใช้) กุญแจของฐานะปุโรหิตเพื่อปก 
ครองทั้งศาสนจักร ท่านมอบสิทธิอำานาจให้ผู้นำาฐานะปุโรหิตต่อไปนี้ถือกุญแจที่จำาเป็นต่อการเป็นประธาน
ในการเรียกของบุคคลเหล่านั้น ซึ่งได้แก่ ประธานพระวิหาร ประธานคณะเผยแผ่ ประธานสเตค อธิการ 
ประธานท้องถิ่น ประธานสาขา และประธานโควรัม

กุญแจของการรวมอิสราเอล พระกิตติคุณในสมัยการประทานของอับราฮัม และอำานาจการผนึก (คพ. 110: 

11–16)
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อธิบายว่ากุญแจดังกล่าวนี้ได้รับการฟื้นฟูโดยโมเสส เอลีอัส และเอลียาห์ในพระวิหารเคิร์ทแลนด์ ปี 1836 
ซึ่งจะอธิบายในบทที่ 18

4.	พรของฐ�นะปุโรหิตสำ�หรับทุกกน

อธิบายว่า ถึงแม้จะมีเพียงสมาชิกชายที่มีค่าควรของศาสนจักรเท่านั้นที่จะดำารงฐานะปุโรหิต แต่ทุกคนจะ
ได้รับส่วนพรของฐานะปุโรหิต

• สตรีได้รับพรอย่างไรจากฐานะปุโรหิต เด็กๆ ได้รับพรอย่างไรจากฐานะปุโรหิต (ทบทวนพรบางอย่างของ 
ฐานะปุโรหิตที่สตรีและเด็กจะได้รับในชีวิตของเขา เน้นว่า ถึงแม้สตรีและเด็กไม่ได้ดำารงฐานะปุโรหิต แต่ 
พวกเขาได้รับพรตลอดเวลาจากฐานะปุโรหิต สำาหรับความช่วยเหลือในการตอบคำาถามนี้ ท่านอาจอ้าง 
สตรีวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเล่มเอ บทที่ 12 และ 13 [31113 425] )

• คนท่ีไม่มีผู้ดำารงฐานะปุโรหิตท่ีซ่ือสัตย์อยู่ในบ้าน จะรับพรของฐานะปุโรหิตได้อย่างไร (คำาตอบได้แก่ โดย 
ผ่านผู้สอนประจำาบ้าน ผู้นำาฐานะปุโรหิต และสมาชิกในครอบครัวของเครือญาติ) เชิญสมาชิกชั้นเรียน
เล่าประสบการณ์เมื่อเขาได้รับพรของฐานะปุโรหิตจากผู้ดำารงฐานะปุโรหิตที่ไม่ใช่คนในบ้านของเขา

• เราจะแสดงความซาบซึ้งของเราสำาหรับพรของฐานะปุโรหิตได้อย่างไร

สรุป เป็นพยานว่าฐานะปุโรหิตและกุญแจของฐานะปุโรหิตได้รับการฟื้นฟูแล้ว ผู้ดำารงฐานะปุโรหิตมีสิทธิอำานาจ 
ท่ีจะกำากับดูแลงานของพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดินโลก และกระทำาแทนพระองค์ในการให้พรลูกๆ ของพระองค์ 
และช่วยคนเหล่านั้นเตรียมพร้อมสำาหรับความสูงส่ง เน้นว่าพรของฐานะปุโรหิตมีให้กับทุกคน กระตุ้นให้
สมาชิกชั้นเรียนแสวงหาพรเหล่านี้

แนวคิดเพิ่มเติม
ประกอบก�รสอน	 ท่านอาจใช้แนวคิดต่อไปนี้หนึ่งข้อหรือทั้งสองข้อเพื่อเสริมเค้าโครงบทเรียนที่แนะนำาไว้

1.	ตำ�แหน่ง	โควรัม	และหน้�ที่ของฐ�นะปุโรหิต

พระเจ้าทรงเปิดเผยคำาแนะนำาที่สำาคัญต่อโจเซฟ สมิธ เกี่ยวกับตำาแหน่งของฐานะปุโรหิต หน้าที่ของแต่ละ
ตำาแหน่ง และโควรัมที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นสำาหรับผู้ดำารงฐานะปุโรหิต ท่านอาจทบทวนคำาแนะนำาเหล่านี้บาง
อย่างตามที่สรุปไว้พอสังเขปในแผนภูมิดังต่อไปนี้:

ฐ�นะปุโรหิตแห่งอ�โรน

ตำ�แหน่ง	 หน้�ที่	 โควรัม

มัคนายก คพ. 20:57–59, 84:111  คพ. 107:85

ผู้สอน คพ. 20:53–59; 84:111  คพ. 107:86

ปุโรหิต คพ. 20:46–52 คพ. 107:87–88

อธิการ คพ. 107:13–17, 68, 71–72, 87–88

ฐ�นะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค

ตำ�แหน่ง	 หน้�ที่	 โควรัม

เอ็ลเดอร์ คพ. 20:38–45; 42:43–44; 43:15–16;  คพ. 107:89; 124:137
  107: 11–12 

มหาปุโรหิต คพ. 107:10, 12, 17 คพ. 124:133, 136
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บทที่ 8

ผู้ประสาทพร คพ. 124:91–93, 124 

สาวกเจ็ดสิบ คพ. 107:25, 34, 38, 97 คพ. 107:25–26; 107:93–96; 

   124:138–139

อัครสาวก  คพ. 27:12–13; 107:23, 33, 35, 39, 58;  คพ. 107: 23–24

  112:30–32; 124:128 

 ให้ดูภาพพระวิหารซอลท์เลค (62433; ชุดภาพพระกิตติคุณ 502) ช้ีให้เห็นว่ายอดแหลมด้านตะวันออกของ 
พระวิหารสูงกว่าด้านตะวันตก ให้สังเกตด้วยว่ามีหน้าต่างห้าชุดทางยอดแหลมด้านตะวันออก และมีหน้า
ต่างสี่ชุดทางยอดแหลมด้านตะวันตก อธิบายว่าสิ่งนี้ออกแบบไว้เพื่อแสดงถึงฐานะปุโรหิต โดยฐานะปุโรหิต
แห่งเมลคีเซเดคและทั้งห้าตำาแหน่งของฐานะปุโรหิตนี้แทนด้วยยอดแหลมด้านตะวันออก ส่วนฐานะปุโรหิต
แห่งอาโรนและทั้งสี่ตำาแหน่งของฐานะปุโรหิตนี้แทนด้วยยอดแหลมด้านตะวันตก

2.	ก�รนำ�เสนอด้วยวิดีโอเรื่อง	“ก�รฟื้นฟูฐ�นะปุโรหิต”

ถ้ามี Doctrine and Convenants and Church History Video Presentations (53912) ท่านอาจเปิดให้
ดูตอนที่ชื่อว่า “การฟื้นฟูฐานะปุโรหิต” ความยาวแปดนาที เพื่อทราบภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของส่วนที่
สองในบทเรียนนี้
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“ศ�สนจักรที่แท้จริงและ
ดำ�รงอยู่แห่งเดียว”

จุดประสงค์	 เพื่อสอนสมาชิกชั้นเรียนเกี่ยวกับการฟื้นฟูศาสนจักรของพระเยซูคริสต์โดยผ่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ 
สมิธเพื่อช่วยให้ซาบซึ้งถึงพรของการเป็นสมาชิกของศาสนจักร และเพื่อกระตุ้นให้แสดงความขอบพระทัย
ต่อพระเจ้าสำาหรับการเป็นสมาชิกในศาสนจักรของพระองค์

ก�รเตรียม	 1. ศึกษาข้อพระคัมภีร์และเนื้อหาอื่นๆ ต่อไปนี้ร่วมกับการสวดอ้อนวอน:

ก. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 20:1–36, 68–69, 75–79; 21; 27; 115; 1–4

ข. มรดกของเราหน้า 16–18

2. ทบทวนเนื้อหาของบทเรียนนี้ใน แนวทางศึกษาสำาหรับสมาชิกชั้นเรียน (35686 425) วางแผนในการพูด
ถึงเนื้อหาส่วนนี้ในระหว่างบทเรียน

3. ถ้าท่านใช้กิจกรรมกระตุ้นความสนใจข้อที่สอง ให้นำากระดาษ พร้อมดินสอหรือปากกามาให้กับสมาชิก
ทุกคนในชั้นเรียน

ข้อแนะนำ�
ในก�รดำ�เนินบทเรียน

กิจกรรมกระตุ้น
ความสนใจ ใช้กิจกรรมต่อไปนี้เพื่อเริ่มบทเรียนตามความเหมาะสม เลือกกิจกรรมที่เหมาะกับชั้นเรียนมากที่สุด

1. ถ้าช้ันเรียนของท่านเล็ก ขอให้สมาชิกแต่ละคนในช้ันเรียนบอกเหตุผลส้ันๆ ว่าเหตุใดเขาจึงรู้สึกช่ืนชมยินดี 
ที่ได้เป็นสมาชิกของศาสนจักร ถ้าชั้นเรียนใหญ่ ท่านอาจมอบหมายให้สมาชิกสองสามคนทำากิจกรรมนี้

2. เขียนคำาถามต่อไปน้ีบนกระดาน แจกกระดาษ ดินสอหรือปากกาแก่สมาชิกแต่ละคนในช้ันเรียน ขอให้ 
เขาเขียนคำาตอบสำาหรับคำาถามเหล่านี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำาได้:

อธิบายว่าบทเรียนนี้พูดถึงการจัดตั้งศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ในยุคสุดท้าย เชิญสมาชิกชั้นเรียนฟังคำา 
ตอบของคำาถามขณะที่บทเรียนดำาเนินไป พร้อมทั้งเขียนหรือเเก้ไขคำาตอบของเขาให้ถูกต้องตามที่ต้องการ

การสนทนาและ เลือกข้อความพระคัมภีร์ คำาถาม และเนื้อหาอื่นๆ ของบทเรียนร่วมกับการสวดอ้อนวอนเพื่อจะสนองความ
การประยุกต์ใช้  ต้องการของสมาชิกช้ันเรียนได้ดีท่ีสุด สนทนาว่าจะประยุกต์ใช้ข้อพระคัมภีร์ท่ีเลือกไว้ในชีวิตประจำาวันอย่างไร 

กระตุ้นสมาชิกชั้นเรียนให้เล่าประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมในพระคัมภีร์

บทที ่ 

9

ศาสนจักรได้รับการจัดตั้งในสมัยการประทานนี้เมื่อวันที่เท่าใด
โจเซฟ สมิธ ทราบได้อย่างไรว่าเมื่อใดควรจัดตั้งศาสนจักร
ศาสนจักรได้รับการจัดตั้งที่ไหน
ศาสนจักรมีสมาชิกกี่คนเมื่อจัดตั้งครั้งแรก
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บทที่ 9

1.	ศ�สนจักรได้รับก�รจัดตั้งในยุคสุดท้�ย

อธิบายว่า ปี 1830 เป็นเวลาที่สำาคัญในประวัติศาสตร์ของโลก เป็นเวลาที่ทำาให้คำาพยากรณ์ตั้งแต่สมัย 
โบราณเกิดสัมฤทธิผล (อิสยาห์ 11:11–12; 29:13–14; เยเรมีย์ 31:31–33; ดาเนียล 2:44–45) หลังจาก 
จัดพิมพ์พระคัมภีร์มอรมอน และฐานะปุโรหิตได้รับการฟื้นฟู ขั้นตอนที่สำาคัญอันดับต่อไปในการฟื้นฟ ู
พระกิตติคุณคือ การจัดตั้งศาสนจักรอย่างเป็นทางการ หลักคำาสอนและพันธสัญญา 20 ประกอบด้วยคำา
แนะนำาจากพระเจ้าที่ให้แก่โจเซฟ สมิธ เกี่ยวกับการจัดตั้งศาสนจักร

• ศาสนจักรได้รับการจัดตั้งในสมัยการประทานนี้เมื่อวันที่เท่าใด (ดู คพ. 20:1; 21:3) เหตุใดจึงเลือกวันนี้ 
(ดู หัวบทของ คพ. 20)

• ในช่วงสิบปีระหว่างนิมิตแรกกับการจัดตั้งศาสนจักร มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นที่เตรียมทางสำาหรับการจัดตั้ง
ศาสนจักรและเตรียมโจเซฟ สมิธเพื่อนำาศาสนจักร (ท่านอาจเขียนคำาตอบไว้บนกระดาน ถ้าจำาเป็น ให้ดู
ข้อความที่ยกมาต่อไปนี้ เพื่อช่วยตอบคำาถามดังกล่าว)

ขณะกำาลังรับใช้ในโควรัมอัครสาวกสิบสอง เอ็ลเดอร์กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ กล่าวว่า:

“โดยความเป็นจริงแล้ว วันนี้ของการจัดตั้งเป็นวันแห่งการเริ่มต้น เป็นวันที่โจเซฟ สมิธสำาเร็จการศึกษา 
จากการเรียนที่ยอดเยี่ยมนานนับสิบปี ซึ่งเริ่มด้วยนิมิตอันไม่อาจเทียบได้ในป่า ในฤดูใบไม้ผลิของปี  
1820 เมื่อพระบิดาและพระบุตรเสด็จมาปรากฏต่อเด็กหนุม่อายุสิบสี่ปี ตามด้วยการสอนจากโมโรไน 
ทั้งโดยการเตือนและโดยคำาเเนะนำาที่ประทานให้หลายครั้งหลายครา จากนั้นก็มีการแปลบันทึกโบราณ 
พร้อมทั้งการดลใจ ความรู้ และการเปิดเผยที่มาจากประสบการณ์นั้น มีการมอบสิทธิอำานาจจากสวรรค์ 
ฐานะปุโรหิตสมัยโบราณได้รับการประสาทแก่มนุษย์อีกครั้งโดยผู้ครอบครองที่ชอบธรรม—ยอห์นผู้
ถวายบัพติศมาในกรณีของฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน เปโตร ยากอบ และยอห์นในกรณีของฐานะปุโรหิต
แห่งเมลคีเซเดค มีการเปิดเผยมากมาย ซึ่งในการเปิดเผยจำานวนหนึ่ง ทำาให้ได้ยินสุรเสียงของพระผู้
เป็นเจ้าอีกครั้ง และช่องทางการติดต่อระหว่างมนุษย์และพระผู้สร้างเปิดออก ทั้งหมดนี้เป็นการเตรียม
สำาหรับประวัติศาสตร์ 6 เมษายน” (“150-Year Drama: A Personal View of Our History” Ensign, 
เม.ย. 1980, 11–12)

• การออกมาของพระคัมภีร์มอรมอนช่วยเตรียมทางสำาหรับการฟ้ืนฟูพระกิตติคุณอย่างไร (ดู คพ. 20:6–12) 
การฟื้นฟูฐานะปุโรหิตช่วยเตรียมทางอย่างไร (สิทธิอำานาจฐานะปุโรหิตจำาเป็นต่อการนำาศาสนจักรและ
การประกอบศาสนพิธีแห่งความรอด)

อธิบายว่า วันที่  6 เมษายน 1830 โจเซฟ สมิธ และผู้คนกว่า 50 คน มาประชุมกันที่บ้านไม้ซุงของปีเตอร์  
วิตเมอร์  ซีเนียร์ในเฟเยทท์ นิวยอร์ก เพื่อจัดตั้งศาสนจักร กฎหมายนิวยอร์กกำาหนดให้ศาสนจักรมีสมาชิก 
อย่างน้อยหกคนจึงจะจัดตั้งอย่างเป็นทางการได้ ดังนั้นชายหกคน ทุกคนได้รับบัพติศมาแล้วและเคยเห็น
แผ่นจารึกทองคำา จึงกลายเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการชุดแรกของศาสนจักร ชายเหล่านี้ได้แก่ โจเซฟ 
สมิธ ออลิเวอร์ คาวเดอรี ไฮรัม สมิธ ปีเตอร์ วิตเมอร์ จูเนียร์ ซามูเอล  เอช. สมิธ และเดวิด วิตเมอร์ (see 
History of the Church, 1:76; สำาหรับภูมิหลังเพิ่มเติมทางประวัติศาสตร์ ดู มรดกของเราหน้า 16–18)

• ศาสนจักรมีชื่อว่าอะไรเมื่อได้รับการจัดตั้ง (ดู คพ. 20:1) อธิบายว่าในช่วงแรกๆ ของการจัดตั้งศาสนจักร
มีชื่ออื่นด้วย แต่ในเดือนเมษายน 1838 พระเจ้าทรงเปิดเผยชื่อ ซึ่งโดยชื่อนั้นทำาให้ศาสนจักรเป็นที่รู้จัก 
พระเจ้าประทานชื่ออะไรแก่ศาสนจักรของพระองค์ (ดู คพ. 115:4) เหตุใดจึงเป็นสิ่งสำาคัญที่ศาสนจักร
ของพระเจ้าจะมีชื่อตามชื่อของพระองค์ (ดู 3 นีไฟ 27:8) 
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ท่านอาจอธิบายว่าชื่อ มอรมอน เป็นชื่อเล่นของศาสนจักรก็เนื่องจากพระคัมภีร์มอรมอน แต่เราน่าจะ
เรียกศาสนจักรด้วยชื่อเต็มเพื่อเน้นความเชื่อของเราในพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูคริสต์

ถ้าท่านใช้กิจกรรมกระตุ้นความสนใจข้อที่สอง ให้ทบทวนคำาตอบพอสังเขป (คำาตอบทั้งหมดมีอยู่ในการ
สนทนาที่ผ่านมา)

บ้�นไม้ซุงของปีเตอร์	วิตเมอร์ ซีเนียร์ แบบจำาลองนี้สร้างขึ้นตรงตำาแหน่งที่ศาสนจักรได้รับการจัดตั้งที่เฟเยทท์ 
นิวยอร์ก เมื่อวันที่ 6 เมษายน 1830

2.	พระเจ้�ทรงบัญช�ให้สม�ชิกของศ�สนจักรทำ�ต�มศ�สด�พย�กรณ์

ในระหว่างการประชุมเพื่อจัดตั้งศาสนจักร โจเซฟ สมิธ และออลิเวอร์ คาวเดอรีได้รับการสนับสนุนให้เป็น
เจ้าหน้าที่ควบคุมของศาสนจักร (History of the Church, 1:77) พระเจ้าประทานการเปิดเผยอย่างหนึ่ง
ด้วยซึ่งแนะนำาให้สมาชิกของศาสนจักรทำาตามโจเซฟ สมิธ ในฐานะศาสดาพยากรณ์การเปิดเผยนี้บันทึกไว้
ใน คพ. 21

• อ่าน คพ. 1:38 และ คพ. 21:4–5 กับสมาชิกชั้นเรียน ข้อนี้สอนอะไรเกี่ยวกับการที่เราควรเอาใจใส่คำาของ 
ศาสดาพยากรณ์ (ชี้ให้เห็นว่าถึงแม้ข้อความใน คพ. 21 จะพูดเกี่ยวกับโจเชฟ สมิธ แต่ประยุกต์ใช้กับ 
ศาสดาพยากรณ์ที่สืบทอดตำาแหน่งต่อจากท่านด้วย) เราจะพบคำาของศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตได้จากที่ 
ไหน (คำาตอบ ได้แก่ จดหมายอย่างเป็นทางการ การประชุมใหญ่สามัญ และนิตยสารศาสนจักร)  
คำาแนะนำาหรือคำาสอนใดของศาสดาพยากรณ์ในยุคสุดท้ายที่มีความหมายต่อท่านเป็นพิเศษ

• ใน คพ. 21:5 พระเจ้าตรัสว่าเราต้องเอาใจใส่คำาของศาสดาพยากรณ์ “ด้วย ความ อดทน อย่าง ที่สุดและ 
ศรัทธา” เหตุใดบางคร้ังจึงเรียกร้องความอดทนหรือศรัทธาในการทำาตามคำาแนะนำาของศาสดาพยากรณ์ 
ขอให้สมาชิกชั้นเรียนเล่าประสบการณ์เมื่อการทำาตามคำาแนะนำาของศาสดาพยากรณ์เรียกร้องความ 
อดทนหรือศรัทธา

• อ่าน คพ. 21:6 กับสมาชิกชั้นเรียน พรใดที่พระเจ้าทรงสัญญากับผู้ที่ทำาตามศาสดาพยากรณ์ (ท่านอาจ 
เขียนพรดังกล่าวไว้บนกระดาน) คำาสัญญาเหล่านี้สำาเร็จในชีวิตของสมาชิกของศาสนจักรในทุกวันนี ้
อย่างไร ท่านได้รับพรอย่างไรจากการทำาตามศาสดาพยากรณ์
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บทที่ 9

• ใน คพ. 21:9 พระเจ้าสัญญา “พรอันยิ่งใหญ่” ต่อคนที่ทำางานหนักในการรับใช้พระองค์ ท่านได้รับพร
อย่างไรขณะที่ท่านรับใช้พระเจ้า (ท่านอาจชี้ให้เห็นว่าพรประการหนึ่งของการรับใช้พระเจ้าคือ ประจักษ์
พยานของเราที่มีต่อคำาของศาสดาพยากรณ์จะเข้มแข็งขึ้น)

3.	พระเจ้�ทรงสนับสนุนให้สม�ชิกของศ�สนจักรม�ประชุมกันบ่อยๆ	เพื่อรับส่วนศีลระลึก

• อธิบายว่า ในการประชุมเพื่อจัดตั้งศาสนจักร สมาชิกได้รับส่วนศีลระลึก (History of the Church, 1:78) 
ท่านคิดว่าเหตุใดจึงเป็นสิ่งสำาคัญที่ต้องมีการประกอบศาสนพิธีศีลระลึกในการประชุมครั้งแรกของ
ศาสนจักรที่ได้รับการฟื้นฟู

• ใน คพ. 20 พระเจ้าทรงเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติศีลระลึก (ข้อ คพ. 20:75–79) อ่าน คพ. 20:75 
กับสมาชิกชั้นเรียน เหตุใดจึงเป็นสิ่งสำาคัญที่จะรับส่วนศีลระลึกบ่อยๆ

• ขอให้สมาชิกคนหนึ่งในชั้นเรียนอ่านคำาสวดศีลระลึก (คพ. 20:77, 79) เราทำาสัญญาอะไรเมื่อเรารับส่วน
ศีลระลึก (ดู ลูกา 22:19–20; 3 นีไฟ 18:7, 10–11 ด้วย) ท่านอาจชี้ให้เห็นว่าคำาสวดอ้อนวอนทั้งสองเน้น
ให้ระลึกถึงพระเยซู การระลึกถึงพระองค์ตลอดเวลาหมายความว่าอะไร ศีลระลึกช่วยให้เราระลึกถึง
พระองค์อย่างไร

• มีคำาสัญญาอะไรให้ไว้ในคำาสวดศีลระลึกสำาหรับผู้ที่รับส่วนอย่างมีค่าควร (ดู คพ. 20:77, 79) เมื่อเห็น
เหมาะสม ขอให้สมาชิกชั้นเรียนเล่าว่าการรับส่วนศีลระลึกเป็นพรต่อชีวิตของเขาอย่างไร

• ใน คพ. 27 พระเจ้าประทานคำาแนะนำาเพิ่มเติมแก่โจเซฟ สมิธ เกี่ยวกับศีลระลึก โจเซฟกำาลังทำาอะไรเมื่อ
ท่านได้รับการเปิดเผยนี้ (ดู หัวบทของ คพ. 27) โจเซฟเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับศีลระลึกในการเปิดเผยนี้ (ดู 
คพ. 27:2) เรารับส่วนศีลระลึก “ด้วยดวงตาที่เห็นแก่รัศมีภาพของ [พระคริสต์] อย่างเดียว” ได้อย่างไร

4.	พระเจ้�ทรงอธิบ�ยถึงหน้�ที่ของสม�ชิกในศ�สนจักร

• อ่าน คพ. 20:68–69 กับสมาชิกชั้นเรียน ในข้อนี้พระเจ้าทรงอธิบายถึง “หน้าที่ของสมาชิกหลังจาก รับ  
พวก เขา ไว้ โดย บัพ ติ ศ มา แล้ว” ข้อ 69 เปิดเผยอะไรเกี่ยวกับความคาดหวังของพระเจ้าที่มีต่อเราในฐานะ 
สมาชิกของศาสนจักร เราจะแสดงความขอบพระทัยต่อพระเจ้าสำาหรับการเป็นสมาชิกในศาสนจักรของ
พระองค์ได้อย่างไร

สรุป เน้นว่า การจัดตั้งศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ในปี 1830 เป็นหนึ่งในการอัศจรรย์ครั้งใหญ่ของยุคสุดท้าย 
แม้ว่าการประชุมเล็กๆ ในเฟเยทท์ นิวยอร์ก ดำาเนินไปโดยที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้สังเกตเห็น แต่เหตุการณ์
ต่างๆ ในวันนั้นได้เปลี่ยนโลก ขอให้สมาชิกชั้นเรียนคิดถึงการอัศจรรย์ของการเติบโตของศาสนจักรออกไป
ทั่วโลก จากการเริ่มต้นอันต่ำาต้อยดังกล่าว ท่านอาจเล่าประสบการณ์ต่อไปนี้:

ประธานวิลฟอร์ด วูดรัฟฟ์ เล่าถึงการประชุมเมื่อครั้งศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ พยากรณ์ถึงการเติบโต
ของศาสนจักร การประชุมจัดขึ้นใน “บ้านหลังเล็กๆ กว้างประมาณ 4.3 ตารางเมตร แต่ฐานะปุโรหิตทุกคน
ของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายมาเข้าร่วม ซึ่งในเวลานั้นพวกท่านอยู่ในเมืองเคิร์ท
แลนด์ และเคยมารวมกันก่อนหน้านี้เพื่อดำาเนินการในค่ายไซอัน” หลังจากชายหลายคนแสดงประจักษ์
พยานแล้ว ศาสดาพยากรณ์กล่าวว่า:

“พี่น้องชาย ข้าพเจ้าได้รับการสั่งสอนและการแนะนำาอย่างมากจากประจักษ์พยานของพวกท่านในค่ำาคืน
นี้ แต่ข้าพเจ้าต้องการกล่าวกับท่านต่อเบื้องพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้าว่า ท่านไม่ทราบจุดหมายปลายทาง
ของศาสนจักรและอาณาจักรนี้ มากไปกว่าเด็กทารกบนตักมารดา ท่านไม่เข้าใจ…ท่านเห็นผู้ดำารงฐานะ
ปุโรหิตเพียงเล็กน้อยอยู่ที่นี่ในคืนนี้ แต่ศาสนจักรนี้จะเต็มอเมริกาเหนือและใต้—มันจะเต็มแผ่นดินโลก” (in 
Conference Report, เม.ย. 1898, 57)
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เป็นพยานถึงความจริงที่สนทนาไปแล้วในระหว่างบทเรียนเมื่อพระวิญญาณกระตุ้นเตือน

แนวคิดเพิ่มเติม
ประกอบก�รสอน	 ท่านอาจใช้แนวคิดต่อไปนี้หนึ่งข้อหรือมากกว่านั้นเพื่อเสริมเค้าโครงบทเรียนที่แนะนำาไว้

1.	ก�รเติบโตของศ�สนจักร

ดึงความสนใจของสมาชิกชั้นเรียนไปที่ภาพบ้านไม้ซุงของปีเตอร์ วิตเมอร์ ซีเนียร์ หน้า 50 อธิบายว่าบ้านใน
ภาพเป็นแบบจำาลองของบ้านที่ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายได้รับการจัดตั้งอย่าง
เป็นทางการ ให้เปรียบเทียบการเริ่มต้นของศาสนจักรกับการเติบโตไปทั่วโลกของศาสนจักรในทุกวันนี้

2	คว�มสัมพันธ์ของเร�กับพระผู้เป็นเจ้�

ขอให้สมาชิกชั้นเรียนอ่าน คพ. 20:8–31 เพื่อบอกความจริงเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้า และความสัมพันธ์ของ
พระองค์กับบุตรและธิดาของพระองค์บนแผ่นดินโลก กระตุ้นให้สมาชิกชั้นเรียนพิจารณาดูว่าชีวิตของเขา
จะแตกต่างไปอย่างไรถ้าเขาไม่รู้จักความจริงเหล่านี้ ท่านอาจสนทนาถึงความจริงบางอย่างที่อยู่ข้างล่างนี้:

ก. คพ. 20:11 (พระผู้เป็นเจ้ายังคงดลใจผู้คนและเรียกเขาให้ทำางานของพระองค์)

ข. คพ. 20:12 (พระองค์ทรงเป็น องค์ เดียวกัน ทั้งวัน วาน วันนี้ และตลอดกาล)

ค. คพ. 20:17 (พระองค์ทรงเป็นอนันต์  เป็นนิรันดร์ และไม่เปลี่ยนแปลง)

ง. คพ. 20:17 (พระองค์ทรงรังสฤษฏ์ ฟ้าสวรรค์ และ แผ่นดินโลก และ สิ่ง ทั้งหลาย ทั้งปวง ที่อยู่ในนั้น)

จ. คพ. 20: 18 (พระองค์ทรงสร้างเราตามรูปลักษณ์ของพระองค์เอง)

ฉ. คพ. 20:21–25 (พระผู้เป็นเจ้าประทานพระบุตรองค์เดียวท่ีถือกำาเนิดของพระองค์มาเพ่ือชดใช้บาปของเรา)

ช. คพ. 20: 29–31 (ถ้าเราเชื่อ กลับใจ รักและรับใช้พระผู้เป็นเจ้า และอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่ เราจะได้
รับการรับรองความชอบธรรมและได้รับการชำาระให้บริสุทธิ์โดยทางพระคุณของพระเยซูคริสต์และรอด
ในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า)

3.	“เร�จะดื่มจ�ก	ผล	ของ	เถ�	องุ่นกับเจ้�”	(คพ.	27:5)

• อ่าน คพ. 27:5 ในข้อนี้ พระเจ้าทรงทำาสัญญาอะไรเกี่ยวกับศีลระลึก (ในโมงที่จะมาถึงพระองค์จะรับส่วน
ศีลระลึกกับผู้ที่ติดตามพระองค์บนแผ่นดินโลก) พระเจ้าตรัสว่าใครจะอยู่กับพระองค์ในเหตุการณ์นี้ (ดู 
คพ. 27:5–14 ชี้ให้เห็นว่าในข้อ 14 พระองค์ตรัสว่า “คนทั้งปวงเหล่านั้นด้วยผู้ที่พระบิดาของเราประทาน
จากโลกให้เรา” จะอยู่ร่วมในเหตุการณ์นั้น)

4.	ก�รนำ�เสนอด้วยวิดีโอเรื่อง	“ก�รจัดตั้งศ�สนจักร”

ถ้ามี Doctrine and Covenants and Church History Video Presentations (53912) ท่านอาจเปิดให้ดู
ตอนที่ชื่อว่า “การจัดตั้งศาสนจักร” ความยาวแปดนาที
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“นี่คือเสียงของเร�ถึงทุกคน” บทที ่ 

10

จุดประสงค์	 เพ่ือช่วยให้สมาชิกช้ันเรียนเรียนรู้ท่ีจะประยุกต์ใช้คำาแนะนำาท่ีพระเจ้าทรงเปิดเผยต่อบุคคลอ่ืนๆ ในพระคัมภีร์ 
กับชีวิตของเขา

ก�รเตรียม	 1. ศึกษาหลักคำาสอนและพันธสัญญา 25 และพระคัมภีร์ข้ออื่นๆ ในบทเรียนนี้ร่วมกับการสวดอ้อนวอน

2. ทบทวนเนื้อหาของบทเรียนนี้ใน แนวทางศึกษาสำาหรับสมาชิกชั้นเรียน (35686 425) วางแผนในการพูด
ถึงเนื้อหาส่วนนี้ในระหว่างบทเรียน

3. ถ้ามีภาพเอ็มมา สมิธ ให้เตรียมใช้ในระหว่างบทเรียน (62509; ชุดภาพพระกิตติคุณ 405)

ข้อเสนอแนะ
ในก�รดำ�เนินบทเรียน

กิจกรรมกระตุ้น
ความสนใจ เล่าประสบการณ์ต่อไปนี้ หรือใช้กิจกรรมของท่านเองเพื่อเริ่มบทเรียนตามความเหมาะสม:

เอ็ลเดอร์เจย์ อี. เจ็นเซ็น แห่งสาวกเจ็ดสิบบรรยายถึงครั้งที่ท่านรับใช้เป็นประธานคณะเผยแผ่และพบว่าตัว
ท่านเองรู้สึกไม่สบายใจและท้อแท้ในตอนท้ายการประชุมใหญ่ท้องถิ่น เนื่องจากปัญหามากมายที่วางอยู่
ตรงหน้า ขณะเดินทางกลับบ้าน ท่านเปิดพระคัมภีร์ มองหาการปลอบโยนและการนำาทาง เมื่อท่านหยุดอยู่
ตรงภาคที่สามของหลักคำาสอนและพันธสัญญา ท่านกล่าวว่า:

“เมื่อข้าพเจ้าอ่าน ข้าพเจ้ามักจะใส่ชื่อข้าพเจ้าเข้าไปในนั้น ข้าพเจ้าทำาเช่นนี้ด้วยกับข้อ 5 และพบความ 
ช่วยเหลือที่ข้าพเจ้าต้องการเพื่อขจัดความรู้สึกหม่นหมองออกไป: ‘ดูเถิด, เจ้า [เจย์ เจ็นเซ็น] ได้รับ การ ฝากฝัง 
สิ่งเหล่านี้, แต่คำา บัญชา ที่ เจ้า ได้ รับ เคร่งครัด อะไร เช่น นั้น; และจง นึกถึง สัญญา ซึ่ง ทำา ไว้ กับ เจ้า [เจย์ เจ็นเซ็น] 
ด้วย’ (คพ. 3 :5)

“คำาว่า ‘จงนึกถึง สัญญา’ กระทบจิตใจข้าพเจ้าด้วยอำานาจที่แปลกประหลาด…ในระหว่างสี่วันนั้นที่ข้าพเจ้า 
จดจ่ออยู่แต่ปัญหา ข้าพเจ้าไม่เคยหยุดคิดถึงสัญญาข้อนั้นเลย” (in Conference Report, Oct. 1992, 112; 
หรือ Ensign, Nov. 1992, 80)

ในขณะนั้นเอ็ลเดอร์เจ็นเซ็น ทบทวนสัญญาที่มอบให้ท่านในปิตุพร ในพรที่ท่านได้รับเมื่อครั้งรับการวางมือ
มอบหน้าที่เป็นประธานคณะเผยแผ่ และในพระคัมภีร์ โดยการทำาเช่นนี้ ทำาให้ท่านสามารถค้นพบพลังและ
การปลอบโยนที่ต้องการ

• แนวคิดของการใส่ชื่อของเราลงไปในพระคัมภีร์ช่วยเราขณะอ่านพระคัมภีร์ได้อย่างไร

• อ่าน 1  นีไฟ 19:23 กับสมาชิกชั้นเรียน นีไฟสอนอะไรเกี่ยวกับความสำาคัญของการประยุกต์พระคัมภีร์
เข้ากับชีวิตของเรา

อธิบายว่าบทเรียนนี้พูดถึงวิธีที่เราจะประยุกต์ใช้คำาแนะนำาที่พระเจ้าประทานแก่วิสุทธิชนแต่ละคนในหลัก 
คำาสอนและพันธสัญญา
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การสนทนาและ เลือกเน้ือหาบทเรียนร่วมกับการสวดอ้อนวอน เพ่ือจะสนองความต้องการของสมาชิกช้ันเรียนได้ดีท่ีสุด กระตุ้น
การประยุกต์ใช้  ให้สมาชิกชั้นเรียนเล่าประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมในพระคัมภีร์

ช้ีให้เห็นว่ามีการเปิดเผยมากมายในหลักคำาสอนและพันธสัญญาท่ีประทานให้เป็นรายบุคคล ถึงแม้คำาแนะนำา 
ในการเปิดเผยจะเจาะจงบุคคลเหล่านี้ และถึงเเม้สมาชิกเหล่านี้ของศาสนจักรจะมีชีวิตอยู่เมื่อนานมาแล้ว  
แต่คำาแนะนำาส่วนใหญ่ประยุกต์ใช้กับเราในทุกวันนี้ได้ ดังที่พระเจ้าตรัสซ้ำาแล้วซ้ำาอีกว่า “ สิ่ง ใด ที่ เรา กล่าว  
แก่ คน หนึ่ง  เรา ก็ กล่าว แก่ ทุก คน” (คพ. 61:36; ดู คพ. 25: 16; 82: 5; 93:49 ด้วย)

ในเดือนกรกฎาคม ค. ศ 1830 พระเจ้ามุ่งการเปิดเผยมาที่เอ็มมา สมิธ ภรรยาของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ 
สมิธ (คพ. 25) ให้ดูภาพเอ็มมา สมิธ อธิบายว่าบทเรียนนี้เน้นที่สาระสำาคัญสามประการจากการเปิดเผยที่
พระเจ้าประทานแก่เอ็มมา

1.	ส�มีและภรรย�ควรสนับสนุน	และปลอบโยนกัน

การเปิดเผยที่พระเจ้าประทานแก่เอ็มมา สมิธ รวมถึงคำาแนะนำาเกี่ยวกับความรับผิดชอบที่เธอมีต่อสามี ถ้า 
ท่านกำาลังสอนเยาวชน ให้ใช้เนื้อหาในภาคนี้เพื่อช่วยให้เขาเข้าใจความสำาคัญของการสนับสนุนคู่ครองใน
อนาคต

• อ่าน คพ. 25:5 กับสมาชิกชั้นเรียน พระเจ้าทรงให้คำาแนะนำาอะไรแก่เอ็มมา สมิธในข้อนี้ สามีและภรรยา
จะช่วยกันและกันในเวลาแห่งความยากลำาบากได้อย่างไรบ้าง (ขณะที่สมาชิกชั้นเรียนสนทนาคำาถามนี้ 
เชิญเขาเล่าประสบการณ์ส่วนตัวหรือสิ่งที่สังเกตเห็นในสามีภรรยาคู่อื่นที่ปลอบโยนและสนับสนุนกัน)

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ สอนผู้เป็นภรรยาว่า เธอควรปฏิบัติต่อสามี “ด้วยความสุภาพอ่อนโยนและ 
ความรัก เมื่อผู้ชายรู้สึกหนักอึ้งไปด้วยความกลัดกลุ้ม เมื่อเขาไม่รู้จะแก้ไขความกังวลและความยุ่งยาก 
อย่างไรดี หากเขาพบรอยยิ้มแทนที่จะพบการโต้เถียงหรือการพร่ำาบ่น—หากเขาพบความสุภาพอ่อนโยน 
น่ันจะทำาให้จิตวิญญาณของเขาสงบและทำาให้ความรู้สึกของเขาเยือกเย็นลง” (Teachings of the Prophet 
Joseph Smith, sel. Joseph Fielding Smith [1976], 228)

ศาสดาพยากรณ์สอนผู้เป็นสามีว่า “เป็นหน้าที่ของสามีที่จะรัก ทะนุถนอม และเลี้ยงดูภรรยา และแนบ
สนิทกับเธอและไม่มีใครอื่นอีก เขาควรให้เกียรติเธอเหมือนอย่างที่เขาให้เกียรติตนเอง และเขาควรคำานึง
ถึงความรู้สึกของเธอด้วยความอ่อนโยน” (Elders’ Journal, ส.ค. 1838, 61)

• อ่าน คพ. 25:14 กับสมาชิกชั้นเรียน พระเจ้าทรงให้คำาแนะนำาอะไรแก่เอ็มมา สมิธ ในข้อนี้ คู่สามีภรรยา
จะแสดงให้เห็นได้อย่างไรว่าเขาเบิกบานในกันและกัน

โจเซฟ และเอ็มมา สมิธ เป็นผู้สนับสนุนที่ยิ่งใหญ่ของกันและกันในช่วงเวลาแห่งความทุกข์ที่ทั้งสองต้อง
เผชิญด้วยกันหลายครั้ง ในปี 1842 เมื่อโจเซฟกำาลังหลบซ่อนตัวเนื่องจากชีวิตของท่านตกอยู่ในอันตราย 
เอ็มมาสามารถมาเยี่ยมท่านได้ โจเซฟกล่าวถึงการเยี่ยมครั้งนี้ในเวลาต่อมาว่า:

“ด้วยความเบิกบานอย่างที่ไม่สามารถบรรยายออกมาเป็นคำาพูดได้ และด้วยความรู้สึกปลื้มปีติอยู่เต็มอก  
เมื่อข้าพเจ้าจับมือเอ็มมาสุดที่รักของข้าพเจ้าในคืนนั้น—เธอผู้เป็นภรรยาของข้าพเจ้า แม้ภรรยาในวัยเยาว์ 
ของข้าพเจ้า และเป็นหน่ึงในดวงใจข้าพเจ้า มีหลายส่ิงดังก้องอยู่ในใจข้าพเจ้า ขณะครุ่นคิดถึงภาพเหตุการณ์ 
มากมายที่เราได้รับเรียกให้เผชิญ ความอ่อนล้า ความเหนื่อยยาก ความเศร้าโศกและความทุกข์ทรมาน  
ตลอดจนความปีติยินดีและความอบอุ่นใจครั้งแล้วครั้งเล่า ซึ่งมีอยู่ดาษดื่นในเส้นทางของเรา…โอ ขณะที่ 
ในใจข้าพเจ้าเต็มไปด้วยความคิดที่สับสนวุ่นวายไปหมดเธอก็อยู่ที่นี่อีกครั้ง…เอ็มมาผู้ไม่มีความหวาดกลัว 
หนักแน่น และไม่หวั่นไหว—ผู้ไม่แปรเปลี่ยน และเต็มไปด้วยความรัก” (History of the Church, 5:107) 

โจเซฟ และเอ็มมา สนับสนุนและปลอบโยนกันและกันขณะอดทนต่อการสูญเสียลูกๆ ในเวลาสี่ปีทั้งสอง 
สูญเสียลูกที่ยังแบเบาะไปสี่คน ในบรรดาลูกสิบเอ็ดคน (สองคนเป็นบุตรบุญธรรม) มีพียงลูกชายสามคน
และลูกสาวหนึ่งคนเท่านั้นที่มีชีวิตจนล่วงเข้าวัยผู้ใหญ่
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บทที่ 10

ในเวลาที่ศาสดาพยากรณ์กำาลังแบกรับภาระอันหนักหน่วงเกี่ยวเนื่องกับการเติบโตของศาสนจักรในเคิร์ท- 
แลนด์ โอไฮโอ เอ็มมาให้กำาเนิดลูกแฝดสองคน เป็นชายหนึ่งหญิงหนึ่ง เด็กทั้งสองเสียชีวิตหลังจากลืมตา 
ดูโลกได้ไม่กี่ชั่วโมง ในเวลาไล่เลี่ยกันนั้น ในเมืองออเรนจ์ โอไฮโอ ที่อยู่ใกล้กันนั้นมีลูกแฝดเกิดจากนาย 
จอห์นและนางจูเลีย เมอร์ดอค ทั้งสองเป็นผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่ของศาสนจักร หลังจากคลอดลูกแฝดได้
หกชั่วโมง ซิสเตอร์เมอร์คอคก็เสียชีวิต เมื่อเอ็มมาเเละโจเซฟทราบข่าว ทั้งสองถามบราเดอร์เมอร์ดอคว่า  
จะขอรับเด็กแฝดเป็นบุตรบุญธรรมได้ไหม ไม่นานครอบครัวสมิธก็รับเด็กแฝดทั้งสองคือ โจเซฟ และจูเลีย 
เมอร์ดอค เข้ามาอยู่ในบ้านสมิธ

ลูซี แมค สมิธ มารดาของโจเซฟ สมิธ บรรยายถึงบุคลิกลักษณะบางอย่างที่ทำาให้เอ็มมาสามารถสนับสนุน
โจเซฟตลอดเวลาแห่งความยากลำาบากได้:

“ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นผู้หญิงคนใดในชีวิตข้าพเจ้า ที่อดทนต่อความเหน็ดเหนื่อยและความยากลำาบากทุกรูป 
แบบ เดือนแล้วเดือนเล่า ปีแล้วปีเล่า ด้วยความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว ความกระตือรือร้นและความอดทน 
เช่นนั้นมาก่อน ซึ่งเธอทำาเรื่อยมา เพราะข้าพเจ้าทราบดีว่าเธอต้องอดทนต่ออะไรมาบ้าง…เธอฟันฝ่ามรสุม
ร้ายของการข่มเหง และต่อสู้กับความเดือดดาลของพวกผู้ชายและคนชั่ว ซึ่งผู้หญิงคนอื่นๆ ทนรับไม่ไหว” 
(History of Joseph Smith, ed. Preston Nibley [1958], 190–191)

• สามีและภรรยาเรียนรู้อะไรได้บ้างจากแบบอย่างของโจเซฟ และเอ็มมา ที่จะช่วยให้เขาแสดงความรัก
และสนับสนุนกันมากขึ้น

2.	เร�ควรอ่อนโยน	และหลีกเลี่ยงคว�มหยิ่งจองหอง

พระเจ้าทรงบัญชาเอ็มมา สมิธ ให้ “ดำาเนินต่อไปในวิญญาณแห่งความอ่อนโยน, และระวังความหย่ิงจอง- 
หอง” (คพ. 25:14) พระองค์ประทานคำาแนะนำาคล้ายกันนี้แก่สมาชิกคนอื่นๆ ของศาสนจักร อ่านข้อพระ
คัมภีร์ต่อไปนี้กับสมาชิกชั้นเรียน:

ก. คพ. 23:1 (ถึงออลิเวอร์ คาวเดอรี): “จงระวังความหยิ่งจองหอง, เกลือกเจ้าจะเข้า ไป สู่การล่อลวง”

ข. คพ. 38:39 (ถึงวิสุทธิชนในการประชุมใหญ่ของศาสนจักร): “ระวังความจองหอง, เกลือกเจ้าจะ กลาย 
เป็น ดัง ชาวนีไฟ ใน สมัย โบราณ”

ค. คพ. 90:17 (ถึงฝ่ายประธานสูงสุดของศาสนจักร): “จงรับการตักเตือนในความคิดท่ีผยอง และ ความลำาพอง 
ทั้งปวง ของ เจ้า, เพราะมันนำาบ่วงมาดักจิตวิญญาณเจ้า”

ง. คพ. 98:19–20 (ถึงวิสุทธิชนในเคิร์ทแลนด์): “เรา, พระเจ้า, ไม่สู้ จะพอใจหลายคน ที่ อยู่ ใน หน่วย ของ  
ศาสนจักร ที่เคิร์ทแลนด์; เพราะเขาไม่ละทิ้งบาปของตน, และ ทาง เดิน อัน ชั่ว ร้าย ของ ตน, ความ ถือดี ใน ใจ  
ตน, และ ความ โลภ ของ ตน”

• ความหยิ่งจองหองคืออะไร ท่านคิดว่าเหตุใดคำาเตือนของพระเจ้าเกี่ยวกับความหยิ่งจองหองจึงรุนแรง 
และเตือนอยู่บ่อยๆ

ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน สอนว่า:

“พวกเราส่วนใหญ่คิดว่าความหยิ่งจองหองคือ การเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง การอวดอ้าง ความโอหัง  
อวดดี ความยโส หรือความหยิ่งผยอง ทั้งหมดนี้เป็นองค์ประกอบของบาป แต่ยังไม่ใช่หัวใจหรือแก่นแท้
ของบาป

“จุดศูนย์กลางของความหยิ่งจองหองคือ การเป็นศัตรู—การเป็นศัตรูกับพระผู้เป็นเจ้า เเละการเป็นศัตรู 
กับเพื่อนมนุษย์ การเป็นศัตรู หมายถึง ความเกลียดชัง ความเป็นอริ หรือสภาพที่อยู่ในการต่อต้าน”  
(in Conference Report, เม.ย. 1989, 3; หรือ Ensign, พ.ค. 1989, 4)
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• ความหยิ่งจองหองมีผลต่อความสัมพันธ์ของเรากับพระผู้เป็นเจ้าอย่างไร

ประธานเบ็นสัน อธิบายว่า:

“โดยเน้ือแท้แล้ว ความหย่ิงจองหองคือการชิงดีชิงเด่น เราจงใจทำาให้ความประสงค์ของเราขัดกับพระประ- 
สงค์ของพระผู้เป็นเจ้า…โดยมีวิญญาณที่ว่า ให้เป็นไปตามความประสงค์ของฉันไม่ใช่ของพระองค์…

“ความประสงค์ของเราที่ขัดกับพระประสงค์ของพระเจ้า จะทำาให้เราหักห้ามความปรารถนา ความอยาก 
และความลุ่มหลงไม่ได้ (ดู แอลมา 38:12; 3 นีไฟ 12:30) …

“การเป็นศัตรูกับพระผู้เป็นเจ้ามีมากมายหลายรูปเเบบ เช่น การกบฏ ใจแข็งกระด้าง ความดื้อรั้น ไม่ 
กลับใจ ผยอง ขุ่นเคืองง่าย และผู้แสวงหาเครื่องหมาย คนจองหองต้องการให้พระผู้เป็นเจ้าเห็นด้วยกับ 
เขา พวกเขาไม่สนใจที่จะเปลี่ยนความคิดเห็นของตนเองให้เข้ากับความคิดเห็นของพระผู้เป็นเจ้า” (in  
Conference Report, เม.ย. 1989, 4; หรือ Ensign, พ.ค. 1989, 4)

• ความหยิ่งจองหองมีผลต่อความสัมพันธ์ของเรากับผู้อื่นอย่างไร

ประธานเบ็นสัน ตั้งข้อสังเกตว่า:

“ส่วนสำาคัญอีกประการหนึ่งของบาปที่แพร่หลายอย่างมากนี้ของความหยิ่งจองหองคือ การเป็นศัตรูกับ
เพื่อนมนุษย์ของเรา เราถูกล่อลวงทุกวันให้ยกตนข่มท่าน (ดู ฮีลามัน 6:17; คพ. 58:41) …

“ความหยิ่งจองหอง…แสดงออกได้หลายๆ ทาง เช่น การจับผิด การซุบซิบนินทา การลอบกัด การบ่น 
การดำาเนินชีวิตเกินรายได้ อิจฉา โลภ การไม่สำานึกคุณและยกย่องสรรเสริญเพื่อเป็นกำาลังใจให้ผู้อื่น การ
ไม่ให้อภัยและริษยา …

“ความเห็นแก่ตัวเป็นหนึ่งในรูปแบบที่พบเห็นได้ทั่วไปของความหยิ่งจองหอง ‘อะไรๆ ก็มีผลกระทบต่อ
ฉันไปเสียหมด’ เป็นศูนย์กลางของปัญหานั้นทั้งหมด อันได้แก่ —ความทะนงตัว การสงสารตัวเองการ
ทำาให้ตนเองบรรลุความสำาเร็จทางโลก การชื่นชมตัวเอง และการแสวงหาแต่ประโยชน์ส่วนตน …

“อีกรูปแบบหนึ่งของความหยิ่งจองหองคือ การขัดแย้ง การโต้เถียง การต่อสู้ การครอบครองที่ไม่ชอบ
ธรรม ช่องว่างระหว่างวัย การหย่าร้าง การทารุณกรรมคู่ครอง การจลาจล และการก่อความวุ่นวาย 
ทั้งหมดนี้จัดอยู่ในความหยิ่งจองหองประเภทนี้” (in Conference Report, เม.ย. 1989, 4–5; หรือ 
Ensign, พ.ค. 1989, 4–6)

• เราจะเอาชนะความหยิ่งจองหองและปลูกฝังวิญญาณแห่งความอ่อนโยนได้อย่างไร

ประธานเบ็นสัน แนะนำาว่า “ยาถอนพิษของความหยิ่งจองหองคือ ความอ่อนน้อมถ่อมตน—ความอ่อน
โยน ความว่าง่าย (ดู แอลมา 7:23) สิ่งนี้คือใจที่ชอกช้ำาและวิญญาณที่สำานึกผิด…เราเลือกที่จะถ่อม
ตนได้โดยการรักพระผู้เป็นเจ้า ยอมให้ความประสงค์ของเราขึ้นอยู่กับพระองค์ และให้พระองค์มาเป็น
อันดับแรกในชีวิตของเรา” (in Conference Report, เม.ย. 1989, 6; หรือ Ensign, พ.ค. 1989, 6–7)

• อ่านข้อพระคัมภีร์ต่อไปนี้กับสมาชิกชั้นเรียน: คพ. 1:28, 19:23, 112:10 และ คพ. 124:97 จากข้อ 
พระคัมภีร์ดังกล่าว พรใดจะมาสู่เราเมื่อเราเลือกที่จะอ่อนโยนและถ่อมตน

• พรใดเข้ามาในชีวิตของท่านเมื่อท่านเลือกที่จะถ่อมตน แทนความหยิ่งจองหอง

3.	เร�ควรชื่นชมยินดีและรื่นเริง

พระเจ้าทรงเตือนเอ็มมา สมิธ ว่า “จง รื่นเริง ใจ และ ชื่นชมยินดี” (คพ. 25:13) แม้ในขณะที่วิสุทธิชนยุคแรกใน
สมัยการประทานนี้ประสบความยากลำาบากใหญ่หลวง พระเจ้าก็ยังประทานคำาเตือนคล้ายกันนี้แก่พวกเขา
ซ้ำาแล้วซ้ำาอีก อ่านข้อพระคัมภีร์ต่อไปนี้กับสมาชิกชั้นเรียน:

ก. คพ. 29:5 (ถึงศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ และคนอื่นๆ): “จง รื่นเริง ใจ และ ยินดี เถิด, เพราะ เรา อยู่ท่าม 
กลาง เจ้า, และ เป็น ผู้วิงวอนพระ บิดา แทน เจ้า”
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บทที่ 10

ข. คพ. 61:36 (ถึงศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ และคนอื่นๆ): “จง รื่นเริง เถิด, เด็กน้อย เอ๋ย; เพราะ เรา อยู่
ท่ามกลางเจ้า, และ เรา มิได้ทอดทิ้งเจ้า”

ค. คพ. 68:6 (ถึง ออ ร์สัน ไฮด์, ลูค  เอส. จอห์นสัน, ไลมัน อี. จอห์นสัน และวิลเลียม อี. แม็คเลลลิน): “จง 
รื่นเริง เถิด, และ อย่ากลัว เลย, เพราะ เรา พระเจ้า อยู่ กับ เจ้า, และ จะ ยืน เคียง ข้าง เจ้า”

ง. คพ. 78:18 (ถึงศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ และคนอื่นๆ): “ เจ้า ไม่ อาจทน ทุก สิ่ง ได้ ขณะ นี้; กระนั้น ก็ตาม, 
จง รื่นเริง เถิด, เพราะ เรา จะนำาทาง เจ้า ไป”

จ. คพ. 136:29 (ถึงค่ายอิสราเอล ที่วินเทอร์ควอเตอร์ส): “หากเจ้าโศก เศร้าเสียใจ, จงเรียกหาพระเจ้าพระผู้
เป็นเจ้าของเจ้าด้วยการวิงวอน, เพื่อจิตวิญญาณของเจ้าจะ เกิดปีติ”

• ในข้อพระคัมภีร์ดังกล่าว พระเจ้าทรงให้เหตุผลใดสำาหรับความร่ืนเริง เราทำาอะไรได้บ้างเพ่ือปรับปรุงและ 
ทำาให้ตัวเรารื่นเริงอยู่เสมอ เราช่วยผู้อื่นให้รื่นเริงได้อย่างไร

• อะไรคือผลบางประการของการติดอยู่กับด้านที่เป็นลบของชีวิต แม้ว่ามันอาจจะร้ายแรงและมีอยู่ทั่วไป
ก็ตาม

เอ็ลเดอร์มาร์วิน เจ. แอชตัน แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองแนะนำาว่า:

“ไม่มีใครสักคนในพวกเราหนีพ้นความโศกสลดและความทุกข์ไปได้ เราแต่ละคนอาจจะตอบสนองแตกต่าง 
กันออกไป อย่างไรก็ดี หากเราระลึกถึงคำาสัญญาของพระเจ้าที่ว่า ‘เราพระเจ้าอยู่กับเจ้า’ เราจะสามารถ
เผชิญปัญหาด้วยความองอาจกล้าหาญ เราจะพบว่ามีพลังที่จะรื่นเริงแทนที่จะเคืองแค้น วิพากษ์วิจารณ์ 
หรือ พ่ายแพ้ เราจะสามารถตอบสนองสิ่งอันไม่พึงใจที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้ด้วยมุมมองที่ถูกต้อง ด้วย
พลัง และอำานาจ …

“ช่างเป็นความสุขเสียเหลือเกินที่ได้เห็นคนรื่นเริง คนที่เผชิญสถานการณ์ต่างๆ ด้วยความอดทนเต็มไปด้วย
ความรื่นเริง และด้วยวิญญาณที่ดี ทั้งที่คนอื่นๆ มีชีวิตอยู่ด้วยความขุ่นข้องหมองใจ หรือกล่าวคำาผรุสวาท
ออกมาเนื่องจากสิ่งอันไม่พึงใจที่เกิดขึ้น” (in Conference Report, เม.ย. 1986, 84–85; หรือ Ensign, พ.ค. 
1986, 66)

เน้นว่า พระดำารัสเตือนมากมายของพระผู้ช่วยให้รอดที่บอกให้รื่นเริง เตือนเราว่าจะพบสันติสุขและความ
ปีติยินดีได้ ไม่ว่าสภาพการณ์ของเราจะเป็นอย่างไรก็ตาม

สรุป ยืนยันอีกครั้งว่า คำาแนะนำาที่พระเจ้าประทานแก่วิสุทธิชนแต่ละคนเมื่อหลายปีก่อน จะเป็นพรใหญ่หลวงต่อ
ชีวิตของเราในปัจจุบันได้ กระตุ้นให้สมาชิกชั้นเรียนอ่านพระคัมภีร์โดยมุ่งหมายจะนำาข่าวสารต่างๆ ไปใช้
ในสภาพการณ์ของเขาแต่ละคน

แนวคิดเพิ่มเติม
ประกอบก�รสอน	 ก�รประยุกต์ใช้พระคัมภีร์ในชีวิตของเร�

ขอภาพถ่ายของสมาชิกบางคนในชั้นเรียนมาล่วงหน้า เตรียมแสดงภาพเอ็มมา สมิธ ด้วย (62509; ชุดภาพ
พระกิตติคุณ 405)

ให้ดูภาพเอ็มมา สมิธ และอธิบายว่า คพ. 25 ประกอบด้วยคำาแนะนำาที่พระเจ้าประทานแก่เธอวางภาพถ่าย
ของสมาชิกชั้นเรียนต่อจากภาพของเอ็มมา ให้สมาชิกชั้นเรียนอ่าน คพ. 25:16 อธิบายว่าคำาแนะนำาในการ
เปิดเผยนี้ประยุกต์ใช้กับเราได้ด้วย ให้สมาชิกชั้นเรียนอ่าน คพ. 61:36, 82:5 และ คพ. 93:49 ช่วยให้เขาเห็น
ว่าเราสามารถ “เปรียบพระคัมภีร์ทั้งหมดกับเรา” ได้ (1 นีไฟ 19:23)

• คำาแนะนำาที่ให้แก่บุคคลในพระคัมภีร์เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของท่านอย่างไร ท่านประยุกต์ใช้คำาแนะนำา
ดังกล่าวกับสภาวการณ์ของตัวท่านเองอย่างไร
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“ทุ่งข�วพร้อมที่จะเก็บเกี่ยว”บทที ่ 

11

จุดประสงค์	 เพื่อช่วยให้สมาชิกชั้นรียนตั้งใจเสริมสร้างอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าโดยทางการรับใช้อย่างพากเพียร  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแบ่งปันพระกิตติคุณผ่านงานสอนศาสนา

ก�รเตรียม	 1. ศึกษาข้อพระคัมภีร์และเนื้อหาอื่นๆ ต่อไปนี้ร่วมกับการสวดอ้อนวอน:

ก. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 4, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 31, 33, 75 และ พระคัมภีร์ข้ออื่นๆ ในบท
เรียนนี้

ข. มรดกของเราหน้า 12

2. ทบทวนเนื้อหาของบทเรียนนี้ใน แนวทางศึกษาสำาหรับสมาชิกชั้นเรียน (35686 425) วางแผนในการพูด
ถึงเนื้อหาส่วนนี้ในระหว่างบทเรียน

ข้อเสนอแนะ
ในก�รดำ�เนินบทเรียน

กิจกรรมกระตุ้น
ความสนใจ ใช้กิจกรรมต่อไปนี้หรือกิจกรรมของท่านเองเพื่อเริ่มบทเรียนตามความเหมาะสม

เขียนชื่อต่อไปนี้บนกระดาน ซามูเอลสมิธ→ฟีเนหัสยังก์และจอห์น พี.กรีน→ . อธิบายว่าทันทีที่
พระกิตติคุณได้รับการฟื้นฟู ศาสนจักรก็เริ่มทำางานสอนศาสนาอย่างเเข็งขัน เพื่อเผยแผ่ข่าวประเสริฐนี้ไป
ทั่วโลก ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่จำานวนมากตอบรับการเรียกเป็นผู้สอนศาสนาด้วยความกระตือรือร้น หนึ่ง
ในบรรดาผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสดังกล่าวคือซามูเอลน้องชายของโจเซฟ สมิธ

ในเดือนเมษายน ค.ศ. 1830 ซามูเอล สมิธ เริ่มเดินทางไปตามเมืองใกล้เคียงในนิวยอร์ก เพื่อสั่งสอนพระ 
กิตติคุณ และแนะนำาผู้อื่นให้รู้จักพระคัมภีร์มอรมอน เขาประสบความสำาเร็จเพียงเล็กน้อย แต่เขาขายพระ 
คัมภีร์เล่มหนึ่งให้ผู้ชายที่ชื่อฟีเนหัส ยังก์ ในเดือนมิถุนายน 1830 ซามูเอลได้รับการวางมือมอบหน้าที่จาก
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟให้เดินทางไปสอนศาสนาในภาคตะวันออกในวันแรกเขาต้องเดินเท้า 25 ไมล์ และ
หยุดที่บ้านหลายหลัง แต่ผู้คนปฏิบัติต่อเขาอย่างไร้ความปราณีและไม่ยอมฟัง วันต่อมา เขาให้พระคัมภีร์
มอรมอนเล่มหนึ่งไว้กับจอห์น พี. กรีน บาทหลวงนิกายเมโธดิสต์ โรดา ภรรยาของจอห์น กรีน เป็นน้องสาว
ของ ฟีเนหัส ยังก์

โดยที่ไม่ได้รับการยอมรับจากแทบทุกคนที่เขาติดต่อด้วย ซามูเอลจึงรู้สึกว่างานเผยแผ่ของเขาไม่ประสบ
ความสำาเร็จ อย่างไรก็ดี หนังสือที่เขาทิ้งไว้กับฟีเนหัส ยังก์ และจอห์น พี. กรีน นำาไปสู่การเปลี่ยนใจเลื่อมใส
ของคนทั้งสอง และการเปลี่ยนใจเลื่อมใสของคนอื่นๆ อีกเป็นจำานวนมาก ตัวอย่างเช่น ฟีเนหัส ยังก์ และ 
โรดา กรีน มีน้องชายชื่อ บริคัม ผู้ซึ่งเปลี่ยนใจเลื่อมใส และกลายเป็นประธานคนที่สองของศาสนจักรใน 
เวลาต่อมา ฮีเบอร์  ซี. คิมบัลล์ เพื่อนของบริคัม ยังก์ เข้าร่วมกับศาสนจักรด้วย ต่อมาเขาได้รับใช้ในฝ่าย 
ประธานสูงสุด ทั้งบริคัม ยังก์ และฮีเบอร์ ซี. คิมบัลล์ เป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนใจเลื่อมใสของคนหลายพัน 
คนในสหรัฐและประเทศอังกฤษ
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บทที่ 11

ชี้ให้เห็นว่าถ้าท่านต้องเติมชื่อของทุกคนที่ได้รับอิทธิพลจากงานสอนศาสนาของซามูเอล สมิธ บนกระดาน  
ท่านจะต้องเขียนชื่อของคนนับล้านๆ คนที่ได้รับอิทธิพลโดยตรงรวมถึงผู้นำาที่ยิ่งใหญ่บางคนของศาสนจักร
ด้วย หลายคนที่ท่านสอนแม้จะไม่ใช่ทุกคน ต่างก็ได้รับผลจากการรับใช้นี้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ท่านอาจ
เขียนชื่อของท่าน และชื่อของสมาชิกบางคนในชั้นเรียนไว้บนกระดาน 

บทเรียนนี้พูดถึงการเปิดเผยสำาคัญบางอย่างที่พระเจ้าประทานให้ เกี่ยวกับการรับใช้ในอาณาจักรของพระ 
องค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแบ่งปันพระกิตติคุณ ชี้ให้เห็นว่า ความพยายามในการสอนศาสนาของ 
ซามูเอล สมิธ เป็นพรต่อสมาชิกหลายชั่วอายุคนของศาสนจักรฉันใด การที่เราแบ่งปันพระกิตติคุณก็มีแนว
โน้มที่จะเป็นพรแก่คนจำานวนมากในเวลานี้ และอีกหลายร้อย หรือแม้หลายพันคนในอนาคตด้วยฉันนั้น

การสนทนาและ บทเรียนนี้ประกอบด้วยเนื้อหาที่มากเกินกว่าจะสอนได้หมดในหนึ่งคาบ เลือกเนื้อหาร่วมกับการสวดอ้อน
การประยุกต์ใช้  วอน เพื่อจะสนองความต้องการของสมาชิกชั้นเรียนได้ดีที่สุด

ในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1829 บิดามารดาของโจเซฟ สมิธ มาเยี่ยมโจเซฟ และเอ็มมา ในฮาร์โมนีย์ เพนน์- 
ซิลเวเนีย ระหว่างนี้ ศาสดาพยากรณ์ทูลถามพระเจ้าและได้รับการเปิดเผยสำาหรับบิดาของท่าน โจเซฟ  
สมิธ ซีเนียร์ ตามที่บันทึกไว้ใน คพ. 4

นอกจากจะได้รับการเปิดเผยสำาหรับบิดาของท่านแล้ว ศาสดาพยากรณ์ยังได้รับการเปิดเผยสำาหรับคนอื่นๆ  
ที่ขอให้ท่านทูลถามพระเจ้า เพื่อให้ทราบถึงพระประสงค์ของพระองค์ที่มีต่อพวกเขา การเปิดเผยบางอย่าง 
นี้บันทึกไว้ใน คพ. 11, 12, 14, 15 และ 16 ถึงเเม้การเปิดเผยนี้จะประทานให้เป็นรายบุคคล แต่หลักธรรม
ต่างๆ ก็เกี่ยวข้องกับทุกคนที่รับใช้ในอาณาจักรของพระเจ้า (คพ. 11:27)

1.	“รับใช้พระองค์ด้วยสุดใจ	พลัง	คว�ม	นึกคิด	และ	พละ	กำ�ลัง	ของ	เจ้�”

• อ่าน คพ. 4:1–2 กับสมาชิกชั้นเรียน ตามข้อ 2 พระเจ้าทรงขออะไรจากคนที่รับใช้ในอาณาจักรของ
พระองค์ การรับใช้ด้วยสุดใจ พลัง ความ นึกคิด และ พละ กำาลัง หมายความว่าอะไร (ข้อความนี้บอกถึง
การอุทิศทุกสิ่งเพื่อการรับใช้พระเจ้า)

• เหตุใดจึงเป็นสิ่งสำาคัญที่เราจะอุทิศทั้งจิตวิญญาณของเราเพื่อการรับใช้พระเจ้า เหตุใดบางครั้งเราจึงไม่
ค่อยตั้งใจรับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่ เราจะปรับปรุงความตั้งใจที่จะรับใช้พระเจ้าด้วยการอุทิศตนจนเต็ม
สติกำาลังได้อย่างไร

อธิบายว่า บิดาของโจเซฟ สมิธ อุทิศชีวิตของท่านเพื่อรับใช้พระเจ้า ตามที่ท่านได้รับคำาแนะนำาใน คพ. 4  
เล่าเรื่องต่อไปนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของท่านในการเเบ่งปันพระกิตติคุณ:

“โจเซฟ สมิธ ซีเนียร์ เปี่ยมไปด้วยประจักษ์พยานถึงความจริง และปรารถนาที่จะแบ่งปันให้ผู้อื่นเสมอ ท่าน 
อายุเกือบหกสิบปีเมื่อครั้งที่ท่านออกเดินทางไปเรื่อยๆ…เพื่อนำาพระกิตติคุณไปให้บิดา มารดา และพี่ชาย 
น้องสาวของท่าน หลังจากกลับ [บ้าน] ได้ไม่นาน ท่านยอมถูกจับขังคุกด้วยหนี้สินเพียงสิบสี่ดอลล่าร์ มาก 
กว่าที่จะปฏิเสธความศักดิ์สิทธิ์ของพระคัมภีร์มอรมอนและได้รับการยกหนี้! ท่านถูกขังอยู่ในห้องเล็กๆ กับ
ฆาตกรคนหนึ่ง และไม่ได้รับประทานอะไรเลยเป็นเวลาสี่วัน ต่อมา ท่านถูกย้ายไปที่สถานแรงงานนักโทษ 
ที่นั่นท่านสั่งสอนพระกิตติคุณและเปลี่ยนใจนักโทษสองคน ซึ่งเป็นคนที่ท่านให้บัพติศมาในเวลาต่อมา ท่าน
อยู่ในคุกเป็นเวลาหนึ่งเดือนเต็มก่อนที่ครอบครัวจะสามารถประกันตัวท่านออกมาได้” (E. Cecil McGavin, 
The Family of Joseph Smith [1963], 68; see also Lucy Mack Smith, History of Joseph Smith, ed. 
Preston Nibley [1958], 172–73, 179–86).

• เราจะแสดงให้เห็นความตั้งใจจริงในการแบ่งปันพระกิตติคุณแบบเดียวกับที่โจเซฟ สมิธ ซีเนียร์ แสดงให้
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เห็นได้อย่างไร ท่านได้รับประสบการณ์ใดเมื่อแบ่งปันพระกิตติคุณกับครอบครัวหรือเพื่อนบ้าน เพื่อนที่ 
โรงเรียนหรือที่ทำางาน คนที่ท่านพบขณะเดินทาง และในสภาพการณ์อื่นๆ

2.	เตรียมรับใช้พระเจ้�

ในหลักคำาสอนและพันธสัญญาทั้งเล่ม พระเจ้าทรงแนะนำาวิธีที่เราจะเตรียมตัวรับใช้พระองค์ อธิบายว่าการ
เตรียมนี้ควรเป็นความพยายามอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตของเรา

• พระเจ้าทรงต้องการคุณลักษณะใดบ้างในคนท่ีจะรับใช้พระองค์ (ดู ข้อพระคัมภีร์ต่อไปน้ี เขียนคุณลักษณะ 
ต่างๆ ไว้บนกระดาน และใช้คำาถามเพื่อกระตุ้นการสนทนา)

ก. คพ. 4:3; 11:8 เหตุใดความปรารถนาจึงเป็นคุณลักษณะสำาคัญในการรับใช้พระเจ้า เราจะเพิ่มความ
ปรารถนาของเราในการรับใช้พระองค์ได้อย่างไร

ข. คพ. 4:5–6; 12:8; 18:19 ข้อเหล่านี้กล่าวซ้ำาถึงคุณลักษณะใดมากที่สุด เชิญสมาชิกชั้นเรียนเล่า
ประสบการณ์ที่เแสดงให้เห็นถึงความสำาคัญของคุณลักษณะดังกล่าวในการรับใช้พระเจ้า

ค. คพ. 11: 6, 20 เหตุใดการเชื่อฟังจึงเป็นสิ่งสำาคัญในการรับใช้พระเจ้า

ง. คพ. 4:7 ; 31:12 การสวดอ้อนวอนช่วยท่านอย่างไรในการรับใช้พระเจ้า

กระตุ้นให้สมาชิกชั้นเรียนเลือกคุณลักษณะดังกล่าวหนึ่งอย่าง และพยายามปรับปรุงคุณลักษณะนี้ ร่วม
กับการสวดอ้อนวอน

• อ่าน คพ. 11:21 กับสมาชิกชั้นเรียน เราเรียนรู้อะไรได้บ้างจากพระคัมภีร์ข้อนี้เกี่ยวกับการเตรียมรับใช้
พระเจ้าประสบการณ์ของท่านแสดงให้เห็นถึงปัญญาของคำาแนะนำานี้อย่างไร

3.	“ทุ่งข�ว”

ตลอดในหลักคำาสอนและพันธสัญญาท้ังเล่ม พระเจ้าทรงถ่ายทอดความรู้สึกถึงความเร่งด่วนของการส่ังสอน 
พระกิตติคุณ นี่เป็นเพราะจุดประสงค์ของงานสอนศาสนาคือ “ความรอดของจิตวิญญาณ” ( คพ. 100:4)

• อ่าน คพ. 4:4, 11:3 และ 33:3 กับสมาชิกชั้นเรียน พระเจ้าทรงหมายความว่าอะไร เมื่อทรงเปรียบงาน
สอนศาสนากับทุ่งที่พร้อมจะเก็บเกี่ยว (คำาตอบได้แก่ มีผู้คนจำานวนมากที่พร้อมจะรับพระกิตติคุณ)

• พระเจ้าทรงเตือนเหล่าเอ็ลเดอร์ไม่ให้เกียจคร้านและตรัสว่าเขาควร “ออกไป” แทนที่จะ “ชักช้า” (คพ. 
60:13; 75:3) คำาเตือนนี้นำามาใช้กับเราได้อย่างไร เหตุใดเราบางคนจึงชักช้าในการแบ่งปันพระกิตติคุณ

เอ็ลเดอร์เฮนรีย์ บี. อายริงก์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองเล่าประสบการณ์ต่อไปนี้:

“เป็นเรื่องง่ายที่จะพูดว่า ‘ยังไม่ถึงเวลา’ แต่มีอันตรายในการผัดวันประกันพรุ่ง หลายปีมาแล้ว ข้าพเจ้า 
ทำางานให้กับชายคนหนึ่งในแคลิฟอร์เนียร์ เขาจ้างข้าพเจ้า เมตตาข้าพเจ้า ดูเหมือนเขาจะยกย่องข้าพเจ้า 
มากทีเดียว ข้าพเจ้าอาจจะเป็นวิสุทธิชนยุคสุดท้ายคนเดียวที่เขารู้จักดี ข้าพเจ้าไม่ทราบเหตุผลว่าเหตุใด
ข้าพเจ้าจึงประวิงเวลาที่จะคุยกับเขาถึงพระกิตติคุณ ข้าพเจ้าจำาได้เแต่เพียงความรู้สึกโศกเศร้าเมื่อข้าพเจ้า 
ทราบว่า หลังจากเขาปลดเกษียณ และข้าพเจ้าไปอยู่ไกลจากท่ีน่ัน เขาและภรรยาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต 
ในตอนดึกของคืนวันหนึ่งขณะขับรถกลับไปบ้านที่คาร์เมล แคลิฟอร์เนีย เขารักภรรยา รักลูกๆ รักคุณพ่อ 
คุณแม่ รักหลานๆ และก็คงจะรักลูกๆ ที่เกิดจากหลานของเขาด้วย เขาคงปรารถนาที่จะได้อยู่ร่วมกันกับคน 
เหล่านั้นตลอดไป

“ตอนน้ี ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าผู้คนในโลกท่ีจะมาถึงน้ันจะได้รับการปฏิบัติอย่างไร แต่ข้าพเจ้าคิดว่า ถ้าข้าพเจ้า 
จะพบเขา เขาอาจจะจ้องตาข้าพเจ้า และข้าพเจ้าก็จะเห็นวี่แววของคำาถามที่อยู่ในดวงตาคู่นั้น คุณรู้แล้ว 
แต่เหตุใดคุณจึงไม่บอกผม” (เลียโฮนา มกราคม 1999 “พระสุรเสียงเตือน” เฮนรีย์ บี. อายริงก์ หน้า 38)
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บทที่ 11

4.	“จงอ้�ป�กของพวกเจ้�และเร�จะเติมให้เต็ม”

ในหลักคำาสอนและพันธสัญญา พระเจ้าประทานคำาแนะนำาว่า เราควรสอน อะไร และ ควรสอน อย่างไร 
เมื่อเราแบ่งปันพระกิตติคุณ พระองค์ทรงกระตุ้นเราให้แบ่งปันพระกิตติคุณโดยปราศจากความกลัว โดย
ทรงสัญญาว่าจะช่วยเราเมื่อเรารู้สึกไม่เหมาะสม

• อ่านพระคัมภีร์บางข้อต่อไปนี้กับสมาชิกชั้นเรียน: คพ. 11:9, 15:6, 18:6, 31:3–4, 33:10–11, 42:12 และ  
52:8–9 ข้อเหล่านี้ เปิดเผยอะไรในเรื่องที่ว่า ผู้รับใช้ของพระเจ้าควรสอน อะไร เหตุใดข่าวสารเรื่องการ 
กลับใจจึงมีความสำาคัญ (ดู คพ. 18:10–14)

• อ่านพระคัมภีร์บางข้อต่อไปนี้กับสมาชิกชั้นเรียน: คพ. 18: 20–21, 38:41, 42:6, 14, 75:4 และ คพ.  
100:7–8 ข้อพระคัมภีร์เหล่านี้เปิดเผยอะไรในเรื่องที่ว่า ผู้รับใช้ของพระเจ้าควรสอน อย่างไร เหตุใดจึง 
เป็นสิ่งสำาคัญที่จะหลีกเลี่ยงการขัดแย้งในการสอนพระกิตติคุณ “ เปล่ง เสียง เจ้า ราวกับ ด้วย เสียง แตร”  
หมายความว่าอะไร (คพ. 42:6; 75:4) เราจะมีทั้งความกล้าหาญและความอ่อนโยนขณะที่เราสอนพระ
กิตติคุณได้อย่างไร (ดู แอลมา 38:10–12)

• พระเจ้าทรงชักชวนเหล่าเอ็ลเดอร์ซ้ำาอยู่บ่อยๆ ให้อ้าปากเพ่ือประกาศพระกิตติคุณโดย “ไม่กลัวส่ิงท่ีมนุษย์ 
จะทำาได้” (คพ. 30:11; ดู คพ. 30:5; 33:8–11 ด้วย) พระเจ้าตรัสด้วยว่าพระองค์ไม่ทรงพอพระทัยคนที่ 
 “ไม่ ยอมอ้าปาก…เพราะความกลัวมนุษย์” (คพ. 60:2) สิ่งนี้นำามาใช้กับเราได้อย่างไร เราจะเอาชนะ
ความกลัวในการแบ่งปันพระกิตติคุณได้อย่างไร (ดู คพ. 19:38; 33:12–14; 75:9–13)

• อธิบายว่าพวกเราบางคนไม่ค่อยกล้าแบ่งปันพระกิตติคุณเพราะขาดความเช่ือมั่นในความสามารถใน 
การพูดหรือการสอนของตนเอง เราจะเอาชนะความกังวลดังกล่าวได้อย่างไร (ดู คพ. 11:21; 14:8; 31:3)  
ขอให้สมาชิกชั้นเรียนเล่าประสบการณ์เมื่อพระวิญญาณทรงบอกถึงสิ่งที่เขาจะพูดขณะแบ่งปันพระ
กิตติคุณ

• พูดถึงเร่ืองราวงานเผยแผ่คร้ังแรกของซามูเอล สมิธ ท่ีสรุปไว้ในกิจกรรมกระตุ้นความสนใจเหตุใดซามูเอล 
สมิธ จึงรู้สึกว่าตนเองล้มเหลวหลังจากงานเผยแผ่ครั้งแรกของท่าน ท่านประสบความสำาเร็จในทางใด
บ้าง เราเรียนรู้อะไรจากประสบการณ์ของท่านที่จะช่วยในงานสอนศาสนาของเรา

5.	พระเจ้�ทรงสัญญ�ถึงพรอันยิ่งใหญ่สำ�หรับคนที่ทำ�ง�นหนักในก�รรับใช้พระองค์

• พระเจ้าทรงสัญญาอะไรกับคนที่ทำางานอย่างพากเพียรในการรับใช้พระองค์ (เลือกข้อพระคัมภีร์บางข้อ
ต่อไปนี้เพื่ออ่านกับสมาชิกชั้นเรียน สนทนาถึงคำาสัญญาในพระคัมภีร์แต่ละข้อ สรุปข้อมูลไว้บนกระดาน 
และใช้ข้อเสนอแนะในการสนทนาเพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้)

ก. คพ. 4:4; 11:3; 75:5

ข. คพ. 18:15–16 เชิญสมาชิกชั้นเรียนแสดงความรู้สึกที่เขามีต่อสมาชิกของศาสนจักรที่แบ่งปันพระ
กิตติคุณให้แก่เขา หรือบรรยายความรู้สึกเมื่อเขาแบ่งปันพระกิตติคุณ

ค. คพ. 31:5; 84:60–61

ง. คพ. 31:7; 109:55–57 เชิญสมาชิกชั้นเรียนเล่าประสบการณ์เมื่อพระเจ้าทรงเปิดใจพวกเขาหรือใจ
ของผู้อื่นให้รับพระกิตติคุณ

จ. คพ. 31:11; 84:85; 100:5–6 ขอให้สมาชิกชั้นเรียนเล่าประสบการณ์เมื่อพระวิญญาณนำาทางในการ
ทดลองที่ยากลำาบากของเขา หรือดลใจเขาขณะแบ่งปันพระกิตติคุณ

ฉ. คพ. 31:13; 75:9–13; 84:88 เชิญสมาชิกชั้นเรียนเล่าประสบการณ์เมื่อเขารู้สึกว่าพระเจ้าทรง 
สนับสนุนเขา และเพิ่มพลังแก่เขาขณะแบ่งปันพระกิตติคุณ
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ช. คพ. 71:9–10 ชี้ให้เห็นว่า พระเจ้าประทานคำาสัญญานี้เมื่อครั้งที่ศาสนจักรตกอยู่ภายใต้การโจมตี
ของผู้ละทิ้งความเชื่อคนหนึ่งที่อาฆาตแค้น คำาสัญญานี้นำามาใช้กับเราในทุกวันนี้ได้อย่างไร

ซ. คพ. 84:80 เขอให้สมาชิกชั้นเรียนเล่าว่า พระเจ้าทรงค้ำาจุนเขาทางจิตใจ ร่างกาย และวิญญาณ
อย่างไรขณะสั่งสอนพระกิตติคุณ

ฌ. คพ. 100:7–8 ขอให้สมาชิกชั้นเรียนเล่าประสบการณ์เมื่อเขารู้สึกถึงการเป็นพยานของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ขณะที่เขาแบ่งปันพระกิตติคุณ

สรุป กระตุ้นให้สมาชิกชั้นเรียนอุทิศตนอย่างเต็มที่ในการรับใช้พระเจ้า เน้นว่าพระเจ้าจะประทานพรเขาเมื่อเขา 
แบ่งปันพระกิตติคุณแก่ผู้อื่น เป็นพยานถึงความจริงที่สนทนาไปแล้วในระหว่างบทเรียน เมื่อได้รับการนำา 
ทางจากพระวิญญาณ

แนวคิดเพิ่มเติม
ประกอบก�รสอน	 ท่านอาจใช้แนวคิดต่อไปนี้หนึ่งข้อหรือมากกว่านั้นเพื่อเสริมเค้าโครงบทเรียนที่แนะนำาไว้

1.	สอนซ้ำ�อีกครั้ง

ให้สมาชิกชั้นเรียนเปิดดูพระคัมภีร์ทั้งสี่ภาคต่อไปนี้: คพ. 6, 11, 12 และ 14 ให้คนหนึ่งอ่านหัวข้อแรกของ
ภาคใดภาคหนึ่ง และขอให้คนอื่นๆ ดูภาคอื่นตามไปด้วย อธิบายว่าในพระคัมภีร์พระเจ้าตรัสคำาแนะนำา
มากมายซ้ำาอยู่บ่อยๆ และมักจะตรัสซ้ำาเหมือนกันทุกคำา

• เราเรียนรู้อะไรได้บ้างจากการที่พระเจ้าทรงให้คำาแนะนำาเหล่านี้ซ้ำาแล้วซ้ำาอีก เหตุใดการเข้าใจคำาแนะนำา
เหล่านี้จึงสำาคัญสำาหรับเราในทุกวันนี้

2.	“หม�ยมั่นนำ�	ออก	ม�	และ	สถ�ปน�	อุดมก�รณ์	ของ	ไซอัน”	(คพ.	6:6)	

• พระเจ้าทรงเตือนผู้รับใช้ของพระองค์หลายครั้งให้ “หมายมั่นนำา ออก มา และ สถาปนา อุดมการณ์ ของ  
ไซอัน” (คพ. 6:6; 11:6; 12:6; 14:6) เราจะช่วย สถาปนา อุดมการณ์ของไซอันได้อย่างไร (คำาตอบ ได้แก่  
การดำาเนินชีวิตอย่างชอบธรรม และการเริ่มสร้างอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าในครอบครัวในสเตคและ 
วอร์ด โดยผ่านงานสอนศาสนา และงานพระวิหาร) อุดมการณ์ใดบ้างที่อาจนำาเราออกไปจากการ  
สถาปนา อุดมการณ์ของไซอัน

3.	ก�รนำ�เสนอด้วยวิดีโอเกี่ยวกับ	เรียกให้รับใช้

ถ้ามีวิดีโอเทป เรียกให้รับใช้ (53072) ท่านอาจเปิดให้ดูในระหว่างบทเรียน (ความยาว 21 นาที)
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“ก�รรวมผู้คนของเร�” บทที ่ 

12

จุดประสงค์	 เพ่ือช่วยให้สมาชิกช้ันเรียนเข้าใจว่าอิสราเอลยุคสุดท้ายได้รับการรวมในสมัยแรกๆ ของศาสนจักรและได้รับ 
การรวมในปัจจุบันอย่างไร อีกทั้งเขาจะมีส่วนร่วมในการรวมนี้ได้อย่างไร

ก�รเตรียม	 1. ศึกษาข้อพระคัมภีร์และเนื้อหาอื่นๆ ต่อไปนี้ร่วมกับการสวดอ้อนวอน:

ก. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 29:1–8; 33:3–7; 37; 38:24–41; 52:2–5; 42–43; 57:1–3; 110: 11;  
หลักแห่งความเชื่อ 1:10 และพระคัมภีร์ข้ออื่นๆ ในบทเรียนนี้

ข. มรดกของเราหน้า 18–26, 43–45

2. ทบทวนเนื้อหาของบทเรียนนี้ใน แนวทางศึกษาสำาหรับสมาชิกชั้นเรียน (35686 425) วางแผนในการพูด
ถึงเนื้อหาส่วนนี้ในระหว่างบทเรียน

3. ขอให้สมาชิกชั้นเรียนเตรียมสรุปเรื่องราวต่อไปนี้จาก มรดกของเรา

ก. การเสียสละของนูเวล ไนท์ และโจเซฟ ไนท์ ซีเนียร์ ในการรวมตัวสู่เคิร์ทแลนด์ (หน้า 20-21)

ข. การอพยพของวิสุทธิชนจากเฟเยทท์นำาโดยลูซี แมค สมิธ (หน้า 21)

ค. การเสียสละของบริคัม ยังก์ ในการรวมตัวสู่เคิร์ทแลนด์ (หน้า 26)

ง. การเดินทางของวิสุทธิชนในโคลสวิลล์ไปยังมิสซูรีและการจัดตั้งถิ่นฐานของเขาที่นั่น (หน้า 37–39)

4. ถ้าท่านใช้กิจกรรมกระตุ้นความสนใจ ให้นำาไม้แท่งเล็กๆ หลายๆ อันมาที่ชั้นเรียน

ข้อเสนอแนะ
ในก�รดำ�เนินบทเรียน

กิจกรรมกระตุ้น
ความสนใจ ใช้กิจกรรมต่อไปนี้หรือกิจกรรมของท่านเองเพื่อเริ่มบทเรียนตามความเหมาะสม

กระจายไม้แท่งเล็กๆ ไปที่พื้นห้อง แสดงให้เห็นว่าไม้เแท่งเดียวหักได้ง่ายเพียงใด จากนั้น ขอให้สมาชิก 
ชั้นเรียนนำาไม้ทั้งหมดมารวมกัน และให้คนหนึ่งพยายามหักไม้ทั้งหมดในคราวเดียว

• กิจกรรมนี้สอนอะไรเราเกี่ยวกับจุดประสงค์ของพระเจ้าในการรวมผู้คนของพระองค์

อธิบายว่าบทเรียนนี้มุ่งเน้นที่การรวมอิสราเอล และบทบาทของเราในการรวมครั้งนี้

การสนทนาและ เลือกเนื้อหาบทเรียนร่วมกับการสวดอ้อนวอน เพื่อจะสนองความต้องการของสมาชิกชั้นเรียนได้ดีที่สุด 
การประยุกต์ใช้  สนทนาว่าจะนำาพระคัมภีร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไร กระตุ้นให้สมาชิกชั้นเรียน เล่าประสบ- 

การณ์ที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมในพระคัมภีร์

1.	พระเจ้�ทรงกำ�ลังรวมผู้คนของพระองค์

อธิบายว่าการรวมอิสราเอลเป็นหัวข้อเด่นในหลักคำาสอนและพันธสัญญา ในสมัยโบราณ เมื่อสิบสองเผ่า 
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ของอิสราเอลตกอยู่ในการละทิ้งความเชื่อ พวกเขาถูกศัตรูนำาไปเป็นเชลยและกระจัดกระจายไปในบรรดา
ประเทศต่างๆ ของแผ่นดินโลก ซึ่งเกิดขึ้นตามที่พระเจ้าทรงเตือน ถึงแม้ศาสดาพยากรณ์หลายท่านจะเป็น 
ทุกข์เพราะความชั่วร้ายของผู้คนแต่พวกท่านก็ชื่นชมยินดีเมื่อเห็นเวลาในยุคสุดท้ายล่วงหน้า เมื่ออิสราเอล 
จะได้รับการรวมอีกครั้ง (ดู คู่มือพระคัมภีร์ “อิสราเอล, การรวบรวม” ) กระบวนการนี้เริ่มต้นด้วยการฟื้นฟู
พระกิตติคุณ และการเรียกผู้สอนศาสนาออกไป “ ประกาศ ข่าว อัน น่ายินดี แห่ง ความ ปรีดี ยิ่ง แก่ คน รุ่น นี้”  
(คพ. 31:3)

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ กล่าวว่า “ท้ังหมดท่ีศาสดาพยากรณ์…เขียนไว้ ต้ังแต่สมัยของเอบัลผู้ชอบธรรม 
เรื่อยมาจนถึงชายคนสุดท้ายที่ฝากประจักษ์พยานไว้ในบันทึกเพื่อให้เราพิจารณา โดยพูดถึงความรอดของ
อิสราเอลในยุคสุดท้าย ต่างก็มุ่งจะแสดงให้เห็นว่าบันทึกนั้นประกอบด้วยงานแห่งการรวม” (Teachings of 
the Prophet Joseph Smith, sel. Joseph Fielding Smith [1976], 83)

• อ่านหลักแห่งความเชื่อข้อสิบ เและ คพ. 45:71 กับสมาชิกชั้นเรียน การรวมอิสราเอลคือ อะไร (อธิบาย
ว่าการรวมอิสราเอลมีความหมายทางวิญญาณและทางกายตามที่สรุปไว้ข้างล่างนี้)

ก. การรวมทางวิญญาณ การรวมอิสราเอลทางวิญญาณเกิดขึ้นเมื่อผู้คนเรียนรู้พระกิตติคุณ มาหาพระ 
คริสต์ รับบัพติศมาเข้าสู่ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย และรักษาพันธสัญญา 
ของเขา ในวิธีนี้เขาจะได้รับการรวมจากโลกเข้าสู่ศาสนจักร หรืออาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าบน 
แผ่นดินโลก

ข. การรวมทางกาย การรวมอิสราเอลทางกายเกิดขึ้นเมื่อสมาชิกของศาสนจักรมารวมกันในสถานที่ที่
กำาหนด หรือในสเตคของไซอันทั่วโลก

• อ่าน คพ. 29:1–2, 7–8 กับสมาชิกชั้นเรียน เราเรียนรู้อะไรได้บ้างจากข้อนี้เกี่ยวกับจุดประสงค์ของการ 
รวม การรวมเข้าสู่ศาสนจักรของพระเจ้าเป็นพรในชีวิตของท่านอย่างไร

• อธิบายว่าสิทธิอำานาจท่ีจะกำากับดูแลการรวมอิสราเอลมีให้ไว้โดยผ่านกุญแจของฐานะปุโรหิต กุญแจแห่ง 
การรวมอิสราเอลถูกนำากลับคืนมาสู่แผ่นดินโลกเมื่อใด (ดู คพ. 110:11 เและหัวบท)

• อธิบายว่าในสมัยการประทานนี้ การรวมเริ่มจากคนเพียงไม่กี่คนในนิวยอร์ก แต่ปัจจุบันกำาลังแผ่ขยาย 
ไปทั่วโลก โดยนำาผู้คนนับเเสนคนเข้ามาสู่ศาสนจักรในแต่ละปี เรามีความรับผิดชอบอะไรในการช่วย 
รวมผู้คนเข้ามาสู่ศาสนจักรของพระเจ้า (ดู คพ. 33:7; 38:40; 39:11; 88:81)

2.	วิสุทธิชนรวมกันในโอไฮโอ

ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1830 เพียงแปดเดือนหลังจากศาสนจักรได้รับการจัดตั้ง พระเจ้าทรงเรียกวิสุทธิชน 
ให้มารวมกันทางกายเป็นครั้งเแรกในสมัยการประทานนี้ พระองค์ทรงเปิดเผยแก่โจเซฟ สมิธว่า วิสุทธิชน 
ควรออกจากนิวยอร์ก และมารวมกันในโอไฮโอ (คพ. 37:3) ท่านอาจพูดถึงแผนที่ 1 และ 3 หน้า 274 และ 
276 ในคู่มือเล่มนี้เและหน้า 29 และ 31 ใน แนวทางศึกษาสำาหรับสมาชิกชั้นเรียน

• พระเจ้าทรงบัญชาให้ผู้คนของพระองค์รวมกันที่โอไฮโอเพื่อจุดประสงค์ใด (ดู คพ. 38:31–32; 39:15)  
วิสุทธิชน “ได้รับประสาทพรด้วยอำานาจจากเบื้องบน” หลังจากมารวมกันที่โอไฮโอในทางใด (ดู คพ.  
95:8; 105:33; 110:9 ส่วนหนึ่งคือ วิสุทธิชนได้รับเอ็นดาวน์เม้นท์ [การประสาทพร] แห่งอำานาจนี้โดยการ 
ปรากฏของพระผู้ช่วยให้รอด และการฟื้นฟูกุญแจฐานะปุโรหิต หลังจากสร้างพระวิหารเคิร์ทแลนด์เสร็จ
สมบูรณ์)

• อ่าน คพ. 38:24–27 กับสมาชิกชั้นเรียน พระเจ้าประทานคำาแนะนำาอะไรในข้อนี้ขณะที่ผู้คนเตรียมมา
รวมกันที่โอไฮโอ (คำาตอบได้แก่ ให้วิสุทธิชนฝึกฝนคุณธรรม รักกัน และเป็นหนึ่งเดียวกัน) เหตุใดการเป็น
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บทที่ 12

หนึ่งเดียวจึงเป็นสิ่งสำาคัญในศาสนจักร ความรู้สึกเป็นหนึ่งกับสมาชิกคนอื่นๆ ในศาสนจักรเป็นพรต่อ
ชีวิตของท่านอย่างไร เราจะเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้นได้อย่างไร

• อ่าน คพ. 38:34–39 กับสมาชิกชั้นเรียน พระเจ้าประทานคำาแนะนำาอะไรในข้อนี้ขณะที่ผู้คนของพระองค์
เตรียมมารวมกันที่โอไฮโอ คำาแนะนำานี้ประยุกต์ใช้กับเราได้อย่างไร พระเจ้าทรงสัญญาอะไรกับคนที่
เอาใจใส่พระบัญชาที่ให้มารวมกัน (ดู คพ. 38:39)

อธิบายว่า ระหว่างเดือนมกราคม และพฤษภาคม 1831 สมาชิกส่วนใหญ่ของศาสนจักรในนิวยอร์กขาย ให้ 
เช่า หรือทิ้งเรือกสวนไร่นาของเขา และเดินทาง 483 กิโลเมตรไปยังโอไฮโอ วิสุทธิชนจำานวนมากมายเหล่า 
นี้ทำาการเสียสละอย่างใหญ่หลวงเพื่อทำาตามการเรียกของพระเจ้าให้มารวมกัน ขอให้สมาชิกที่ได้รับมอบ 
หมายในชั้นเรียนสรุปเรื่องราวการเสียสละเหล่านี้จาก มรดกของเรา (นี่เป็นการสรุปตามรายการสามข้อแรก
ในหัวข้อ “การเตรียม” ข้อ 3)

• ท่านคิดว่าเหตุใดสมาชิกเหล่านี้ของศาสนจักรจึงเต็มใจทนต่อความยากลำาบากทางการเงินและในด้าน 
อื่นๆ เพื่อทำาตามการเรียกของพระเจ้าให้มารวมกันที่โอไฮโอ เราเรียนรู้อะไรได้บ้างจากตัวอย่างของเขา 
พระเจ้าทรงขอให้เราทำาการเสียสละอะไรเพื่อช่วยสร้างอาณาจักรของพระองค์

3.	วิสุทธิชนรวมกันในมิสซูรี

วิสุทธิชนยุคแรกได้อ่านคำาพยากรณ์เกี่ยวกับเมืองไซอัน หรือเจรูซาล็มใหม่ ที่จะได้รับการสถาปนาขึ้นใน 
ยุคสุดท้าย (อิสยาห์ 2:2–3; 3 นีไฟ 20:22; 3 นีไฟ 21 :22–28; อีเธอร์ 13:2–12; โมเสส 7:61–62) การกำาหนด
ที่ตั้งและการสถาปนาเมืองนี้เป็นวัตถุประสงค์เบื้องต้นประการหนึ่งของสมาชิกเหล่านี้ของศาสนจักร

ไม่กี่เดือนหลังจากวิสุทธิชนเริ่มมารวมกันในโอไฮโอ โจเซฟ สมิธ เดินทางไปมิสซูรีและได้รับการเปิดเผย  
โดยกำาหนดให้มิสซูรีเป็นสถานที่สำาหรับเมืองไซอัน (คพ. 57:1–3) เนื่องด้วยการเปิดเผยนี้มิสซูรีจึงกลายเป็น 
สถานที่แห่งการรวมแห่งที่สองสำาหรับสมาชิกในสมัยการประทานนี้ (คพ. 63:24, 36–48) ตั้งแต่ปี 1831  
ถึง 1838 ศาสนจักรยังคงให้โอไฮโอและมิสซูรีเป็นศูนย์รวมของประชากรท่านอาจพูดถึงแผนที่ 2 และ 3 
หน้า 275 และ 276 ในคู่มือเล่มนี้ และหน้า 30 และ 31 ใน แนวทางศึกษาสำาหรับสมาชิกชั้นเรียน

ลำาดับเหตุการณ์ต่อไปนี้จะสรุปการเปิดเผยยุคแรกๆ เกี่ยวกับแผ่นดินไซอันและการสถาปนาศาสนจักร ใน
มิสซูรี ทบทวนลำาดับเหตุการณ์กับสมาชิกชั้นเรียน โดยใช้กระดานหากต้องการ

ก. กันยายน 1830 (ในนิวยอร์ก): พระเจ้าทรงเปิดเผยว่าจะสร้างนครไซอันขึ้น “ที่ชายแดนใกล้ชาวเลมัน” 
โดยระบุตำาแหน่งที่แน่ชัดในเวลาต่อมา (คพ. 28:9)

ข. กันยายนและตุลาคม 1830 (ในนิวยอร์ก): พระเจ้าทรงเรียกผู้สอนศาสนาสี่คนให้ออกไปสั่งสอนพระ
กิตติคุณแก่ชาวเลมัน (คพ. 30:5–6; 32:1–3) ผู้สอนศาสนาดังกล่าวเป็นสมาชิกรุ่นแรกของศาสนจักรที่
ไปมิสซูรี

ค. กุมภาพันธ์ 1831 (ในเคิร์ทแลนด์ หลังจากวิสุทธิชนมาถึงที่นั่นได้ไม่นาน): พระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะทรง
เปิดเผยที่ตั้งของเยรูซาเล็มใหม่ในเวลาอันเหมาะสมของพระองค์เอง (คพ. 42:62)

ง. มิถุนายน 1831 (ในเคิร์ทแลนด์ หลังจากการประชุมใหญ่ครั้งแเรกที่นั่น): พระเจ้าทรงเรียกโจเซฟ สมิธ 
ซิดนีย์ ริกดัน และเอ็ลเดอร์ท่านอื่นๆ ให้ไปทำางานเผยแผ่ที่มิสซูรี พระเจ้าทรงสัญญาด้วยว่าจะอุทิศแผ่น
ดินมิสซูรีสำาหรับผู้คนของพระองค์ เพื่อเป็นแผ่นดินมรดกของเขา (คพ. 52:2–5, 42–43)

จ. มิถุนายน 1831 (ในคิร์ทแลนด์): พระเจ้าทรงเปิดเผยว่า วิสุทธิชนจากสาขาโคลสวิลล์ ในนิวยอร์กที่เดิน
ทางไปโอไฮโอ ควรเดินทางต่อไปยังมิสซูรี (คพ. 54:8)
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ฉ. กรกฎาคม 1831 (หลังจากศาสดาพยากรณ์เดินทางไปมิสซูรี): พระเจ้าทรงเปิดเผยว่า นครไซอันจะตั้งอยู่
ในมิสซูรี โดยมีอินดิเพนเดนซ์เป็นศูนย์กลาง พระวิหารจะสร้างที่อินดิเพนเดนซ์ (คพ. 57:1–3)

วิสุทธิชนในโคลสวิลล์เป็นกลุ่มแรกที่มารวมกันในมิสซูรี เและอีกหลายคนตามมาหลังจากนั้น ขอให้สมาชิก 
ชั้นเรียนที่ได้รับมอบหมายสรุปประสบการณ์ของวิสุทธิชนในโคลสวิลล์ขณะที่เขาเดินทางไปมิสซูรี และเริ่ม
ตั้งถิ่นฐานที่นั่น (ดู “การเตรียม” ข้อ 3ง)

• ท่านประทับใจอะไรเก่ียวกับเร่ืองราวของวิสุทธิชนในโคลสวิลล์ (ท่านอาจทบทวนคุณสมบัติท่ีดีบางประการ 
ที่วิสุทธิชนเหล่านี้แสดงให้เห็นในสภาพการณ์ที่ท้าทายอย่างมาก) เราเรียนรู้อะไรได้บ้าง จากตัวอย่างนี้

4.	เวล�นี้วิสุทธิชนม�รวมกันที่สเตคของไซอันในแผ่นดินของเข�เอง

สมาชิกของศาสนจักรตั้งหลักแหล่งอยู่ในโอไฮโอและมิสซูรีตั้งแต่ปี 1831 ถึง 1838 ครั้นแล้วการข่มเหงก็บีบ
บังคับให้พวกเขาต้องออกจากที่นั่น (ดู บทที่ 26–28) ในปี 1839 พวกเขามารวมกันในอิลลินอยส์ และสร้าง
เมืองนอวูขึ้น พวกเขาถูกบังคับให้ออกจากนอวูในปี 1846 และในปี 1847 ประธานบริคัม ยังก์นำาวิสุทธิชน
ไปยังสถานที่รวมแห่งใหม่ในเทือกเขาร็อคกีใกล้เกรทซอลท์เลค ท่านอาจพูดถึงแผนที่ 3 หน้า  276 ในคู่มือ
เล่มนี้ และหน้า 31 ใน แนวทางศึกษาสำาหรับสมาชิกชั้นเรียน

เป็นเวลาหลายปีหลังจากวิสุทธิชนตั้งรกรากในยูทาห์ การเรียกให้สมาชิกทั่วโลกของศาสนจักรมารวมกันใน 
พื้นที่นั้นยังคงมีอยู่ต่อไป อย่างไรก็ดี ช่วงแห่งการรวมสิ้นสุดลงแล้วเวลานี้ และสมาชิกของศาสนจักรได้รับ 
คำาแนะนำาให้มารวมกันที่สเตคของไซอันตามพื้นที่ที่เขาอาศัยอยู่ในการประชุมใหญ่ภาคซ่ึงจัดข้ึนท่ีเม็กซิโก 
ซิตี้ ปี 1972 เอ็ลเดอร์บรูซ อาร์. แมคคองกี กล่าวว่า:

“พระดำารัสท่ีเปิดเผยไว้กล่าวว่า…จะมีการร่วมชุมนุมกันของผู้คนแห่งพันธสัญญาของพระเจ้า ในทุกประเทศ 
โดยพูดทุกภาษาและในบรรดาทุกผู้คน เมื่อพระเจ้าเสด็จมาอีกครั้งหนึ่ง …

“สถานที่แห่งการรวมสำาหรับวิสุทธิชนชาวเม็กซิโกอยู่ในเม็กซิโก สถานที่แห่งการรวมสำาหรับวิสุทธิชนกัวเต- 
มาลาอยู่ในกัวเตมาลา สถานท่ีแห่งการรวมสำาหรับวิสุทธิชนชาวบราซิลอยู่ในประเทศบราซิล และเป็นดังน้ี 
ตลอดท่ัวสารทิศของท้ังแผ่นดินโลก ประเทศญ่ีปุ่นสำาหรับชาวญ่ีปุ่น ประเทศเกาหลีสำาหรับชาวเกาหลี ประเทศ 
ออสเตรเลียสำาหรับชาวออสเตรเลีย ทุกประเทศเป็นสถานที่แห่งการรวมสำาหรับคนในประเทศนั้น” (in Con- 
ference Report, Mexico and Central America Area Conference 1972, 45)

ในเดือนเมษายน 1973 ประธานฮาโรลด์  บี. ลี ประธานคนที่ 11 ของศาสนจักร ยกคำาเหล่านี้มากล่าวใน 
การประชุมใหญ่สามัญ ในการทำาดังนี้ ท่าน “ประกาศว่าเวลานี้ช่วงการบุกเบิกของการรวมผ่านพ้นไปแล้ว  
การรวมในเวลานี้คือ การออกจากโลกเข้ามาสู่ศาสนจักรในทุกประเทศ (Boyd K. Packer, in Conference  
Report, ต.ค. 1992, 99; หรือ Ensign, พ.ย. 1992, 71)

• สภาพการณ์ใดของศาสนจักรที่ต้องเปลี่ยนให้สมาชิกมารวมกันในประเทศของตนแทนที่จะมารวมกันใน 
ที่อันเป็นศูนย์กลาง (คำาตอบได้แเก่ จำานวนสมาชิก และแหล่งช่วยของศาสนจักรมีมากพอที่จะจัดตั้ง 
สเตคและสร้างพระวิหารในหลายประเทศของโลก)

• จุดประสงค์ประการหนึ่งของการมารวมกันในที่อันเป็นศูนย์กลางในช่วงการบุกเบิกของศาสนจักรคือ 
เพื่อสมาชิกจะสามารถเสริมสร้างกันและกัน พบที่หลบภัย และได้รับการปกป้องให้พ้นจากโลก การมา
รวมกันที่สเตคของไซอันทำาให้จุดประสงค์เดียวกันนี้สำาเร็จอย่างไร (ดู คพ. 115:6 และข้อความที่ยกมา 
ต่อไปนี้ ขอให้สมาชิกชั้นเรียนเล่าว่าเขารู้สึกอย่างไรที่ได้รับการปกป้องและการทำาให้เข้มแข็งโดยผ่าน 
สเตคของไซอัน) เราทำาอะไรได้บ้างเพื่อจะแน่ใจว่าสเตคของเราเป็นที่หลบภัยและป้องกันเราจากความ 
ชั่วร้าย
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บทที่ 12

ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน กล่าวว่า:

“ปัจจุบัน อิสราเอลกำาลังมารวมกันที่สเตคต่างๆ ของไซอัน…สเตคมีจุดประสงค์อย่างน้อยสี่ประการคือ:

“1. [สเตค] ต้องทำาให้สมาชิกที่อาศัยอยู่ในอาณาเขต [ของสเตค] เป็นหนึ่งเดียวกันและดีพร้อม โดยขยาย
โปรแกรมของศาสนจักร ศาสนพิธี และการสอนพระกิตติคุณไปยังสมาชิก

“2. สมาชิกของสเตคต้องเป็นแบบอย่าง หรือมาตรฐาน ของความชอบธรรม

“3. สเตคต้องเป็นสถานท่ีป้องกัน จะเป็นเช่นน้ีได้ก็ต่อเม่ือสมาชิกในสเตคเป็นหน่ึงเดียวกันภายใต้เจ้าหน้าท่ี 
ฐานะปุโรหิตระดับท้องที่ของเขา และอุทิศตนให้แก่การทำาหน้าที่ของตนและรักษาพันธสัญญา …

“4. สเตคเป็นสถานท่ีหลบภัยจากมรสุมร้ายท่ีพัดผ่านไปท่ัวแผ่นดินโลก” (“Strengthen Thy Stakes,” Ensign, 
ม.ค. 1991, 2, 4–5)

• การสร้างพระวิหารเป็นส่วนที่จำาเป็นยิ่งของการรวมในเคิร์ทแลนด์ มิสซูรี นอวู และยูทาห์ และยังคงเป็น 
ส่วนที่จำาเป็นขณะที่วิสุทธิชนในปัจจุบันมารวมกันที่สเตคของไซอันทั่วโลก เหตุใดการสร้างพระวิหารจึง
เป็นส่วนสำาคัญของการรวม งานพระวิหารนำาไปสู่งานอันยิ่งใหญ่ของการรวมบนแผ่นดินโลกเเละในโลก 
วิญญาณอย่างไร

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ สอนว่า “อะไรคือวัตถุประสงค์ของการรวม…ผู้คนของพระผู้เป็นเจ้าในทุก 
ยุคทุกสมัยของโลก…วัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อสร้างพระนิเวศน์ของพระเจ้า ที่ซึ่งพระองค์จะสามารถ 
เปิดเผยศาสนพิธีแห่งพระนิเวศน์ของพระองค์ เและรัศมีภาพของอาณาจักรของพระองค์แก่ผู้คนของ 
พระองค์ได้ และเพื่อสอนหนทางแห่งความรอดแก่ผู้คน…พระผู้เป็นเจ้าทรงรวมผู้คนของพระเจ้าเข้าด้วย
กันในยุคสุดท้ายก็ด้วยจุดประสงค์เดียวกันนี้คือ เพื่อสร้างพระนิเวศน์แด่พระเจ้า เพื่อเตรียมเข้าสำาหรับ
ศาสนพิธีและเอ็นดาวเม้นท์ การล้างและการชโลม (History of the Church, 5:423–424)

สรุป เน้นว่าคำาสัญญาของพระเจ้าเกี่ยวกับการรวมอิสราเอลจะสัมฤทธิผลในยุคสมัยของเรา งานอันยิ่งใหญ่ที ่
กำาลังดำาเนินไปอย่างรีบเร่งเม่ือผู้คนเข้าร่วมศาสนจักรและนมัสการร่วมกันในสเตคแห่งไซอันในนานาประเทศ 
กว่า 160 แห่งทั่วโลก กระตุ้นให้สมาชิกชั้นเรียนทำางานอย่างพากเพียรเพื่อรวมผู้คนมาสู่ศาสนจักร และเพื่อ
เสริมสร้างศาสนจักรไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ใดก็ตาม เป็นพยานถึงพรที่สัญญาไว้ ซึ่งมาถึงโดยผ่านการรวม

แนวคิดเพิ่มเติม
ประกอบก�รสอน	 ท่านอาจใช้แนวคิดต่อไปนี้หนึ่งข้อหรือทั้งสองข้อเพื่อเสริมเค้าโครงบทเรียนที่แนะนำาไว้

1.	“ไซอันจะขย�ย…ไปทั่วแผ่นดินโลก”

ท่านอาจอธิบายว่า ถึงแม้สถานที่อันเป็นศูนย์กลางของไซอันจะอยู่ในมิสซูรี แต่ในที่สุดไซอันจะแผ่ขยายไป
ทั่วแผ่นดินโลก ประธานบริคัม ยังก์ กล่าวว่า:

“ครั้งแรกที่โจเซฟ [สมิธ] เปิดเผยถึงแผ่นดินที่วิสุทธิชนควรมารวมกัน สตรีคนหนึ่งในแคนาดาถามว่าเราคิด
ว่า เทศมณฑล แจ๊คสันกว้างพอที่จะรวมทุกคนได้หรือไม่…ข้าพเจ้าจะตอบคำาถามนี้…ในที่สุดไซอันจะขยาย
ไปทั่วแผ่นดินโลก จะไม่มีแห่งหนใดบนเเผ่นดินที่จะไม่เป็นไซอัน แต่จะเป็นไซอันทั่วทุกหัวระเเหง …

“เรากำาลังรวมให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำาได้ ให้พรเขา ให้เอ็นดาวเม้นท์เขา ฯลฯ สั่งสอนความจริงแก่เขา วาง
หลักธรรมแห่งชีวิตนิรันดร์ต่อหน้าเขา ให้ความรู้สึกเขาเท่าที่เรามีอำานาจจะให้ได้และนำาเขาไปสู่หนทางแห่ง
ความจริงและความชอบธรรม” (in Journal of Discourses,9:138)
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2.	ก�รเตรียมของพระเจ้�สำ�หรับก�รรวมท�งก�ยของ	“ยูด�ห์ที่กระจัดกระจ�ย”	(อิสย�ห	์11:12)

หลังจากการสิ้นพระชนม์ของพระผู้ช่วยให้รอดไม่กี่สิบปี ชาวยิวก็ “กระจัดกระจายไปในบรรดาประชาชาติ
ทั้งปวง” (2 นีไฟ 25:15; ดู ข้อ 2 นีไฟ 25:14 ด้วย) อย่างไรก็ดี พระคัมภีร์บันทึกคำาพยากรณ์มากมายที่ว่า  
ในยุคสุดท้ายชาวยิวที่กระจัดกระจายจะได้รับการรวมและได้รับเยรูซาเล็มเป็น “แผ่นดินมรดกของเขา”  
(3 นีไฟ 20:33; ดู 1 นีไฟ 15:19–20; 2 นีไฟ 9:1–2; 2 นีไฟ 10:8 ด้วย)

วันที่ 27 มีนาคม 1836 ในคำาสวดอุทิศพระวิหารเคิร์ทแลนด์ ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ สวดอ้อนวอนว่า 
การรวมชาวยิว และการไถ่เยรูซาเล็มจะเริ่มขึ้น (คพ. 109:62–67) แบ่งปันข้อมูลต่อไปนี้ เพื่อแสดงให้เห็นวิธี
หนึ่งที่พระเจ้าทรงเตรียมรวมชาวยิว:

ออร์สัน ไฮด์ เล่าว่า ครั้งที่ท่านเข้าร่วมศาสนจักร โจเซฟ สมิธ พยากรณ์ว่า “เมื่อถึงเวลาอันควรท่านจะไปที่
เยรูซาเล็ม… และพระผู้สูงสุดจะทำางานอันยิ่งใหญ่โดยมือของท่าน เพื่อเตรียมทางและอำานวยความสะดวก
ให้แก่การรวมคนเหล่านั้นเข้าด้วยกัน” (History of the Church, 4:375) ในการประชุมใหญ่สามัญเดือน
เมษายน 1840 เอ็ลเดอร์ไฮด์ ซึ่งขณะนั้นเป็นสมาชิกแห่งโควรัม อัครสาวกสิบสอง ได้รับเรียกให้ไปทำางาน
เผยแผ่ที่ปาเลสไตน์ (History of the Church, 4:106) ท่านไปถึงที่หมายในอีกสิบแปดเดือนต่อมา

เช้าตรู่ของวันอาทิตย์ท่ี 24 ตุลาคม 1841 เอ็ลเดอร์ไฮด์ข้ึนไปบนภูเขามะกอกเทศ และถวายการสวดอ้อนวอน 
ในคำาสวดอ้อนวอนนั้น ท่านได้อุทิศแผ่นดิน “สำาหรับการรวมวงศ์วานที่เหลืออยู่ ชึ่งกระจัดกระจายไปของ 
ยูดาห์เข้าด้วยกัน อันเป็นไปตามคำาทำานายของศาสดาพยากรณ์—ผู้บริสุทธ์ิ สำาหรับการเสริมสร้างเยรูซาเล็ม 
ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง…เเละสำาหรับสร้างพระวิหารเพื่อถวายเกียรติแด่พระนาม [ของพระเจ้า]” ท่านสวดอ้อนวอน 
ด้วยว่า พระเจ้าจะระลึกถึงเชื้อสายของอับราฮัม อิสอัค และยาโคบตลอดไป และ “ประทานแผ่นดินนี้ให้เขา
เพื่อเป็นมรดกอันเป็นนิจ” (History of the Church, 4:456)

เพื่อเป็นเกียรติประวัติ เอ็ลเดอร์ไฮด์ได้ตั้งหินกองหนึ่งบนยอดเขามะกอกเทศ และตั้งหินอีกกองหนึ่ง “ตรงที่
เรียกกันในสมัยโบราณว่าเขาไซอัน (Mount Zion) [อาจเป็นภูเขาโมริยาห์] ที่ซึ่งพระวิหารตั้งอยู่” (History of 
the Church, 4:459)
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“คน	รุ่น	นี้จะมีคำ�
ของเร�โดยผ่�นเจ�้”

บทที ่ 

13

จุดประสงค์	 เพื่อช่วยให้สมาชิกชั้นเรียนซาบซึ้งในบทบาทของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ ในการนำาพระคำาของพระเจ้า
ออกมาในสมัยการประทานนี้

ก�รเตรียม	 1. ศึกษาข้อพระคัมภีร์ในบทเรียนนี้และเนื้อหาอื่นๆ ต่อไปนี้ร่วมกับการสวดอ้อนวอน:

ก. มรดกของเราหน้า 27–28, 47, 67

ข. Bible Dictionary, “Joseph Smith Translation,” หน้า 717

2. ทบทวนเนื้อหาของบทเรียนนี้ใน แนวทางศึกษาสำาหรับสมาชิกชั้นเรียน (35686 425) วางแผนในการพูด
ถึงเนื้อหาส่วนนี้ในระหว่างบทเรียน

3. ขอให้สมาชิกคนหนึ่งในชั้นเรียนเตรียมสรุปเรื่องราวของแมรี เอลิซาเบ็ธ และ แคโรไลน์ โรลลินส์ในการ
ช่วยให้หน้าหนังสือพระบัญญัติพ้นภัย (มรดกของเรา หน้า 47)

4. ถ้ามีภาพของแมรี เและ แคโรไลน์ โรลลินส์ ขณะช่วยให้หนังสือพระบัญญัติพ้นภัย (62605; ชุดภาพ 
พระกิตติคุณ 409) ให้เตรียมใช้ภาพนี้ในระหว่างบทเรียน

5. คัดลอกรายการในแผนภูมิหน้า 74 ลงบนกระดาษโปสเตอร์ หรือเตรียมเขียนบนกระดาน

ข้อเสนอแนะ
ในก�รดำ�เนินบทเรียน

กิจกรรมกระตุ้น
ความสนใจ ใช้กิจกรรมต่อไปนี้หรือกิจกรรมของท่านเองเพื่อเริ่มบทเรียนตามความเหมาะสม

เขียนหัวข้อต่อไปนี้บางหัวข้อหรือทั้งหมดไว้บนกระดานก่อนชั้นเรียนเริ่ม

พระลักษณะทางกายของพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์
การสร้างเราตามรูป ลักษณ์ของพระผู้เป็นเจ้า
อัครสาวกและศาสดาพยากรณ์
ฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค
ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน
รูปแบบของการบัพติศมา
ของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์
การดำารงอยู่ก่อนเกิด
บัพติศมาแทนคนตาย
การฟื้นคืนชีวิต
อาณาจักรแห่งรัศมีภาพสามระดับ
การแต่งงานนิรันดร์
ศักยภาพของเราที่จะกลับเป็นเหมือนพระบิดาบนสวรรค์
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ขอให้สมาชิกคนหนึ่งในชั้นเรียนออกมาลบหัวข้อบางอย่างบนกระดานที่ไม่ได้รับการเปิดเผยผ่านศาสดา 
พยากรณ์โจเซฟ สมิธ ช่วยให้สมาชิกช้ันเรียนเห็นว่าเราไม่สามารถลบข้อใดออกจากกระดานได้เลย—เพราะ 
ความจริงทั้งหมดนี้ได้รับการฟื้นฟูโดยผ่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ บทเรียนนี้พูดถึงการที่โจเซฟ สมิธ เป็น 
เครื่องมือในการนำาพระคำาของพระเจ้าออกมาในสมัยการประทานนี้

การสนทนาและ จงเลือกเนื้อหาบทเรียนร่วมกับการสวดอ้อนวอน เพื่อจะสนองความต้องการของสมาชิกชั้นเรียนได้ดีที่สุด 
การประยุกต์ใช้  กระตุ้นให้สมาชิกชั้นเรียนเล่าประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมที่ท่านสอน

1.	 พระเจ้�ทรงประก�ศว่�	 ผู้คนในสมัยก�รประท�นนี้จะได้รับพระคำ�ของพระองค์โดยผ่�นโจเซฟ	
สมิธ

อ่าน คพ. 5:10 กับสมาชิกชั้นเรียน อธิบายว่าในข้อนี้ คำาว่า “คนชั่วอายุนี้” หมายถึงสมัยการประทานนี้—
หรือสมัยที่เรามีชีวิตอยู่ จากนั้น ให้พูดถึงข้อความต่อไปนี้ของประธานบริคัม ยังก์:

“สิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับจากพระเจ้า ข้าพเจ้าได้รับโดยทางโจเซฟ สมิธ” (DiscoursesofBrighamYoung,sel. 
John A. Widtsoe [1941], 458)

• ข้อความนี้เป็นความจริงสำาหรับท่านอย่างไร และเป็นความจริงสำาหรับวิสุทธิชนยุคสุดท้ายอย่างไร

ชี้ให้เห็นว่าการหลั่งเทความจริงครั้งใหญ่ในสมัยการประทานนี้ผ่านมาทางศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ  
ตัวอย่างเช่น พระคัมภีร์ในยุคสุดท้าย ศาสนพิธีฐานะปุโรหิต องค์การฐานะปุโรหิต อีกทั้งการสร้างพระวิหาร
ก็มาจากพระเจ้าโดยผ่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ ด้วย

2.	พระคัมภีร์ม�กม�ยหล�ยเล่มทั้งในสมัยโบร�ณและในยุคสุดท้�ยผ�่นม�ท�งโจเซฟ	สมิธ

• อ่าน โมเสส 1:40–41 กับสมาชิกชั้นเรียน คำาพยากรณ์ในข้อ 41 กำาลังจะเกิดสัมฤทธิผลอย่างไร (เน้นว่า 
ในสมัยท่ีผู้คนมากมายถือว่าคำาของพระเจ้าไร้ค่า พระเจ้าทรงยกศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ ข้ึน ปัจจุบัน 
พระคำาของพระเจ้า “จะ มี อยู ่อีก ครั้ง ใน บรรดา ลูก หลาน มนุษย์”)

• พระคัมภีร์เล่มใดมาถึงเราโดยผ่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ (พระคัมภีร์มอรมอน หลักคำาสอนและ 
พันธสัญญา ไข่มุกอันล้ำาค่า และการแปลพระคัมภีร์ไบเบิลของโจเซฟ สมิธ ชี้ให้เห็นว่า โจเซฟ สมิธ เป็น 
เครื่องมือในพระหัตถ์ของพระเจ้าในการฟื้นฟูพระคัมภีร์โบราณ และท่านได้รับการเปิดเผยมากมายที ่
กลายเป็นพระคัมภีร์ในยุคสุดท้าย)

เอ็ลเดอร์เลอร์แกรนด์ ริชาร์ดส์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองพูดถึงโจเซฟ สมิธ ว่า “จากบันทึกของเราบอก 
ให้รู้ว่า โจเซฟ สมิธ ให้ความจริงที่ได้รับการเปิดเผยแก่เรามากกว่าศาสดาพยากรณ์ท่านอื่นใดที่เคยมี 
ชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินโลก” (in Conference Report, เม.ย. 1981, 43; หรือ Ensign, พ.ค. 1981, 33)

พระคัมภีร์มอรมอน

อ่าน 2  นีไฟ 3:11–15 กับสมาชิกชั้นเรียน อธิบายว่าข้อความนี้ประกอบด้วยคำาพยากรณ์ถึงโจเซฟ สมิธ  
ข้อเขียนที่กล่าวไว้ในข้อ 12 คือ พระคัมภีร์ไบเบิลและพระคัมภีร์มอรมอน

• พระคัมภีร์มอรมอนช่วยยุติการโต้แย้งและสถาปนาสันติภาพในทางใด พระคัมภีร์มอรมอนช่วยนำาผู้คน
มาสู่ความรู้ถึงพันธสัญญาของพระเจ้าในทางใด

• พระคัมภีร์มอรมอนเป็นพรต่อชีวิตของท่านอย่างไร

• ท่านชอบข้อความใดบ้างในพระคัมภีร์มอรมอน
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เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของการสนทนาเร่ืองน้ี ท่านอาจแบ่งปันข้อความจากพระคัมภีร์มอรมอนท่ีมีความหมายต่อ 
ท่านเป็นพิเศษหนึ่งหรือสองข้อ

หลักคำาสอนและพันธสัญญา

อธิบายว่า ต้ังแต่ปี 1823 ถึง 1831 โจเซฟ สมิธ ได้รับการเปิดเผยจากพระเจ้ามากกว่า 60 เร่ือง ผู้สอนศาสนา 
และคนอื่นๆ ได้รับสำาเนาการเปิดเผยดังกล่าวเพียงไม่กี่เรื่องซึ่งเขียนให้ด้วยลายมือ แต่สมาชิกส่วนใหญ ่
ของศาสนจักรไม่ได้รับสำาเนานั้น ในการประชุมใหญ่ที่จัดขึ้นในโอไฮโอปลายปี 1831 ผู้นำาศาสนจักรตัดสิน 
ใจที่จะจัดพิมพ์การเปิดเผยเป็นเล่มโดยใช้ชื่อว่าหนังสือพระบัญญัติ (ดู หัวบทของ คพ. 67 และ 69)  
ออลิเวอร์ คาวเดอรี และจอห์น วิตเมอร์ได้รับเลือกให้นำาการเปิดเผยไปที่อินดิเพนเดนซ์ มิสซูรี ซึ่งอยู่ห่าง
ออกไปประมาณ 1600 กิโลเมตร เพื่อพิมพ์และเย็บเล่มที่นั่น

ออลิเวอร์ คาวเดอรี และจอห์น วิตเมอร์ไปถึงอินดิเพนเดนซ์ในเดือนมกราคม 1832 ประมาณเดือนกรกฎาคม 
1833 วิลเลียม ดับเบิลยู. เฟลพ์สก็พิมพ์พระคัมภีร์มอรมอน 160 หน้าแรก อย่างไรก็ดีในวันที่ 20 กรกฎาคม 
1833 คนร้ายกลุ่มหนึ่งทำาลายแท่นพิมพ์ของบราเดอร์เฟลพ์ส และหนังสือพระบัญญัติอีกหลายหน้าที่ยัง 
ไม่ได้เย็บเล่ม

ขอให้สมาชิกชั้นเรียนที่ได้รับมอบหมายเล่าเรื่องความกล้าหาญของเเมรี เอลิซาเบ็ธ และแคโรไลน์ โรลลินส์ 
มรดกของเราหน้า 47)

มีการนำาหน้าซึ่งไม่ถูกทำาลายมาเย็บเป็นหนังสือพระบัญญัติได้เพียงไม่กี่เล่ม แต่การเปิดเผยต่างๆ ยังไม ่
ปรากฏเป็นที่แพร่หลาย ในปี 1835 หลังจากเริ่มการเปิดเผยเข้าไปอีกกว่า 45 เรื่อง หนังสือพระบัญญัติมิได้ 
รับการจัดพิมพ์เป็นหลักคำาสอนและพันธสัญญา

• เรื่องราวของแมรี เอลิซาเบ็ธ และแคโรไลน์ โรลลินส์สอนอะไรเกี่ยวกับการที่เราควรเห็นคุณค่าของการ
เปิดเผยในหลักคำาสอนและพันธสัญญา

• ท่านได้รับพรอย่างไรขณะศึกษาหลักคำาสอนและพันธสัญญาในปีนี้

• ท่านชอบข้อความใดบ้างในหลักคำาสอนและพันธสัญญา

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสนทนาเรื่องนี้ ท่านอาจแบ่งปันข้อความในหลักคำาสอนและพันธสัญญาที่มีความ
หมายต่อท่านเป็นพิเศษหนึ่งหรือสองข้อ
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หนังสือพระบัญญัติ เป็นหนังสือเล่มแรกที่รวบรวมการเปิดเผยซึ่งประทานผ่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ และการ 
เปิดเผยดังกล่าวได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในหลักคำาสอนและพันธสัญญาในเวลาต่อมา

ไข่มุกอันล้ำาค่า

ชี้ให้เห็นว่าไข่มุกอันล้ำาค่าได้รับการตั้งชื่ออย่างเหมาะสม เพราะเป็นหนังสือเล่มเล็กๆ แต่มากด้วยคุณค่า 
เหมือนดั่งไข่มุก ถึงแม้จะมีความยาวเพียง 84 หน้า แต่กินความถึงนิรันดร โดยมีข้อความเกี่ยวกับสภาใหญ่
ในสวรรค์ การฟื้นฟูพระกิตติคุณในสมัยการประทานความสมบูรณ์แห่งเวลา การเสด็จมาครั้งที่สองของ 
พระผู้ช่วยให้รอด มิลเลเนียม และชีวิตอันเป็นนิจ ทั้งยังประกอบด้วยคำาสอนที่มีเกี่ยวกับการสร้าง การตก 
การชดใช้ และสิทธิ์เสรีของมนุษย์ พระคัมภีร์เล่มนี้มีอยู่ด้วยกันห้าส่วน:

ก. ข้อความที่คัดเลือกมาจากหนังสือโมเสส

ข. หนังสืออับราฮัม

ค. โจเซฟ สมิธ—มัทธิว

ง. โจเซฟ สมิธ—ประวัติ

จ. หลักแห่งความเชื่อ

ขอให้สมาชิกช้ันเรียนเปิดไปท่ีคำานำา ด้านหน้าของไข่มุกอันล้ำาค่า ให้เขาทบทวนห้าย่อหน้าสุดท้าย ซ่ึงอธิบาย 
ถึงภูมิหลังของแต่ละส่วนในพระคัมภีร์เล่มนี้

• คำาสอนในไข่มุกอันล้ำาค่าช่วยท่านอย่างไร ข้อความใดในไข่มุกอันล้ำาค่าท่ีมีความหมายต่อท่านเป็นพิเศษ

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสนทนาเรื่องนี้ ท่านอาจแบ่งปันข้อความที่ท่านชื่นชอบในไข่มุกอันล้ำาค่าหนึ่งหรือ
สองข้อ
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การแปลพระคัมภีร์ไบเบิลของโจเซฟ สมิธ

• อ่านหลักแห่งความเช่ือข้อแปดกับสมาชิกช้ันเรียน คำาว่า “ตราบเท่า ท่ี แปล ไว้ อย่าง ถูกต้อง” มีความสำาคัญ 
อย่างไร

อ่าน 1 นีไฟ 13:24–28 กับสมาชิกช้ันเรียน (อธิบายว่า “หนังสือท่ีออกมาจากปากของชาวยิว” คือพระคัมภีร์ 
ไบเบิล คำาว่า “ศาสนจักรอัน เรืองอำานาจและน่าชิงชัง” หมายถึงทุกคนที่ต่อต้านพระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่ศาสนจักร
ใดศาสนจักรหนึ่ง) เตือนสมาชิกชั้นเรียนว่า เนื่องด้วยการละทิ้งความเชื่อครั้งใหญ่ พระเจ้าจึงทรงนำาความ
สมบูรณ์ของพระกิตติคุณไปจากแผ่นดินโลก หลายศตวรรษต่อมา หลายส่วนในพระคัมภีร์ไบเบิลถูกเปลี่ยน 
และความจริงมากมายที่ชัดเจนและมีค่าสูญหาย

หลังจากศาสนจักรได้รับการฟื้นฟูได้ไม่นาน พระเจ้าทรงแนะนำาศาสดาพยากรณ์โจเซฟ ให้เริ่มแก้ไขพระ 
คัมภีร์ไบเบิลฉบับคิงส์เจมส์ภายใต้การดลใจ มีข้ออ้างอิงมากมายเกี่ยวกับคำาแนะนำานี้ในหลักคำาสอนและ
พันธสัญญา (ดู ตัวอย่างใน คพ. 35:20; 37:1; 45:60–61; 73:3–4; 93:53) ปัจจุบันนี้เราเรียกงานของศาสดา
พยากรณ์ว่าการแปลพระคัมภีร์ไบเบิลของโจเซฟ สมิธ

การแปลพระคัมภีร์ไบเบิลของโจเซฟ สมิธ แตกต่างจากสิ่งที่เราเรียกโดยทั่วไปว่าการแปล ศาสดาพยากรณ์ 
ไม่ได้แปลพระคัมภีร์ไบเบิลจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง ต้นฉบับเพียงเล่มเดียวของท่านคือพระคัมภีร์ 
ไบเบิลฉบับคิงส์เจมส์ และท่านได้รับการนำาทางจากพระวิญญาณเพื่อทำาการเเก้ไขและทำาให้ข้อความที่
สูญหายไปกลับคืนมาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

บทคัดลอกสองบทจากการแปลของโจเซฟ สมิธ อยู่ในไข่มุกอันล้ำาค่า (หนังสือโมเสสและโจเซฟ สมิธ—
มัทธิว) นอกจากนี้ การแปลของโจเซฟ สมิธ ที่เป็นบทคัดลอกสั้นๆ จะอยู่ในเชิงอรรถของพระคัมภีร์ไบเบิล 
คิงส์เจมส์ฉบับวิสุทธิชนยุคสุดท้าย (ภาษาอังกฤษ) ส่วนบทคัดลอกที่ยาวกว่าจะอยู่ในภาคผนวกด้านหลัง
ต่อจาก Bible Dictionary

เพื่อช่วยให้สมาชิกชั้นเรียนมีความซาบซึ้งมากขึ้นต่อการแปลของโจเซฟ สมิธ ท่านอาจเปรียบเทียบข้อความ
บางตอนอย่างย่อๆ กับพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับคิงเจมส์ การเปรียบเทียบสองเล่มมีแนะนำาไว้ด้านล่างนี้:

ก. เรื่องราวและคำาสอนของเอโนคเป็นตัวอย่างหนึ่งของการฟื้นฟูซึ่งมีข้อความที่ยาวในการแปลของโจเซฟ  
สมิธ ข้ออ้างอิงในไบเบิลที่พูดถึงเอโนคมีเพียงปฐมกาล 5:18–24 ลูกา 3:37 ฮีบรู 11:5 และยูดา  
1:14–15 ส่วนการแปลของโจเซฟ สมิธ ได้ให้ข้ออ้างอิงเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับเอโนค รวมถึงคำาสอน นิมิต
และคำาพยากรณ์ของท่านตามที่บันทึกไว้ใน โมเสส 6:21–68 และ โมเสส 7:1–69 เลือกสองสามข้อในข้อ
พระคัมภีร์ดังกล่าวเพื่ออ่านในชั้นเรียน และสนทนาถึงคุณค่าของข้อความนั้น

ข. การแก้ไขมัทธิว 4 เป็นตัวอย่างของการแก้ไขพระคัมภีร์ไบเบิลบางข้อด้วยการดลใจ ถ้าสมาชิกชั้นเรียน 
มีบทคัดลอกจากของการแปลของโจเซฟ สมิธ ในเชิงอรรถของพระคัมภีร์ไบเบิลให้เขาทบทวนเชิงอรรถ 
ของมัทธิว 4 ที่ขึ้นต้นด้วย “JST” สักสองสามข้อ สนทนาว่าการแก้ไขดังกล่าวทำาให้ข้อพระคัมภีร์ในฉบับ
คิงส์เจมส์ชัดเจนอย่างไร

ขั้นตอนการแปลพระคัมภีร์ไบเบิลไม่เพียงนำามาซึ่งการแก้ไขและการฟื้นฟูหลักคำาสอนในไบเบิลเท่านั้น แต่ 
ยังช่วยทำาให้เกิดการฟื้นฟูคำาสอนโดยผ่านหลักคำาสอนและพันธสัญญาด้วย การเปิดเผยมากมายในหลัก 
คำาสอนและพันธสัญญาเป็นคำาตอบสำาหรับคำาถามของศาสดาพยากรณ์ขณะกำาลังไตร่ตรองการแปล 
พระคัมภีร์ไบเบิล สมาชิกคนหน่ึงของศาสนจักรท่ีใช้เวลาหลายปีศึกษาการแปลของโจเซฟ สมิธ ให้ข้อสังเกต 
ว่า “การแปลของโจเซฟ สมิธ ไม่เพียงเป็นพระคัมภีร์ไบเบิลที่ดีกว่าเดิมเท่านั้น แต่เป็นช่องทางหรือเป็น
หนทางของการฟื้นฟูด้านคำาสอนในระยะเริ่มต้นของศาสนจักรนี้” (Robert J. Matthew, in The Capstone 
ofOurReligion:InsightsintotheDoctrineandCovenants [1989], 64)
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เพ่ือยกตัวอย่างให้เห็นว่าการแปลของโจเซฟ สมิธ นำาไปสู่ “การฟ้ืนฟูด้านหลักคำาสอน” อย่างไร ให้อ่าน มรดก 
ของเรา หน้า 27 ย่อหน้าสุดท้าย ท่านอาจจะอ่านหัวบทของ คพ. 76 และข้อ 15–19 ใน คพ. 76:15–19 ด้วย

กระตุ้นให้สมาชิกชั้นเรียนใช้การแปลของ โจเซฟ สมิธ ขณะศึกษาพระคัมภีร์

3.	หลักคำ�สอนที่ชัดเจนและล้ำ�ค่�ของพระกิตติคุณได้รับก�รฟื้นฟูผ�่นโจเซฟ	สมิธ

แผนภูมิหน้า 74 เน้นไปที่หลักคำาสอนบางข้อของพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูหรือทำาให้ชัดเจนมากขึ้นโดย 
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ สังเกตว่าหัวข้อที่เขียนไว้ทางคอลัมน์ซ้ายมือจะเหมือนกับหัวข้อในกิจกรรม
กระตุ้นความสนใจ

คอลัมน์กลางของแผนภูมิเป็นรายการข้อพระคัมภีร์ในพระคัมภีร์ไบเบิลที่หลักคำาสอนและหลักธรรมไม่ 
ชัดเจน ไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ คอลัมน์ขวาแสดงให้เห็นข้อพระคัมภีร์ที่โจเซฟ สมิธอธิบายหรือให้ความ
กระจ่างเกี่ยวกับคำาสอนเเละหลักธรรมดังกล่าว

เลือกสองสามหัวข้อจากแผนภูมิ และทบทวนข้อพระคัมภีร์ที่ให้มากับสมาชิกชั้นเรียน สนทนาว่า การเปิด
เผยที่มาโดยผ่านศาสดาพยากรณ์ให้ความกระจ่างในหัวข้อเหล่านี้อย่างไร

เรื่อง	 ข้อพระคัมภีร์ใน	 ข้อพระคัมภีร์ที่ประท�น 
	 พระคัมภีร์ไบเบิล		 ผ่�นโจเซฟ	สมิธ

พระลักษณะทางกายของ มัทธิว 3:16–17 ; ยอห์น 4:24;  โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:17;  
พระผู้เป็นเจ้าสามพระองค ์ กิจการ 7:55 คพ. 130:1, 22

การสร้างเราตามรูป ลักษณ์ ปฐมกาล 1: 27 โมเสส 6:8–9 
ของพระผู้เป็นเจ้า

อัครสาวกและ เอเฟซัส 2:20; 4:11–16 คพ. 107:23, 33, 35, 39, 58; 112:30–32 
ศาสดาพยากรณ์

ฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค ฮีบรู 6:20; 7:17 คพ. 84:19–25; 107:1–8, 18–19

ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน ฮีบรู 7:11 คพ. 13; 84:18, 26–27, 30; 107:1,  
  13–14, 20

รูปแบบของการบัพติศมา มัทธิว 3:16 3 นีไฟ 11:22–26; โมโรไน 8:8–12;  
  คพ. 20:71–74

ของประทาน กิจการ 8:17 คพ. 20:41, 43; 35:6; 121:46 
แห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

การดำารงอยู่ก่อนเกิด เยเรมีย์ 1:4–5 คพ. 93:29; อับราฮัม 3:22–26

บัพติศมาแทนคนตาย 1 โครินธ์ 15:29 คพ. 128:16–18

การฟื้นคืนชีวิต โยบ 19:25–26; ยอห์น 5:28–29  แอลมา 11:42–45 
 1 โครินธ์ 15:22

อาณาจักรแห่งรัศมีภาพ 1 โครินธ์ 15:40–42 ค.พ 76:50–112; 131:1 
สามระดับ

การแต่งงานนิรันดร์ ปฐมกาล 2:24; 1 โครินธ์ 11:11 คพ. 131:1–4; 132:19

ศักยภาพของเราที่จะเป็น โรม 8:17 คพ. 88:107; 93:20; 132:20–24 
เหมือนพระบิดาบนสวรรค์

สรุป แสดงความซาบซึ้งที่ท่านมีต่อบทบาทของโจเซฟ สมิธในการนำาพระวจนะของพระเจ้ามาให้เรา เป็นพยาน
ถึงความจริงที่สนทนาไปแล้วในระหว่างบทเรียนเมื่อพระวิญญาณกระตุ้นเตือน
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กฎแห่งก�รอุทิศ	ถว�ย บทที ่ 

14

จุดประสงค์	 เพ่ือช่วยให้สมาชิกช้ันเรียนเข้าใจกฎแห่งการอุทิศ ถวายและจุดประสงค์นิรันดร์ของกฎน้ัน ตลอดจนปรารถนา 
ที่จะอุทิศ ถวายชีวิตให้แก่การรับใช้พระผู้เป็นเจ้าอย่างเต็มที่มากขึ้น

ก�รเตรียม	 1. ศึกษาข้อพระคัมภีร์และเนื้อหาอื่นๆ ต่อไปนี้ร่วมกับการสวดอ้อนวอน:

ก. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 42:30–42; 51; 78; 82; 104:11–18; และข้อพระคัมภีร์อ่ืนๆ ในบทเรียนน้ี

ข. มรดกของเราหน้า 29

2. ทบทวนเนื้อหาของบทเรียนนี้ใน แนวทางศึกษาสำาหรับสมาชิกชั้นเรียน (35686 425) วางแผนในการพูด
ถึงเนื้อหาส่วนนี้ในระหว่างบทเรียน

3. ถ้าท่านใช้กิจกรรมกระตุ้นความสนใจ เตรียมกระดาษพร้อมทั้งดินสอหรือปากกาสำาหรับสมาชิกทุกคนใน
ชั้นเรียน

ข้อเสนอแนะ
ในก�รดำ�เนินบทเรียน

กิจกรรมกระตุ้น
ความสนใจ ใช้กิจกรรมต่อไปนี้หรือกิจกรรมของท่านเองเพื่อเริ่มบทเรียนตามความเหมาะสม

แจกกระดาษพร้อมท้ังดินสอหรือปากกาแก่สมาชิกทุกคนในช้ันเรียน ขอให้แต่ละคนเขียนรายการของมีค่าท่ี 
เขาครอบครองอยู่มาห้าอย่าง จากนั้นอ่าน คพ. 104:13–14 กับสมาชิกชั้นเรียน

• เราเรียนรู้อะไรจากข้อความดังกล่าวเกี่ยวกับเจ้าของที่แท้จริงของสิ่งทั้งหมดที่เราครอบครอง ท่านรู้สึก 
อย่างไรเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของท่านเมื่อท่านทราบแล้วว่าทุกสิ่งบนแผ่นดินโลกเป็นของพระเจ้า

อธิบายว่าหลักธรรมที่สอนในพระคัมภีร์ข้อนี้เป็นพื้นฐานของการดำาเนินชีวิตตามกฎแห่งการอุทิศ ถวาย บท
เรียนนี้เน้นถึงกฎนี้ และวิธีที่เราจะอุทิศ ถวายชีวิตให้แก่พระเจ้าอย่างเต็มที่มากขึ้น

การสนทนาและ เลือกเน้ือหาบทเรียนร่วมกับการสวดอ้อนวอน เพ่ือจะสนองความต้องการของสมาชิกช้ันเรียนได้ดีท่ีโดยกระตุ้น
การประยุกต์ใช้  ให้สมาชิกชั้นเรียนเล่าประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมในพระคัมภีร์

1.	พระเจ้�ทรงเปิดเผยกฎแห่งก�รอุทิศ	ถว�ยแก่วิสุทธิชน

อธิบายว่าในเดือนกุมภาพันธ์ 1831 หลังจากวิสุทธิชนมารวมกันในเคิร์ทแลนด์ โอไฮโอ ได้ไม่นานพระเจ้า
ทรงเปิดเผยว่าเขาควรเริ่มดำาเนินชีวิตตามกฎ แห่ง การ อุทิศ ถวาย  (คพ. 42:30)

• คำาว่า อุทิศถวาย หมายถึงอะไร (หมายถึงการมอบหรือสละบางสิ่งให้แก่การรับใช้พระเจ้า) กฎแห่งการ
อุทิศ ถวายคืออะไร (คือวิธีที่กำาหนดให้แต่ละบุคคลอุทิศ ถวายเวลา พรสวรรค์ และทรัพย์สมบัติให้แก่
ศาสนจักร เพื่อสร้างอาณาจักรของพระเจ้าและรับใช้ลูกๆ ของพระองค์) 

• อะไรคือจุดประสงค์ของกฎ แห่ง การ อุทิศ ถวาย  (ให้สมาชิกชั้นเรียนอ่านพระคัมภีร์ต่อไปนี้และบอกว่า 
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พระคัมภีร์สอนอะไรเก่ียวกับจุดประสงค์ของกฎ แห่ง การ อุทิศ ถวาย  สรุปจุดประสงค์ดังกล่าวไว้บนกระดาน 
เลือกคำาถามบางข้อต่อไปนี้เพื่อกระตุ้นการสนทนา)

ก. คพ. 42:30 (เพื่อดูแลคนยากจนและคนขัดสน) การดูแลคนยากจนและคนขัดสนสำาเร็จลุล่วงโดย 
ผ่านกฎแห่งการอุทิศ ถวายอย่างไร (ดู คพ. 42:31–34)

ข. คพ. 42:35 (เพื่อซื้อที่ดิน สร้างบ้านแห่งการนมัสการ และสร้างเยรูซาเล็มใหม่)

ค. คพ. 42:40 (เพื่อช่วยผู้คนของพระเจ้าเอาชนะความหยิ่งจองหอง) การดำาเนินชีวิตตามกฎแห่งการ
อุทิศ ถวายช่วยให้สมาชิกเอาชนะความหยิ่งจองหองหรือความละโมบได้อย่างไร

ง. คพ. 42:42 (เพื่อช่วยให้ผู้คนของพระเจ้าเป็นคนอุตสาหะ ไม่เกียจคร้าน)

จ. คพ. 51:9 (เพ่ือช่วยให้ผู้คนของพระเจ้าเป็นหน่ึงเดียวกัน) พระเจ้าทรงคาดหวังให้เราเป็นหน่ึงเดียวกัน 
ในทางใด กฎแห่งการอุทิศ ถวายช่วยให้วิสุทธิชนเป็นหนึ่งได้อย่างไร

ฉ. คพ. 78:3–7 (เพื่อทำาให้ผู้คนของพระเจ้าเท่าเทียมกันในเรื่อง แห่งแผ่นดินโลก และเพื่อช่วยให้เขาได้ 
รับที่ในอาณาจักรซีเลสเชียล) การเท่าเทียมกันใน “เรื่อง แห่งแผ่นดินโลก” ช่วยให้เราได้รับ “เรื่องแห่ง
สวรรค์” อย่างไร (คพ. 78:5)

ช. คพ. 78:14 (เพื่อช่วยให้ศาสนจักร “ยืนหยัด เป็นอิสระ เหนือ ชาว โลก อื่นๆ ทั้งปวง”)

ซ. คพ. 82:17–19 (เพ่ือช่วยให้ผู้คนของพระเจ้าพัฒนาพรสวรรค์เพ่ือประโยชน์ของทุกคน เพ่ือผลประโยชน์ 
ของเพื่อนบ้านของเขา และทำา สิ่ง ทั้งปวงด้วยดวงตาที่เห็นเเก่รัศมีภาพของพระผู้เป็นเจ้าอย่างเดียว) 
การดำาเนินชีวิตตามกฎแห่งการอุทิศ ถวายช่วยให้ผู้คนของพระเจ้ามีจิตกุศลมากขึ้นได้อย่างไร

เน้นว่าจากจุดประสงค์ดังกล่าว เห็นได้ชัดว่ากฎแห่งการอุทิศ ถวายไม่ได้เป็นเพียงโปรแกรมทางโลกหรือทาง 
เศรษฐกิจ แต่เป็นกฎทางวิญญาณด้วย ซึ่งจะช่วยให้สมาชิกเติบโตทางวิญญาณและเตรียมพร้อมสำาหรับ
ชีวิตนิรันดร์ (คพ. 29:34–35)

อธิบายว่าหลักธรรมเรื่องกฎแห่งการอุทิศ ถวายไม่ได้เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ได้รับการเปิดเผยผ่านทางศาสดา
พยากรณ์โจเซฟ สมิธ อย่างไรก็ตาม การประยุกต์ใช้กฎนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา ศาสดาพยากรณ์ใน
ยุคปัจจุบันช่วยเราเข้าใจวิธีประยุกต์ใช้หลักธรรมเหล่านี้ในช่วงเวลาของเรา

ท่านอาจใช้เนื้อหาต่อไปนี้เพื่ออธิบายวิธีที่กฎแห่งการอุทิศ ถวายได้รับการปฏิบัติในยุคแรกของศาสนจักร  
วิสุทธิชนในยุคแรกพยายามดำาเนินชีวิตตามกฎแห่งการอุทิศ ถวายในช่วงเวลาที่อยู่ในมิสซูรี โอไฮโอ และ 
ยูทาห์ วิสุทธิชนบางคนดำาเนินชีวิตตามกฎได้อย่างดี แต่ท่ัวท้ังศาสนจักรล้มเหลวในการรักษากฎน้ี (ดู มรดก
ของเราหน้า 29)

การอุทิศถวายทรัพย์สมบัติ

ภายใต้กฎ แห่ง การ อุทิศ ถวาย สมาชิกของศาสนจักรอุทิศ ถวายทรัพย์สมบัติของเขาด้วยความเต็มใจแก่
ศาสนจักรตามข้อตกลงทางกฎหมาย (คพ. 42:30)

การได้รับให้เป็นผู้พิทักษ์

หลังจากสมาชิกของศาสนจักรอุทิศ ถวายทรัพย์สมบัติของเขาแล้ว อธิการจะให้การเป็นผู้พิทักษ์หรือส่วนแบ่ง 
แก่เขา จากส่วนทั้งหมดที่ได้รับ ขนาดของการเป็นผู้พิทักษ์ขึ้นอยู่กับสภาพการณ์และความต้องการของ 
ครอบครัว ตามการตัดสินใจของอธิการโดยปรึกษากับสมาชิกที่ได้รับส่วนแบ่งนั้น (คพ. 42:32; 51:3) การ 
เป็นผู้พิทักษ์จะเป็นไปตามข้อตกลงของการเป็นเจ้าของ เพื่อสมาชิกทุกคนจะรับผิดชอบและจัดการดูแล 
ส่วนของเขาอย่างเต็มที่ (คพ. 51:4; 72:3–4; 104:11–13) จากนั้น ส่วนของการเป็นผู้พิทักษ์จะถือเป็นส่วน
ของแต่ละคน ไม่ใช่ของส่วนรวม ถึงแม้ในที่สุดทุกสิ่งจะเป็นของพระผู้เป็นเจ้าก็ตาม
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บทที่ 14

ส่วนที่เหลือ

หากสมาชิกผลิตส่วนที่เหลือจากส่วนที่เขาเป็นผู้พิทักษ์ ซึ่งเกินความจำาเป็นสำาหรับครอบครัวตอนปลายป ี
เขาจะมอบส่วนที่เหลือให้แก่อธิการเพื่อเก็บไว้ในคลัง (คพ. 42:33; 51:13) อธิการจะใช้ส่วนที่เหลือเพื่อดูแล
คนยากจน สร้างบ้านแห่งการนมัสการ และสำาหรับจุดประสงค์อื่นๆ ตามที่เห็นสมควร (คพ. 42:34–35)

ระเบียบเอกภาพ

ในเดือนมีนาคม 1832 พระเจ้าทรงเปิดเผยว่าจะต้องมีการจัดระเบียบเพื่อควบคุมดูแลและบริหารกฎแห่ง 
การอุทิศ ถวายในบรรดาผู้คนของพระองค์ (คพ. 78:3) พระองค์ทรงเรียกการจัดระเบียบนี้ว่า “ระเบียบ
เอกภาพ” (คพ. 92:1) พระเจ้าประทานคำาแนะนำาเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบเอกภาพในการเปิดเผยต่อๆ มา 
(ดู ตัวอย่างใน คพ. 104)

2.	กฎแห่งก�รอุทิศ	ถว�ยเป็นกฎนิรันดร์

กฎแห่งการอุทิศ ถวายเป็นกฎนิรันดร์ท่ีพระเจ้าทรงเปิดเผยอีกคร้ังในสมัยการประทานของเรา เร่ืองราวท่ีผู้คน 
ของพระเจ้าดำาเนินชีวิตตามกฎนี้มีอยู่ในไข่มุกอันล้ำาค่า พันธสัญญาใหม่ และพระคัมภีร์มอรมอน อ่านหรือ
ทบทวนพระคัมภีร์ต่อไปนี้กับสมาชิกชั้นเรียน:

ก. โมเสส 7:18 (ผู้คนของเอโนค)

ข. กิจการ 4:32, 34–35 (วิสุทธิชนหลังจากการฟื้นคืนพระชนม์ของพระผู้ช่วยให้รอด)

ค. 4 นีไฟ 1:1–3, 12–13, 15 (ชาวนีไฟหลังจากพระผู้ช่วยให้รอดเสด็จเยือนพวกเขา)

• ท่านคิดว่ามีพรอะไรบ้างจากการอยู่ในชุมชนที่ผู้คนดำาเนินชีวิตตามกฎแห่งการอุทิศ ถวาย

3.	เร�ส�ม�รถอุทิศ	ถว�ยชีวิตแด่พระเจ�้ได้ตั้งเเต่บัดนี้

ในฐานะวิสุทธิชนของพระผู้เป็นเจ้า เราจะต้องเตรียมพร้อม และเต็มใจที่จะดำาเนินชีวิตตามความสมบูรณ์ 
ของกฎ แห่ง การ อุทิศ ถวาย แต่เราไม่จำาเป็นต้องรอให้ถึงวันข้างหน้าจึงจะอุทิศ ถวายชีวิตแด่พระเจ้า ขณะที่ 
เราทำาทุกสิ่งที่ทำาได้ในเวลานี้เพื่อดำาเนินตามกฎ แห่ง การ อุทิศ ถวาย  เราก็พร้อมมากขึ้นที่จะดำาเนินชีวิตตาม
ความสมบูรณ์ของกฎเมื่อพระเจ้าทรงขอให้เราทำาเช่นนั้น

• เราดำาเนินชีวิตตามกฎแห่งการอุทิศ ถวายในเวลานี้ได้อย่างไรบ้าง (ใช้ข้อมูลต่อไปนี้เพื่อสนทนาหรือเพิ่ม 
เติมคำาตอบของสมาชิกชั้นเรียน เขียนหัวข้อไว้บนกระดานขณะสนทนาข้อมูลดังกล่าว)

ตระหนักว่าทุกสิ่งที่เรามีเป็นของพระเจ้า

• ถ้าท่านใช้กิจกรรมกระตุ้นความสนใจ ให้กลับไปพูดถึงกิจกรรมนั้น แต่ถ้าไม่ได้ใช้ ให้อ่าน คพ. 104:13–
14 และสดุดี 24:1 กับสมาชิกชั้นเรียน เราเรียนรู้อะไรบ้างจากพระคัมภีร์ข้อนี้ การเป็นผู้พิทักษ์ดูแลทรัพย์
สมบัติของเราหมายถึงอะไร ความรู้นี้ควรส่งผลถึงทัศนคติที่เรามีต่อทรัพย์สมบัติของเราอย่างไร เหตุ
ใดจึงเป็นสิ่งสำาคัญที่จะเข้าใจว่าทุกสิ่งเป็นของพระเจ้า พระเจ้าทรงสัญญาอะไรเมื่อเราพิทักษ์ดูแลสิ่งที่
พระองค์ประทานแก่เราด้วยความซื่อสัตย์ (ดู คพ. 51:19; 78:22) 

อธิการวิคเตอร์  แอล. บราวน์ อดีตอธิการควบคุมของศาสนจักรกล่าวว่า จนกว่าเรา “รู้สึกเห็นพ้องโดย 
สิ้นเชิง” กับหลักธรรมที่ว่า ทุกสิ่งที่เรามีเป็นของพระเจ้า “นี่เป็นเรื่องยากที่เราจะยอมรับกฎ แห่ง การ อุทิศ  
ถวาย ขณะที่เราเตรียมดำาเนินชีวิตตามกฎนี้ เราจะเฝ้าคอยวันที่การเรียกนั้นจะมาถึงด้วยความคาดหวัง 
อย่างมาก ตรงกันข้าม หากเราหวังให้กฎนี้เลื่อนออกไปเพื่อเราจะสามารถมีความสุขกับการสั่งสมสิ่งของ
ทางโลก เราก็อยู่ในเส้นทางที่ผิด” (“The Law of Consecrarion,” 1976 Devotional Speeches of the 
Year [1977], 439)
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• อ่าน คพ. 19:26 กับสมาชิกชั้นเรียน พระเจ้าประทานคำาเตือนอะไรแก่มาร์ติน แฮร์ริส ในพระคัมภีร์ข้อนี้  
เหตุใดเราจึงต้องเอาชนะความโลภถ้าเราต้องอุทิศ ถวายชีวิตแด่พระเจ้า เราจะเอาชนะความรู้สึกโลภได้
อย่างไร

ประธานบริคัม ยังก์ กล่าวว่า “ข้าพเจ้ากลัวความโลภของเหล่าเอ็ลเดอร์มากกว่ากลัวกองทัพที่มาจาก
นรกเสียอีก…ศัตรูทั้งสิ้นของเรา…ในโลก และกองทัพทั้งหมดของนรกที่เดินทัพมา เพื่อต่อสู้กับเรา จะ
ไม่สามารถทำาร้ายเราได้ แต่ความโลภในใจของคนพวกนี้ต่างหากที่ทำาร้ายเราเพราะมันคือการนับถือรูป
เคารพ” (in Journal of Discourses, 5:353)

เสียสละสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกร้องในขณะนี้

เราจะต้องเต็มใจเสียสละส่ิงท่ีพระเจ้าทรงเรียกร้องจากเราในขณะน้ี ซ่ึงรวมไปถึงการเสียสละเวลา พรสวรรค์ 
ตลอดจนทรัพย์สมบัติ ผู้ที่ไม่สามารถเสียสละได้ในเวลานี้ อาจพบอุปสรรคในการเสียสละสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า
ซึ่งเป็นข้อกำาหนดของการปฏิบัติตามความสมบูรณ์ของกฎแห่งการอุทิศ ถวาย

• เราจะอุทิศ ถวายเวลา พรสวรรค์ และทรัพย์สมบัติเพื่อช่วยสร้างอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าในปัจจุบัน 
ได้อย่างไร (คำาตอบรวมถึงรายการข้างล่างนี้)

ก. จ่ายส่วนสิบและเงินบริจาคอดอาหาร และให้อย่างเผื่อแผ่ในวิธีอื่นแก่คนที่ขัดสน โดยการทำาดังนี้ 
เราสามารถช่วยศาสนจักรดูแลคนยากจนและดำาเนินกิจกรรมสำาคัญๆ ซ่ึงจำาเป็นต่อการสร้างอาณา- 
จักรของพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดินโลกได้ เอ็ลเดอร์มาเรียน  จี. รอมนีย์ถามว่า “อะไรขัดขวางไม่ให้เรา 
ถวายเงินบริจาคอดอาหารเท่าที่เราจะให้ได้ในส่วนที่เหลือภายใต้ระเบียบเอกภาพเล่า ไม่มีเลย นอก 
จากขีดจำากัดของเราเอง” (in Conference Report, เม.ย. 1966, 100; หรือ Improvement Era, มิ.ย. 
1966, 537)

ข. รับใช้ในศาสนจักรด้วยความเต็มใจ พระเจ้าทรงเตือนทุกคนให้ “พึงเรียนรู้หน้าที่ของตน, และกระทำา 
ในตำาแหน่งซึ่งตนได้รับการกำาหนดไว้, ด้วยความขยันหมั่นเพียรจนสุดความสามารถ” (คพ. 107:99)  
เราควรทำาการเรียกที่ได้รับให้เกิดสัมฤทธิผลอย่างดีที่สุดตามความสามารถของเรา นอกเหนือจาก 
การเรียกที่กำาหนดไว้ในศาสนจักรแล้ว เรายังสามารถแบ่งปันพระกิตติคุณกับผู้อื่น ทำางานพระวิหาร 
และช่วยเสริมสร้างประจักษ์พยานของคนที่เป็นสมาชิกใหม่หรืออ่อนแอในศรัทธาได้ด้วย 

ค. รับใช้เป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลา เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองสอนว่า “การ 
ไปเป็นผู้สอนศาสนาจะสอนท่านให้ดำารงชีวิตตามกฎแห่งการอุทิศ ถวาย นั่นเป็นโอกาสเดียวในชีวิต
ที่ท่านจะสามารถให้เวลาของท่านทั้งหมด รวมทั้งพรสวรรค์ และทรัพยากรของท่านแด่พระเจ้า ใน
ทางกลับกัน พระเจ้าจะทรงอวยพรท่านด้วยพระวิญญาณของพระองค์ พระองค์จะประทับอยู่ใกล้
ท่านและจะทำาให้ท่านเข้มแข็งขึ้น” (เลียโฮนา กรกฎาคม 1996) 

พัฒนาความรักแบบพระคริสต์ต่อผู้อื่น

• อ่าน คพ. 82:19 และ เจคอบ 2:17 กับสมาชิกชั้นเรียน พระเจ้าทรงสอนอะไรในพระคัมภีร์สองข้อนี้เกี่ยว
กับการที่เราจะแสดงความรักต่อผู้อื่น เหตุใดเราจึงต้องแสดงความรักแบบพระคริสต์ต่อผู้อื่นมากขึ้นถ้า
เราจะดำาเนินชีวิตตามกฎแห่งการอุทิศ

อธิบายว่าความสามารถที่จะมีความรักแบบพระคริสต์ต่อผู้อื่นเป็นรากฐานของกฎ แห่ง การ อุทิศ ถวาย  ขณะ 
ที่เรามีความรักมากขึ้น ความสามารถของเราที่จะดำาเนินชีวิตตามกฎนี้ก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วย ขอให้สมาชิก
ชั้นเรียนเล่าประสบการณ์เมื่อเขาหรือคนอื่นๆ ได้เสียสละเวลาและทรัพย์สิน เพื่อช่วยผู้ที่อยู่ในความยาก 
ลำาบาก ถ้าเห็นเหมาะสม ท่านอาจเล่าเรื่องต่อไปนี้ ซึ่งเล่าโดยประธานโธมัส เอส. มอนสัน:
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บทที่ 14

“ข้าพเจ้าจำาเรื่องราวมากมายในวัยเด็กของข้าพเจ้าได้ การร่วมรับประทานอาหารมื้อเย็นวันอาทิตย์เป็นหนึ่ง 
ในความทรงจำาเหล่านั้น พอพวกเรา เด็กๆ…รีบเข้านั่งประจำาเพื่อรับประทานอาหาร เพราะได้กลิ่นเนื้ออบ 
ตลบอบอวลไปทั่วห้อง คุณแม่ก็จะบอกข้าพเจ้าว่า ‘ทอมมี่ ก่อนที่เราจะรับประทานอาหาร ลูกช่วยนำาอาหาร
ที่แม่เตรียมไว้ไปให้ลุงบ๊อบก่อนนะจ๊ะ แล้วลูกก็รีบกลับมา’

“ข้าพเจ้าไม่เข้าใจเลยว่าทำาไมเราจึงรับประทานก่อนไม่ได้ แล้วค่อยนำาอาหารจานน้ีไปให้ลุงบ๊อบทีหลัง ข้าพ- 
เจ้าไม่ได้ถามแต่รีบวิ่งไปบ้านลุงบ๊อบ และรอด้วยความกระวนกระวายใจขณะที่ลุงบ๊อบค่อยๆ เดินกระย่อง
กระแย่งมาท่ีประตู จากน้ันข้าพเจ้าก็ย่ืนจานอาหารให้ ลุงบ๊อบจะส่งจานสะอาดท่ีใส่อาหารมาเม่ือวันอาทิตย์ 
ก่อนคืนให้พร้อมทั้งเงินสิบเซนต์สำาหรับการรับใช้ของข้าพเจ้า คำาตอบของข้าพเจ้าจะเป็นเหมือนเดิมทุกครั้ง 
คือ ‘ผมรับเงินนี้ไม่ได้หรอกครับ คุณแม่จะตีผม’ ต่อจากนั้นเขาก็จะเอามือที่สั่นเทาลูบผมสีทองของข้าพเจ้า
ไปมา พร้อมกับพูดว่า ‘เจ้าลูกชายเธอมีแม่ที่ประเสริฐ บอกเธอด้วยว่าลุงขอบคุณ’…ดูเหมือนอาหารเย็นวัน
อาทิตย์มื้อนั้นจะอร่อยมากขึ้นหลังจากที่ข้าพเจ้าทำาธุระของตนเองเสร็จเรียบร้อย” (“The Long Line of the 
Lonely,” Ensign, Feb. 1992, 4)

พยายามอุทิศ ถวายชีวิตทุกด้านของเราแด่พระเจ้า

เอ็ลเดอร์นีล  เอ. แม็กซ์เวลล์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าวว่า “เรามักจะคิดถึงการอุทิศ ถวายในแง่ของ 
ทรัพย์ส่ิงของและเงินทองเท่าน้ัน แต่มีหลากหลายวิธีเหลือเกินท่ีเราขยักไว้ส่วนหน่ึง” (in Conference Report, 
ต.ค. 1992, 90; หรือ Ensign, พ.ย. 1992, 66)

• มีวิธีใดบ้างที่เราอาจจะ “ขยักไว้ส่วนหนึ่ง” ทั้งที่เราสามารถทำาการอุทิศ ถวายที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นได้ในการ 
รับใช้พระผู้เป็นเจ้าและลูกๆ ของพระองค์ (ดู คพ. 64:34 และตัวอย่างต่อไปนี้จากเอ็ลเดอร์แม็กซ์เวลล์ 
เกี่ยวกับการที่บางครั้งเราไม่อุทิศ ถวายสิ่งที่เราควรให้)

ก. ความไม่เต็มใจที่จะยอมตามพระประสงค์ของพระเจ้าโดยครบถ้วน “การยอมให้ความปรารถนาของ 
เราเป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้านั้นก็คือ การเอาสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเราถวายบูชาแด่ 
พระผู้เป็นเจ้าน่ันเอง” เอ็ลเดอร์แม็กซ์เวลล์กล่าวว่า “ส่ิงอ่ืนๆ หลายๆ ส่ิงท่ีเรา ‘ถวาย’…เป็นเพียงส่ิง
ที่พระองค์ประทานแก่เราหรือให้เรายืม อย่างไรก็ตาม เมื่อท่านกับข้าพเจ้ายอมตน โดยการยอม
ให้ความปรารถนาส่วนตัวถูกกลืนเข้าไปในพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า เราก็กำาลังถวายบางสิ่ง
บางอย่างแด่พระองค์จริงๆ! มันเป็นสมบัติสิ่งเดียวเท่านั้นที่เป็นของเรา ที่เราจะให้ได้!” (เลียโฮนา 
มกราคม 1996 “ถูกกลืนเข้าไปในพระประสงค์ของพระบิดา” นีล เอ. เเมกซ์เวลล์ หน้า 24)

ข. ความไม่เต็มใจที่จะละทิ้งสิ่งที่ก่อให้เกิดความเห็นแก่ตัว เช่น “อุปนิสัย เวลา ชื่อเสียง และทรัพย์ 
สมบัติของเรา” (เลียโฮนา มกราคม 1996 “ถูกกลืนเข้าไปในพระประสงค์ของพระบิดา” นีล เอ.  
แม็กซ์เวลล์ หน้า 23)

ค. การให้ความสำาคัญแก่งานอดิเรกและเรื่องที่มีความสำาคัญน้อยกว่ามากเกินไป

ง. ให้การรับใช้สาธารณชนอย่างน่ายกย่องแต่ยัง “ไม่ได้ไปพระวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูบ่อยนัก 
และไม่ค่อยศึกษาพระคัมภีร์” (เลียโฮนา มกราคม 1996 หน้า 22)

จ. รับผิดชอบครอบครัวอย่างดีแต่ไม่นำาแบบอย่างแห่งความสุภาพอ่อนโยนของพระเยซูไปใช้กับสมาชิก 
บางคนในครอบครัว

ฉ. สร้างฐานะของตนเองก่อนแทนที่จะสร้างอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า

ช. แบ่งปันพรสวรรค์อย่างเปิดเผย แต่ยังคงมีความจองหองอยูในใจ

ซ. ยอมรับการเรียกในศาสนจักรขณะที่จิตใจฝักใฝ่ในการรักษาบทบาทเฉพาะอย่างในโลก
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(ดู Conference Report, ต.ค., 1992, 88–92; หรือ Ensign, พ.ย. 1992; 65–67; และ เลียโฮนา มกราคม 
1996 หน้า 22–25)

• เราได้รับพรอย่างไรเมื่อเราพยายามทำาการอุทิศ ถวายอย่างเต็มที่มากขึ้น

สรุป กระตุ้นให้สมาชิกชั้นเรียนสำารวจชีวิตของตนเองเพื่อดูว่าเขาจะอุทิศตนแด่พระเจ้าอย่างเต็มท่ีมากข้ึนได้ 
อย่างไร อธิบายว่าเราทำาสิ่งนี้ได้โดยยอมรับว่าทุกสิ่งที่เราครอบครองเป็นของพระเจ้าเต็มใจเสียสละทุกสิ่งที่
เรียกร้องจากเราในเวลานี้ และพัฒนาความรักแบบพระคริสต์ต่อผู้อื่น

แนวคิดเพิ่มเติม
ประกอบก�รสอน	 ท่านอาจใช้แนวคิดต่อไปนี้หนึ่งข้อหรือทั้งสองข้อเพื่อเสริมเค้าโครงบทเรียนที่แนะนำาไว้

1.	คลังของพระเจ้�

คลังของพระเจ้ามีกล่าวไว้หลายครั้งในคำาสอนนี้ และพันธสัญญาซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการดูแลคนยากจน (คพ.  
42:34; 78:3; 83:5–6) เพื่อช่วยให้สมาชิกชั้นเรียนเข้าใจว่าคลังของพระเจ้าคืออะไร และนำามาใช้อย่างไรใน
ทุกวันนี้ ให้พูดถึงข้อมูลต่อไปนี้จาก คู่มือคำาแนะนำาของศาสนจักร :

“คลังของพระเจ้ารับ จัดสรร และแจกจ่ายของบริจาคที่วิสุทธิชนให้มา คลังอาจเป็นแบบง่ายๆ หรือสลับซับ
ซ้อนแล้วแต่สภาวการณ์ อาจเป็นรายชื่อของการบริการที่มีอยู่ เงินในบัญชี อาหารในห้องเก็บอาหาร หรือ 
ของใช้ประจำาวันที่มีในอาคาร จะจัดตั้งคลังขึ้นเมื่อสมาชิกที่ซื่อสัตย์อุทิศถวายเวลา พรสวรรค์ ทักษะ ความ 
เมตตา วัสดุปัจจัยและเงินแก่อธิการในการดูแลคนยากจนและในการเสริมสร้างอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า 
บนแผ่นดินโลก

“ด้วยเหตุนี้ คลังของพระเจ้าจึงมีอยู่ในทุกวอร์ด อธิการเป็นตัวแทนคลัง โดยได้รับการดลใจจากพระเจ้า เขา
จะแจกจ่ายของบริจาคของวิสุทธิชนแก่คนยากจนและคนขัดสนโดยได้รับความช่วยเหลือจากโควรัมปุโรหิต
และสมาคมสงเคราะห์ เขาได้รับคำาแนะนำา และการสนับสนุนในความรับผิดชอบต่างๆ ของเขาจากผู้นำา 
สเตคและผู้นำาระดับภาค” (คู่มือคำาแนะนำาของศาสนจักร [1998] หน้า 276-277)

• เราแต่ละคนจะอุทิศถวายให้แก่คลังของพระเจ้าในวอร์ดของเราได้อย่างไร

2.	“เท่�เทียมกันในเรื่องแผ่นดินโลก”	(ค.พ	78:6)	

คำาว่า เท่าเทียมกัน จะใช้ในหลักคำาสอนและพันธสัญญาบ่อยๆ เกี่ยวกับเรื่องทางโลก (คพ. 51:3; 70:14;  
78:6) อธิบายว่านี่ไม่ได้หมายความว่าการเป็นผู้พิทักษ์ของทุกคนเท่าเทียมกันหมด แต่หมายความว่าจะให้ 
การเป็นผู้พิทักษ์ตามความต้องการของแต่ละคนและแต่ละครอบครัว (คพ. 42:32; 51:3) ทุกคนเท่ากันใน 
ความหมายที่ว่าวิสุทธิชนทุกคนมี “สิทธิเท่าเทียมกันในทรัพย์สิน” เพื่อสนองความต้องการของเขา (คพ. 
82:17)
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“จงแสวงห�ของประท�น
ที่ดีที่สุดอย่�งตั้งใจจริง”

บทที ่ 

15

จุดประสงค์	 เพื่อช่วยให้สมาชิกชั้นเรียนรู้จักของประทานแห่งพระวิญญาณ แสวงหาเพื่อให้ได้มาและใช้ของประทาน 
เหล่านั้นในการรับใช้ผู้อื่น

ก�รเตรียม	 1. ศึกษาข้อพระคัมภีร์และเนื้อหาอื่นๆ ต่อไปนี้ร่วมกับการสวดอ้อนวอน:

ก. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 46; หลักแห่งความเชื่อ 1:7

ข. 1 โครินธ์ 12–13; โมโรไน 10:8–18 (พระคัมภีร์เสริม)

ค. มรดกของเราหน้า 49, 55–57, 73 

2. ทบทวนเนื้อหาของบทเรียนนี้ใน แนวทางศึกษาสำาหรับสมาชิกชั้นเรียน (35686 425) วางแผนในการพูด
ถึงเนื้อหาส่วนนี้ในระหว่างบทเรียน

3. ขอให้สมาชิกชั้นเรียนเตรียมอ่านเรื่องราวต่อไปนี้จาก มรดกของเรา

ก. นูเวล ไนท์ ให้พรฟิโล ดิบเบิล (หน้า 49)

ข. อาแมนดา สมิธ ได้รับการเปิดเผยเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อลูกชายที่ได้รับบาดเจ็บ (หน้า 55–56)

ค. ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ พยากรณ์ถึงการรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาของแดน โจนส์ (หน้า 73)

ข้อเสนอแนะ
ในก�รดำ�เนินบทเรียน

กิจกรรมกระตุ้น
ความสนใจ ใช้กิจกรรมต่อไปนี้หรือกิจกรรมของท่านเองเพื่อเริ่มบทเรียนตามความเหมาะสม

ขอให้สมาชิกชั้นเรียนจินตนาการว่าเขากำาลังปลูกต้นไม้ในสวน

• ท่านจะปลูกเมล็ดพันธุ์ชนิดใดในสวนของท่าน

ให้เวลาสมาชิกช้ันเรียนคิดสักครู่ จากน้ันเชิญสองสามคนบรรยายถึงส่ิงท่ีเขาอยากจะปลูกไว้ในสวน ดึงความ 
สนใจมายังการเลือกที่แตกต่างกันของแต่ละคน ชี้ให้เห็นว่าถึงแม้สวนของแต่ละคนจะแตกต่างกัน แต่ก็ให้
ความสวยงาม และมีประโยชน์ด้วยกันทั้งสิ้น

• หลังจากปลูกเมล็ดพืช ท่านจะต้องทำาอะไรเพื่อให้สวนของท่านเจริญงอกงาม

หลังจากสมาชิกช้ันเรียนตอบแล้ว อธิบายว่าบทเรียนน้ีเป็นเร่ืองเก่ียวกับของประทานแห่งพระวิญญาณบอก 
สมาชิกชั้นเรียนว่า ผู้คนอาจมีต้นไม้หลากหลายพันธุ์ในสวนของเขา แต่กระนั้นก็เป็นสวนที่สวยงามและม ี
ประโยชน์เท่าๆ กัน ทำานองเดียวกัน สมาชิกของศาสนจักรอาจได้รับของประทานแห่งพระวิญญาณที่แตก 
ต่างกัน แต่ของประทานท้ังหมดน้ีล้วนมีประโยชน์ต่อการเสริมสร้างอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า ของประทาน 
แห่งพระวิญญาณก็เช่นเดียวกับเมล็ดพันธุ์และต้นไม้ ซึ่งต้องได้รับการเพาะและบำารุงเลี้ยงเพื่อให้เติบโต 
อย่างเต็มที่แเละมีประโยชน์
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การสนทนาและ เลือกเน้ือหาบทเรียนร่วมกับการสวดอ้อนวอน เพ่ือจะสนองความต้องการของสมาชิกช้ันเรียนได้ดีท่ีสุด กระตุ้น
การประยุกต์ใช้  ให้สมาชิกชั้นเรียนเล่าประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมในพระคัมภีร์

1.	สม�ชิกที่ซื่อสัตย์ทุกคนของศ�สนจักรจะได้รับของประท�นแห่งพระวิญญ�ณ

อธิบายว่าของประทานแห่งพระวิญญาณเป็นพรหรือความสามารถทางวิญญาณท่ีประทานผ่านพระวิญญาณ 
บริสุทธิ์ ของประทานเหล่านี้ถูกนำาไปจากแผ่นดินโลกในระหว่างการละทิ้งความเชื่อครั้งใหญ่ แต่พระผู้เป็น 
เจ้าทรงนำากลับมาอีกครั้งในยุคแรกๆ ของสมัยการประทานนี้ การใช้ของประทานเหล่านี้จะเป็นพร จรรโลง 
ใจ และทำาให้เราเป็นหนึ่ง

ขอให้สมาชิกชั้นเรียนที่ได้รับมอบหมายอ่านเรื่องราวจาก มรดกของเรา (ดู “การเตรียม” ข้อ 3) หลังจากอ่าน 
แต่ละเรื่องจบแล้ว ให้สนทนาว่าเรื่องนี้พูดถึงของประทานแห่งพระวิญญาณอะไรบ้าง นูเวล ไนท์มีศรัทธา 
ที่ จะเยียวยา (คพ. 46:20) ฟิโล ดิบเบิล และแอลมา สมิธ มีศรัทธาที่จะได้รับการเยียวยา (คพ. 46:19)  
อาแมนดา สมิธ ได้รับการเปิดเผย (หลักแห่งความเชื่อข้อ 7) ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ มีของประทาน
แห่งการพยากรณ์ (คพ. 46:22) และแดน โจนส์ได้รับของประธานในการสอน (โมโรไน 10:9–10)

• ใน คพ. 46 พระเจ้าตรัสถึงของประทานแห่งพระวิญญาณอะไรบ้าง (ให้สมาชิกช้ันเรียนอ่านข้อพระคัมภีร์ 
ต่อไปน้ี และบอกว่ามีของประทานฝ่ายวิญญาณอะไรบ้างท่ีกล่าวไว้ในแต่ละข้อ เขียนสรุปไว้บนกระดาน)

ก. คพ. 46:13 (ความรู้ที่ “ให้ ไว้ โดย พระ วิญญาณ บริสุทธิ์ … พระ เยซู คริสต์ คือ พระ บุตร ของ พระผู้เป็นเจ้า, 
และ ว่า พระองค์ ทรง ถูก ตรึง กางเขน เพื่อ บาป ของ โลก”) 

ข. คพ. 46:14 (เชื่อในประจักษ์พยานของผู้อื่นเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอด)

ค. คพ. 46:15 (ความรู้เกี่ยวกับ “ความแตกต่างของการบริหารงาน”) เอ็ลเดอร์บรูซ  อาร์. แเมคคองกี 
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าวว่า ของประทานนี้ “ใช้ในการบริหารและควบคุมดูแลศาสนจักร” 
(ANewWitnessfortheArticlesofFaith [1985], 278)

ง. คพ. 46:16 (การแยกแยะ “ เพื่อ รู้ ประเภท ของ การ งาน, ว่า สิ่ง เหล่า นั้น เป็น ของ พระผู้เป็นเจ้า หรือ ไม่” 
ของประทานนี้ช่วยให้เราแยกแยะได้ว่าคำาสอนหรืออิทธิพลนั้นๆ มาจากพระผู้เป็นเจ้าหรือมาจาก
แหล่งอื่น)

จ. คพ. 46:17–18 (ปัญญาและความรู้)

ฉ. คพ. 46:19 (ศรัทธาที่จะ รับ การ เยียวยา)

ช. คพ. 46:20 (ศรัทธาที่ จะเยียวยา)

ซ. คพ. 46: 21 (การทำาสิ่งอัศจรรย์)

ฌ. คพ. 46:22 (การพยากรณ์)

ญ. คพ. 46:23 (การ เล็งเห็น ความ แตก ต่าง ของ วิญญาณ)

ฎ. คพ. 46:24 (การพูดภาษาต่างๆ)

ฏ. คพ. 46: 25 (การแปลภาษาต่างๆ)

ท่านอาจช้ีให้เห็นว่าของประทานแห่งพระวิญญาณมีกล่าวไว้ใน 1 โครินธ์ 12:4–12; 1 โครินธ์ 13:1–13; และ 
โมโรไน 10:8–18 ด้วย

• ใครจะได้รับของประทานแห่งพระวิญญาณ (ดู คพ. 46:8, 11 ชี้ให้เห็นว่า พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบของ 
ประทานดังกล่าวแก่สมาชิกที่ซื่อสัตย์ทุกคนของศาสนจักรที่ได้รับของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์
แล้วอย่างน้อยคนละหนึ่งอย่าง ถ้าท่านกำาลังสอนเยาวชน เน้นว่าเขาก็มีของประทานฝ่ายวิญญาณด้วย 
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บทที่ 15

ท่านอาจชี้ให้เห็นว่าคนที่ไม่ได้รับของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์จะยังคงได้รับพรด้วยความ
สามารถพิเศษบางอย่างในการให้กำาลังใจและทำาให้ผู้อื่นเข้มแข็ง)

2.	พระผู้เป็นเจ้�ทรงมอบของประท�นแห่งพระวิญญ�ณเพื่อประโยชน์ของลูกๆ	ของพระองค์

• อะไรคือจุดประสงค์บางประการของของประทานแห่งพระวิญญาณ ตามที่เปิดเผยไว้ใน คพ. 46 (ใช้ข้อ 
มูลต่อไปนี้เพื่อสนทนาหรือเพิ่มเติมคำาตอบของสมาชิกชั้นเรียน เขียนหัวข้อไว้บนกระดานขณะสนทนา
ข้อมูลดังกล่าว)

เพื่อเสริมสร้างและเป็นพรแก่เราแต่ละคน

• อ่าน คพ. 46:9 กับสมาชิกชั้นเรียน ของประทานแห่งพระวิญญาณช่วยเราแต่ละคนในทางใดบ้าง ของ 
ประทานใดมีคุณค่าต่อท่านเป็นพิเศษ (ท่านอาจเชิญสมาชิกชั้นเรียนเล่าประสบการณ์ว่า ของประทาน
ฝ่ายวิญญาณอะไรที่เสริมสร้างและเป็นพรแก่เขา)

เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองสอนว่า ของประทานแห่งพระวิญญาณ “สามารถ 
นำาเราไปหาพระผู้เป็นเจ้า ป้องกันเราจากอำานาจของฝ่ายตรงข้าม ชดเชยความสามารถที่ไม่พอเพียงของ 
เรา พร้อมทั้งแก้ไขข้อบกพร่องของเราด้วย” (“Spiritual Gifts,” Ensign, ก.ย. 1986, 72 )

เพื่อช่วยให้เรารับใช้ผู้อื่น

อ่าน คพ. 46:11–12, 26 กับสมาชิกชั้นเรียน แล้วพูดถึงข้อความต่อไปนี้:

“เอ็ลเดอร์ออร์สัน แพรทท์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าวว่า “ของประทานฝ่ายวิญญาณได้รับการแบ่ง
สันปันส่วนให้แก่เหล่าสมาชิกของศาสนจักร ตามความซื่อสัตย์ สภาพการณ์ ความสามารถโดยธรรมชาติ 
หน้าที่ และการเรียกของเขา เพื่อสมาชิกของศาสนจักรจะได้รับการแนะนำาสั่งสอนอย่างถูกต้อง ได้รับการ
ยืนยัน การทำาให้ดีพร้อม และการช่วยให้รอด” (Masterful Discourses and Writings of Orson Pratt,
comp. N. B. Lundwall [l953], 571)

• ของประทานฝ่ายวิญญาณที่พิเศษช่วยท่านในการรับใช้ผู้อื่นอย่างไร ท่านเคยได้รับพรจากของประทาน
ฝ่ายวิญญาณของผู้อื่นอย่างไร

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสนทนาในเรื่องนี้ ท่านอาจเล่าเรื่องต่อไปนี้:

“ขณะท่ีเรากำาลังง่วนอยู่กับการเตรียมอาหารม้ือค่ำาวันคริสต์มาส น้องสาววัยรุ่นของดิฉันก็เอ้ือมมือไปหยิบ 
จานกระเบื้องลายครามขลิบเงินออกมาจากตู้ด้วยความตื่นเต้น จานที่สวยงามชุดนี้เป็นของขวัญวัน 
แต่งงานที่คุณยายส่งมาให้คุณพ่อกับคุณแม่และเคยใช้ในโอกาสพิเศษเพียงครั้งเดียวเท่านั้น แต่ขณะที่ 
น้องสาวของดิฉันยกจานล้ำาค่าจำานวนหน่ึงออกมาจากตู้ แขนก็กระแทกเข้ากับตู้ทำาให้จานล่ืนหลุดจากมือ 
เธอพยายามอย่างยิ่งที่จะคว้าจานไว้ให้ทันแต่ก็ไร้ผลเศษกระเบื้องที่แตกกระจายเกลื่อนพื้นกำาลังทำาให้
หัวใจแหลกสลายเท่าๆ กับแววแห่งความอับจนระคนหวาดหวั่นในสีหน้าของเธอ

“มือของคุณแม่ที่กำาลังเตรียมอาหารอยู่หยุดชะงักทันที และเสียงพูดคุยสนุกสนานของคนในครอบครัว
ที่กำาลังสาละวนอยู่กับการตระเตรียมก็พลอยหายไปด้วย ขณะที่เราทุกคนยืนนิ่งด้วยความตกตะลึง คุณ
แม่เดินออกไปจากห้องอย่างเงียบกริบโดยไม่หันไปดูความเสียหาย จากนั้น…พวกเราที่เหลือก็พยายาม
ทำาหน้าที่วันหยุดของเราต่อไปตามเดิม

“ยกเว้นน้องสาวของดิฉัน เธอยืนนิ่งไม่ขยับเขยื้อน น้ำาตาไหลพราก ขณะที่น้ำาตาไหลออกมาอีก เธอเดิน
ตัวแข็งทื่อไปหาไม้กวาดกับที่ตักขยะ และเริ่มกวาดเศษกระเบื้องที่แตกกระจายเกลื่อนกลาด ต่อจากนั้น 
ก็คุกเข่าลง พร้อมทั้งบรรจงหยิบเศษกระเบื้องชิ้นใหญ่มาวางไว้ในที่ตักขยะอย่างระมัดระวัง
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“ภายในเวลาไม่กี่นาที คุณแม่ก็กลับเข้ามาที่ห้องครัว พร้อมทั้งโอบกอดลูกสาวที่กำาลังเศร้าเสียใจ น้อง
สาวของดิฉันเริ่มร้องไห้สะอึกสะอื้น… [คุณแม่] ปลอบเบาๆ ว่า ไม่เป็นไรจ๊ะลูกรัก คนสำาคัญกว่าสิ่งของ’

“ต่อมา คุณเเม่เล่าให้ดิฉันฟังว่า เธอเข้าไปอีกห้องหนึ่งเพื่อสวดอ้อนวอน และได้รับพรด้วยความรู้สึกสงบ  
และได้รับการดลใจให้ทราบว่าจะปลอบโยนน้องสาวของดิฉันอย่างไร ของประทานแห่งการมีวิสัยทัศน ์
ทางวิญญาณที่ประทานแก่คุณแม่ในวันคริสต์มาสครั้งนั้น กลายเป็นของประทานอันล้ำาค่าที่สุดที่ครอบ- 
ครัวของเราได้รับ” (Laura Russell Bunker, “The Art of Perspective,” Ensign, ธ.ค.1998, 54–55)

ท่านอาจสนทนาว่าของประทานแห่งพระวิญญาณอะไรที่ช่วยในสถานการณ์ต่อไปนี้ได้ ให้สมาชิกชั้นเรียน
อ้าง คพ. 46:13–25 อีกครั้ง

ก. ผู้สอนประจำาบ้านคนหน่ึงได้รับเรียกให้ไปท่ีบ้านครอบครัวท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของเขาเพ่ือให้พรฐานะ 
ปุโรหิต

ข. ผู้สอนศาสนาคนหนึ่งควบคุมดูแลสาขาเล็กๆ ของสมาชิกในศาสนจักร

ค. เยาวชนหญิงคนหนึ่งได้รับมอบหมายให้สอนบทเรียนในชั้นเรียนของเธอ

ง. ผู้ให้คำาปรึกษาคนหนึ่งของฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนต้องดูแลรับผิดชอบมัคนายกกลุ่มหนึ่งประสบปัญหา
ในการเดินทางเข้าค่ายค้างคืน

จ. ประธานสมาคมสงเคราะห์มอบหมายผู้เยี่ยมสอนให้กับพี่น้องสตรีในวอร์ดหรือสาขาของเธอ 

เพื่อช่วยให้เราหลีกเลี่ยงการถูกหลอก

• อ่าน คพ. 46:8 กับสมาชิกช้ันเรียน ของประทานแห่งพระวิญญาณช่วยให้เราหลีกเล่ียงอิทธิพลช่ัวร้ายหรือ 
การหลอกลวงได้อย่างไร

3.	เร�ควรแสวงห�และฝึกฝนของประท�นแห่งพระวิญญ�ณ

พระเจ้าตรัสบอกเราว่า “เจ้าจงแสวงหาของประทานที่ดีที่สุดอย่างตั้งใจจริง, โดย จำา ไว้ เสมอ ว่า สิ่ง เหล่า นี้ ให ้
ไว ้เพื่อ อะไร;” (คพ. 46:8)

• เราทำาอะไรได้บ้างเพื่อจะค้นพบของของประทานฝ่ายวิญญาณที่พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่เรา (คำาตอบ 
ได้แก่ เราสามารถไตร่ตรอง สวดอ้อนวอน อดอาหาร อ่านปิตุพรของเรา รักษาพระบัญญัติและรับใช้ผู้อื่น  
ดูข้อความที่ยกมาต่อไปนี้ด้วย) เราทำาอะไรได้บ้างเพื่อฝึกฝนและพัฒนาของประทานฝ่ายวิญญาณที่เรา
ได้รับ

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ สอนว่า ของประทานแห่งพระวิญญาณต่างๆ มากมาย เช่น ปัญญา หรือ 
ของประทานในการเยียวยาจะไม่ประจักษ์เด่นชัดจนกว่าจะเป็นที่ต้องการ ท่านอาจกล่าวว่า “จำาเป็นต้อง
ใช้เวลาและสภาวการณ์เพื่อเรียกใช้ของประทานเหล่านี้” (Teachings of the Prophet Joseph Smith, 
sel. Joseph Fielding Smith [1976], 246)

• เราทำาอะไรได้บ้างเพื่อแสวงหาของประทานแห่งพระวิญญาณ (ให้สมาชิกชั้นเรียนอ่านข้อพระคัมภีร์ต่อ 
ไปนี้ และบอกว่าในข้อนี้สอนอะไรเกี่ยวกับการแสวงหาของประทานแห่งพระวิญญาณ สรุปข้อมูลไว้บน
กระดาน)

ก. คพ. 46:7, 30 (ทูลขอพระผู้เป็นเจ้าและทำาตามการนำาทางของพระวิญญาณ ดู ข้อความต่อไปนี้ของ
ประธานจอร์จ คิว. แคนนอน ด้วย)

ข. คพ. 46:9 (แสวงหาของประทานเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ไม่ใช่เพื่อตนเอง)

ค. คพ. 46:31 (ต้อง กระทำาสิ่ง ทั้งปวง  ใน พระ นาม ของ พระ คริสต์)
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บทที่ 15

ง. คพ. 46:32 (ขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้าสำาหรับของประทานที่ทรงมอบแก่เรา)

จ. คพ. 46:33 ( บ่ม เพาะคุณธรรมและความบริสุทธิ์เสมอ ไป)

ประธานจอร์จ คิว. แคนนอน สอนว่า “หากคนใดในพวกเราไม่ดีพร้อม เป็นหน้าที่ของเราที่จะสวดอ้อนวอน 
ทูลขอของประทานที่จะทำาให้เราดีพร้อม ข้าพเจ้ามีข้อบกพร่องหรือไม่ ข้าพเจ้ามีอยู่เต็มไปหมด แล้วหน้าที่ 
ของข้าพเจ้าคืออะไรเล่า ก็คือการสวดอ้อนวอนทูลขอให้พระผู้เป็นเจ้ามอบของประทานท่ีจะแก้ไขข้อบกพร่อง 
เหล่านี้ ถ้าข้าพเจ้าเป็นคนโมโหง่าย เป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าที่จะสวดอ้อนวอนทูลขอจิตกุศล ซึ่งจะทำาให้อด
ทนนานเเละมีเมตตา ถ้าข้าพเจ้าอิจฉา เป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าที่จะแสวงหาจิตกุศล เพื่อจะไม่อิจฉาเป็นเช่น
เดียวกันนี้กับของประทานทั้งหมดของพระกิตติคุณ เพราะมีไว้เพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวไม่ควรมีคนใดพูดว่า 
‘โธ่ ฉันเอาชนะสิ่งนี้ไม่ได้ ฉันมีนิสัยอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้ว’ นั่นไม่ใช่เหตุผล เพราะเหตุผลคือ พระผู้เป็น
เจ้าทรงสัญญาจะประทานพลังเพื่อแก้ไขสิ่งเหล่านี้ และจะทรงมอบของประทานซึ่งจะขุดรากถอนโคนนิสัย
ที่ไม่ดีเหล่านั้น” (Millennial Star, 23 เม.ย. 1894, 260)

เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ อธิบายถึงวิธีท่ีมารดาของท่านประยุกต์ใช้หลักธรรมของการแสวงหาของประทาน 
ฝ่ายวิญญาณ “เนื่องด้วยการสูญเสียสามี มารดาม่ายของข้าพเจ้ายังมีข้อบกพร่อง ท่านสวดอ้อนวอนทูลขอ 
สิ่งที่จำาเป็นต่อการบรรลุหน้าที่รับผิดชอบในการเลี้ยงดูลูกเล็กๆ สามคน! ท่านแสวงหา ท่านมีค่าควร และ 
ท่านได้รับพร! คำาสวดอ้อนวอนของท่านได้รับตอบในหลายวิธี รวมถึงการได้รับของประทานฝ่ายวิญญาณ
ด้วย ท่านมีของประทานมากมาย แต่ของประทานที่ยังคงอยู่ในความทรงจำาของข้าพเจ้าคือ ของประทาน
แห่งศรัทธา ประจักษ์พยาน และปัญญา ท่านเป็นสตรีที่แข็งแกร่งในไซอัน” (Ensign,ก.ย.1986, 72)

สรุป กระตุ้นให้สมาชิกช้ันเรียนแสวงหาของประทานแห่งพระวิญญาณ และใช้ของประทานท่ีได้มาเพ่ือรับใช้ผู้อ่ืน 
เป็นพยานถึงความจริงที่สนทนาไปแล้วในระหว่างบทเรียนเมื่อพระวิญญาณกระตุ้นเตือน

แนวคิดเพิ่มเติม
ประกอบก�รสอน	 ท่านอาจใช้แนวคิดต่อไปนี้หนึ่งข้อหรือมากกว่านั้นเพื่อเสริมเค้าโครงบทเรียนที่แนะนำาไว้

1.	ใช้ของประท�นฝ่�ยวิญญ�ณเพื่อรับใช้ผู้อื่น

ถ้ามีภาพต่อไปนี้ ให้นำาบางภาพหรือทั้งหมดมาที่ชั้นเรียน: เด็กผู้หญิงเป็นผู้พูดที่โบสถ์ (ชุดภาพพระกิตติคุณ  
607) อธิการ (ชุดภาพพระกิตติคุณ 611) ผู้สอนศาสนาสอนพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ (ชุดภาพพระ 
กิตติคุณ 612) ปฏิบัติและให้พรผู้ป่วย(ชุดภาพพระกิตติคุณ 613) การสอนประจำาบ้าน (ชุดภาพพระกิตติ- 
คุณ 614) และการรับใช้กัน (ชุดภาพพระกิตติคุณ 615) ให้ดูภาพทีละภาพและขอให้สมาชิกชั้นเรียนอธิบาย
ว่าสถานการณ์ในแต่ละภาพแสดงให้เห็นถึงความต้องการของประทานแห่งพระวิญญาณอย่างไร

ขอให้สมาชิกชั้นเรียนคิดถึงหน้าที่รับผิดชอบของเขา ตัวอย่างเช่น เขาอาจคิดถึงหน้าที่รับผิดชอบในฐานะ 
บิดามารดา พี่ชาย น้องสาว ผู้นำาฐานะปุโรหิต หรือ ผู้นำาองค์การช่วย ผู้สอนประจำาบ้าน และผู้เยี่ยมสอน  
จากนั้นขอให้เขาไตร่ตรองคำาถามต่อไปนี้ในใจ: ท่านแสวงหาของประทานแห่งพระวิญญาณอะไรที่ทำาให ้
ท่านสามารถรับใช้ผู้อื่นได้ดีขึ้น

2.	ของประท�นฝ่�ยวิญญ�ณเพิ่มเติม

• เอ็ลเดอร์บรูซ  อาร์. แมคคองกี สอนว่า “ของประทานฝ่ายวิญญาณมีมากมายนับไม่ถ้วน และมีหลาย 
อย่าง ของประทานที่บอกไว้ในการเปิดเผยเป็นเพียงแค่ตัวอย่าง” (ANewWitnessfortheArticlesof
Faith, 371) น่าจะมีของประทานฝ่ายวิญญาณอะไรอีกนอกเหนือจากที่บอกไว้ใน คพ. 46

เอ็ลเดอร์มาร์วิน เจ. แอชตัน แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าวว่า “ของประทานที่ไม่ค่อยกล่าวถึง” ได้แก่  
“ของประทานแห่งการถาม ของประทานเเห่งการฟัง ของประทานแห่งการได้ยิน และการให้สุรเสียงสงบ 
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แผ่วเบา…ของประทานแห่งการหลีกเลี่ยงการขัดแย้ง ของประทานแห่งการเห็นด้วย…ของประทานแห่ง
การแสวงหาสิ่งที่ชอบธรรม ของประทานแห่งการไม่รีบด่วนตัดสิน ของประทานแห่งการเฝ้าดูพระผู้เป็น
เจ้าเพื่อการนำาทาง ของประทานแห่งการเป็นสาวก ของประทานแห่งการดูแลผู้อื่น ของประทานแห่ง 
ความสามารถที่จะไตร่ตรอง ของประทานแห่งการสวดอ้อนวอนของประทานแห่งการแสดงประจักษ ์
พยานอันทรงพลัง และของประทานแห่งการได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์” (in Conference Report, ต.ค. 
1987, 23; หรือ Ensign, พ.ย. 1987, 20)

3.	ก�รเล็งเห็นของประท�นแห่งพระวิญญ�ณที่แท้จริง

อธิบายว่าซาตานพยายามหลอกลวงผู้คนด้วยของประทานฝ่ายวิญญาณท่ีเทียมเท็จ ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ 
สมิธ ทูลถามพระเจ้าเกี่ยวกับการแสดงให้ประจักษ์ที่ผิดๆ บางอย่างของของประทานเหล่านี้ ในบรรดา
สมาชิกของศาสนจักร และท่านได้รับการเปิดเผย ซึ่งปัจจุบันบันทึกเป็น คพ. 50

เพ่ือช่วยให้สมาชิกช้ันเรียนเห็นความแตกต่างระหว่างของประทานฝ่ายวิญญาณท่ีแท้จริงกับไม่แท้จริง ท่าน 
อาจทบทวน คพ. 50:17–24 เน้นว่าถ้าของประทานมาจากพระผู้เป็นเจ้า ของประทานนั้นจะจรรโลงใจ ทำาให้
เราชื่นชมยินดี นำาเราให้ทำาดี ให้รักและรับใช้พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในพระคริสต์ ถ้าการแสดงให้ประจักษ์
ทางวิญญาณไม่จรรโลงใจ หรือนำาเราให้ทำาบาป ของประทานนั้นไม่ได้มาจากพระผู้เป็นเจ้า เนื้อหาเกี่ยวกับ
การหลีกเลี่ยงการหลอกลวงและอิทธิพลชั่วร้ายจะพูดอย่างละเอียดมากขึ้นในบทที่ 24

4.	ก�รสอนด้วยพระวิญญ�ณ	

• อธิบายว่าการสอนพระกิตติคุณเป็นของประทานแห่งพระวิญญาณ (โมโรไน 10:9–10) แล้วอ่าน คพ. 42: 
13–14 และ คพ. 50:17–18 กับสมาชิกชั้นเรียน สอนด้วยพระวิญญาณหมายความว่าอะไร เหตุใดการ
สอนด้วยพระวิญญาณจึงเป็นสิ่งสำาคัญ (ดู 2 นีไฟ 33:1; คพ. 50:21–22; และข้อความที่ยกมาต่อไปนี้)

คู่มือคำาแนะนำาของศาสนจักร ระบุว่า “คนๆ หนึ่งอาจสอนความจริงที่ลึกซึ้งและสมาชิกชั้นเรียนอาจเข้า 
ร่วมในการสนทนา แต่หากไม่มีพระวิญญาณประทับอยู่ที่นั่น เรื่องเหล่านั้นก็จะไม่ให้ความประทับใจ
อย่างลึกซึ้งแก่จิตวิญญาณ” (เล่ม2:ผู้นำาฐานะปุโรหิตและผู้นำาองค์การช่วย [1998] หน้า 322)

• ครูทำาอะไรได้บ้างเพื่ออัญเชิญพระวิญญาณเมื่อเขาสอน (ดู หน้า viii ในคู่มือเล่มนี้) คนที่เรียนทำาอะไรได้
บ้างเพื่ออัญเชิญพระวิญญาณ

• อ่าน คพ. 43:8 และ คพ, 88:122 กับสมาชิกชั้นเรียน พระคัมภีร์ข้อดังกล่าวนำามาใช้กับชั้นเรียนโรงเรียน
วันอาทิตย์ของเราได้อย่างไร (เน้นความสำาคัญของการสอนและจรรโลงใจกัน) ท่านเคยเห็นว่าการสอน
และการเรียนรู้ด้วยพระวิญญาณช่วยให้เราจรรโลงใจกันและชื่นชมด้วยกันอย่างไร

5.	ก�รนำ�เสนอด้วยวิดีโอเรื่อง	“คนที่ไม่มีโวห�ร	(A	Man	without	Eloquence)”

ถ้ามีวิดีโอเทป Teachings from the Doctrine and Covenants and Church History (53933) ท่านอาจ 
เปิดให้ดูตอนที่ชื่อว่า “คนที่ไม่มีโวหาร” ความยาวหกนาที ถ้าท่านตัดสินใจจะเปิดวิดีโอเรื่องนี้ ให้ทำาใน 
ระหว่างช่วงที่สองหรือสามของบทเรียน

อธิบายว่าเรื่องนี้บรรยายให้เห็นว่าครูที่อ่อนน้อมถ่อมตนคนหนึ่งช่วยให้บริคัม ยังก์ เปลี่ยนใจเลื่อมใสสู่พระ 
กิตติคุณท่ีได้รับการฟ้ืนฟูอย่างไร เร่ืองน้ีเร่ิมด้วยบทความท่ีตัดตอนมาจากคำาปราศรัยการประชุมใหญ่ท่ีประ- 
ธานยังก์กล่าวไว้ ท่านถามว่า “อะไรทำาให้มนุษย์เลื่อมใส” (in Journal of Discourses, 1:90) กระตุ้นให้
สมาชิกชั้นเรียนหาคำาตอบสำาหรับคำาถามนี้ขณะดูวิดีโอ จากนั้นให้ถามคำาถามต่อไปนี้:

• อะไรทำาให้ผู้คนเลื่อมใสความจริงของพระกิตติคุณ

• เราทำาอะไรได้บ้างเพื่อทำาตามตัวอย่างของอีลีเอเซอร์ มิลเลอร์ ขณะที่เราสอนพระกิตติคุณ
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“เจ้�จง…ถว�ยศีลระลึก
ของเจ้�ในวันศักดิ์สิทธิ์
ของเร�”

บทที ่ 
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จุดประสงค์	 เพื่อช่วยให้สมาชิกชั้นเรียนมีความปรารถนามากขึ้นที่จะรักษาวันสะบาโตให้ศักดิ์สิทธิ์

ก�รเตรียม	 1. ศึกษาข้อพระคัมภีร์และเนื้อหาอื่นๆ ต่อไปนี้ร่วมกับการสวดอ้อนวอน:

ก. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 59 และพระคัมภีร์ข้ออื่นๆ ในบทเรียนนี้

ข. คู่มือพระคัมภีร์ “วันสะบาโต” หน้า 163–164

2. ทบทวนเนื้อหาของบทเรียนนี้ใน แนวทางศึกษาสำาหรับสมาชิกชั้นเรียน (35686 425) วางแผนในการพูด
ถึงเนื้อหาส่วนนี้ในระหว่างบทเรียน

3. ถ้ามีภาพพระเยซูทรงสวดอ้อนวอนในเกทเสมนี ให้เตรียมใช้ระหว่างบทเรียน (62175; ชุดภาพพระกิตติ- 
คุณ 227)

ข้อเสนอแนะ
ในก�รดำ�เนินบทเรียน

กิจกรรมกระตุ้น
ความสนใจ ใช้กิจกรรมต่อไปนี้หรือกิจกรรมของท่านเองเพื่อเริ่มบทเรียนตามความเหมาะสม

• ท่านรู้สึกอย่างไรเม่ือเข้าพระวิหาร (ถ้าสมาชิกช้ันเรียนไม่เคยไปพระวิหาร ถามว่าเขาคิดว่าจะรู้สึกอย่างไร 
ในระหว่างการสนทนาเรื่องนี้ ให้เปรียบบรรยากาศในพระวิหารกับบรรยากาศในโลก)

• อ่าน คพ. 109:13 กับสมาชิกชั้นเรียน อะไรทำาให้พระวิหารแตกต่างจากสถานที่อื่นๆ (พระเจ้าทรงชำาระ
ให้บริสุทธิ์แล้ว และพระวิหารเป็นพระนิเวศน์ของพระองค์)

• อ่าน ปฐมกาล 2:1–3 กับสมาชิกชั้นเรียน อธิบายว่านี่เป็นเรื่องราวที่พระเจ้าทรงจัดตั้งวันสะบาโต จาก
เรื่องนี้ อะไรทำาให้วันสะบาโตแตกต่างไปจากวันอื่นๆ (พระเจ้าทรงชำาระให้บริสุทธิ์แล้ว และสะบาโตเป็น
วันของพระองค์)

อธิบายว่าบทเรียนนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับวันเเซบัธ ชี้ให้เห็นว่ามีหลายวิธีที่เราสามารถ “เข้า” สู่วันสะบาโตทุก
ครั้งด้วยความคารวะแบบเดียวกับที่เรารู้สึกเมื่อเข้าพระวิหาร เราพึงจดจำาว่าพระเจ้าได้ทรงชำาระวันสะบาโต
ให้ศักดิ์สิทธิ์ และนับเป็นสิทธิพิเศษที่เราได้นมัสการและรับใช้พระองค์ในวันของพระองค์

การสนทนาและ บทเรียนน้ีมีเน้ือหามากเกินกว่าจะสอนได้หมดในหน่ึงคาบ เลือกเน้ือหาบทเรียนร่วมกับการสวดอ้อนวอน เพ่ือ
การประยุกต์ใช้  จะสนองความต้องการของสมาชิกชั้นเรียนได้ดีที่สุด

1.	พระเจ้�ทรงจัดตั้งวันสะบ�โต

อธิบายว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงจัดตั้งรูปแบบของวันสะบาโตในช่วงเวลาแห่งการสร้าง หลังจากทรงทำางานหก
วัน พระองค์ทรงหยุดพักในวันที่เจ็ด และทรงชำาระให้เป็นวันบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ (ปฐมกาล 2:2–3) พระองค์
ทรงบัญชาลูกๆ ของพระองค์ตั้งแต่ต้นให้รักษาวันสะบาโตให้ศักดิ์สิทธิ์ (คู่มือพระคัมภีร์ “วันสะบาโต”163)
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• อ่าน อพยพ 20:8–11 และ อพยพ 31:13–17 กับสมาชิกชั้นเรียน ชี้ให้เห็นว่าพระบัญญัติข้อนี้มีกล่าวไว้ 
ในพระคัมภีร์หลายครั้ง (ดู คู่มือพระคัมภีร์ “วันสะบาโต” 163) ท่านคิดว่าเหตุใดพระบัญญัติเกี่ยวกับการ
รักษาวันสะบาโตให้ศักดิ์สิทธิ์จึงมีความสำาคัญอย่างยิ่งตลอดมา

ในสมัยการประทานของเรา พระเจ้าทรงเน้นอีกครั้งถึงความสำาคัญของวันสะบาโต พระเจ้าทรงเปิดเผยผ่าน
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธว่า ในวันนี้ เราควรแสดงความจงรักแด่พระองค์โดยเข้าร่วมการประชุมรับส่วน
ศีลระลึก และพักผ่อนจากการทำางานของเรา (คพ. 59:9–13)

2.	แสดงคว�มจงรักแด่พระผู้เป็นเจ้�โดยนมัสก�รพระองค์ในก�รประชุมวันอ�ทิตย์ของศ�สนจักร

• พระเจ้าตรัสว่า “เจ้าจงไปยังบ้านแห่งการสวดอ้อนวอน…ในวันศักดิ์สิทธิ์ของเรา” (คพ. 59:9) ท่านคิดว่า 
เหตุใดจึงเป็นเรื่องสำาคัญที่จะประชุมกันเพื่อนมัสการพระผู้เป็นเจ้าในวันสะบาโต การเข้าร่วมการประชุม 
ต่างๆ ของศาสนจักรในวันสะบาโตเป็นพรต่อท่านอย่างไร

• ประธานกอร์ดอน  บี. ฮิงค์ลีย์ กล่าวว่า “การประชุมศีลระลึกทุกครั้งควรดื่มด่ำาทางวิญญาณ” และเป็น 
“เวลาของความสดชื่นทางวิญญาณ” (TeachingsofGordon B.Hinckley [1997], 563, 564) เราจะ
ช่วยให้สิ่งนี้บรรลุผลสำาเร็จได้อย่างไร เราจะทำาให้การเข้าร่วมการประชุมอื่นๆ ในวันอาทิตย์ เสริมสร้าง
วิญญาณมากขึ้นได้อย่างไร (คำาตอบได้แก่ มาประชุมด้วยทัศนคติแห่งการนมัสการ มาให้ทันเวลา ศึกษา
เนื้อหาบทเรียนตามกำาหนดก่อนเข้าชั้นเรียน มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน ฟังอย่างตั้งใจ พยายามช่วยให้ผู้อื่น
เข้มแข็ง และไม่วิพากษ์วิจารณ์ผู้พูดหรือครู)

ประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ ประธานคนที่ 12 ของศาสนจักรกล่าวว่า “เราไม่ได้ไปการประชุม 
วันสะบาโตเพื่อให้ได้รับความบันเทิง หรือเพื่อรับการสั่งสอนแต่เพียงพออย่างเดียว เราไปเพื่อนมัสการ 
พระเจ้า สิ่งนี้เป็นความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล และไม่ว่าจะได้ยินอะไรจากแท่นพูด ถ้าบุคคลนั้น
ประสงค์จะนมัสการพระเจ้าในวิญญาณและความจริง เขาจะกระทำาโดยเข้าร่วมการประชุมต่างๆ ของ
เขา รับส่วนศีลระลึก และใคร่ครวญความสวยงามของพระกิตติคุณ ถ้าพิธีไม่มีความหมายสำาหรับท่าน 
ท่านก็ล้มเหลว ไม่มีใครนมัสการแทนท่านได้” (“The Sabbath—A Delight,” Ensign, ม.ค. 1978, 4–5)

• เราทำาอะไรได้บ้างเพ่ือเตรียมตัวสำาหรับการประชุมในวันอาทิตย์ บิดามารดาจะช่วยให้ลูกๆ ได้รับประโยชน์ 
จากการประชุมในวันอาทิตย์อย่างเต็มท่ีมากข้ึนได้อย่างไร (เชิญสมาชิกช้ันเรียนเล่าประสบการณ์ท่ีเก่ียว 
ข้องกับคำาถามดังกล่าว)

• ดนตรีจะช่วยยกระดับการประชุมในวันอาทิตย์ได้อย่างไร (ดู เพลงสวด หน้า  ix–x) เหตุใดจึงเป็นสิ่ง
สำาคัญที่เราทุกคนต้องร้องเพลงสวด (ดู คพ. 25:12) การร้องเพลงสวดเป็นพรต่อท่านอย่างไร 

เอ็ลเดอร์บอยด์ เค. แพคเกอร์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองแสดงความห่วงใยที่ “จำานวนผู้นำาและสมาชิก 
ของเราที่ไม่ร้องเพลงในที่ประชุมมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ” ด้วยเหตุที่ท่านจึงแนะนำาว่า “เราควรร้องเพลงแห่ง 
ไซอัน—เพราะเพลงเป็นส่วนที่สำาคัญยิ่งของการนมัสการของเรา” (in Conference Report ต.ค. 1991, 
29; หรือ Ensign, พ.ย. 1991, 22)

• เรามีส่วนร่วมอย่างมีความหมายในการสวดอ้อนวอน ณ ที่ประชุมวันอาทิตย์ได้อย่างไร

• เหตุใดความคารวะจึงเป็นสิ่งสำาคัญในการประชุมของศาสนจักร

เอ็ลเดอร์บอยด์ เค. แพคเกอร์ กล่าวว่า เราควรมีความคารวะในโบสถ์ เพื่อเราจะไม่รบกวน “เมื่อบางคน
กำาลังพยายามรู้สึกถึงการติดต่อที่ละเอียดอ่อนทางวิญญาณ” ท่านเตือนด้วยว่า ความคารวะ “ไม่ใช่เเค่ 
ความเงียบสงบ เราจะต้องอดทนกับเด็กทารกตัวน้อยๆ หรือแม้แต่การส่งเสียงดังเป็นครั้งคราวของเด็ก 
หัดเดินท่ีกำาลังจะออกไปข้างนอก” (in Conference Report, ต.ค. 1991 28; หรือ Ensign, พ.ย. 1991, 22)
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บทที่ 16

ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ เล่าเหตุการณ์ที่ทำาให้รู้สึกอึดอัดใจซึ่งท่านประสบเมื่อครั้งเป็นผู้สอนศาสนา
ว่า:

“เราจัดการประชุมใน…อาคารเช่า ซ่ึงมีพ้ืนแข็ง และจะมีเสียงดังทุกคร้ังท่ีขยับเก้าอ้ี แต่น่ีไม่ใช่สถานการณ์
ที่เลวร้ายที่สุด ที่แย่กว่านั้นคือการส่งเสียงทักทายปราศรัยของสมาชิกในสาขา

“ครั้งหนึ่ง เราเชิญครอบครัวหนึ่งที่เราพบขณะหาผู้สนใจมาที่โบสถ์ ด้วยความคาดหวังอย่างมาก เราใน
ฐานะที่เป็นผู้สอนศาสนา จึงออกไปยืนอยู่ที่ประตูเพื่อคอยต้อนรับพวกเขา มีวิญญาณที่สนุกสนานเฮฮา
ในห้องประชุมเหมือนอย่างเคย โดยสมาชิกคุยกันเสียงดัง เมื่อครอบครัวนี้เข้าในห้อง พวกเขาค่อยๆ เดิน
ไปที่เก้าอี้ คุกเข่าลงและหลับตาสวดอ้อนวอน จากนั้นก็ลุกขึ้นนั่งในท่าที่แสดงความคารวะท่ามกลาง
ความสับสนวุ่นวาย

“ถ้าจะว่าไปแล้ว ข้าพเจ้ารู้สึกอึดอัดใจ ครอบครัวนี้มายังที่ที่เขาถือว่าเป็นสถานนมัสการ และวางตัว
อย่างเหมาะสม

“หลังจากการประชุม พวกเขาเดินออกไปอย่างเงียบๆ และเมื่อเราพบเขาครั้งต่อมา เขาพูดถึงความรู้สึก
ผิดหวังที่ประสบเหตุการณ์เช่นนั้น ซึ่งข้าพเจ้าไม่เคยลืมเลย” (TeachingsofGordon B.Hinckley,557)

• เราจะปรับปรุงความคารวะในการประชุมของศาสนจักรได้อย่างไร

3.	แสดงคว�มจงรักแด่พระผู้เป็นเจ้�โดยก�รรับส่วนศีลระลึก

ให้ดูภาพพระเยซูทรงสวดอ้อนวอนในเกทเสมนี

• พระเจ้าทรงบัญชาให้เรารับส่วนศีลระลึกในวันสะบาโต (คพ. 59:9, 12) เหตุใดการรับส่วนศีลระลึกทุก 
อาทิตย์จึงเป็นสิ่งสำาคัญ (ดู คพ. 59:9; 3 นีไฟ 18:6–7; และข้อความที่ยกมาต่อไปนี้)

เอ็ลเดอร์โจเซฟ บี. เวิร์ธลิน แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าวว่า “ต้องมีการล้างบานหน้าต่างเป็นประจำา 
เพื่อขจัดฝุ่นและส่ิงสกปรกออก…หน้าต่างทางวิญญาณของเราก็จำาเป็นต้องทำาความสะอาดอย่างท่ัวถึง 
เป็นประจำาเช่นเดียวกับหน้าต่างทางโลก…โดยการรับส่วนศีลระลึกอย่างมีค่าควรเพื่อต่อพันธสัญญาท่ี 
เราทำาเม่ือตอนท่ีเรารับบัพติศมา เราได้ทำาให้ความรู้ความเข้าใจตามจุดประสงค์นิรันดร์ของชีวิตและลำาดับ 
ความสำาคัญก่อนหลังแห่งสวรรค์กระจ่างชัดขึ้น คำาสอนในพิธีศีลระลึกเชื้อเชิญให้เราหันกลับมาสู่การ 
สำารวจตนเอง การกลับใจ และการอุทิศตนให้ เมื่อเราให้คำามั่นผูกมัดตนเองถึงความตั้งใจของเราที่จะ
ระลึกถึงพระผู้ช่วยให้รอด พระเยซูคริสต์ (เลียโฮนา มกราคม 1996 หน้า 84)

• การรับส่วนศีลระลึกได้เป็นพรในชีวิตของท่านอย่างไร

• เราจะเตรียมตัวรับส่วนศีลระลึกได้อย่างไร บิดามารดาจะช่วยให้ลูกๆ เตรียมสำาหรับศาสนพิธีน้ีได้อย่างไร 
(ท่านอาจสนทนาถึงวิธีที่จะช่วยเด็กในวัยต่างๆ) การร้องเพลงสวดศีลระลึกช่วยท่านเตรียมอย่างไร คำา
สวดศีลระลึกช่วยท่านเตรียมอย่างไร (ดู คพ. 20:77, 79)

• เหตุใดเราจึงต้องมีค่าควร เมื่อเรารับส่วนศีลระลึก (ดู 1 โครินธ์ 11:28–29; 3 นีไฟ 18:29; มอรมอน 9:29) 

• เราจะทำาให้ความคิดและจิตใจมุ่งไปที่พระเยซูขณะที่เรารับส่วนศีลระลึกได้อย่างไร

• เราจะทำาให้พิธีศีลระลึกมีความหมายมากขึ้นในชีวิตของเราได้อย่างไร (เน้นว่าวิธีการนี้ไม่ควรเป็นเพียง 
สิ่งที่เราทำาเป็นปรกติวิสัยหรือเป็นกิจวัตร) การรับส่วนศีลระลึกเพิ่มพลังให้แก่ความมุ่งมั่นที่เรามีต่อพระผู้
ช่วยให้รอดในวันอื่นๆ ของสัปดาห์ได้อย่างไร

• ในวันสะบาโต เราไม่เพียงรับส่วนศีลระลึกเท่านั้น แต่เราควรถวายศีลระลึกและเครื่องสักการะของเรา 
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แด่พระเจ้าด้วย (คพ. 59:9, 12) นี่หมายความว่า เราควรถวายเครื่องบูชาหรือการเสียสละ เพื่อแสดง
ความจงรักแด่พระองค์ เราควรเสียสละอะไร (ดู คพ. 59:8; เชิงอรรถ ข ใน คพ. 59:12; 64:34; 97:8; และ
ข้อความที่ยกมาต่อไปนี้) 

เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าวว่า:

“หลังจากการปฏิบัติศาสนกิจมรรตัยของพระองค์…พระเยซูตรัสบอกอัครสาวกชาวนีไฟว่า พระองค์จะไม่ 
ยอมรับเครื่องถวายที่เผาอีกต่อไป แต่สาวกของพระองค์ควรถวาย ใจที่ชอกช้ำาและวิญญาณที่สำานึกผิด’ 
(3  นีไฟ 9:19–20; ดู คพ. 59:8, 12) แทนที่พระเจ้าจะทรงเรียกร้องสัตว์หรือธัญญาหารของเรา เวลานี้
พระองค์ทรงต้องการให้เราละทิ้งทุกสิ่งที่ไม่เป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้า การปฏิบัติกฎแห่งการเสียสละที่สูง
ขึ้นนี้ส่งผลต่อจิตวิญญาณของบุคคล …

“…  เมื่อใดที่เราเอาชนะความปรารถนาที่เห็นแก่ตัว ให้พระผู้เป็นเจ้ามาก่อนในชีวิต และทำาพันธสัญญา
ที่จะรับใช้พระองค์โดยไม่คำานึงถึงสิ่งที่เสียไปแล้วละก็ เมื่อนั้นเราก็กำาลังดำาเนินชีวิตตามกฎแห่งการเสีย
สละ” (“The Law of Sacrifice” Ensign, ต.ค. 1998, 10–11)

4.	แสดงคว�มจงรักแด่พระผู้เป็นเจ�้โดยพักผ่อนจ�กก�รทำ�ง�นของท่�น

• ใน คพ. 59:10 พระเจ้าทรงเปิดเผยว่า เราควร “พักผ่อนจากการทำางาน [ของเรา]” ในวันสะบาโต (ดู ข้อ 
คพ. 59:13 ด้วย) พักผ่อนจากการทำางานของเราหมายความว่าอะไร การพักผ่อนจากการทำางานของเรา
แสดงให้เห็นถึงความจงรักที่เรามีต่อพระผู้เป็นเจ้าอย่างไร

• เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของการพักผ่อนจากการทำางานของเรา เราควรละเว้นจากการซ้ือขาย ไปยังสถานบันเทิง 
และความสนใจทางโลกอื่นๆ ในวันสะบาโต (ดู อิสยาห์ 58:13; สังเกตวิธีที่ว่า “หยุด…ทำาตามใจของเจ้า” 
และ “ไม่ไปตามทางของเจ้าเอง”) กิจกรรมใดที่ดูเหมือนจะนำาวิญญาณของสะบาโตไปจากท่าน อะไร
คือความห่วงกังวลบางอย่างทางโลกที่มักจะล่วงล้ำาวันสะบาโต เราจะเป็นอิสระจากความห่วงกังวลดัง
กล่าวได้อย่างไร

อธิการควบคุมเอช. เดวิด เบอร์ตัน กล่าวว่า “ข้าพเจ้าทราบว่าเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำาหรับคน
หนุ่มสาวของเรา ในการเลือกที่จะรักษาวันสะบาโตในเมื่อทีมกีฬาที่พวกเขาอยากจะร่วมทีมด้วยอย่าง
มากมักจะจัดแข่งขันในวันอาทิตย์เสมอ ข้าพเจ้าทราบเช่นกันว่า สำาหรับหลายคนที่ต้องการของสองสาม
อย่างในวันสะบาโต ดูเหมือนไม่ใช่เรื่องเสียหายที่จะแวะซื้อของวันอาทิตย์ แต่ข้าพเจ้าทราบด้วยว่าการ
จดจำาที่จะรักษาวันสะบาโตให้ศักดิ์สิทธิ์เป็นพระบัญญัติที่สำาคัญที่สุดข้อหนึ่งที่เราทำาได้ เพื่อเตรียมให้เรา
รับเสียงกระซิบของพระวิญญาณ” (เลียโฮนา มกราคม 1999 หน้า 10)

• การพักผ่อนจากการทำางานของเราไม่ได้หมายความว่าเราควรอยู่เฉยๆ แต่เราควรทำาตามแบบอย่างของ 
พระผู้ช่วยให้รอด และ “ทำาการดีได้ในวันสะบาโต” (มัทธิว 12:12; ดู ลูกา 13:10–17; ยอห์น 5:1–19 
ด้วย) ท่านรู้สึกว่ากิจกรรมใดเหมาะที่จะทำาในวันสะบาโต (เขียนคำาตอบไว้บนกระดาน) เราจะปรับปรุง
เวลานมัสการส่วนตัวของเราในวันสะบาโตได้อย่างไร

ประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ สอนว่า: “สะบาโตเป็นวันศักด์ิสิทธ์ิ ในวันน้ันเราจะทำาส่ิงท่ีมีค่าควร 
และศักด์ิสิทธ์ิ การละเว้นจากการทำางานและนันทนาการเป็นเร่ืองสำาคัญ แต่น่ันยังไม่เพียงพอ วันสะบาโต 
ต้องการความคิดและการกระทำาที่สร้างสรรค์และหากผู้คนนั่งอยู่เฉยๆ โดยไม่ทำาอะไรเลยในวันสะบาโต 
เขาก็กำาลังละเมิดวันสะบาโต ในการรักษาวันสะบาโต บุคคลน้ันๆ จะคุกเข่าสวดอ้อนวอน เตรียมบทเรียน 
ศึกษาพระกิตติคุณ ไตร่ตรอง เยี่ยมผู้ป่วยและคนที่มีความทุกข์ เขียนจดหมายถึงผู้สอนศาสนา พักผ่อน
นอนหลับ อ่านหนังสือที่ดี และเข้าร่วมการประชุมที่ต้องการให้เขาร่วมด้วยทั้งหมดของวันนั้น” (Ensign, 
ม.ค. 1978, 4)
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บทที่ 16

• เราจะทราบได้อย่างไรว่าเราควรทำาอะไรในวันสะบาโต (คำาตอบอาจได้แก่ เราต้องมั่นใจว่ากิจกรรมของ 
เรายกย่องให้เกียรติพระผู้เป็นเจ้า เป็นกิจกรรมที่เชิดชูวิญญาณ บำารุงเลี้ยงศรัทธา ทำาให้ครอบครัวเข้ม
แข็ง ช่วยหรือเป็นพรแก่ผู้อื่น และเป็นกิจกรรมที่แยกออกจากกิจกรรมประจำาวันของโลก)

• มีวิธีใดบ้างที่เราจะสามารถเสริมสร้างครอบครัวในวันสะบาโต บิดามารดาช่วยลูกๆ ให้ชื่นชมวันสะบาโต 
และรักษาให้ศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างไร (ดูข้อความที่ยกมาต่อไปนี้ เชิญสมาชิกชั้นเรียนเล่าประสบการณ์ส่วน 
ตัวที่เกี่ยวข้องกับคำาถามนี้ ท้าทายสมาชิกชั้นเรียนให้เลือกทำาหนึ่งวิธีใด เพื่อเขาจะทำาให้วันสะบาโตมี
ความหมายมากขึ้นสำาหรับครอบครัว)

ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงล์ลีย์ กล่าวว่า “ขอให้วิสุทธิชนยุคสุดท้ายอยู่ในบ้าน สอนครอบครัวอ่านพระคัมภีร์ 
ทำาสิ่งที่ดีงาม และติดต่อกับพระเจ้าในวันสะบาโต” (“Excerpts from Recent Address of President 
Gordon B. Hinckley,” Ensign, ก.ค. 1996, 73)

ประธานฮิงค์ลีย์แนะนำาด้วยว่า “ข้าพเจ้าไม่ได้อยากให้เข้มงวดกวดขันมากเกินไป ข้าพเจ้าไม่ต้องการให้
ท่านขังลูกไว้ในบ้านและอ่านพระคัมภีร์ไบเบิลกับเขาตลอดบ่าย จงฉลาด จงรอบคอบ แต่จงทำาให้วันนั้น
เป็นวันที่ท่านจะนั่งลงกับครอบครัว และพูดคุยกันถึงเรื่องที่ดีและศักดิ์สิทธิ์” (TeachingsofGordon B.
Hinckley, 559–60)

ฝ่ายประธานสูงสุดให้คำาแนะนำาต่อไปนี้เมื่อประกาศตารางการประชุมวันอาทิตย์ไนปี 1980:

“สมาชิกแต่ละคนและครอบครัวมีความรับผิดชอบมากขึ้นในการรักษาวันสะบาโตให้ถูกต้องควรมีเวลา
มากขึ้นที่จะศึกษาพระคัมภีร์เป็นส่วนตัว และศึกษาพระกิตติคุณโดยมีครอบครัวเป็นศูนย์กลาง …

“เราหวังว่าตารางการประชุมและกิจกรรมแบบใหม่นี้จะส่งผลให้สมาชิกของศาสนจักรเติบโตมากขึ้น
ทางวิญญาณ” (Church News, 2 ก.พ. 1980, 3)

• สะบาโตควรเป็นวันแห่งการสวดอ้อนวอน (คพ. 59:14) เราจะทำาให้วันนี้เต็มไปด้วยการสวดอ้อนวอน 
มากขึ้นได้อย่างไร เราจะทำาให้การสวดอ้อนวอนของเรามีความหมายมากขึ้นได้อย่างไร

• มีการท้าทายอะไรบ้างในการทำาให้วันสะบาโตมีความหมายอย่างท่ีท่านอยากให้เป็น ท่านกำาลังทำาอย่างไร 
เพื่อเอาชนะการท้าทายดังกล่าว การวางแผนอย่างรอบคอบช่วยให้ท่านขจัดหรือจัดการกับการท้าทาย
เหล่านี้ได้อย่างไร

5.	พระเจ้�ประท�นพรแก่ผู้ที่รักษ�วันสะบ�โตให้ศักดิ์สิทธิ์

• อ่าน คพ. 59:9, 13, 15–17 กับสมาชิกชั้นเรียน พระเจ้าทรงสัญญาจะประทานพรอะไรแก่คนที่รักษาวัน
สะบาโตให้ศักดิ์สิทธิ์ (เขียนคำาตอบไว้บนกระดาน)

• การรักษาวันสะบาโตช่วยให้เรา “หมดจดจากโลก” อย่างไร (คพ. 59:9 คำาตอบได้แก่ การทำาเช่นนั้นช่วย 
ให้เรากลับใจ ต่อพันธสัญญาบัพติศมา มุ่งความคิดของเราไปที่พระผู้เป็นเจ้าและเรื่องที่มีความสำาคัญ 
นิรันดร์ แทนที่จะมุ่งไปในเรื่องทางโลก)

• การรักษาวันสะบาโตช่วยให้เราได้รับความบริบูรณ์แห่งปีติ ตามที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ใน คพ. 59:13 
อย่างไร การรักษาวันสะบาโตอย่างถูกต้องช่วยให้ท่านรู้สึกว่าร่างกายและวิญญาณของท่านเข้มแข็งขึ้น
อย่างไร สิ่งนี้ช่วยให้ท่านสามารถทำางานได้ดีขึ้นในวันอื่นๆของสัปดาห์อย่างไร

• พระเจ้าทรงสัญญาว่าคนที่รักษาวันสะบาโตจะได้รับ “ความบริบูรณ์ของแผ่นดินโลก” และ “สิ่ง ดี ต่างๆ…
จาก ดิน” (คพ. 59:16–17; ดู อิสยาห์ 58:14 ด้วย) ท่านเคยเห็นคำาสัญญานี้เกิดสัมฤทธิผลอย่างไร

• ท่านและครอบครัวจะได้รับพรในทางใดอีกบ้างเมื่อท่านรักษาวันสะบาโตให้ศักดิ์สิทธิ์
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• พระเจ้าทรงเปิดเผยว่า สะบาโตควรเป็นวันแห่ง “การชื่นชมยินดี” (คพ. 59:14) อิสยาห์กล่าวว่า เราควร 
“เรียกวันสะบาโตว่าวันปีติยินดี” (อิสยาห์ 58:13) ดูเหมือนสะบาโตจะเคยเป็นวันแห่งความเคร่งเครียด
มากกว่าเป็นวันแห่งความปีติยินดีสำาหรับท่านหรือไม่ เราจะทำาให้วันสะบาโตเป็นวันแห่งการชื่นชมและ 
“ปีติยินดี” ในชีวิตของเราได้อย่างไร (วิธีหนึ่งคือ จดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราควรทำา ไม่ใช่สิ่งที่เราไม่ควรทำา)

สรุป กระตุ้นให้สมาชิกชั้นเรียนสำารวจดูว่าเขาจะปรับปรุงการรักษาวันสะบาโตได้อย่างไร เป็นพยานว่าเมื่อเขา 
รักษาวันนี้ให้ศักดิ์สิทธิ์ พระเจ้าจะประทานพรเขาด้วยความเข้มแข็งทางวิญญาณและความสุขที่เพิ่มขึ้น

แนวคิดเพิ่มเติม
ประกอบก�รสอน	 ท่านอาจใช้แนวคิดต่อไปนี้หนึ่งข้อหรือทั้งสองข้อเพื่อเสริมเค้าโครงบทเรียนที่แนะนำาไว้

1.	ข้อเสนอแนะที่จะช่วยคนที่ต้องทำ�ง�นในวันสะบ�โต

อธิบายว่าสมาชิกของศาสนจักรควรพยายามทุกวิถีทางที่จะเลือกงานที่ไม่ต้องทำาในวันอาทิตย์ อย่างไรก็ดี 
อาจมีบ้างท่ีนายจ้างต้องการให้ทำางานวันอาทิตย์ ถามว่ามีสมาชิกคนใดบ้างในช้ันเรียน หรือคนในครอบครัว 
ที่เคยเป็นเช่นนั้น สนทนาว่าจะรักษาวิญญาณของสะบาโตเท่าที่จะทำาได้ในสภาพการณ์ดังกล่าวได้อย่างไร  
เสนอแนะให้สมาชิกชั้นเรียนบอกนายจ้างถึงความปรารถนาของเขาที่จะรักษาวันสะบาโตให้ศักดิ์สิทธิ์ (ถ้า
ท่านกำาลังสอนเยาวชน ให้ดูจุลสาร เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน หน้า 32–33 [36550 425])

2.	พระเจ้�ประท�นพรเร�โดยรวมเมื่อเร�รักษ�วันสะบ�โตให้ศักดิ์สิทธิ์

นอกจากพรที่เราแต่ละคนได้รับเมื่อรักษาวันสะบาโตให้ศักดิ์สิทธิ์แล้ว พระเจ้าจะประทานพรแก่เราโดยรวม
ด้วย ตัวอย่างเช่น พระองค์อาจจะประทานพรทั้งศาสนจักรหรือทั้งชุมชนของเรา สิ่งที่บอกให้เราทราบว่าเรา
จำาเป็นต้องร่วมใจกันรักษาวันสะบาโตให้ศักดิ์สิทธิ์

• ขอให้ช้ันเรียนอ่านย่อหน้าสุดท้ายใน Bible Dictionary หน้า 765 อะไรเป็นผลจากการไม่รักษาวันสะบาโต 
ชุมชนของท่านเคยได้รับประโยชน์หรือสูญเสียพรอันเนื่องจากการรักษาวันสะบาโตอย่างไร
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กฎส่วนสิบและกฎ
แห่งก�รอดอ�ห�ร

บทที ่ 

17

จุดประสงค์	 เพื่อช่วยให้สมาชิกช้ันเรียนมีความปรารถนามากขึ้นที่จะจ่ายส่วนสิบเต็มและดำาเนินชีวิตตามกฎแห่งการ
อดอาหาร

ก�รเตรียม	 1. ศึกษาข้อพระคัมภีร์ต่อไปนี้ร่วมกับการสวดอ้อนวอน:

ก. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 59:13–14, 21; 119; 120

ข. อิสยาห์ 58:6–12; มาลาคี 3:8–12 หรือ 3 นีไฟ 24:8–12; มัทธิว 6:16–18 หรือ 3 นีไฟ 13:16–18 (ข้อ
พระคัมภีร์เสริม) 

2. ทบทวนเนื้อหาของบทเรียนนี้จาก แนวทางศึกษาสำาหรับสมาชิกชั้นเรียน (35686 425) วางแผนในการ
พูดถึงเนื้อหาส่วนนี้ในระหว่างบทเรียน

3. ถ้าท่านใช้กิจกรรมกระตุ้นความสนใจ ให้นำาเงินเหรียญมาที่ชั้นเรียนด้วย

ข้อเสนอแนะ
ในก�รดำ�เนินบทเรียน

กิจกรรมกระตุ้น
ความสนใจ ใช้กิจกรรมต่อไปนี้หรือกิจกรรมของท่านเองเพื่อเริ่มบทเรียนตามความเหมาะสม

ให้ดูเงินเหรียญ

• เงินเหรียญนี้เป็นตัวแทนของอะไรได้บ้าง

อนุญาตให้สมาชิกชั้นเรียนเสนอคำาตอบสั้นๆ จากนั้นชี้ให้เห็นว่า เงินเป็นตัวแทนของสิ่งต่างๆ และเเนวคิด
ต่างๆ ได้มากมาย ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้เงินนั้นอย่างไร ตัวอย่างเช่น เงินสามารถเป็นตัวแทนของทรัพย์สมบัติ
ทางโลก อำานาจ ความละโมบ หรือสิ่งจำาเป็นตามปรกติธรรมดาของชีวิต

สรุปการสนทนานี้ โดยเน้นว่าหากใช้เงินไปในทางใดทางหนึ่ง แม้จะเป็นเงินจำานวนเล็กน้อยก็สามารถเป็น
ตัวแทนของความปรารถนาของเราในการช่วยสร้างอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าได้เงินสามารถเป็นตัวแทน
ของความห่วงใยที่เรามีต่อผู้อื่น เป็นตัวแทนของศรัทธา การเชื่อฟังและความรักที่เรามีต่อพระเจ้า อธิบาย
ว่า บทเรียนนี้จะพูดถึงวิธีที่เราสามารถสร้างอาณาจักรและช่วยผู้อื่นโดยการจ่ายส่วนสิบและเงินบริจาคอด
อาหาร

กิจกรรมกระตุ้น บทเรียนนี้มีเนื้อหามากเกินกว่าจะสอนได้หมดในหนึ่งคาบ ให้เลือกข้อพระคัมภีร์ คำาถาม และเนื้อหาอื่นๆ 
ความสนใจ ของบทเรียนร่วมกับการสวดอ้อนวอน เพื่อจะสนองความต้องการของสมาชิกชั้นเรียนได้ดีที่สุด

1.	พระเจ้�ทรงบัญช�ให้เร�จ่�ยส่วนสิบ	 พระองค์ทรงสัญญ�จะประท�นพรอันยิ่งใหญ่แก่คนที่ทำ�
ต�มบัญช�นี้

คำาจำากัดความของพระเจ้าเกี่ยวกับส่วนสิบ
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• ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ ได้รับการเปิดเผยเรื่องส่วนสิบเมื่อวันที่ 8  กรกฎาคม 1838 ที่ฟาร์เวสท์  
มิสซูรี อ่าน คพ. 119:3–4 กับสมาชิกชั้นเรียน คำาจำากัดความของพระเจ้าเกี่ยวกับส่วนสิบตามที่เปิดเผย
ไว้ในข้อนี้คืออะไร

เพื่อช่วยให้สมาชิกชั้นเรียนเข้าใจว่าอะไรคือส่วนสิบเต็ม พูดถึงข้อความต่อไปนี้:

ฝ่ายประธานสูงสุดให้คำาจัดกัดความต่อไปนี้เกี่ยวกับส่วนสิบ: “ข้อความที่เรียบง่ายที่สุดที่เรารู้จัก คือ 
ข้อความของพระเจ้าพระองค์เองท่ีว่า สมาชิกของศาสนจักรควรจ่ายหน่ึงส่วนสิบของผลประโยชน์ท้ังหมด 
ของเขาเป็นรายปี ซึ่งเข้าใจว่าหมายถึงรายได้ ไม่มีใครสมควรให้ข้อความที่นอกเหนือไปจากนี้” (First 
Presidency lette, 19 มี.ค. 1970)

ประธานโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองอธิบายว่า “เป็นที่น่าสังเกตว่ามีข้อแก้ตัวและ 
การตีความไปต่างๆ นานา ในเรื่องที่ว่าอะไรประกอบเป็นส่วนสิบ…อย่างไรก็ดี มีเขียนไว้ว่า เมื่อเราตวง
ด้วยทะนานอันใด มันจะถูกตวงให้เราด้วยทะนานอันนั้น ถ้าเราตระหนี่กับพระเจ้าพระองค์ก็จะตระหนี่
กับเรา หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ พระองค์จะทรงปิดกั้นพรเอาไว้” (Church History and Modern Revelation, 
2 vols. [1953], 2:92)

คำาสัญญาของพระเจ้าสำาหรับผู้จ่ายส่วนสิบ

• อ่าน มาลาคี 3:8–9 หรือ 3 นีไฟ 24:8–9 กับสมาชิกชั้นเรียน เรา “ฉ้อพระผู้เป็นเจ้า” ในลักษณะใด ถ้า
เราไม่จ่ายส่วนสิบและเงินบริจาค (ท่านอาจให้สมาชิกชั้นเรียนอ่าน คพ. 59:21 และ ค.พ. 104:14 เมื่อ
สนทนาคำาถามนี้)

• อ่าน มาลาคี 3:10–12 หรือ 3 นีไฟ 24:10–12 กับสมาชิกชั้นเรียน พระเจ้าสัญญากับคนที่จ่ายส่วนสิบว่า
อย่างไร (เขียนคำาตอบของสมาชิกไว้บนกระดาน)

เอ็ลเดอร์จอห์น  เอ. วิดท์โซ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองพูดถึงพรทางวิญญาณที่เราได้รับเมื่อเราจ่าย
ส่วนสิบว่า:

“ผู้จ่ายส่วนสิบแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมกับพระเจ้า นี่เป็นรางวัลที่คุ้มค่าที่สุด การเชื่อฟังกฎส่วนสิบ 
เช่นเดียวกับกฎอื่น จะนำามาซึ่งความปีติยินดีอย่างลึกซึ้งภายใน ความพึงพอใจและความเข้าใจซึ่งจะ 
ไม่ได้มาโดยวิธีอื่น ในความหมายที่แท้จริงคือ มนุษย์ ถึงแม้เขาจะต่ำาต้อยเพียงไรก็ตามจะกลายเป็นหุ้น
ส่วนกับพระเจ้าในโปรแกรมอันล้ำาเลิศและเป็นนิรันดร์ที่ตั้งไว้เพื่อความรอดของมนุษย์ เขาจะเข้าใจหลัก
ธรรมแห่งความจริงชัดเจนมากขึ้น และชีวิตของเขาจะประสบความสำาเร็จได้ง่ายขึ้น ความสัมพันธ์แบบ
ใหม่ได้รับการจัดตั้งขึ้นระหว่างมนุษย์กับพระผู้รังสรรค์ของเขา การสวดอ้อนวอนจะกลับง่ายขึ้น ความ
สงสัยอันตรธานหายไป ศรัทธาพัฒนาก้าวหน้าความแน่วแน่และความกล้าหาญยกระดับจิตวิญญาณ 
ความรู้สึกทางวิญญาณแจ่มชัดมากขึ้นเขาจะได้ยินเสียงอันเป็นนิรันดร์ชัดเจนมากขึ้น มนุษย์จะกลับเป็น
เหมือนพระบิดาในสวรรค์มากขึ้น” (in Deseret News, 16 พ,ค. 1936, Church Section, 5)

เรื่องต่อไปนี้ที่เล่าโดยเอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง แสดงให้เห็นว่าเราจะได้รับ
พรทางโลกอย่างไรเมื่อเราจ่ายส่วนสิบ:

“ในระหว่างสงครามโลกคร้ังท่ีสอง มารดาม่ายของข้าพเจ้าเล้ียงดูลูกเล็กๆ สามคนด้วยเงินเดือนครูท่ีมีใช้ 
อย่างกระเบียดกระเสียร เมื่อข้าพเจ้ารู้ว่าเราไม่มีสิ่งที่อยากได้เนื่องจากเรามีเงินไม่มากนัก ข้าพเจ้าจึง 
ถามมารดาว่าเหตุใดท่านถึงจ่ายส่วนสิบเป็นจำานวนมากจากเงินเดือนท่ีได้รับ ข้าพเจ้าไม่เคยลืมคำาอธิบาย 
ของเธอเลยท่ีว่า ‘ดัลลิน อาจมีบางคนดำารงชีวิตอยู่ได้โดยไม่จ่ายส่วนสิบ แต่เราทำาไม่ได้พระเจ้าทรงเลือก 
ท่ีจะนำาพ่อของลูกไป และปล่อยให้แม่เล้ียงดูลูก แม่จะทำาอย่างน้ันไม่ได้เลย หากปราศจากพรของพระเจ้า 
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และแม่ได้รับพรเหล่าน้ันจากการจ่ายส่วนสิบอย่างซ่ือสัตย์เม่ือแม่จ่ายส่วนสิบ แม่ได้รับสัญญาของพระเจ้า 
ที่ว่าพระองค์จะประทานพรแก่เรา และเราต้องได้พรนั้นถ้าเราจะทำาต่อไป” (in Conference Report, 
เม.ย. 1994, 43–44; หรือ Ensign, พ.ค. 1994, 33)

• ท่านเคยได้รับพรอย่างไรเม่ือท่านรักษากฎส่วนสิบ (เชิญสมาชิกช้ันเรียนเล่าว่าเขาเคยได้รับพรทางวิญญาณ 
หรือทางโลกอย่างไร)

เหตุผลของการจ่ายส่วนสิบ

เน้นว่าเราควรจ่ายส่วนสิบเพราะเรารักพระเจ้าและมีศรัทธาในพระองค์ ไม่ใช่เพียงเพราะเราต้องการพร

• การจ่ายส่วนสิบแสดงให้เห็นอย่างไรว่าเรารักพระเจ้า สิ่งนี้ส่งผลต่อความสัมพันธ์ของเรากับพระองค์
อย่างไร

• เอ็ลเดอร์โจเซฟ  บี. เวิร์ธลิน แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าวว่า “การจ่ายส่วนสิบไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับ 
เงิน แต่เกี่ยวข้องกับศรัทธามากกว่า” (in Conference Report, เม.ย. 1990, 41; หรือ Ensign, พ.ค. 
1990, 32) ส่วนสิบเป็นเรื่องเกี่ยวกับศรัทธามากกว่าเงินอย่างไร

• เหตุใดบางครั้งการจ่ายส่วนสิบจึงเป็นการท้าทาย เราทำาอะไรได้บ้างเพื่อเอาชนะการท้าทายนั้น (ขอให้
สมาชิกชั้นเรียนเล่าถึงสถานการณ์ที่เขาหรือคนรู้จักเอาชนะการท้าทายเพื่อจะจ่ายส่วนสิบ)

การใช้เงินทุนส่วนสิบ

• ใครเป็นผู้พิจารณาว่าจะใช้เงินทุนส่วนสิบอย่างไร (ดู คพ. 120 สังเกตว่าในการเปิดเผยนี้ วิธีที่ว่า “อธิการ 
และ สภา ของ เขา” หมายถึงฝ่ายอธิการควบคุม วิธีที่ว่า “สภา สูง ” หมายถึงโควรัมอัครสาวกสิบสอง ทั้ง
ฝ่ายประธานสูงสุด โควรัมอัครสาวกสิบสอง และฝ่ายอธิการควบคุมประกอบกันเป็นสภาควบคุมดูแล
เงินส่วนสิบ [Council on the Disposition of the Tithes])

ประธานกอร์ดอน  บี. ฮิงค์ลีย์ พูดถึงความเคารพอย่างสุดซึ้งที่สภาซึ่งควบคุมดูแลเงินส่วนสิบมีต่อเงินทุน
ส่วนสิบว่า:

“บนตู้หลังโต๊ะทำางาน ผมวางเหรียญทองแดงของหญิงม่ายไว้ ซ่ึงได้รับในเยรูซาเล็มหลายปีมาแล้ว เพ่ือเตือน 
ความจำาถึงความศักดิ์สิทธิ์ของเงินที่เราต้องเกี่ยวข้อง เงินนั้นมาจากหญิงม่าย ซึ่งเป็นเงินที่เธอบริจาคเช่น 
เดียวกับเงินส่วนสิบของเศรษฐี เราใช้เงินดังกล่าวอย่างระมัดระวังและรอบคอบเพ่ือพระประสงค์ของพระเจ้า 
เราใช้และดูแลอย่างระมัดระวัง เราพยายามทุกวิถีทางเพ่ือให้การใช้เงินเหล่าน้ันเป็นไปตามพระประสงค์ของ 
พระเจ้า เพื่อเสริมสร้างงานของพระองค์ และสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่อผู้คน” (เลียโฮนา มกราคม 1997 หน้า 60)

• เงินทุนส่วนสิบใช้สำาหรับอะไร

เอ็ลเดอร์ดัลลิน  เอช. โอ๊คส์ อธิบายว่า “เงินทุน [ส่วนสิบ] นำาไปสร้างและบำารุงรักษาพระวิหารและบ้าน 
แห่งการนมัสการ ดำาเนินงานสอนศาสนาทั่วโลก แปลและจัดพิมพ์พระคัมภีร์ จัดหาสิ่งที่เอื้อประโยชน์ 
ต่อการไถ่คนตาย เป็นเงินทุนสำาหรับการศึกษาทางศาสนา และเพื่อสนับสนุนจุดประสงค์อื่นๆ ของ 
ศาสนจักรตามการพิจารณาของผู้รับใช้ที่พระเจ้าทรงกำาหนด (in Conference Report, เม.ย. 1994, 46; 
หรือ Ensign, พ.ค. 1994, 35)

ขอให้สมาชิกชั้นเรียนคิดถึงคำากล่าวของเอ็ลเดอร์โอ๊คส์ และพิจารณาว่าเขาได้รับพรจากพระวิหาร อาคาร 
ประชุม งานสอนศาสนา พระคัมภีร์ งานไถ่คนตาย และเซมินารีหรือสถาบันศาสนาอย่างไร เน้นว่าพรอันยิ่ง 
ใหญ่ที่สุดที่เราจะได้รับเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเชื่อฟังกฎส่วนสิบ ขณะที่เราไตร่ตรองพรเหล่านี้ เราจะเห็น 
ได้ว่าพระเจ้าทรง “เปิดหน้าต่างฟ้าสวรรค์…และเทพรอย่างล้นไหลมาให้…[จนจะไม่มีที่พอรับมัน]” (มาลาคี 
3:10; ดู 3 นีไฟ 24: 10 ด้วย)
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2.	พระเจ้�ทรงบัญช�ให้เร�อดอ�ห�รและจ่�ยเงินบริจ�คอดอ�ห�รอย่�งเผื่อแผ่

อธิบายว่ากฎอีกข้อหนึ่งที่พระเจ้าทรงนำากลับมาในยุคสุดท้ายคือกฎแห่งการอดอาหาร ในการเชื่อกฎนี้ เรา 
จะอดอาหารพร้อมกันท้ังศาสนจักรเดือนละคร้ัง ปกติจะเป็นวันอาทิตย์แรกของเดือน เราได้รับคำาแนะนำาว่า 
การปฏิบัติวันอดอาหารท่ีถูกต้องคือ งดอาหารและน้ำาสองม้ือติดต่อกันพร้อมท้ังเข้าร่วมการประชุมอดอาหาร 
และแสดงประจักษ์พยานด้วย ท่านอาจชี้ให้เห็นว่านอกจากการอดอาหารในวันอดอาหารแล้ว เราอาจจะ
อดอาหารตามจำานวนเวลาที่เหมาะสมเมื่อเรามีความต้องการพิเศษที่จะทำาเช่นนั้น

เน้นว่าการอดอาหารเป็นมากกว่าการดำารงชีวิตอยู่โดยไม่รับประทานอาหาร การอดอาหารจะเป็นประสบ- 
การณ์ที่น่ายินดีได้เมื่อเราอดอาหารอย่างมีจุดประสงค์ เตรียมตัวอดอาหาร และสวดอ้อนวอน เขียนบน 
กระดานว่า จุดประสงค์การเตรียมการสวดอ้อนวอน

• อะไรคือจุดประสงค์บางอย่างของการอดอาหาร (คำาตอบอาจได้แก่ เราสามารถอดอาหารเพื่อจะใกล้ชิด 
พระเจ้ามากขึ้น ได้รับการนำาทาง เพิ่มความเข้มแข็งทางวิญญาณ เพื่อเราจะถ่อมตนทำาให้ความอยาก 
ทางร่างกายข้ึนอยู่กับวิญญาณของเรา เอาชนะการล่อลวงหรือความอ่อนแอทำาให้ประจักษ์พยานเข้มแข็ง 
และทูลขอให้พระเจ้าประทานพรแก่ผู้อื่น) การอดอาหารอย่างมีจุดประสงค์ทำาให้การอดอาหารของท่าน
มีความหมายมากขึ้นในทางใด

• เราทำาอะไรได้บ้างเพ่ือเตรียมตัวอดอาหาร การอดอาหารของเราจะมีความหมายมากข้ึนในทางใดเม่ือเรา 
เตรียมตัว

• เราควรสวดอ้อนวอนเพื่อเริ่มต้นอดอาหาร ในระหว่างอดอาหาร และเมื่อสิ้นสุดการอดอาหาร เหตุใดจึง
เป็นสิ่งสำาคัญที่จะสวดอ้อนวอนเมื่อเราอดอาหาร

• อ่าน คพ. 59:13–14 และ มัทธิว 6:16–18 หรือ 3 นีไฟ 13:16–18 กับสมาชิกชั้นเรียน จากข้อพระคัมภีร์
ดังกล่าว เราควรปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อเราอดอาหาร ท่านคิดว่าเหตุใดการอดอาหารจึงถือเป็นความปีติ
ยินดีและการชื่นชม ท่านได้ทำาอะไรเพื่อทำาให้การอดอาหารเป็นประสบการณ์แห่งความปีติยินดี

อธิบายว่าในวันอาทิตย์อดอาหาร การอดอาหารที่ถูกต้องรวมถึงการบริจาคเงินอดอาหารอย่างเผื่อแผ่ เพื่อ 
ช่วยดูแลผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก เงินบริจาคอดอาหารจะนำาไปใช้ช่วยเหลือสมาชิกที่อยู่ในวอร์ดและสเตคก่อน 
เป็นอันดับแรก อธิการอาจใช้เงินทุนดังกล่าวเพื่อจัดหาอาหาร ที่พัก เสื้อผ้าและปัจจัยค้ำาจุนชีวิตอื่นๆ ให้กับ
คนที่ตกทุกข์ได้ยาก

• เหตุใดการบริจาคเงินอดอาหารจึงเป็นส่วนสำาคัญของการรักษากฎแห่งการอดอาหาร (คำาตอบอาจได้แก่  
การบริจาคอดอาหารทำาให้เราได้รับใช้ผู้อื่น และแสดงความรักต่อผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก)

• เราควรเผื่อแผ่เพียงใดเมื่อเราบริจาคเงินอดอาหาร

ประธานสเป็นเซอร์  ดับเบิลยู. คิมบัลล์ กล่าวว่า “บางครั้งเราเคยอยู่ในสภาพที่ยากจนข้นแค้น [ไม่ต้อง 
การแบ่งปัน] และคิดว่าเราเคยรับประทานอาหารเช้าด้วยไข่ฟองเดียว ซึ่งมีค่าหลายเซนต์ แล้วเราก็ 
บริจาคเงินจำานวนนั้นให้กับพระเจ้า ข้าพเจ้าคิดว่าเมื่อเรามั่งคั่งดังที่พวกเราหลายคนเป็นอยู่ เราควรเป็น
คนที่ใจกว้างมากๆ…แทนที่จะให้เท่ากับจำานวนเงินท่ีเราไม่ได้จ่ายสำาหรับอาหารสองมื้อบางทีเราควร
จ่ายมากกว่า และมากกว่า—ถึงสิบเท่า เมื่อเราอยู่ในภาวะที่ทำาได้” (ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนคู่มือศึกษา 
3 หน้า 96)

• อะไรคือผลบางอย่างของการที่เราบริจาคเงินอดอาหารอย่างเผื่อแผ่ (ดู อิสยาห์ 58:6–7 และข้อความที่
ยกมาต่อไปนี้)
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บทที่ 17

ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ กล่าวว่า “คิดดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากทั่วโลกถือปฏิบัติหลักธรรมของวันอด
อาหาร และการบริจาคเงินอดอาหาร คนหิวโหยจะได้รับอาหาร คนเปลื่อยเปล่าจะมีเสื้อผ้า คนไร้ที่อยู่จะ
มีที่พักพิง ภาระเรื่องภาษีของเราจะเบาลง ผู้ให้ก็ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานแต่จะได้รับพรจากการลดกิเลส
เล็กๆ น้อยๆ จะเกิดความห่วงใยและความไม่เห็นแก่ตัวระดับใหม่ขึ้นในจิตใจของผู้คนทั่วทุกหนทุกแห่ง” 
(in Conference Report, เม.ย. 1991, 73; หรือ Ensign, พ.ค. 1991, 52-53)

• อ่าน อิสยาห์ 58:8–12 กับสมาชิกชั้นเรียน พระเจ้าทรงสัญญาอะไรกับคนที่ทำาตามกฎแห่งการอดอาหาร  
การอดอาหารช่วยท่านในทางใด เราทำาอะไรได้บ้างเพ่ือจะมีความพากเพียรมากข้ึนในการทำาตามกฎแห่ง 
การอดอาหาร

สรุป เน้นว่า เม่ือเราจ่ายส่วนสิบอย่างซ่ือสัตย์ เราก็มีส่วนช่วยในการสร้างอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า การบริจาค 
เงินอดอาหารอย่างเผ่ือแผ่เป็นวิธีหน่ึงท่ีเราจะแสดงให้เห็นว่าเราเป็นสานุศิษย์ของพระผู้ช่วยให้รอด พระองค์ 
ตรัสว่า “ซ่ึงท่านได้กระทำาแก่คนใดคนหน่ึงในพวกพ่ีน้องของเราน้ี ถึงแม้จะต่ำาต้อยเพียงไร ก็เหมือนได้กระทำา 
แก่เราด้วย” (มัทธิว 25:40)

กระตุ้นให้สมาชิกชั้นเรียนจ่ายส่วนสิบอย่างซื่อสัตย์ และทำาตามกฎแห่งการอดอาหาร แสดงประจักษ์พยาน
ของท่านเมื่อพระวิญญาณกระตุ้นเตือน

แนวคิดเพิ่มเติม
ประกอบก�รสอน	 ท่านอาจใช้แนวคิดต่อไปนี้หนึ่งข้อหรือมากกว่านั้นเพื่อเสริมเค้าโครงบทเรียนที่แนะนำาไว้

1.	ก�รสนทน�และก�รนำ�เสนอเป็นกลุ่ม

แบ่งสมาชิกชั้นเรียนออกเป็นสี่กลุ่มเล็กๆ มอบหมายให้แต่ละกลุ่มเตรียมการนำาเสนอโดยใช้ข้อพระคัมภีร ์
และคำาถามในแต่ละส่วนของบทเรียนเป็นหลัก

2.	ก�รทำ�ให้ส่วนสิบและเงินบริจ�คเป็นข้อผูกมัดท�งก�รเงินอันดับแรกสุดของเร�

พูดถึงคำาแนะนำาต่อไปนี้จากเอ็ลเดอร์มาร์วิน เจ. แอชตัน แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง:

“การบริหารด้านการเงินที่ประสบความสำาเร็จในบ้านของวิสุทธิชนยุคสุดท้าย เริ่มด้วยการจ่ายส่วนสิบอย่าง 
ซื่อสัตย์ ถ้าส่วนสิบและเงินบริจาคอดอาหารของเราเป็นข้อผูกมัดอันดับแรกสุดที่ได้กระทำาหลังจากได้รับ 
เงินเดือนในแต่ละครั้ง ความมุ่งมั่นของเราต่อหลักธรรมพระกิตติคุณที่สำาคัญข้อนี้จะแข็งแกร่งมากขึ้น และ
ความเป็นไปได้ที่จะบริหารการเงินผิดพลาดจะลดน้อยลง การจ่ายส่วนสิบโดยทันทีแด่พระองค์ผู้มิได้เสด็จ
มาตรวจสอบทุกเดือนจะสอนเราและลูกๆ ของเราให้เป็นคนที่ความซื่อสัตย์มากขึ้นในการคบค้าสมาคมกับ
ผู้อื่น” (OnefortheMoney:GuidetoFamilyFinance [pamphlet, 1992] 3)

3.	จงให้แทนที่จะรับ

แจกกระดาษพร้อมทั้งปากกาหรือดินสอแก่สมาชิกทุกคนในชั้นเรียน ขอให้เขาเขียนวิธีใช้จ่ายเงินตามปรกติ 
ของเขา ท้าทายให้เขาจดบันทึกนิสัยการใช้จ่ายสำาหรับเดือนต่อไป และจากนั้นก็ประเมินดูว่าเขาเผื่อแผ่แก่
คนขัดสนมากขึ้นเพียงใด

• เยาวชนของศาสนจักรจะช่วยคนยากจนและคนขัดสนได้อย่างไร (ถ้าท่านสอนเยาวชนกระตุ้นให้เขารับ 
ใช้และจ่ายเงินบริจาคอดอาหาร ท่านอาจช้ีให้เห็นด้วยว่าผู้ดำารงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนจะช่วยอธิการใน 
เรื่องทางโลก เช่น การรวบรวมเงินบริจาคอดอาหาร) บิดามารดาทำาอะไรได้บ้างเพื่อส่งเสริมลูกๆ ให้ช่วย
เหลือคนยากจนและคนขัดสน
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4.	“พระเจ้�ทรงรักคนนั้นที่ให้ด้วยใจยินดี”	(2 โครินธ	์9:7)

• อ่าน 2  โครินธ์ 9:6–8 กับสมาชิกชั้นเรียน เราจะทำาตามคำาแนะนำานี้ในการจ่ายส่วนสิบและเงินบริจาค
ของเราได้อย่างไร เหตุใดทัศนคติและเจตนาของเราในการจ่ายส่วนสิบและเงินบริจาคจึงเป็นเรื่องสำาคัญ

5.	ทำ�ต�มแบบอย่�งของพระผู้ช่วยให้รอดเมื่อเร�อดอ�ห�ร

อธิบายว่าเราสามารถเรียนรู้ได้มากจากแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอดเมื่อพระองค์ทรงอดพระกระยาหาร
ในถิ่นทุรกันดาร

ก. เมื่อพระเยซูทรงอดพระกระยาหาร พระองค์ “ทรงติดต่อกับพระผู้เป็นเจ้า” (Joseph Smith Translation, 
Matthew 4:2) การอดอาหารควรเป็นเวลาของการติดต่อกับพระเป็นเจ้า

ข. เม่ือพระองค์ส้ินสุดการอดพระกระยาหาร พระผู้ช่วยให้รอดทรงต่อต้านการล่อลวงของซาตานและ “เสด็จ 
กลับกาลิลีด้วยอำานาจของพระวิญญาณ” (ลูกา 4:2–14; ดู มัทธิว 4:3–11 ด้วย) โดยการอดอาหาร เราจะ
ได้รับพลังที่เข้มแข็งทางวิญญาณ

6.	ก�รอดอ�ห�รเป็นก�รแสดงคว�มซ�บซึ้ง

ในคำาปราศรัยการประชุมใหญ่สามัญ ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ อ่านจดหมายจากสตรีท่านหนึ่ง ซึ่งเขียน 
แสดงความขอบพระทัยต่อพระเจ้า ผู้เขียนจดหมายกล่าวว่า “การอดอาหารส่วนมากของดิฉันเป็นการอด 
อาหารเพื่อ การขอบพระทัย” (เลียโฮนา กุมภาพันธ์ 1995 หน้า 50) เล่าตัวอย่างต่อไปนี้ของการอดอาหาร
เพื่อ “การขอบพระทัย” :

วันที่ 26 ธันวาคม 1842 ในนอวู อิลลินอยส์ ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ ถูกจับกุมอย่างไม่เป็นธรรมและถูก 
นำาตัวไปที่สปริงฟิลด์ อิลลินอยส์ ท่านพ้นข้อกล่าวหาเมื่อวันที่ 6 มกราคม 1843 และได้รับอนุญาตให้กลับ
ไปนอวู เพื่อเฉลิมฉลองการกลับมาครั้งนี้ โควรัมอัครสาวกสิบสองจึงได้กำาหนด “วันแห่งความอ่อนน้อมถ่อม
ตน การอดอาหาร การสรรเสริญ การสวดอ้อนวอน และการน้อมขอบพระทัย” (History of the Church 5: 
209, 244, 248)

มารดาท่านหนึ่งรู้สึกเป็นห่วงว่าลูกชายที่กำาลังรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลา อาจไม่มีประจักษ์พยาน 
เข้มแข็งพอที่จะทำาให้เขาผ่านพ้นเวลาแห่งความยากลำาบากที่อาจเผชิญได้ แต่เมื่อเธอได้รับข่าวคราวความ 
สำาเร็จในงานเผยแผ่ของเขา ด้วยความสำานึกในพระกรุณาธิคุณอย่างที่สุด เธออดอาหารโดยมีจุดประสงค์ 
อย่างเดียวคือเพ่ือแสดงความขอบพระทัยพระเจ้าท่ีลูกชายปรารถนาจะเป็นผู้สอนศาสนาตัวอย่าง เม่ือลูกชาย 
รับรู้ถึงการอดอาหารเพื่อแสดงความขอบพระทัยของมารดา เขาปฏิญาณว่าจะทำางานหนักมากขึ้นเท่าตัว
เพื่อให้เป็นผู้สอนศาสนาอย่างที่มารดาวาดหวังไว้

ขอให้สมาชิกชั้นเรียนไตร่ตรองดูว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรถ้าเขาอดอาหารโดยมีจุดประสงค์แต่เพียงอย่างเดียว 
คือเพื่อแสดงความขอบพระทัยต่อพระเจ้า เสนอแนะให้เขาอดอาหารครั้งต่อไปเพื่อเเสดงความขอบพระทัย
ต่อพระเจ้า กระตุ้นให้เขาเขียนประสบการณ์ที่ได้รับลงในสมุดบันทึกประจำาวัน

7.	ก�รนำ�เสนอด้วยวิดีโอ

ถ้ามี Doctrine and Covenants and Church History Video Presentations (53912) ท่านอาจเปิดให้ดู 
ตอนที่ชื่อว่า “หน้าต่างฟ้าสวรรค์” ความยาว 11 นาที ในระหว่างสนทนาเรื่องส่วนสิบ

ถ้ามี วิดีโอ การสังสรรค์ในครอบครัว (53276) ท่านอาจเปิดให้ดูตอนที่ชื่อว่า “กฎแห่งการอดอาหาร” ความ 
ยาว 4 นาที
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“สถ�ปน�…บ้�นแห่งพระผู้เป็นเจ�้” บทที ่ 

18

จุดประสงค์	 เพื่อช่วยให้สมาชิกชั้นเรียนเข้าใจความสำาคัญของพระวิหาร และกระตุ้นให้เขาแสวงหาพรของพระวิหารใน
ชีวิตของเขา

ก�รเตรียม	 1. ศึกษาข้อพระคัมภีร์และเนื้อหาอื่นๆ ต่อไปนี้ร่วมกับการสวดอ้อนวอน:

ก. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 95; 109; 110

ข. มรดกของเรา หน้า 38–41

2. ทบทวนเนื้อหาของบทเรียนนี้ใน แนวทางศึกษาสำาหรับสมาชิกชั้นเรียน (35686 425) วางแผนในการพูด
ถึงเนื้อหาส่วนนี้ในระหว่างบทเรียน

3. ถ้ามีอุปกรณ์ต่อไปน้ี ให้เตรียมใช้ระหว่างบทเรียน: ภาพพระวิหารเคิร์ทแลนด์ (62431; ชุดภาพพระกิตติ- 
คุณ 500) และภาพพระวิหารอีกแห่งหนึ่ง

4. เตรียมให้สมาชิกชั้นเรียนร้องเพลง “พระวิญญาณพระเจ้า” ถ้าท่านวางแผนจะใช้เพลงนี้ในระหว่างบท
เรียน (เพลงสวดบทเพลงที่ 2) หรือขอให้สมาชิกคนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งในชั้นเรียนเตรียมร้องเพลงนี้

ข้อเสนอแนะ
ในก�รดำ�เนินบทเรียน

กิจกรรมกระตุ้น
ความสนใจ ใช้กิจกรรมต่อไปนี้หรือกิจกรรมของท่านเองเพื่อเริ่มบทเรียนตามความเหมาะสม

เขียนคำาถามต่อไปนี้บนกระดานเพื่อให้สมาชิกชั้นเรียนมองเห็นได้ขณะเดินเข้าห้องเรียน

ผู้คนแห่งพันธสัญญาของพระเจ้าก่อนสมัยการประทานนี้ได้สร้างพระวิหารกี่แห่ง

ในสมัยของศาสดาพยากรณ์โจเซฟสมัยมีการสร้างหรือวางแผนสร้างพระวิหารกี่แห่ง

ไม่ต้องขอให้สนทนาคำาถามน้ี อธิบายว่าเรารู้จักพระวิหารเพียงส่ีแห่งเท่าน้ันท่ีสร้างโดยผู้คนแห่งพันธสัญญา 
ของพระเจ้าก่อนสมัยการประทานนี้ แห่งแรกคือพระวิหารที่สร้างในสมัยของโซโลมอน ซึ่งได้รับการบูรณะ 
สองครั้ง และเป็นที่รู้จักในสมัยต่างๆ ในชื่อว่า พระวิหารของเศรุบบาเบลและพระวิหารของเฮโรด (Bible  
Dictionary “Temple” 781) อีกสามแห่งมีกล่าวไว้ในพระคัมภีร์มอรมอนคือ พระวิหารที่สร้างโดยนีไฟ (2 นีไฟ 
5:16) พระวิหารในแผ่นดินเซราเฮ็มลาเมื่อครั้งที่กษัตริย์เบ็นจามินกล่าวคำาปราศรัยครั้งสุดท้ายของท่าน  
(โมไซยาห์ 1:10; 2:1) และพระวิหารในแผ่นดินอุดมมั่งคั่งที่ผู้คนมารวมกันก่อนการเสด็จมาปรากฏของ 
พระเจ้าผู้ทรงฟื้นคืนพระชนม์ (3 นีไฟ 11:1)

อธิบายว่าพระวิหารห้าแห่งที่ได้รับการก่อสร้างและวางแผนจะสร้างในช่วงชีวิตของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ 
สมิธคือ พระวิหารในเคิร์ทแลนด์ อินดิเพนเดนซ์ ฟาร์เวสท์ อาดัม-ออนได-อาห์มันและนอวู

• ปัจจุบันมีพระวิหารกี่แห่งที่สร้างเสร็จแล้วหรือกำาลังก่อสร้าง

เน้นว่าศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ เป็นผู้สร้างพระวิหาร คำาพยากรณ์ของมาลาคีเกี่ยวกับการกลับมาของ 
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เอลียาห์สำาเร็จโดยทางท่าน (มาลาคี 4:5–6; คพ. 110:13–16) ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชน 
ยุคสุดท้ายยังคงเป็นศาสนจักรที่สร้างพระวิหารต่อไป

บทเรียนนี้พูดถึงพระวิหารเคิร์ทแลนด์ พระวิหารแห่งแรกที่สร้างในสมัยการประทานนี้

การสนทนาและ บทเรียนนี้มีเนื้อหามากเกินกว่าจะสอนได้หมดหนึ่งคาบ เลือกเนื้อหาร่วมกับการสวดอ้อนวอน เพื่อจะสนอง
การประยุกต์ใช้  ความต้องการของสมาชิกชั้นเรียนได้ดีที่สุด

1.	พระเจ้�ทรงบัญช�วิสุทธิชนให้สร้�งพระวิห�รเคิร์ทแลนด์

สอนและสนทนา คพ. 95 อธิบายว่าพระวิหารเป็นส่วนสำาคัญยิ่งสำาหรับพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ใน 
เดือนธันวาคม 1832 พระเจ้าทรงบัญชาวิสุทธิชนให้สร้างพระวิหาร ในเคิร์ทแลนด์ โอไฮโอ (คพ. 88:119;  
109:2; ให้ดูภาพพระวิหารเคิร์ทแลนด์) ห้าเดือนต่อมา วิสุทธิชนทำาให้บัญชานี้สำาเร็จเพียงเล็กน้อยด้วยเหตุ 
นี้พระเจ้าจึงทรงเรียกให้เขากลับใจและเร่งทำางานของพระองค์ (คพ. 95) สี่วันต่อมา พวกผู้ชายเริ่มลำาเลียง
ก้อนหินและขุดคูเพื่อเตรียมสร้างพระวิหาร

• อ่าน คพ. 95:3–4, 8–9, 16–17; 109:5, 8 กับสมาชิกชั้นเรียน ข้อพระคัมภีร์ดังกล่าวสอนอะไร เกี่ยวกับ 
จุดประสงค์ของการสร้างพระวิหารเคิร์ทเเลนด์ (สรุปคำาตอบของสมาชิกช้ันเรียนไว้บนกระดาน อธิบายว่า 
พระวิหารเคิร์ทแลนด์ไม่เหมือนพระวิหารในยุคปัจจุบันซ่ึงมีการประกอบศาสนพิธีแห่งความรอดให้ท้ังคน 
เป็นและคนตายในนั้น พระเจ้าทรงฟื้นฟูศาสนพิธีพระวิหารในอีกไม่กี่ปีต่อมาขณะที่วิสุทธิชนอยู่ในนอวู)

• พระเจ้าทรงเปิดเผยอะไรต่อโจเซฟ สมิธ เกี่ยวกับการสร้างพระวิหารเคิร์ทแลนด์ (ดู คพ. 95:13–17 และ
ข้อความที่ยกมาต่อไปนี้)

คนงานบางคนเสนอแนะให้สร้างพระวิหารโดยใช้ท่อนซุงหรือไม้กระดาน แต่โจเซฟ สมิธ ตอบว่า “เราจัด 
สร้างบ้านของพระผู้เป็นเจ้าของเราด้วยท่อนซุงหรือ ไม่หรอก…ข้าพเจ้ามีแผนสำาหรับบ้านของพระเจ้า ซ่ึง 
พระองค์ประทานให้ด้วยพระองค์เอง และโดยส่ิงน้ีอีกไม่นานท่านจะได้เห็นความแตกต่างระหว่างการคิด 
คำานวณของเรา กับความคิดของพระองค์ในเรื่องต่างๆ (quoted in Lucy Mack Smith, History of 
Joseph Smith, ed. Preston Nibley [1958], 230)

พระเจ้าทรงเปิดเผยแผนของพระองค์สำาหรับพระวิหารเคิร์ทแลนด์ในนิมิตต่อฝ่ายประธานสูงสุด (โจเซฟ  
สมิธ ซิดนีย์ ริกดัน และเฟรดเดอริค จี. วิลเลียมส์) ประธานเฟรดเดอริค จี. วิลเลียมส์ กล่าวว่า พวกท่าน 
คุกเข่าสวดอ้อนวอนด้วยกัน และแบบก่อสร้าง “ก็ปรากฏในระยะที่เรามองเห็นได้…หลังจากมองด้าน 
นอกอย่างละเอียดแล้ว ดูเหมือนว่าอาคารทั้งหลังจะมาอยู่ตรงหน้าเรา” เมื่อพระวิหารสร้างเสร็จสมบูรณ์
แล้ว เฟรดเดอริค  จี. วิลเลียมส์กล่าวว่า พระวิหารแห่งนี้เหมือนกับพระวิหารในนิมิตโดยไม่ผิดเพี้ยน (in 
The Revelations of the Prophet Joseph Smith comp. Lyndon W. Cook [1981], 198)

ท่านอาจต้องการชี้ให้เห็นว่าปัจจุบันนี้ฝ่ายประธานสูงสุดจะเป็นผู้พิจารณาว่าจะสร้างพระวิหารเมื่อใด
และที่ใดโดยผ่านการเปิดเผย

2.	วิสุทธิชนได้รับพรสำ�หรับก�รเสียสละอันยิ่งใหญ่ของเข�ในก�รสร้�งพระวิห�ร

• อธิบายว่าพระวิหารเคิร์ทแลนด์เป็นพระวิหารแห่งแรกที่สร้างในสมัยการประทานนี้ มีการท้าทายและ 
การเสียสละอะไรบ้างในการสร้างพระวิหาร (ดู คพ. 109:5 และ มรดกของเรา หน้า 38–39)

• วิสุทธิชนได้รับพรอย่างไรสำาหรับการเสียสละของเขาในการสร้างพระวิหารเคิร์ทแลนด์ (ดู มรดกของเรา 
หน้า 39–41)

• ท่านเคยเห็นสมาชิกของศาสนจักรเสียสละอะไรเพื่อได้รับพรพระวิหารหรือเพื่อมีส่วนร่วมในงานพระ
วิหาร เราสามารถเสียสละอะไรบ้างเพื่อมีส่วนร่วมในงานพระวิหาร
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บทที่ 18

พระวิห�รเคิร์ทแลนด์ เป็นพระวิหารแห่งแรกที่สร้างในสมัยการประทานนี้ อุทิศในปี 1836

3.	โจเซฟ	สมิธอุทิศพระวิห�รเคิร์ทแลนด์

วันที่ 27 มีนาคม 1836 ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ อุทิศพระวิหารเคิร์ทแลนด์ คำาสวดอุทิศ ซึ่งพระเจ้าทรง 
เปิดเผยมีบันทึกไว้ใน คพ. 109 พิธีอุทิศใช้เวลาเจ็ดชั่วโมง ตามมาด้วยการหลั่งเทพระวิญญาณครั้งใหญ่ มี 
การสวดอุทิศ การร้องเพลงสวด การแสดงประจักษ์พยาน การส่งผ่านศีลระลึก คำาเทศนา และการร่วม 
ชุมนุมศักดิ์สิทธิ์ซึ่งในการประชุมนั้น สมาชิกได้สนับสนุนโจเซฟ สมิธ และผู้นำาท่านอื่นๆ ของศาสนจักร พิธี
สิ้นสุดลงด้วยการร้องโฮซันนาของวิสุทธิชน—โดยยกมือขึ้นเหนือศีรษะ และตะโกนร้องสามครั้งว่า “โฮซันนา 
โฮซันนา โฮซันนาแด่พระผู้เป็นเจ้าและพระเมษโปดก เอเมน เอเมน และเอเมน” (History of the Church, 
2:427–428)

ท่านอาจให้สมาชิกช้ันเรียนร้องเพลง “พระวิญญาณพระเจ้า” (เพลงสวดบทเพลงท่ี  2) ซ่ึงเป็นเพลงท่ีร้องใน
การอุทิศพระวิหารเคิร์ทแลนด์ หรือขอให้สมาชิกหรือกลุ่มที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียนร้องเพลงนี้

• เหตุใดเราจึงอุทิศพระวิหาร พระวิหารแตกต่างไปอย่างไรหลังจากอุทิศแล้ว ถ้ามีสมาชิกบางคนในชั้น 
เรียนเคยเข้าร่วมการอุทิศพระวิหาร เชิญเขาเล่าให้ชั้นเรียนฟังถึงความคิดและความรู้สึกประทับใจที่เขา
มีต่อประสบการณ์นั้น

• มีปรากฏการณ์ทางวิญญาณอะไรเกิดขึ้นในระหว่างการอุทิศพระวิหารเคิร์ทแลนด์ (ดู มรดกของเรา หน้า 
39–41)

• อธิบายว่าในคำาสวดอุทิศ ศาสดาพยากรณ์เน้นถึงความรับผิดชอบบางอย่างของสมาชิกเก่ียวกับพระวิหาร 
ท่านเน้นความรับผิดชอบในเรื่องใดบ้าง (คำาตอบมีกล่าวไว้ในข้อความพระคัมภีร์ต่อไปนี้ เลือกมาสักสอง
สามข้อให้สมาชิกชั้นเรียนอ่านและสนทนากัน สรุปคำาตอบไว้บนกระดาน)
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ก. คพ. 109:7, 14 (เราควรแสวงหาการเรียนรู้อย่างขยัน หมั่น เพียรโดยการศึกษาและโดยศรัทธา) เหตุ
ใดสิ่งนี้จึงเป็นความรับผิดชอบที่สำาคัญเกี่ยวกับพระวิหาร

ข. คพ. 109:9, 17–19 (การเข้ามา การออกไป และ การ ปฏิสันถาร ของเราควรเป็นไปในพระนามของ
พระเจ้า) เราจะทำาความรับผิดชอบนี้ให้สำาเร็จได้อย่างไร

ค. คพ. 109:20–21 (เราจะต้องสะอาด จึงจะเข้าพระวิหารได้)  เหตุใดจึงเป็นเร่ืองจำาเป็นท่ีเราต้องมีค่าควร 
เม่ือเราจะเข้าพระวิหาร (ดู คพ. 97:15–17) เราตรวจสอบความมีค่าควรของเราในการเข้าพระนิเวศน์ 
ของพระเจ้าอย่างไร (โดยการสัมภาษณ์ใบรับรองพระวิหาร)

ง. คพ. 109:23 (เราควรออกจากพระวิหารโดยนำา ข่าว สำาคัญ ยิ่ง และ ประเสริฐ ยิ่ง นักของพระกิตติคุณไป 
ยัง สุดแดน แผ่นดิน โลก) การเข้าพระวิหารดลใจเราให้ทำาสิ่งนี้ได้อย่างไร

• อธิบายว่าในคำาสวดอุทิศ ศาสดาพยากรณ์สวดอ้อนวอนขอพรยิ่งใหญ่มากมาย ท่านสวดอ้อนวอนขอพร
อะไร (พรบางประการมีกล่าวไว้ในข้อความพระคัมภีร์ต่อไปนี้ เลือกมาสักสองสามข้อให้สมาชิกชั้นเรียน
อ่านและสนทนากัน สรุปคำาตอบไว้บนกระดาน)

ก. คพ. 109:15 (ผู้คนของพระเจ้าจะได้รับ ความสมบูรณ์ แห่ง พระ วิญญาณ บริสุทธิ์) เชิญสมาชิกชั้น
เรียนเล่าให้ฟังว่าการเข้าพระวิหารได้เพิ่มอิทธิพลของพระวิญญาณในชีวิตของเขาอย่างไร

ข. คพ. 109:22 (ผู้คนของพระเจ้าจะออกไปจากพระวิหารโดยมี เด ชานุ ภาพเป็นอาวุธและได้รับการดูแล 
จากบรรดาเทพ) เชิญสมาชิกช้ันเรียนเล่าประสบการณ์เม่ือเขารู้สึกว่ามีเด ชานุ ภาพเป็นอาวุธหลังจาก 
เข้าพระวิหารแล้ว

ค. คพ. 109:25–26 (ไม่มีอาวุธหรือความชั่วร้ายใดจะชนะผู้คนของพระเจ้าได้) การเข้าพระวิหารป้อง 
กันเราจากความชั่วร้ายอย่างไร

ง. คพ. 109:32–33 (พระเจ้าจะทรงหักแอกแห่งความทุกข์ออกจากผู้คนของพระองค์) การเข้าพระวิหาร 
ช่วยท่านเอาชนะและอดทนต่อความทุกข์อย่างไร

จ. คพ. 109:36–37 (จะมีการหลั่งเทของพระวิญญาณ เช่นเดียวกับวันเพ็นเทคอสต์ ดูกิจการ 2:1–4)  
ความสำาเร็จอย่างหนึ่งในคำาสวดส่วนนี้เกิดขึ้นระหว่างการประชุมฐานะปุโรหิตในคืนอุทิศพระวิหาร 
อึงอลไปด้วยเสียงของลมอันมีพลังแรง และพี่น้องชายหลายคนพูดภาษาต่างๆ พยากรณ์ และเห็น
นิมิต (History of the Church, 2:428)

ฉ. คพ. 109:54–58 (พระเจ้าจะทรงเมตตาบรรดาประชาชาติทั้งปวงของแผ่นดินโลก, โดยทำาให้ใจของ
ผู้คนอ่อนลงเพื่อเตรียมพวกเขาสำาหรับข่าวสารพระกิตติคุณ)

ช. คพ. 109:61–64, 67 (ลูกหลานอิสราเอลที่กระจัดกระจายไปจะเริ่มถูกรวมกลับมาและได้รับการไถ่) 
งานพระวิหารช่วยทำาให้พรนี้บรรลุผลสำาเร็จอย่างไร

ซ. คพ. 109:72–74 (ศาสนจักรของพระเจ้าจะเติมเต็มทั้งแผ่นดินโลก) งานพระวิหารช่วยทำาให้พรบรรลุ
ผลสำาเร็จอย่างไร

ประธานฮาเวิร์ด  ดับเบิลยู. ฮันเตอร์ ประธานคนที่ 14 ของศาสนจักร พูดถึงคำาสัญญาดังกล่าวนี้ในคำา
สวดอุทิศพระวิหารเคิร์ทแลนด์ว่าเป็นคำาสัญญาที่ “ปลุกเร้าใจและยอดเยี่ยมที่สุด” (“The Great Symbol 
of our Membership” Ensign, Oct. 1994, 5) ท่านกล่าวว่า คำาสวดอ้อนวอนครั้งนี้ “ยังคงเป็นคำาตอบ
สำาหรับเราแต่ละคน สำาหรับเราในฐานะครอบครัว และในฐานะกลุ่มคน โดยทางอำานาจฐานะปุโรหิตของ
พระเจ้าที่ประทานแก่เราเพื่อใช้ในพระวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์” (Ensign, Oct. 1994, 4)
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บทที่ 18

4.	พระเจ้�ทรงยอมรับพระวิห�รเคิร์ทแลนด์	และศ�สด�พย�กรณ์ในสมัยโบร�ณฟื้นฟูกุญแจฐ�นะ
ปุโรหิต

สอนและสนทนา คพ. 110 อธิบายว่าพระเจ้าทรงทำาตามคำาสัญญาของพระองค์ที่จะประสาทพรแก่ผู้รับใช้ 
ของพระองค์ด้วยอำานาจจากเบื้องบนเมื่อพระวิหารเคิร์ทแลนด์สร้างเสร็จสมบูรณ์ (คพ. 95:8) การประสาท 
อำานาจน้ีรวมถึง การปรากฏของพระผู้ช่วยให้รอดในพระวิหาร การหล่ังเทพระวิญญาณ การเปิดเผยมากมาย 
และการฟื้นฟูกุญแจฐานะปุโรหิตโดยโมเสส เอลีอัส และเอลียาห์โดยประสบการณ์อันศักดิ์สิทธิ์และกุญแจ
ดังกล่าว ผู้รับใช้ของพระเจ้าจึงสามารถทำาให้งานของพระองค์รุดหน้าไปด้วยพลังอำานาจและสิทธิอำานาจที่
ใหญ่ยิ่งขึ้น

• ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ บรรยายถึงการปรากฏของพระผู้ช่วยให้รอดในพระวิหารเคิร์ทแลนด์ไว้ 
อย่างไร (ดู คพ. 110: 1–3) พระผู้ช่วยให้รอดตรัสอะไรเกี่ยวกับพระองค์เอง (ดู คพ. 110:4) พระองค์ตรัส
อะไรกับโจเซฟ สมิธ และออลิเวอร์ คาวเดอรีเกี่ยวกับพระวิหาร (ดู คพ. 110:6–10) 

• โมเสส เอลีอัส และเอลียาห์ฟื้นฟูกุญแจอะไรของฐานะปุโรหิต (ดู คพ. 110:11–16) เรามีความรับผิดชอบ
และพรอะไรในทุกวันนี้จากการที่โมเสสฟื้นฟูกุญแจของการรวมอิสราเอล จากการที่เอลีอัสฟื้นฟูกุญแจ
การประทานพระกิตติคุณสมัยอับราฮัม และจากการที่เอลียาห์ฟื้นฟูกุญแจของอำานาจการผนึก (แผนภูมิ
ต่อไปนี้อาจช่วยในการสนทนาของท่าน ท่านอาจสรุปข้อมูลไว้บนกระดาน) 

บุคคล	 กุญแจที่ฟื้นฟู	 พรและคว�มรับผิดชอบในปัจจุบัน

โมเสส การรวมอิสราเอล สิทธิอำานาจในการสั่งสอนพระกิตติคุณ 
  เพื่อรวมอิสราเอล (งานสอนศาสนา)

เอลีอัส สมัยการประทานของ พรและความรับผิดชอบแห่งพันธสัญญาอับราฮัม
 พระกิตติคุณของอับราฮัม  ที่ติดมากับพันธสัญญา (ดู อับราฮัม 2:9–11เพื่อ 
  ทบทวนพรและความรับผิดชอบดังกล่าว)

เอลียาห์ อำานาจการผนึก อำานาจที่ทำาให้ศาสนพิธีฐานะปุโรหิตมีผลใช้ได้ใน 
  สวรรค์ อำานาจการผนึกทำาให้การแต่งงานใน 
  พระวิหารการผนึกลูกหลานกับบรรพบุรุษ ครอบครัว 
  นิรันดร์และงานศาสนพิธีพระวิหารเพื่อคนตายอยู่ 
  ในวิสัยที่เป็นไปได้

5.	ก�รสร�้งพระวิห�รและง�นพระวิห�รเร่งทวีคว�มเร็วม�กขึ้นในสมัยของเร�

• ให้ดูภาพพระวิหาร การสร้างพระวิหารเร่งทวีความเร็วมากขึ้นในสมัยของเราอย่างไร (ศาสนจักรมีพระ
วิหาร 19 แห่งในปี 1980 และมี 51 แห่งตอนปลายปี 1997 ในการประชุมใหญ่สามัญ เดือนตุลาคม 
1997 ประธานกอร์ดอน  บี. ฮิงค์ลีย์ ประกาศแผนในการสร้างพระวิหารขนาดเล็กในการประชุมใหญ่ 
เดือนเมษายน 1998 ท่านประกาศแผนที่จะมีพระวิหาร 100 แห่งปลายปี 2000 ซึ่งหมายความว่าจำานวน
การก่อสร้างพระวิหารในระยะ 3 ปีจะเท่ากับจำานวนที่สร้างในช่วง 167 ปีแรกหลังการจัดตั้งศาสนจักร)

• พร้อมกับการเร่งทวีความเร็วในการสร้างพระวิหาร ผู้นำาของศาสนจักรได้เน้นอีกครั้งถึงการมีส่วนร่วมใน
งานพระวิหาร อ่าน คพ. 138:53–56 กับสมาชิกชั้นเรียน อธิบายว่าสมาชิกที่มีค่าควรของศาสนจักรใน
ปัจจุบันอยู่ในบรรดา “วิญญาณเลิศเลออื่นๆ ผู้ ที่ ทรงเก็บ ไว้ รอให้ออกมาในความสมบูรณ์แห่งเวลา เพื่อ
มีส่วนใน…การสร้างพระวิหารทั้งหลาย และการประกอบศาสนพิธีในนั้น” เราจะช่วยเร่งทวีความเร็วของ
งานพระวิหารได้อย่างไร 
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ประธานฮาเวิร์ด  ดับเบิลยู. ฮันเตอร์ กล่าวว่า “ขอให้เราเป็นผู้คนที่เข้าพระวิหารและรักพระวิหาร ขอให้ 
เรารีบเร่งไปพระวิหารให้บ่อยที่สุดเท่าที่เวลา ปัจจัย และสภาพการณ์ส่วนตัวจะเอื้ออำานวยขอให้เราอย่า 
ไปเพียงเพื่อบรรพบุรุษที่เสียชีวิตแล้วของเราเท่านั้น แต่ขอให้เราไปเพื่อพรส่วนตัวของการนมัสการใน 
พระวิหาร เพื่อการชำาระให้บริสุทธิ์ และความปลอดภัย ซึ่งมีให้ภายในกำาแพงที่ศักดิ์สิทธิ์และได้รับการ
ชำาระแล้วเท่านั้น พระวิหารเป็นสถานที่ แห่งความสวยงาม เป็นสถานที่แห่งการเปิดเผย เป็นสถานที่
แห่งสันติสุข เป็นพระนิเวศน์ของพระเจ้า เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แด่พระเจ้าและควรเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สำาหรับเราด้วย” (Ensign, ต.ค. 1994, 5)

สรุป กระตุ้นให้สมาชิกช้ันเรียนสำารวจชีวิตของตนเองร่วมกับการสวดอ้อนวอน และพิจารณาดูว่าเขาจะมีส่วนร่วม 
ในงานพระวิหารได้อย่างไร เสนอแนะว่าเช่นเดียวกับที่วิสุทธิชนได้เสียสละเพื่อสร้างพระวิหารเคิร์ทแลนด์ 
เราควรเสียสละเพื่อช่วยในงานพระวิหารด้วยเช่นกัน ถ้าท่านอยู่ใกล้พระวิหารกระตุ้นสมาชิกชั้นเรียนให้เข้า
พระวิหาร เป็นพยานว่าพระเจ้าจะประทานพรเราเมื่อเรามีส่วนในงานอันยิ่งใหญ่นี้

แนวคิดเพิ่มเติม
ประกอบก�รสอน	 ท่านอาจใช้แนวคิดต่อไปนี้เพื่อเสริมเค้าโครงบทเรียนที่แนะนำาไว้

ภ�พพระวิห�ร

เสนอแนะให้สมาชิกชั้นเรียนติดภาพพระวิหารในบ้านของเขา ประธานฮาเวิร์ด  ดับเบิลบู. ฮันเตอร์กล่าวว่า  
“ติดภาพพระวิหารในบ้านของท่านเพื่อให้ลูกๆ เห็น สอนเขาเกี่ยวกับจุดประสงค์ของพระนิเวศน์ของพระเจ้า  
ให้เขาวางแผนตั้งแต่ยังเยาว์วัยเพื่อจะไปที่นั่นและรักษาความมีค่าควรสำาหรับพรนั้น” (in Conference  
Report, ต.ค. 1994, 8; หรือ Ensign, พ.ย. 1994, 8)
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แผนแห่งคว�มรอด บทที ่ 
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จุดประสงค์	 เพื่อช่วยให้สมาชิกชั้นเรียนเข้าใจขอบข่ายที่ยิ่งใหญ่ของแผนแห่งความรอด และกระตุ้นให้ดำาเนินชีวิตตาม
ความรู้ที่มีต่อแผนนั้น

ก�รเตรียม	 1. ศึกษาข้อพระคัมภีร์ในบทเรียนนี้ร่วมกับการสวดอ้อนวอน

2. ทบทวนเนื้อหาของบทเรียนนี้ใน แนวทางศึกษาสำาหรับสมาชิกชั้นเรียน (35686 425) วางแผนในการพูด
ถึงเนื้อหาส่วนนี้ในระหว่างบทเรียน

3. ถ้าท่านใช้กิจกรรมกระตุ้นความสนใจ ให้หาภาพมาหนึ่งภาพ เช่น ภาพถ่ายจากนิตยสาร ตัดภาพเป็นชิ้น 
เล็กๆ และต้องแน่ใจว่าสมาชิกช้ันเรียนจะไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นภาพอะไรเม่ือเห็นช้ินส่วนเล็กๆ ของภาพ

ข้อเสนอแนะ
ในก�รดำ�เนินบทเรียน

กิจกรรมกระตุ้น
ความสนใจ ใช้กิจกรรมต่อไปนี้หรือกิจกรรมของท่านเองเพื่อเริ่มบทเรียนตามความเหมาะสม

ให้ดูชิ้นส่วนของภาพที่ท่านนำามา แต่อย่าให้ดูภาพจริง (ดู “การเตรียม” ข้อ 3) บอกสมาชิกชั้นเรียนว่าชิ้น
ส่วนเล็กๆ เหล่านี้เป็นส่วนประกอบของภาพที่มีขนาดใหญ่กว่า ขอให้เขาทายว่าเป็นภาพอะไร จากนั้นให้ดู
ภาพ โดยต่อชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน

ชี้ให้เห็นว่าถึงแม้ชิ้นส่วนเล็กๆ ของภาพจะสำาคัญ แต่ก็มีความหมายเพียงน้อยนิดถ้าไม่ได้เป็นส่วนประกอบ 
ของภาพใหญ่ อธิบายว่าประสบการณ์ที่เรามี การตัดสินใจที่เราทำา และความจริงที่เราเรียนรู้ เป็นเหมือน 
ชิ้นส่วนเล็กๆ ของภาพใหญ่ มันแทบจะไม่มีความหมายถ้าไม่ได้นำามาต่อกันเป็นภาพที่ใหญ่ขึ้น นั่นคือ แผน 
แห่งความรอด ความรู้ถึงแผนแห่งความรอดจะช่วยให้เราตัดสินอย่างถูกต้อง ค้นพบความสุขในความเป็น
มรรตัย และเตรียมพร้อมสำาหรับชีวิตนิรันดร์ บทเรียนนี้พูดถึงแผนแห่งความรอด

การสนทนาและ เลือกเน้ือหาบทเรียนร่วมกับการสวดอ้อนวอน เพ่ือจะสนองความต้องการของสมาชิกช้ันเรียนได้ดีท่ีสุด กระตุ้น
การประยุกต์ใช้  ให้สมาชิกชั้นเรียนเล่าประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมในพระคัมภีร์

1.	แผนแห่งคว�มรอดเป็น	“หนึ่งในของประท�นที่ดีที่สุดจ�กสวรรค์ที่มอบให้แก่มนุษย์”

เขียนบนกระดานว่า แผนของพระบิดาบนสวรรค์เกี่ยวกับ .

ขอให้สมาชิกชั้นเรียนเติมวลีให้สมบูรณ์ กระตุ้นให้เขาคิดถึงคำาตอบมากมายในพระคัมภีร์เท่าที่จะคิดได้  
เขียนคำาตอบบนกระดาน หลังจากหน่ึงหรือสองนาทีผ่านไปให้พูดถึงคำาตอบบางข้อต่อไปน้ีท่ีเขาไม่ได้พูดถึง:

ความรอด (แอลมา 24:14; 42:5; โมเสส 6:62) 

ความสุข (แอลมา 42:8, 16) 

การไถ่ (เจคอบ 6:8; แอลมา 12:25–33)
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การฟื้นฟู (แอลมา 41:2)

ความเมตตา (แอลมา 42:15, 31) 

• คำาดังกล่าวสอนอะไรเกี่ยวกับแผนของพระบิดาบนสวรรค์

• ศาสดาพยากรณ์เเอลมาเรียกเเผนของพระบิดาบนสวรรค์ว่าเป็น “แผนอัน สำาคัญ ย่ิง แห่ง ความ สุข” (แอลมา 
42:8) แผนแห่งความรอดนำาความสุขมาให้เราได้อย่างไร

• ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ สอนว่า “แผนแห่งความรอดอันยิ่งใหญ่เป็นเรื่องที่เราควรเอาใจใส่อย่าง
จริงจังและถือว่าเป็นหนึ่งในของประทานที่ดีที่สุดจากสวรรค์ที่มอบให้แก่มนุษย์” (Teachings of the 
Prophet Joseph Smith, sel. Joseph Fielding Smith [1976], 68) เราทำาอะไรได้บ้างเพื่อทำาให้แผน
แห่งความรอดเป็นเรื่องที่ “เราควรเอาใจใส่อย่างจริงจัง”

อธิบายว่าบทเรียนน้ีเป็นขอบข่ายของแผนแห่งความรอด ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าหลักธรรมของพระกิตติคุณเก่ียว 
โยงกันในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของแผนอันยิ่งใหญ่แผนหนึ่งอย่างไร

2.	ชีวิตก่อนเกิด

อธิบายว่าแผนแห่งความรอดแบ่งออกได้เป็นสามส่วนคือ ชีวิตก่อนเกิด ชีวิตมรรตัย และชีวิตหลังความตาย

เขียนบนกระดานว่า ชีวิตก่อนเกิด ชี้ให้เห็นว่าพรที่สำาคัญประการหนึ่งของการฟื้นฟูคือ ความรู้ที่เพิ่มขึ้นของ
เราเกี่ยวกับชีวิตก่อนเกิด ความรู้นี้ช่วยให้เราเข้าใจจุดประสงค์ของชีวิต และการที่เราเป็นส่วนหนึ่งในแผน
แห่งความรอดของพระผู้เป็นเจ้า ขณะที่สมาชิกชั้นเรียนสนทนาคำาถามต่อไปนี้ ให้เขาอ่านข้อความพระ
คัมภีร์ที่แนะนำาไว้

• เราเป็นบุตรและธิดาของพระผู้เป็นเจ้า และเราดำารงอยู่ก่อนเกิดในฐานะลูกทางวิญญาณของพระองค์ 
(คพ. 76:24; 93:29) ความรู้ที่ว่าเราเป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้ามีอิทธิพลต่อท่านอย่างไร

• ก่อนแผ่นดินโลกถูกสร้างขึ้น พระบิดาบนสวรรค์ทรงเรียกประชุมสภาในสวรรค์ และเสนอแผนแห่งความ 
รอดแก่ลูกทางวิญญาณทุกคนของพระองค์ มีองค์ประกอบอะไรบ้างในแผนที่พระบิดาบนสวรรค์ทรง 
เสนอในโลกก่อนเกิด (ดู 2 นีไฟ 2:24–26; แอลมา 34:8–9; อับราฮัม 3:24–25 ด้วย คำาตอบอาจได้แก่ 
การชดใช้ของพระเยซูคริสต์ การสร้างโลก การตก เวลาบนแผ่นดินโลกที่เราจะได้รับร่างกายมรรตัยและ
ได้รับการทดสอบ พร้อมด้วยสิทธิ์เสรีหรืออำานาจที่จะเลือกความดีหรือความชั่ว)

• พระเยโฮวาห์ หรือพระบุตรหัวปีของพระบิดาทรงตอบสนองต่อแผนแห่งความรอดอย่างไร (ดู โมเสส 4:2 
เพื่อแสดงให้เห็นว่าพระผู้ช่วยให้รอดทรงทำาตามพระประสงค์ของพระบิดาท่านอาจอ่าน คพ. 19:16–19 
และ 76:40–42 เน้นว่าการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ทำาให้แผนแห่งความรอดเป็นไปได้ พระผู้ช่วยให้รอด
ทรงเป็นศูนย์กลางในแผนของพระผู้เป็นเจ้าสำาหรับความรอดของเรา)

• ลูซิเฟอร์ต่อต้านแผนแห่งความรอด โดยพยายามทำาลายสิทธิ์เสรีของเรา และอยากได้อำานาจของพระ
บิดาบนสวรรค์ (โมเสส 4:1, 3; คพ. 29:36) เขากลายเป็นซาตาน เขาและบริวารถูกขับออกจากที่ประทับ
ของพระบิดา และไม่ได้รับความเป็นมรรตัย (คพ. 29:36–38; 76:25–27; โมเสส 4:4; อับราฮัม 3:26) เหตุ
ใดจึงเป็นสิ่งสำาคัญที่เราต้องรู้ว่าซาตานและบริวารของเขามีอยู่จริง

• เราตอบสนองต่อแผนแห่งความรอดอย่างไร (ดู โยบ 38:4–7 อธิบายว่าศาสดาพยากรณ์ยุคสุดท้ายสอน 
ว่า ข้อ 7 ในพระคัมภีร์ข้อน้ีหมายถึงความปีติยินดีท่ีทุกคนรู้สึกในการดำารงอยู่ก่อนเกิดเม่ือเรายอมรับแผน 
แห่งความรอด)
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อธิบายว่าในโลกก่อนเกิด พระบิดาบนสวรรค์ทรงเลือกและทรงแต่งตั้งวิญญาณที่สง่างามหลายดวงไว้ล่วง
หน้าเพื่อดำาเนินงานของพระองค์บนแผ่นดินโลก (คพ. 138:55–56; อับราฮัม 3:22–23; see also Teachings 
of the Prophet Joseph Smith, 365)

• ความรู้ของเราเกี่ยวกับชีวิตก่อนเกิดมีอิทธิพลต่อการตัตสินใจในแต่ละวันของเราในทางใด ความรู้ของ 
เราเกี่ยวกับชีวิตก่อนเกิดช่วยเราได้อย่างไรเมื่อเผชิญความยากลำาบาก

3.	ชีวิตมรรตัย

ชี้ให้เห็นว่าเมื่อเรายอมรับแผนของพระบิดาบนสวรรค์ในชีวิตก่อนเกิด เราก็ได้รักษา “สถานะแรก” ของเรา
เอาไว้ เนื่องด้วยความซื่อสัตย์ของเรา เราจึงมีโอกาสที่จะมายังแผ่นดินโลก ซึ่งเป็น “สถานะที่สอง” ของเรา 
(อับราฮัม 3:26)

เขียนบนกระดานว่า ชีวิตมรรตัย อธิบายว่าเนื่องจากการตกของอาดัมและเอวา เราจึงอยู่ในสภาพตกแล้ว 
ของความเป็นมรรตัย (คพ. 29:40) เราอยู่ภายใต้ความตายทางร่างกาย และความตายทางวิญญาณด้วย  
หรือการแยกจากที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้า (คพ. 29:41–42; แอลมา 42:9, 14; จะพูดถึงความตายทาง 
ร่างกายและความตายทางวิญญาณในภายหลัง) จากการเปิดเผยในยุคสุดท้าย เราเรียนรู้ว่าการตกเป็นขั้น
ตอนที่จำาเป็นในความเจริญก้าวหน้านิรันดร์ของเรา เอวาพูดถึงพรของการตกว่า “หากมิใช่เพราะการล่วง
ละเมิดของเรา เรา จะ ไม่ มี วัน ได้ มีพงศ์พันธุ์, และจะไม่มีวันรู้ความดีและความชั่ว, และปีติของการไถ่ของ
เรา, และชีวิตนิรันดร์ซึ่งพระผู้เป็นเจ้าประทานเเก่ปวงชนที่เชื่อฟัง” (โมเสส 5:11)

ขณะที่สมาชิกชั้นเรียนสนทนาคำาถามต่อไปนี้ ให้เขาอ่านข้อพระคัมภีร์ที่แนะนำาไว้

• จุดประสงค์บางประการของชีวิตมรรตัยคืออะไร (เขียนคำาตอบของสมาชิกช้ันเรียนไว้บนกระดาน คำาตอบ 
อาจรวมถึงรายการข้างล่างนี้)

ก. เพื่อรับร่างกาย ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ กล่าวว่า “เรามายังโลกนี้เพื่อเราจะมีร่างกาย เเละแสดง
ให้เห็นว่าร่างกายของเราบริสุทธิ์ต่อพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้าในอาณาจักรซีเลสเชียล” (Teaching of 
the Prophet Joseph Smith, 181)

ข. เพื่อพิสูจน์ความซื่อสัตย์ของเราโดยทางการเชื่อฟังบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า (อับราฮัม 3:25–26) 
สิ่งนี้รวมถึงการกลับใจจากบาป และได้รับศาสนพิธีแห่งความรอด (แอลมา 12:24 คพ. 29:42–43; 
หลักแห่งความเชื่อ 1:3)

ค. เพื่ออยู่เป็นครอบครัวและเพื่อผนึกลูกๆ กับบิดามารดาของเขาโดยผ่านศาสนพิธีพระวิหาร (โมเสส 
2:28; คพ. 93:40; 131:1–4; 138:48)

ฝ่ายประธานสูงสุดและโควรัมอัครสาวกสิบสองประกาศว่า  “การแต่งงานระหว่างชายและหญิงได้รับ 
การแต่งตั้งจากพระผู้เป็นเจ้า และว่าครอบครัวเป็นศูนย์กลางต่อแผนของพระผู้สร้าง เพื่อจุดหมาย 
ปลายทางนิรันดร์ของบุตรธิดาของพระองค์…แผนแห่งความสุขจากพระผู้เป็นเจ้าทำาให้ความสัมพันธ์ 
ในครอบครัวดำาเนินต่อไปหลังความตาย ศาสนพิธีและพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ในพระวิหารอัน 
ศักดิ์สิทธิ์ทำาให้เกิดความเป็นไปได้สำาหรับแต่ละบุคคลที่จะกลับไปยังที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าและ 
เพื่อที่ครอบครัวจะเป็นหนึ่งเดียวชั่วนิรันดร์” (“ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก,” เลียโฮนา, พ.ย. 2010, 
ปกในด้านหลัง) 

• ความเข้าใจของท่านเกี่ยวกับจุดประสงค์ของความเป็นมรรตัยทำาให้เกิดความแตกต่างอย่างไร ในชีวิต
ของท่าน ความเข้าใจของท่านเกี่ยวกับจุดประสงค์นี้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของท่านอย่างไร

• เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตมรรตัยของเรา ซาตานได้รับอนุญาตให้ล่อลวงเรา (คพ. 29:39) เพราะเหตุใด 
(ดู คพ. 29:39; ดู 2 นีไฟ 2:11–13 ด้วย) เหตุใดสิทธิ์เสรีจึงเป็นส่วนสำาคัญในแผนแห่งความรอด (ดู คพ. 
58:27–28; 101:78; 2 นีไฟ 2:25–27) 
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4.	ชีวิตหลังคว�มต�ย

เน้นว่าชีวิตของเราไม่ได้สิ้นสุดที่ความตายทางร่างกาย เขียนคำาว่า ชีวิตหลังความตาย บนกระดานขณะที่
สมาชิกชั้นเรียนสนทนาคำาถามต่อไปนี้ ให้เขาอ่านข้อพระคัมภีร์ที่แนะนำาไว้

• เมื่อเราตาย วิญญาณของเราจะไปอยู่ในโลกวิญญาณ (see Teachings of the Prophet Joseph Smith, 
309–310) งานของเราในช่วงชีวิตมรรตัยจะส่งผลต่อชีวิตหลังความตายของเราในโลกวิญญาณอย่างไร 
(ดู แอลมา 34:34; 40:11–14) 

• คนที่ไม่ได้รับพระกิตติคุณบนแผ่นดินโลกจะมีโอกาสนั้นในโลกวิญญาณ (คพ. 137:7–9; 138:30–34)  
เราทำาอะไรได้บ้างเพื่อช่วยให้คนเหล่านั้นได้รับพรทุกประการของแผนแห่งความรอด (ดู คพ. 128:6–8, 
15 คำาตอบได้แก่ เราสามารถทำางานประวัติครอบครัว ประกอบศาสนพิธีฐานะปุโรหิตแทนคนเหล่านั้น
ในพระวิหาร)

• ให้สมาชิกชั้นเรียนระลึกว่าการตกนำาความตายทางร่างกายและทางวิญญาณเข้ามาในโลก เราจะได้รับ 
การปลดปล่อยจากความตายทางร่างกายอย่างไร (ดู แอลมา 11:42; คพ. 88:14–16; 93:33 โดยทางการ
ชดใช้ของพระเยซูคริสต์ ทุกคนจะฟื้นคืนชีวิต หรือได้รับการ “ยกขึ้นจากความตายทางโลกนี้” วิญญาณ
ของเราจะรวมกับร่างกายอีกครั้ง และเราจะสามารถ “ได้รับความสมบูรณ์แห่งปีติ”) เราจะได้รับการปลด
ปล่อยจากความตายทางวิญญาณอย่างไร (ดู แอลมา 42:11–13, 15; หลักแห่งความเชื่อ 1:3) 

อธิบายว่าหลังจากเราฟื้นคืนชีวิตแล้ว เราจะกลับไปยังที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อรับการพิพากษาตาม 
งานของเรา (แอลมา 11:43–45; คพ. 76:111) เราจะได้รับท่ีในอาณาจักรซีเลสเชียล อาณาจักรเทอร์เรสเตรียล 
หรืออาณาจักรทีเลสเชียลเป็นมรดก ตามรูปแบบที่เรา “ได้รับประจักษ์พยานถึงพระเยซู” (คพ. 76:51; ดู 
คพ. 76:50, 79–82 ด้วย) บทต่อไปจะพูดถึงอาณาจักรแห่งรัศมีภาพสามระดับดังที่กล่าวมา

• ความรู้เกี่ยวกับชีวิตหลังความตายช่วยเราในระหว่างความเป็นมรรตัยในทางใด

สรุป ให้สมาชิกคนหนึ่งในชั้นเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้ของประธานบอยด์  เค. แพคเกอร์ แห่งโควรัมอัครสาวก
สิบสอง:

“มีสามส่วนในแผนนั้น ท่านอยู่ในส่วนที่สองหรือส่วนกลาง ส่วนซึ่งท่านจะได้รับการทดสอบโดยการล่อลวง 
ความยากลำาบาก หรือแม้โดยเหตุการณ์อันน่าเศร้า …

“ขอให้ระลึกถึงสิ่งนี้! บรรทัดที่ว่า ‘และเขามีความสุขตลอดกาล จะไม่เคยเขียนอยู่ในฉากที่สอง [ของบท
ละคร] บรรทัดนี้เป็นของฉาก ที่สาม เมื่อความล้ำาลึกถูกคลี่ออกและทุกสิ่งถูกวางอยู่พื้นที่อันเหมาะสมของ
มัน …

“จนกว่าท่านจะมีทัศนะอันกว้างไกลถึงลักษณะอันเป็นนิรันดร์ของ [แผนนั้น] มิฉะนั้นท่านจะไม่เข้าใจถึง
ความอยุติธรรมของชีวิต บางคนเกิดมาพร้อมกับความอัตคัดขัดสน และบางคนก็มั่งมีศรีสุข บางคนเกิดมา
พร้อมกับความยากจนข้นแค้น ความพิการ ความเจ็บปวดความทุกข์ทรมาน บางคนประสบความตายก่อน
กำาหนดหรือขณะยังเป็นเด็กไร้เดียงสา มีพลังที่โหดร้ายและไร้ความปรานีของธรรมชาติ และความโหดร้าย
ป่าเถื่อนต่อมนุษย์ด้วยกัน เราได้เห็นมานักต่อนักแล้วเมื่อไม่นานนี้

“อย่าคิดว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงประสงค์ให้เกิดสิ่งนี้ขึ้น เมื่อท่านรู้จักแผนและจุดประสงค์ของแผนนั้นทั้งหมด 
สิ่งเหล่านี้จะแสดงให้เห็นถึงความรักของพระบิดาในสวรรค์” (The Play and the Plan [satellite broadcast, 
7 May 1995], 1–2)
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บทที่ 19

เน้นว่าความรู้เกี่ยวกับแผนแห่งความรอดสามารถช่วยให้เราทำาการตัดสินใจที่ชอบธรรม ค้นพบความสุขใน 
ความเป็นมรรตัย และเตรียมสำาหรับชีวิตนิรันดร์ แสดงความรู้สึกของท่านเก่ียวกับบทบาทของพระเยซูคริสต์ 
ผ่านแผนแห่งความรอด เป็นพยานถึงความจริงที่สนทนาไปแล้วในระหว่างบทเรียนเมื่อพระวิญญาณ 
กระตุ้นเตือน

แนวคิดเพิ่มเติม
ประกอบก�รสอน	 ท่านอาจใช้แนวคิดต่อไปนี้หนึ่งข้อหรือทั้งสองข้อเพื่อเสริมเค้าโครงบทเรียนที่แนะนำาไว้

1.	ก�รนำ�เสนอด้วยวิดีโอเรื่อง	“แผนแห่งคว�มรอด”

ถ้าท่านมีวิดีโอเทป Teaching form the Doctrine Covenants and Church History (53933) ท่านอาจเปิด
ให้ดูตอนที่ชื่อว่า “แผนแห่งความรอด” ความยาวสี่นาที ท่านอาจใช้คำาถามต่อไปนี้บางข้อหรือทั้งหมดหลัง
จากดูวิดีโอจบ:

• ชีวิตมรรตัยของเราเป็นเหมือนประสบการณ์ของชายหนุ่มท่ีพบว่าตนเองยืนอยู่บนเวทีในฉากท่ีสองอย่างไร

• ความรู้ที่เปิดเผยไว้เกี่ยวกับฉากที่หนึ่ง (ชีวิตก่อนเกิด) ช่วยเราในฉากที่สอง (ความเป็นมรรตัย) อย่างไร
ความรู้เกี่ยวกับฉากที่สาม (ชีวิตหลังความตาย) ช่วยเราในฉากที่สองอย่างไร

• เมื่อชายหนุ่มพบว่าตนเองอยู่บนเวที เขาไม่รู้ว่าใครเป็นตัวโกง หรือใครเป็นพระเอก มีปัญหาใดเกิดขึ้นถ้า
เราไม่รู้ว่าใครเป็นตัวโกงหรือใครเป็นพระเอกในชีวิตของเรา

• ชายหนุ่มทำาอะไรเพื่อจะมีความรู้เกี่ยวกับบทละคร อะไรทำาหน้าที่เป็น “บท” ในชีวิตของเรา

2.	คำ�แนะนำ�สำ�หรับบิด�ม�รด�

อ่าน แอลมา 12:32 กับสมาชิกช้ันเรียน ก่อนอ่าน ให้อธิบายว่าคำาว่า พวกเขาในข้อน้ีหมายถึงอาดัมและเอวา

เน้นว่าอาดัมและเอวามีความรู้อยู่แล้วเกี่ยวกับแผนแห่งการไถ่เมื่อท่านได้รับพระบัญญัติ ถามคำาถามต่อไป
นี้:

• เหตุใดการมีความรู้เก่ียวกับแผนแห่งการไถ่จึงช่วยได้มากเม่ือเราได้รับพระบัญญัติ บิดามารดาจะทำาตาม 
รูปแบบการสอนนี้กับลูกๆ ของเขาได้อย่างไร
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จุดประสงค์	 เพ่ือช่วยให้สมาชิกช้ันเรียนใคร่ครวญอย่างละเอียดถึงการได้รับอาณาจักรแห่งรัศมีภาพสามระดับเป็นมรดก 
ชั่วนิรันดร์และเพื่อกระตุ้นเขาให้ดำาเนินชีวิตในลักษณะที่จะสามารถได้รับรัศมีภาพซีเลสเชียลและอยู่ในท่ี
ประทับของพระบิดาบนสวรรค์กับครอบครัวของเขา

ก�รเตรียม	 1. ศึกษาหลักคำาสอนและพันธสัญญา 76; 131; 132:19–24; 137 ร่วมกับการสวดอ้อนวอน

2. ทบทวนเนื้อหาของบทเรียนนี้ใน แนวทางศึกษาสำาหรับสมาชิกชั้นเรียน (35686 425) วางแผนในการพูด
ถึงเนื้อหาส่วนนี้ในระหว่างบทเรียน

ข้อเสนอแนะ
ในก�รดำ�เนินบทเรียน

กิจกรรมกระตุ้น
ความสนใจ ใช้กิจกรรมต่อไปนี้หรือกิจกรรมของท่านเองเพื่อเริ่มบทเรียนตามความเหมาะสม

ทบทวนบทเรียนครั้งที่แล้วให้สมาชิกชั้นเรียนฟังอย่างย่อๆ จงแน่ใจว่าสมาชิกชั้นเรียนจำาการเป็นอยู่นิรันดร์
สามส่วนได้ คือ ชีวิตก่อนเกิด ชีวิตมรรตัย และชีวิตหลังความตาย

หลังจากทบทวนย่อๆ แล้ว อธิบายว่าหากเราไม่มีการเปิดเผยใน คพ. 76, 131 เเละ 137 เราจะรู้น้อยมาก 
เกี่ยวกับสภาพของเราหลังจากที่เราฟื้นคืนชีวิต จากนั้นให้แบ่งปันข้อความต่อไปนี้ของประธานวิลฟอร์ด  
วูดรัฟฟ์ ประธานคนที่สี่ของศาสนจักร ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับนิมิตตามบันทึกไว้ใน คพ. 76:

“ข้าพเจ้าจะพูดถึง ‘นิมิต’ เพียงอย่างเดียว เป็นดังการเปิดเผยท่ีให้ความสว่าง ความจริง และหลักธรรมมาก 
กว่าการเปิดเผยใดๆ ที่มีอยู่ในหนังสือทุกเล่มที่เราเคยอ่าน ภาพนี้ทำาให้เราเข้าใจชัดเจนถึงสภาพปัจจุบัน
ของเรา เรามาจากไหน เรามาอยู่ที่นี่ทำาไม และเราจะไปไหน ใครๆ ก็รู้ได้โดยผ่านการเปิดเผยดังกล่าวว่าเขา
มีบทบาทอะไรและสภาพของเขาจะเป็นอย่างไร” (TheDiscoursesofWilfordWoodruff,sel. G. Homer 
Durham [1946], 47–48)

การสนทนาและ เลือกเน้ือหาบทเรียนร่วมกับการสวดอ้อนวอนเพ่ือจะสนองความต้องการของสมาชิกช้ันเรียนได้ดีท่ีสุด จงแน่
การประยุกต์ใช้  ใจว่ามีเวลาเหลือพอที่จะสนทนากันอย่างมีความหมายเกี่ยวกับอาณาจักรซีเลสเชียลในตอนท้ายของบท

เรียน

1.	อ�ณ�จักรแห่งรัศมีภ�พและ	“ประจักษ์พย�นถึงพระเยซู”

สอนและสนทนา คพ. 76:11–24, 40–43, 119

• สถานการณ์ใดนำาไปสู่นิมิตตามที่บันทึกไว้ใน คพ. 76 (ดู คพ. 76:11–19; ดู หัวบท คพ. 76 ด้วย สังเกตว่า
รูปภาพในหน้า 114 เป็นห้องที่ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธและซิดนีย์ ริกดัน ได้รับนิมิตดังกล่าว)

เน้นว่านิมิตท้ังหมดเป็นพยานถึงพระเยซูคริสต์และการชดใช้อันไม่มีท่ีสุดของพระองค์ การบรรยายของโจเซฟ 
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สมิธ เกี่ยวกับนิมิตเริ่มและจบลงด้วยประจักษ์พยานถึงพระผู้ช่วยให้รอด ให้สมาชิกคนหนึ่งในชั้นเรียนอ่าน 
คพ. 76:20–24 ออกเสียง และอีกคนหนึ่งอ่าน คพ. 76:19 ออกเสียง ท่านอาจให้สมาชิกชั้นเรียนอ่าน คพ. 
76:40–43 ด้วย

หลักคำาสอนและพันธสัญญา 76 แสดงให้เห็นว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงจัดเตรียมอาณาจักรแห่งรัศมีภาพ 
ไว้สามระดับซึ่งผู้คนส่วนใหญ่จะได้อยู่ที่นั่นหลังจากฟื้นคืนชีวิตแล้ว ได้แก่ อาณาจักรทีเลสเชียล อาณาจักร 
เทอร์เรสเตรียล และอาณาจักรซีเลสเชียล เราแต่ละคนจะได้รับอาณาจักรแห่งรัศมีภาพตามรูปแบบที่เรา  
“ได้รับประจักษ์พยานของพระเยซู” (คพ. 76:51) กระตุ้นให้สมาชิกชั้นเรียนคิดถึงสิ่งนี้ขณะที่สนทนาถึงการ
เปิดเผยนี้

2.	ห�ยนะ

สอนและสนทนา คพ. 76:25–39, 44–49 เริ่มโดยเขียนบนกระดานว่า หายนะ อธิบายคำาว่า หายนะหมาย 
ถึงสถานะของการสูญเสียและความพินาศ ไม่ใช่อาณาจักรแห่งรัศมีภาพ คนที่ได้รับสถานะนี้เรียกว่า “บุตร 
แห่งหายนะ” เพราะเขาติดตามซาตานซึ่งถูกเรียกว่าหายนะ (คพ. 76:25–26, 31–32) จงสนทนาเรื่องนี้พอ 
สังเขป หลีกเลี่ยงการคาดเดาและให้เหลือเวลามากพอที่จะสนทนาเรื่องอาณาจักรซีเลสเชียลในตอนท้าย 
ของบทเรียน เช่นเดียวกับการสอนเร่ืองอ่ืนๆ ให้เน้นเฉพาะส่ิงท่ีสอนในพระคัมภีร์และสอนโดยศาสดาพยากรณ์ 
ยุคสุดท้ายเท่านั้น

• เมื่อลูซิเฟอร์กบฏในสภาสวรรค์ เขาถูกโยนลงมายังแผ่นดินโลก (วิวรณ์ 12:7–9; คพ. 29:36–37; 76:25–
28; โมเสส 4:1–3) เขาเริ่มทำาอะไรเมื่อเขาถูกขับไล่ (ดู คพ. 76:29; โมเสส 4:4) เราทำาอะไรได้บ้างเพื่อ
เอาชนะการต่อสู้กับซาตานในชีวิตของเรา (สำาหรับคำาตอบบางข้อของคำาถามนี้ ดู 1  นีไฟ 14:14; คพ. 
10:5; 27: 15–18)

• พระเจ้าทรงเปิดเผยอะไรเกี่ยวกับความทุกขเวทนาของบุตรแห่งหายนะ (ดู คพ. 76:32–34, 36–38, 44–
49) ทำาไมบุตรแห่งหายนะจึงถูกลงโทษให้รับความทุกขเวทนาอย่างใหญ่หลวงเช่นนั้น (ดู คพ. 76:30–
31, 35 สำาหรับคำาอธิบายความหมายของคำาว่าการปฏิเสธพระวิญญาณบริสุทธิ์ ให้ดูข้อความที่ยกมาต่อ
ไปนี้)

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ กล่าวว่า “มนุษย์ต้องทำาอะไรจึงจะถือว่าเขาทำาบาปที่อภัยให้ไม่ได้ เขาต้อง
ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ฟ้าสวรรค์เปิดให้เขาแล้ว และรู้จักพระผู้เป็นเจ้า จากนั้นก็ทำาบาปต่อต้าน
พระองค์ หลังจากมนุษย์ทำาบาปต่อต้านพระวิญญาณบริสุทธิ์ จะไม่มีการกลับใจสำาหรับเขา เขาคือคนที่
พูดว่าพระอาทิตย์ไม่ส่องแสงทั้งที่เขาเห็นมัน เขาคือคนที่ปฏิเสธพระเยซูคริสต์ เมื่อฟ้าสวรรค์เปิดต่อเขา
แล้ว และปฏิเสธแผนแห่งความรอดทั้งที่ตาของเขาเปิดสู่ความจริงของแผนนี้ และเขาก็เริ่มเป็นศัตรูนับ
แต่นั้นเป็นต้นมา” (Teuchings of the Prophet Joseph Smith, seI. Joseph Fielding Smith [1976], 
358)

3.	อ�ณ�จักรทีเลสเชียล

สอนและสนทนา คพ. 76:81–90, 98–106, 109–12 เริ่มด้วยการเขียนบนกระดานว่า อาณาจักรทีเลสเชีย
ล และวาดดาวดวงหนึ่งต่อจากคำานั้น อธิบายว่าอาณาจักรทีเลสเชียลเป็นอาณาจักรแห่งรัศมีภาพชั้นที่ต่ำา
ที่สุด พระเจ้าทรงเปรียบรัศมีภาพของอาณาจักรนั้นกับรัศมีภาพของดวงดาว (คพ. 76:81, 98 ดู 1 โครินธ์ 
15:40–41 ด้วย รวมทั้งการแปลของโจเซฟ สมิธในเชิงอรรถ 40ก)

• ใครจะได้รับอาณาจักรทีเลสเชียลเป็นมรดก (ดู คพ. 76:81–83, 98–101, 103)

• มีเง่ือนไขหรือข้อจำากัดใดให้ไว้กับคนท่ีอยู่ในอาณาจักรทีเลสเชียล (ดู คพ. 76:84–86, 102, 104–106, 112)
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ท่านอาจอธิบายว่า “นรก” ที่กล่าวไว้ในข้อ 84 และ 106 หมายถึงเรือนจำาสำาหรับวิญญาณซึ่งเป็นสถาน
ชั่วคราวระหว่างความตายกับการฟื้นคืนชีวิต คนในเรือนจำาสำาหรับวิญญาณที่ไม่ยอมรับพระกิตติคุณใน
ที่สุดจะฟื้นคืนชีวิตและได้รับรัศมีภาพทีเลสเชียลเป็นมรดก ให้สมาชิกชั้นเรียนอ่านข้อ 85 และ106 และ
ใน คู่มือพระคัมภีร์ เกี่ยวกับความหมายของคำาว่า นรก (ย่อหน้าแรกในหน้า 59)

4.	อ�ณ�จักรเทอร์เรสเตรียล

สอนและสนทนา คพ. 76:71–80, 91, 97 เริ่มด้วยการเขียนบนกระดานว่า อาณาจักรเทอร์เรสเตรียล วาดรูป
ดวงจันทร์บนกระดานต่อจากคำานั้น อธิบายว่าพระเจ้าทรงเปรียบรัศมีภาพของอาณาจักรเทอร์เรสเตรียลกับ
รัศมีภาพของดวงจันทร์ (คพ. 76:78, 97; ดู 1 โครินธ์ 15:40–41 ด้วย)

• ใครจะได้รับอาณาจักรเทอร์เรสเตรียลเป็นมรดก (ดู คพ. 76:71–75, 79 เพื่อช่วยให้สมาชิกชั้นเข้าใจข้อ 
พระคัมภีร์เหล่านี้ ให้พูดถึงข้อความที่ยกมาต่อไปนี้) 

เอ็ลเดอร์บรูซ อาร์. แมคคองกีแห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองอธิบายว่า “คนที่จะได้รับอาณาจักรเทอร์เรส- 
เตรียลเป็นมรดกคือ (1) คนที่ตาย ‘โดยปราศจากกฎ’—คนนอกศาสนาที่ไม่ได้ยินพระกิตติคุณในชีวิตนี้ 
และคนที่จะไม่ยอมรับพระกิตติคุณอย่างสุดใจของเขาหากเขาได้ยินสิ่งนี้ (2) คนที่ได้ยินและปฏิเสธพระ
กิตติคุณในชีวิตนี้ และภายหลังยอมรับในโลกวิญญาณ (3) คน ‘ น่าย ก ย่อง สรรเสริญ ของ แผ่นดิน โลก ผู ้ที ่
มืด บอด โดย เล่ห์ กล ของ มนุษย์’ และ (4) คนที่เป็นสมาชิกของศาสนจักรที่แท้จริงแต่ไม่กระตือรือร้น และ
คนที่มีประจักษ์พยาน แต่ไม่จริงใจและไม่ซื่อสัตย์ในทุกสิ่ง (ANewWitnessfortheArticlesofFaith 
[1985], 146)

• มีเงื่อนไขหรือข้อจำากัดใดให้ไว้กับคนที่อยู่ในอาณาจักรเทอร์เรสเตรียล (ดู คพ. 76:76–78) 

• เราจะป้องกันตนเองจากการ “มืด บอด โดย เล่ห์ กล ของ มนุษย์” ได้อย่างไร (สำาหรับคำาตอบบางข้อของ
คำาถามนี้ ให้ดู เอเฟซัส 4:11–15; 1 นีไฟ 15:24; ฮีลามัน 5:12; คพ. 3:7–8; 21:4–6; 52:14–20)

5.	อ�ณ�จักรซีเลสเชียล

สอนและสนทนา คพ. 76:50–70, 92–96; 131:1–4; 132: 19–24; 137 เริ่มด้วยการเขียนบนกระดาน อาณา
จักรซีเลสเชียล และวาดดวงอาทิตย์บนกระดานต่อจากคำานี้ อธิบายว่าอาณาจักรซีเลสเชียลเป็นอาณาจักร
แห่งรัศมีภาพชั้นสูงสุด พระเจ้าทรงเปรียบรัศมีภาพของชั้นนี้กับรัศมีภาพของดวงอาทิตย์ (คพ. 76:70, 78, 
96; ดู 1 โครินธ์ 15:40–41 ด้วย)

• ใครจะได้รับอาณาจักรซีเลสเชียลเป็นมรดก (ดู คพ. 76:50–53, 68–69 เพื่อช่วยให้สมาชิกชั้นเรียนเข้าใจ  
ข้อ 53 ท่านอาจอธิบายว่าพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์แห่งคำาสัญญาคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองค์ทรง
ยืนยันว่าศาสนพิธีฐานะปุโรหิตที่เราได้รับ และพันธสัญญาที่เราทำาไว้ เป็นที่ยอมรับของพระผู้เป็นเจ้า  
การเห็นชอบนี้ขึ้นอยู่กับความซื่อสัตย์ของเรา)

• ประมาณสี่ปีหลังจากได้รับการเปิดเผยเกี่ยวกับนิมิตใน คพ. 76 โจเซฟ สมิธ ก็ได้รับนิมิตซึ่งในภาพนั้น
ท่านเห็นอัลวินพี่ชายในอาณาจักรซีเลสเชียล (คพ. 137: 1–5) อัลวินเสียชีวิตในปี 1823 ก่อนศาสนจักร
ได้รับการฟื้นฟู โจเซฟเรียนรู้อะไรจากการเห็นอัลวินในอาณาจักรซีเลสเชียล (ดู คพ. 137:7–9) ศาสดา
พยากรณ์เรียนรู้อะไรอีกเกี่ยวกับคนที่ได้รับรัศมีภาพซีเลสเชียลเป็นมรดก (ดู คพ. 137:10) ความจริงดัง
กล่าวนำาการปลอบโยนมาสู่เราได้อย่างไร

• เราจะได้รับพรใดหากเราได้รับอาณาจักรซีเลสเชียลเป็นมรดก (ดู คพ. 76:54–67, 94–95)

• ประจักษ์พยานของเราถึงพระเยซูจะบอกให้ทราบอย่างไรว่า เราจะได้รับอาณาจักรใดเป็นมรดก หลังจาก 
เราตาย (ดู คพ. 76:31, 35 [หายนะ]; คพ. 76:82, 101 [ทีเลสเชียล]; คพ. 76:79 [เทอร์เรสเตรียล]; คพ. 
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76:51–53, 69; 121:29 [ซีเลสเชียล]) การ “องอาจ ใน ประจักษ์พยาน ถึง พระ เยซู” มีความหมายต่อท่าน
ว่าอย่างไร (คพ. 76:79)

นอกจากจะสนทนาคำาตอบของสมาชิกชั้นเรียนแล้ว ท่านอาจพูดถึงถ้อยคำาของเอ็ลเดอร์ บรูซ  อาร์.  
แมคคองกี ดังต่อไปนี้:

“การองอาจ ใน ประจักษ์พยาน ถึง พระ เยซูหมายความว่าอะไร

“นั่นคือการมีความองอาจกล้าหาญ ใช้พละกำาลัง พลังงาน และความสามารถทั้งสิ้นของเราในการต่อสู้
กับโลก ต่อสู้อย่างเต็มกำาลังศรัทธา…ที่มาอันยิ่งใหญ่ของความองอาจในอุดมการณ์แห่งความชอบธรรม
คือ การเชื่อฟังกฎทั้งสิ้นของพระกิตติคุณทั้งหมด

“ความองอาจในประจักษ์พยานถึงพระเยซูคือ ‘มาหาพระคริสต์, และได้รับการทำาให้ดีพร้อมในพระองค์’ 
คือการปฏิเสธตนจาก ‘ความไม่เป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้าทุกอย่าง’ และ ‘รักพระผู้เป็นเจ้า’ ด้วยสุด ‘พลัง 
ความนึกคิด และพละกำาลัง’ ของเรา (โมโรไน 10:32)

“เพื่อที่จะมีความองอาจในประจักษ์พยานถึงพระเยซูคือการเชื่อในพระคริสต์และพระกิตติคุณของ
พระองค์ด้วยความเชื่อที่ไม่สั่นคลอน นั่นคือการรู้ถึงความจริงแท้และความศักดิ์สิทธิ์ของงานของพระเจ้า
บนแผ่นดินโลก

“แต่เท่าน้ียังไม่พอ ส่ิงน้ีเป็นมากกว่าการเช่ือและการรู้ เราจะต้องเป็นคนท่ีประพฤติตามพระวจนะน้ัน ไม่ใช่ 
เป็นแต่เพียงผู้ฟังเท่าน้ัน และเป็นมากกว่าการรับใช้แต่ปาก ไม่ใช่แค่ยอมรับแต่ปากถึงความเป็นพระบุตร 
แห่งสวรรค์ของพระผู้ช่วยให้รอด นั่นคือการเชื่อฟัง การปฏิบัติตาม และความชอบธรรมส่วนตัว …

“ความองอาจในประจักษ์พยานถึงพระเยซูคือ การ ‘มุ่งหน้าด้วยความ แน่วแน่ ในพระคริสต์, โดยมีความ 
เจิดจ้า อัน บริบูรณ์ ของความหวัง, และความรักต่อพระผู้เป็นเจ้าและต่อมนุษย์ทั้งปวง’ นั่นคือ ‘การอดทน
จนกว่าชีวิตจะหาไม่’ (2 นีไฟ 31:20) นั่นคือการดำาเนินชีวิตตามศาสนาของเรา ปฏิบัติตามสิ่งที่เราสั่งสอน 
รักษาพระบัญญัติคือการแสดงให้ประจักษ์ถึง ‘ธัมมะที่บริสุทธิ์’ ในชีวิตของมนุษย์ คือการเยี่ยมเยียน ‘เด็ก
กำาพร้าและหญิงม่ายที่มีความทุกข์ร้อน และการรักษาตัว ‘ให้พ้นจากราคีของโลก’ (ยากอบ 1:27)

“ความองอาจในประจักษ์พยานถึงพระเยซูคือ การหักห้ามความลุ่มหลง ควบคุมความอยากและอยู่เหนือ 
ตัณหาราคะและสิ่งชั่วร้าย นี่คือการเอาชนะโลกเหมือนอย่างคนที่เป็นแม่แบบและคนที่องอาจมากที่สุด
ในบรรดาลูกทั้งหมดของพระบิดาของเราได้ทำามาแล้ว นี่คือความสะอาดทางศีลธรรม จ่ายส่วนสิบและ
เงินบริจาค ยกย่องวันสะบาโต สวดอ้อนวอนด้วยใจที่แน่วแน่ในจุดประสงค์ วางทุกสิ่งของเราบนแท่น
บูชาหากขอให้เราทำาเช่นนั้น

“ความองอาจในประจักษ์พยานถึงพระเยซูคือ การอยู่ข้างพระเจ้าในทุกเรื่อง นี่คือการออกเสียงอย่างที่
พระองค์จะทรงออกเสียง คือการคิดอย่างที่พระองค์ทรงคิด การเชื่อในสิ่งที่พระองค์ทรงเชื่อ พูดในสิ่งที่
พระองค์จะตรัส และทำาในสิ่งที่พระองค์จะทรงทำาในสถานการณ์เดียวกันนั้น คือการคิดถึงพระองค์ และ
เป็นหนึ่งกับพระองค์ ดังที่พระองค์เป็นหนึ่งกับพระบิดาของพระองค์” (in Conference Report, ต.ค., 
1974, 45–46; หรือ Ensign, พ.ย. 1974, 35)

• สิบเอ็ดปีหลังจากได้รับการเปิดเผยเกี่ยวกับนิมิตใน คพ. 76 ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สอนว่า มีสามระดับ
ในอาณาจักรซีเลสเชียล (คพ. 131:1) ใครจะได้รับความสูงส่งในระดับสูงสุดของอาณาจักรซีเลสเชียล (ดู 
คพ. 131:1–3; 132:19) 

• มีพรใดให้ไว้สำาหรับคนที่ได้รับความสูงส่งในระดับสูงสุดของอาณาจักรซีเลสเชียลเท่านั้น (ดู คพ. 131:4; 
132:19–20 ท่านอาจต้องอธิบายว่า “การเพิ่มพูน” และ “ความ ต่อ เนื่อง ของ พงศ์พันธุ์ ทั้งหลาย ตลอด กาล 
และ ตลอด ไป” หมายความว่าคนที่ดำาเนินชีวิตตามพันธสัญญา และได้รับความสูงส่งในระดับสูงสุดของ
อาณาจักรซีเลสเชียลจะมีลูกทางวิญญาณในนิรันดร) 
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• ประธานโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าวว่า “ภาค 76 ของหลักคำาสอนและพันธ- 
สัญญา…ควรเป็นภาคที่สมาชิกทุกคนของศาสนจักรจดจำาไว้เป็นมรดกอันล้ำาค่า ภาคนี้จะทำาให้ศรัทธา 
ของพวกเขาเข้มแข็งข้ึน และกระตุ้นให้เขาแสวงหาความสูงส่งตามท่ีสัญญาไว้กับทุกคนท่ีชอบธรรมและ 
ซื่อสัตย์” (Church History of the Modern Revelation, 2 vol. [1953], 1:279) การเปิดเผยนี้ทำาให้
ศรัทธาของเราเข้มแข็งขึ้น และดลใจให้แสวงหาความสูงส่งได้อย่างไร เราจะเอาชนะความท้อแท้สิ้นหวัง
ที่เราอาจจะรู้สึกขณะที่เรามุ่งมั่นเพื่อให้ได้รัศมีภาพซีเลสเชียลได้อย่างไร 

สรุป เน้นว่าพรอันยิ่งใหญ่ของความสูงส่งในอาณาจักรซีเลสเชียลมีให้กับทุกคน เราทุกคนจะถูกทำาให้ดีพร้อมได้ 
โดยทางพระเยซูคริสต์ และได้รับความสูงส่งกับครอบครัวของเราในระดับสูงสุดของอาณาจักรซีเลสเชียล  
การเปิดเผยในภาค 76 ควรกระตุ้นเราให้รักษาพระบัญญัติ และรับศาสนพิธีแห่งความรอด เพื่อเราจะรับพร
อันยิ่งใหญ่เหล่านี้ได้

เป็นพยานถึงความจริงที่สนทนาไปแล้วในระหว่างบทเรียน เมื่อพระวิญญาณกระตุ้นเตือน

แนวคิดเพิ่มเติม
ประกอบก�รสอน	 แบ่งชั้นเรียนออกเป็นสี่กลุ่ม มอบหมายข้อพระคัมภีร์ต่อไปนี้กลุ่มละหนึ่งข้อ ให้เวลาแต่ละกลุ่มอ่านและ 

สนทนาข้อความนั้น ในเวลาที่เหมาะสมระหว่างบทเรียน ให้กลุ่มแบ่งปันสิ่งที่เขาเรียนรู้จากข้อความที่ได้รับ
มอบหมาย

คพ. 76:25–49 (หายนะ) 

คพ. 76:81–86, 88–90, 98–112 (รัศมีภาพทีเลสเชียล) 

ค.พ 76:71–80, 87, 91, 97 (รัศมีภาพเทอร์เรสเตรียล)

คพ. 76:50–70, 92–96 (รัศมีภาพซีเลสเชียล)

บ้�นของจอห์น	จอห์นสัน ขณะทำางานแปลพระคัมภีร์ไบเบิลอยู่ในบ้านหลังนี้ ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ และซิดนีย์ 
ริกดันได้รับการเปิดเผย ซึ่งปัจจุบันบันทึกไว้ใน คพ. 76 พร้อมด้วยการเปิดเผยอื่นๆ
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“เฝ้�รอ	ให้	ถึงวันสำ�คัญ	
ยิ่ง	ของ	พระเจ้�”

บทที ่ 

21

จุดประสงค์	 เพื่อช่วยให้สมาชิกชั้นเรียนเข้าใจและรู้จักเครื่องหมายของการเสด็จมาครั้งที่สอง และเตรียมสำาหรับ “วัน 
สำาคัญ ยิ่ง ของ พระเจ้า” (คพ. 45:39)

ก�รเตรียม	 1. ศึกษาหลักคำาสอนและพันธสัญญา 29:9–29; 34:5–12; 45:16–75; 88:86–99; 101:22–34; 133; และ 
  พระคัมภีร์ข้ออื่นๆ ในบทเรียนร่วมกับการสวดอ้อนวอน

2. ทบทวนเนื้อหาของบทเรียนนี้ใน แนวทางศึกษาสำาหรับสมาชิกชั้นเรียน (35686 425) วางแผนในการพูด
ถึงเนื้อหาส่วนนั้นระหว่างบทเรียน

3. ถ้ามีภาพการเสด็จมาครั้งที่สอง ให้เตรียมใช้ระหว่างบทเรียน (62562; ชุดภาพพระกิตติคุณ 238)

4. ถ้าท่านใช้กิจกรรมกระตุ้นความสนใจ ให้ทำาการเตรียมต่อไปนี้:

ก. เตรียมใช้ภาพต่อไปนี้นอกเหนือจากภาพที่ระบุไว้ข้างต้น: การประสูติของพระเยซู (62116; ชุดภาพ
พระกิตติคุณ 200); พระเยซูทรงสวดอ้อนวอนในเกทเสมนี (62175; ชุดภาพพระกิตติคุณ 227) และ
การตรึงกางเขน (62505; ชุดภาพพระกิตติคุณ 230)

ข. เตรียมให้สมาชิกชั้นเรียนร้องเพลง “ครั้งหนึ่งเยซูเกิดต่ำาต้อย” (เพลงสวด บทเพลงที่  91) หรือขอให้
สมาชิกคนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งในชั้นเรียนเตรียมร้องเพลงนี้

หมายเหตุสำาหรับครู ขณะที่ท่านสอนบทเรียนนี้ ให้มุ่งไปที่พระคำาที่ได้รับการเปิดเผยจากพระเจ้าในหลักคำา
สอนและพันธสัญญา อย่าสนทนาเรื่องในทางคาดเดา เช่น เวลาในการเสด็จมาครั้งที่สอง

ข้อเสนอแนะ
ในก�รดำ�เนินบทเรียน

กิจกรรมกระตุ้น
ความสนใจ ใช้กิจกรรมต่อไปนี้หรือกิจกรรมของท่านเองเพื่อเริ่มบทเรียนตามความเหมาะสม

ให้ดูภาพการประสูติของพระเยซู การชดใช้ และการเสด็จมาครั้งที่สอง (ดู “การเตรียม” ข้อ 3 และ 4 ก)

ให้สมาชิกชั้นเรียนร้องเพลง “ครั้งหนึ่งเยซูเกิดต่ำาต้อย” หรือขอให้สมาชิกชั้นเรียนหรือกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย
ร้องเพลงนี้ ขอให้สมาชิกชั้นเรียนค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อร้องในเพลงสวดกับภาพที่ท่านแสดงให้ดู

หลังจากเพลงจบ อธิบายว่าการประสูติของพระเยซูคริสต์เเละการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์เป็นเหต ุ
การณ์อันทรงรัศมีภาพที่สุดสองอย่างในประวัติศาสตร์ของโลก เมื่อพระผู้ช่วยให้รอดเสด็จมาแผ่นดินโลก 
เป็นครั้งแรก พระองค์เสด็จมาในสภาพอันต่ำาต้อย และคนทั่วไปไม่ทราบว่าพระองค์ทรงเป็นพระเมสสิยาห์ 
อย่างไรก็ดี เมื่อพระองค์เสด็จมาเป็นครั้งที่สอง พระองค์จะเสด็จมาด้วยอำานาจและรัศมีภาพอันยิ่งใหญ่  
บทเรียนนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเสด็จมาครั้งที่สอง และการปกครองของพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดินโลกในยุค 
มิลเลเนียม
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การสนทนาและ บทเรียนนี้มีเนื้อหามากเกินกว่าจะสอนได้หมดในหนึ่งคาบ เลือกเนื้อหาบทเรียนร่วมกับการสวดอ้อนวอน 
การประยุกต์ใช้  เพื่อจะสนองความต้องการของสมาชิกชั้นเรียนได้ดีที่สุด

1.	พระผู้ช่วยให้รอดจะเสด็จกลับม�ยังแผ่นดินโลกด้วยอำ�น�จและรัศมีภ�พอันยิ่งใหญ่

อธิบายว่าเราได้รับสิทธิพิเศษที่จะมีชีวิตอยู่ในสมัยการประทานความสมบูรณ์แห่งเวลา ซึ่งเป็นเวลาที่การ 
เปิดเผยในยุคสุดท้ายสอนเราถึงความจริงอันยิ่งใหญ่เกี่ยวกับการเสด็จมาครั้งที่สอง เหตุการณ์ต่างๆ ที่จะ 
เกิดขึ้นก่อนหน้านั้น และหนึ่งพันปีแห่งสันติที่จะเริ่มขึ้นเมื่อพระผู้ช่วยให้รอดเสด็จกลับมาอีกครั้ง หลักคำา 
สอนและพันธสัญญาได้ให้ข้อมูลมากมายเกี่ยวกับเรื่องสำาคัญเหล่านี้

ดังที่คำาพยากรณ์ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการประสูติของพระผู้ช่วยให้รอดสำาเร็จแล้วทุกประการคำาพยากรณ์ 
ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์ก็จะเป็นเช่นนั้นด้วย เลือกคำาพยากรณ์บางข้อต่อ 
ไปนี้เพื่ออ่านกับสมาชิกชั้นเรียน สนทนาว่าแต่ละข้อความสอนอะไรเกี่ยวกับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระ 
ผู้ช่วยให้รอด สรุปข้อมูลไว้บนกระดาน ท่านอาจแบ่งชั้นเรียนออกเป็นกลุ่มเล็กๆ และมอบหมายให้แต่ละ 
กลุ่มศึกษา และรายงานข้อพระคัมภีร์ที่ได้รับมอบหมายหรือท่านอาจจะมอบหมายให้แต่ละคนศึกษาและ 
รายงานพระคัมภีร์ข้อนั้น

ก. คพ. 29:9–11; 45:44 (พระคริสต์จะเสด็จมายังแผ่นดินโลกด้วยอำานาจและรัศมีภาพ คนหยิ่งจองหอง
และคนชั่วร้ายจะถูกเผาไหม้ และจะไม่มีความชั่วร้ายบนแผ่นดินโลก)

ข. คพ. 34:7, 12; 43:17; 110:16 (การเสด็จมาครั้งที่สองอยู่แค่เอื้อม)

ค. คพ. 34:8, 11; 63:34 (ประชาชาติทั้งปวงจะตัวสั่นเมื่อพระผู้ช่วยให้รอดเสด็จมา ถ้าเราซื่อสัตย์ อำานาจ
และอิทธิพลของพระองค์จะอยู่กับเราจนกว่าพระองค์เสด็จมา)

ง. คพ. 45:45–54; 88:96–99 (วิสุทธิชนที่ตายไปจะฟื้นคืนชีวิตและออกมาเฝ้าพระผู้ช่วยให้รอด วิสุทธิชน
ที่มีชีวิตอยู่บนแผ่นดินโลกจะมารวมกันเข้าเฝ้าพระองค์ พระองค์จะเสด็จมาบนภูเขามะกอกเทศ และจะ
แยกออก ชาวยิวจะจำาพระผู้ช่วยให้รอดของเขาได้ และร้องไห้เพราะเขาข่มเหงพระองค์ เมื่อนั้นคนที่ได้
รับพระกิตติคุณในเรือนจำาสำาหรับวิญญาณจะฟื้นคืนชีวิต)

จ. คพ. 49:6 (พระผู้ช่วยให้รอดจะนำาศัตรูทั้งปวงมาอยู่ใต้พระบาทของพระองค์)

ฉ. คพ. 49:7 (ไม่ มี มนุษย์ คน ใด รู้, ทั้ง เหล่า เทพ ใน สวรรค์ ก็ ไม่ รู้,  โมงหรือวันที่พระผู้ช่วยให้รอดจะเสด็จมา)

ช. คพ. 133:46–53 (พระผู้ช่วยให้รอดจะเสด็จมาใน พัสตราภรณ์สีแดง การเสด็จมาของพระองค์จะเป็นเวลา 
แห่งการแก้แค้นคนชั่วร้าย และการไถ่คนชอบธรรม)

2.	มิลเลเนียมจะเป็นเวล�แห่งคว�มปีติยินดีและสันติ

การเสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระผู้ช่วยให้รอดจะนำาข้ึนสู่ช่วงเวลาพันปีท่ีเรียกว่ามิลเลเนียม หลักแห่งความเช่ือ 
ข้อสิบ ประกาศว่าในช่วงเวลานี้ “พระคริสต์จะทรงปกครองแผ่นดินโลกด้วยพระองค์เอง” และ “แผ่นดินโลก 
จะ กลับคืน สู่ สภาพเดิม และ รับ รัศมีภาพ แห่ง เมือง บรม สุขเกษม” หลักคำาสอนและพันธสัญญา 101 ได้ให้ 
รายละเอียดเกี่ยวกับความสวยงามและความปีติยินดีที่เราเฝ้ารอคอยในระหว่างมิลเลเนียม

• ชีวิตบนแผ่นดินโลกจะเป็นเช่นไรในระหว่างมิลเลเนียม

เพื่อตอบคำาถามนี้ เลือกข้อพระคัมภีร์บางข้อต่อไปนี้เพื่ออ่านกับสมาชิกชั้นเรียน สนทนาว่า แต่ละข้อสอน 
อะไรเกี่ยวกับมิลเลเนียม สรุปข้อมูลไว้บนกระดาน ท่านอาจแบ่งชั้นเรียนออกเป็นกลุ่มเล็กๆ และมอบ 
หมายให้แต่ละกลุ่มศึกษาและรายงานข้อที่ได้รับมอบหมาย หรือท่านอาจมอบหมายให้แต่ละคนศึกษา
และรายงานข้อพระคัมภีร์ของเขา
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ก. คพ. 101:23 (ทุกคนจะสามารถเห็นพระผู้ช่วยให้รอด)

ข. คพ. 101:24 (คนชั่วร้ายทั้งหมดจะถูกทำาลาย)

ค. คพ. 101:25 (แผ่นดินโลกจะกลับกลายเป็นสิ่งใหม่)

ง. คพ. 101:26 (คนและสัตว์จะอยู่อย่างสันติ)

จ. คพ. 101:27 (ผู้คนจะได้รับตามความปรารถนาที่ชอบธรรมของเขา)

ฉ. คพ. 101:28; ดู คพ. 45:55; 88:110 ด้วย (ซาตานจะถูกมัด และจะไม่มีอำานาจล่อลวงผู้ใด)

ช. คพ. 101:29 (จะไม่มีโทมนัสหรือความตาย)

ซ. คพ. 101:30–31 (บุคคลจะค่อยๆ แก่ จากนั้นก็จะถูกเปลี่ยนในพริบตาจากชีวิตมรรตัยเป็นอมตะ)

ฌ. คพ. 101:32–34 (พระเจ้าจะเปิดเผยทุกสิ่งเกี่ยวกับแผ่นดินโลกและฟ้าสวรรค์ รวมถึงวิธีการรังสรรค์
โลกเเละ จุดหมาย ของ มัน)

ญ. คพ. 45: 58 (เด็กๆ จะเติบโตโดยไม่มีบาป)

ฎ. คพ. 45:59; 133:25 (พระเจ้าจะทรงเป็นกษัตริย์ และพระผู้ให้กฎของทั้งแผ่นดินโลก)

• ความรู้น้ีเก่ียวกับมิลเลเนียมเป็นพรในชีวิตของเราเวลาน้ีได้อย่างไร และช่วยให้ท่านรู้ได้อย่างไรว่าในท่ีสุด 
ความชอบธรรมจะมีชัยเหนือความชั่วร้าย

3.	เร�ต้องเตรียมสำ�หรับก�รเสด็จม�ครั้งที่สอง

พระเจ้าทรงเน้นย้ำาว่าเราต้องเตรียมสำาหรับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์ (คพ. 133:4, 10–11) บางคน 
อาจจะรู้สึกว่าเขาคงทำาไม่ได้หรือเตรียมได้ไม่ดีพอ เขาอาจรู้สึกท้อแท้ และรู้สึกการเตรียมดังกล่าวเป็นไปไม่
ได้ อย่างไรก็ดี พระเจ้าประทานคำาแนะนำาในหลักคำาสอนและพันธสัญญา เพื่อสอนเราว่าเราสามารถทำาให้
การเตรียมรับเหตุการณ์สำาคัญครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำาวันของเราได้

• เราทำาอะไรได้บ้างในชีวิตของเราที่จะเตรียมรับการเสด็จมาครั้งที่สองเสียแต่เดี๋ยวนี้ (ใช้ข้อมูลต่อไปนี้เพื่อ
สนทนาหรือเพิ่มเติมคำาตอบของสมาชิกชั้นเรียน)

เฝ้าดูเครื่องหมายการเสด็จมาครั้งที่สองของพระผู้ช่วยให้รอด

อธิบายว่าในหลักคำาสอนและพันธสัญญา พระเจ้าทรงเปิดเผยเครื่องหมายมากมายที่จะเกิดขึ้นก่อนการ
เสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์ และทรงกระตุ้นเราให้ “เฝ้าระวัง” (คพ. 61:38)

• เหตุใดจึงเป็นส่ิงสำาคัญสำาหรับเราท่ีจะรู้จักเคร่ืองหมายซ่ึงเกิดข้ึนก่อนการเสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระผู้ช่วย 
ให้รอด อ่าน คพ. 45:36–39 กับสมาชิกชั้นเรียน เราเรียนรู้อะไรบ้างจากคำาอุปมาเกี่ยวกับเหตุผลของการ
ประทานเครื่องหมายนี้แก่เรา

• อะไรคือเครื่องหมายบางอย่างที่ได้พยากรณ์ไว้ว่าจะเกิดขึ้นก่อนการเสด็จมาครั้งที่สองของพระผู้ช่วยให้
รอด

เพ่ือตอบคำาถามน้ี เลือกพระคัมภีร์ข้อต่อไปน้ีบางข้อเพ่ืออ่านกับสมาชิกในช้ันเรียน ระบุเคร่ืองหมายท่ีกล่าว 
ไว้ในแต่ละข้อ สรุปไว้บนกระดานใต้หัวข้อ เคร่ืองหมายในทางบวก และ เคร่ืองหมายในทางลบ ท่านอาจ
แบ่งชั้นเรียนออกเป็นกลุ่มเล็กๆ และมอบหมายให้แต่ละกลุ่มศึกษาและรายงานข้อที่ได้รับมอบหมาย  
หรือท่านอาจจะมอบหมายให้แต่ละคนศึกษาและรายงานข้อพระคัมภีร์ของตน

เครื่องหมายในทางบวก

ก. คพ. 45:9; 133:57–58 (ความสมบูรณ์ของพระกิตติคุณจะถูกนำากลับมา)
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ข. คพ. 45:66–71 (เยรูซาเล็มใหม่จะได้รับการสร้างขึ้น และจะเป็นสถานที่แห่งความสงบสุขและความ
ปลอดภัยสำาหรับคนชอบธรรมในยุคสุดท้าย)

ค. คพ. 65:2–6 (อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าจะได้รับการสถาปนาขึ้นบนแผ่นดินโลก)

ง. คพ. 110:11–16 (กุญแจฐานะปุโรหิตจะได้รับการฟื้นฟู)

จ. คพ. 133:8–9, 36–39 (จะมีการสั่งสอนพระกิตติคุณไปทั่วโลก)

เครื่องหมายในทางลบ

ก. คพ. 29:15; 88:91 (จะมีการร้องไห้คร่ำาครวญ ความสิ้นหวังและความกลัว ใจมนุษย์จะ ท้อแท้)

ข. คพ. 29:16; 45:31; 112:24 (จะมีความอดยาก ภัยพิบัติ ความเจ็บป่วย และความอ้างว้าง)

ค. คพ. 34:9; 45:40–42; 88:87 (จะมีเคร่ืองหมายและ การ อัน น่า พิศวง ใน ฟ้า สวรรค์  และ ใน แผ่นดิน โลก )

ง. คพ. 45:26; 63:33 (จะมีสงครามและข่าวลือเร่ืองสงคราม และท้ังเเผ่นดินโลกจะอยู่ในความโกลาหล) 

จ. คพ. 45:27 (ความรักของมนุษย์เย็นชาลง, และความชั่วช้า สามานย์ จะ มี มาก)

ฉ. คพ. 45:33; 88:89–90 (จะมีแผ่นดินไหว พายุ ฝน ฟ้าคะนองและคลื่นใหญ่ แห่ง ทะเล  มนุษย์จะทำาใจ 
เเข็งกระด้างต่อต้านพระผู้เป็นเจ้า และต่อสู้กัน)

ชี้ให้เห็นว่าคำาพยากรณ์เหล่านี้บางอย่างสำาเร็จแล้ว บางอย่างกำาลังจะสำาเร็จ และบางอย่างก็รอวันที่จะ
สำาเร็จ

• พระเจ้าทรงแนะนำาเราว่า “อย่า กังวลใจ” ในช่วงที่เกิดความวุ่นวายของยุคสุดท้าย (คพ. 45:35) เราจะยัง 
คงมีความหวังและไม่รู้สึกระทมทุกข์เมื่อเราอยู่ท่ามกลางความชั่วร้ายและความวุ่นวายของยุคสุดท้าย
ได้อย่างไร (ดู คพ. 38:30)

ยืนอยู่ใน สถาน ที ่ศักดิ์สิทธิ์

นอกจากจะแนะนำาเราให้เฝ้าดูเครื่องหมายการเสด็จมาครั้งที่สองแล้ว พระเจ้ายังทรงแนะนำาให้เราเตรียม
โดยการเป็นคนชอบธรรม เลือกพระคัมภีร์บางข้อต่อไปนี้เพื่ออ่านกับสมาชิกชั้นเรียนสนทนาว่าแต่ละข้อ
สอนอะไรเกี่ยวกับการเตรียมรับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระผู้ช่วยให้รอด สรุปข้อมูลไว้บนกระดาน

ก. คพ. 27:15; 33:17 (ยืนหยัดในความชอบธรรม)

ข. คพ. 34:6; 39:19–20; 43:20–23 (ป่าวร้องการกลับใจและกลับใจ) เหตุใดการกลับใจจึงเป็นสิ่งสำาคัญใน 
การเตรียมรับการเสด็จมาครั้งที่สอง

ค. คพ. 45:32; 87:8; 101:22–23 (ยืนอยู่ใน สถาน ที่ ศักดิ์สิทธิ์) “ยืนอยู่ใน สถาน ที่ ศักดิ์สิทธิ์” หมายความว่า
อะไร  สถาน ที่ ศักดิ์สิทธิ์บางแห่งคืออะไร ( สถาน ที่ ศักดิ์สิทธิ์ได้แก่ พระวิหารของเรา โบสถ์ของเรา บ้าน
ของเรา และสเตคแห่งไซอัน) เราจะทำาอะไรได้บ้างเพื่อรักษาตัวให้มีค่าควรและบริสุทธิ์ถึงแม้เราจะอยู่ใน
สภาพแวดล้อมทางโลก

ง. คพ. 45:56–57 (ให้พระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้นำาทางเรา)

ประธานกอร์ดอน  บี. ฮิงค์ลีย์ สอนว่า “ท่านเตรียมรับการเสด็จมาครั้งที่สองอย่างไร ท่านไม่ต้องกังวลเกี่ยว 
กับเร่ืองน้ี ท่านเพียงแต่ดำาเนินชีวิตในรูปแบบท่ีหากการเสด็จมาคร้ังท่ีสองเป็นวันพรุ่งน้ีท่านก็พร้อมเสมอ ไม่ 
มีใครรู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด…ความรับผิดชอบของเราคือเตรียมตัวเอง ดำาเนินชีวิตอย่างมีค่าควรต่อความ 
สัมพันธ์กับพระผู้ช่วยให้รอด ประพฤติตัวในแบบที่เราจะไม่รู้สึกอับอายหากพระองค์เสด็จมาในบรรดาพวก
เรา นั่นเป็นการท้าทายในยุคสมัยของเรา” (Church News, 2 Jan. 1999, 2)
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บทที่ 21

เอ็ลเดอร์บอยด์ เค. แพคเกอร์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองให้คำาแนะนำาต่อไปนี้:

“บางครั้งวัยรุ่นก็คิดว่า ‘จะได้ประโยชน์อะไร อีกไม่นานโลกก็จะแหลกสลายและมาถึงจุดจบ’ ความรู้สึกดัง 
กล่าวนี้มาจากความกลัว ไม่ใช่จากศรัทธา ไม่มีใครรู้โมงหรือวัน (ดู คพ. 49:7) แต่ที่สุดจะมาถึงไม่ได้จนกว่า
จุดประสงค์ทั้งสิ้นของพระเจ้าจะสำาเร็จ ทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้จากการเปิดเผยและจากชีวิตทำาให้ข้าพเจ้า
เชื่อมั่นว่ามีเวลาเหลือพอที่ท่านจะเตรียมตัวอย่างรอบคอบสำาหรับชีวิตที่ยืนยาว

“สักวันหนึ่ง ท่านจะต้องรับมือกับลูกวัยรุ่นของท่านเอง และท่านจะต้องมีประสบการณ์เหมือนอย่างที่พ่อ
แม่ของท่านมีอยู่ในเวลานี้ ต่อจากนั้น ท่านจะตามใจหลานของท่าน และในทำานองเดียวกันเขาก็จะตาม 
ใจหลานของเขา หากบั้นปลายชีวิตมาถึงคนๆ หนึ่งเริ่มขึ้น ก็มีเหตุผลมากขึ้นที่จะทำาสิ่งถูกต้อง” (in Con-
ference Report, เม.ย. 1989, 72; หรือ Ensign, พ.ค. 1989, 59)

สรุป ชี้ให้เห็นว่าพระเจ้าทรงเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเสด็จมาครั้งที่สองและมิลเลเนียมแก่เรามากกว่าคนกลุ่ม 
ใดในประวัติศาสตร์ของโลก โดยมีข้อมูลนี้ เราสามารถเตรียมพร้อม และยืนหยัดในความชอบธรรมได้ขณะ 
ที่คำาพยากรณ์ของพระองค์กำาลังจะสำาเร็จอยู่รอบๆ ตัวเรา เราควรเฝ้าคอยเวลาเมื่อพระผู้ช่วยให้รอดจะ 
เสด็จมาและนำาเข้าสู่การปกครองยุคมิลเลเนียมแห่งสันติและความชอบธรรมด้วยความปีติยินดี

เป็นพยานถึงความจริงที่สนทนาไปแล้วในระหว่างบทเรียนเมื่อพระวิญญาณกระตุ้นเตือน

แนวคิดเพิ่มเติม
ประกอบก�รสอน	 เนื้อหาต่อไปนี้จะช่วยเสริมเค้าโครงบทเรียนที่เเนะนำาไว้ ท่านอาจใช้แนวคิดนี้หนึ่งข้อหรือทั้งสองข้อ เพื่อเป็น 

ส่วนหนึ่งของบทเรียน

1.	คำ�อุปม�เรื่องข้�วส�ลีและข้�วละม�น

หลักคำาสอนและพันธสัญญา 86 ให้ข้อคิดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสด็จมาครั้งที่สอง ภาคนี้บันทึกการเปิดเผยที่
โจเซฟ สมิธ ได้รับ เพื่อให้ความกระจ่างแก่ความหมายบางอย่างของคำาอุปมาเรื่องข้าวสาลีและข้าวละมาน 
พระผู้ช่วยให้รอดประทานคำาอุปมานี้ในระหว่างการปฏิบัติศาสนกิจมรรตัยของพระองค์ (มัทธิว 13:24–30)

• ทบทวนคำาอุปมาใน คพ. 86 กับสมาชิกชั้นเรียน ส่วนต่างๆ ของคำาอุปมานี้หมายถึงอะไรบ้าง

ผู้รับใช้ของพระเจ้าคือผู้หว่านเมล็ดพันธุ์ดี ซาตานและบริวารของเขาคือผู้หว่านข้าวละมาน เมล็ดพันธุ์ดี 
หมายถึงผู้ติดตามพระเยซู ข้าวละมานหมายถึงคนที่ยอมจำานนต่อความชั่วร้าย ข้าวสาลีและข้าวละมาน
ได้รับอนุญาตให้เติบโตด้วยกันจนถึงที่สุดของโลก เมื่อถึงเวลานั้นคนชอบธรรมจะถูกแยกออกจากคน 
ชั่วร้าย และคนชั่วร้ายจะถูกเผา

• คำาอุปมานี้สอนอะไรเราเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกับการเสด็จมาครั้งที่สอง

2.	ก�รนำ�เสนอด้วยวิดีโอ

ถ้ามีวิดีโอเทป Teachings from the Doctrine and Covenants and Church History (53933) ท่านอาจ
เปิดให้ดูตอนใดตอนหนึ่งต่อไปนี้ หรือให้ดูทั้งสองตอน:

“อย่า กังวลใจ” (ห้านาที) เรื่องนี้จะช่วยให้สมาชิกชั้นเรียนเข้าใจว่าเขาไม่จำาเป็นต้องหวั่นวิตกหรือ กังวลใจ
อันเนื่องจากภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในยุคสุดท้าย ถ้าท่านตัดสินใจจะเปิดตอนนี้ให้ดู ให้ทำาในส่วนที่สามของ
บทเรียน
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“คนที่ฉลาด” (หกนาที) เรื่องนี้บรรยายให้เห็นภาพคำาอุปมาของพระผู้ช่วยให้รอดเกี่ยวกับหญิงพรหมจารีสิบ
คน (มัทธิว 25:1–13; ดู คพ. 45:56–59 ด้วย) ถ้าท่านตัดสินใจจะเปิดตอนน้ีให้ดู ให้ทำาในส่วนท่ีสามของบทเรียน

ก่อนเปิดตอน “คนที่ฉลาด” ให้ดู อธิบายว่า คำาอุปมาเรื่องหญิงพรหมจารีสิบคนเป็นเรื่องราวตามธรรมเนียม
การแต่งงานแบบยิวโบราณ ในสมัยของพระเยซู เจ้าบ่าวและเพื่อนๆ จะไปรับเจ้าสาวจากบ้านของเธอมายัง
บ้านของเจ้าบ่าว ระหว่างทาง เพื่อนๆ ของเจ้าสาวก็จะรอเข้าร่วมขบวน เมื่อถึงบ้านเจ้าบ่าว ทุกคนจะเข้าไป
ร่วมงานแต่งงานข้างใน โดยปกติ งานแต่งงานจะจัดขึ้นในตอนกลางคืน ด้วยเหตุนี้คนที่รออยู่กับเจ้าสาว
จะต้องถือตะเกียงเล็กๆ ที่มีน้ำามันเป็นเชื้อเพลิงในคำาอุปมาเรื่องนี้ เจ้าบ่าวหมายถึงพระผู้ช่วยให้รอด หญิง
พรหมจารีหมายถึงสมาชิกของศาสนจักร งานแต่งงานหมายถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระผู้ช่วยให้รอด 
น้ำามันในตะเกียงหมายถึงการเตรียมรับการเสด็จมาครั้งที่สอง

หลังจากดูจบ ให้สมาชิกชั้นเรียนอ่าน คพ. 45:56–59 แล้วถามคำาถามต่อไปนี้:

• ข้อพระคัมภีร์ดังกล่าวสอนอะไรเกี่ยวกับการเตรียมรับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระผู้ช่วยให้รอด

ท่านอาจแบ่งปันข้อคิดต่อไปนี้จากประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์:

“ในคำาอุปมา เราสามารถหาซื้อน้ำามันได้ในตลาด ในชีวิตของเรา น้ำามันแห่งการเตรียมพร้อมจะสั่งสมทีละ 
หยดจากการดำาเนินชีวิตอย่างชอบธรรม การเข้าร่วมการประชุมศีลระลึกเติมน้ำามันให้กับตะเกียงของเรา ที
ละหยดปีแล้วปีเล่า การอดอาหาร การสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัวการสอนประจำาวัน การควบคุมความ
อยากทางร่างกาย การสั่งสอนพระกิตติคุณ การศึกษาพระคัมภีร์—การกระทำาแต่ละอย่างของการอุทิศและ
การเชื่อฟังจะเติมน้ำามันหนึ่งหยดให้แก่คลังของเรา การกระทำาแห่งความเมตตากรุณา การจ่ายส่วนสิบและ
เงินบริจาค ทำาให้ความคิดและการกระทำาบริสุทธิ์ การแต่งงานในพันธสัญญาสำาหรับนิรันดร—สิ่งเหล่านี้ 
จะช่วยให้เรามีน้ำามันสำารองมากพอที่เราจะเติมให้กับตะเกียงอันริบหรี่ของเราในเวลาเที่ยงคืนได้” (Faith  
Precedes the Miracle [1972], 256)
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พระคำ�แห่งปัญญ�:	
“หลักธรรมพร้อมด้วยสัญญ�”

บทที ่ 

22

จุดประสงค์	 เพื่อกระตุ้นให้สมาชิกชั้นเรียนทำาตามคำาแนะนำาในพระคำาแห่งปัญญา เช่นเดียวกับคำาแนะนำาอื่นๆ ของ
พระเจ้าเกี่ยวกับสุขภาพร่างกาย

ก�รเตรียม	 1. ศึกษาข้อพระคัมภีร์และเนื้อหาอื่นๆ ต่อไปนี้ร่วมกับการสวดอ้อนวอน:

ก. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 89 (พระคำาแห่งปัญญา)

ข. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 49:19–21; 59:15–21; 88:124 (ข้อพระคัมภีร์เสริม)

ค. มรดกของเรา หน้า 29

2. ทบทวนเนื้อหาของบทเรียนนี้ใน แนวทางศึกษาสำาหรับสมาชิกชั้นเรียน (35686 425) วางแผนในการพูด
ถึงเนื้อหาส่วนนี้ในระหว่างบทเรียน

3. ขอให้สมาชิกช้ันเรียนเตรียมสรุปภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของพระคำาแห่งปัญญา (มรดกของเราหน้า 29)

4. ท่านอาจจะนำารูปภาพอาหารที่มีประโยชน์มาใช้ในส่วนที่สามของบทเรียนก็ได้

ข้อเสนอแนะ
ในก�รดำ�เนินบทเรียน

กิจกรรมกระตุ้น
ความสนใจ ใช้กิจกรรมต่อไปนี้หรือกิจกรรมของท่านเองเพื่อเริ่มบทเรียนตามความเหมาะสม

เล่าเรื่องต่อไปนี้ซึ่งเล่าโดยประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์:

“ข้าพเจ้านึกถึงคำาบอกเล่าของอธิการเกี่ยวกับสตรีท่านหนึ่งที่มาขอใบรับรอง [พระวิหาร] เมื่อถามว่าเธอ 
รักษาพระคำาแห่งปัญญาหรือไม่ เธอตอบว่าเธอดื่มกาแฟเป็นบางครั้ง เธอพูดว่า ‘อธิการคะ อธิการคงจะไม่ 
นำาเรื่องนั้นมากีดกันไม่ให้ดิฉันไปพระวิหารหรอกนะคะ’ อธิการตอบว่า ‘ซิสเตอร์ครับ คุณ จะต้องไม่ยอม 
ให้กาแฟหนึ่งถ้วยมาอยู่ระหว่างตัวคุณกับพระนิเวศน์ของพระเจ้า’ ” (in Conference Report, เม.ย. 1990, 
67; หรือ Ensign, พ.ค. 1990, 51)

อธิบายว่าพระคำาแห่งปัญญาเป็นกฎท่ีเรียบง่ายและตรงไปตรงมา หลายคนรู้ถึงอันตรายทางร่างกายของการ 
ไม่เชื่อฟังกฎนี้ เป็นสิ่งสำาคัญที่จะจดจำาผลร้ายดังกล่าว แต่การจดจำาพรทางร่างกายและทางวิญญาณที่เรา
จะได้รับเมื่อรักษาพระคำาแห่งปัญญาก็เป็นสิ่งสำาคัญด้วย บทเรียนนี้จะพูดถึงคำาสัญญาที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้

การสนทนาและ เลือกเนื้อหาบทเรียนร่วมกับการสวดอ้อนวอนเพื่อจะสนองความต้องการของสมาชิกช้ันเรียนได้ดีท่ีสุด 
การประยุกต์ใช้ กระตุ้นสมาชิกชั้นเรียนให้เล่าประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมในพระคัมภีร์

1.	เหตุใดจึงเปิดเผยพระคำ�แห่งปัญญ�

อธิบายว่าพระบิดาบนสวรรค์ประทานร่างกายแก่เราโดยมีจุดประสงค์อันศักด์ิสิทธ์ิ ร่างกายเป็นส่วนท่ีจำาเป็น 
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ในแผนของพระองค์เพ่ือความก้าวหน้านิรันดร์ของเรา เน่ืองด้วยความสำาคัญของร่างกาย พระบิดาบนสวรรค์ 
จึงประทานการเป็นผู้พิทักษ์แก่เราเพ่ือดูแลร่างกายน้ัน พระองค์ทรงเปิดเผยหลักธรรมของการมีสุขภาพดีใน
สมัยการประทานนี้ เช่นเดียวกับในสมัยโบราณ พระองค์ทรงเปิดเผยหลักธรรมของการมีสุขภาพดีเพื่อช่วย 
ให้เรารักษาร่างกายให้สะอาดและบริสุทธิ์ การเชื่อฟังหลักธรรมเหล่านี้เป็นตัวบ่งบอกถึงความรักที่เรามีต่อ 
พระองค์และเป็นการแสดงความขอบพระทัยของเราต่อพระองค์

ขอให้สมาชิกชั้นเรียนที่ได้รับมอบหมายสรุปภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของพระคำาแห่งปัญญาจาก มรดก 
ของเรา หน้า 29 ท่านอาจให้ดูภาพร้านค้าของนูเวล เค. วิทนีย์ ในหน้า 128 ของคู่มือเล่มนี้ ศาสดาพยากรณ์
โจเซฟ สมิธ ได้รับพระคำาแห่งปัญญาในร้านค้าแห่งนี้

• อ่าน 1 โครินธ์ 3:16–17 และ 1 โครินธ์ 6:19–20 กับสมาชิกชั้นเรียน จากข้อนี้ เหตุใดจึงเป็นสิ่งสำาคัญที่ 
เราต้องดูแลร่างกายของเรา (อธิบายว่าร่างกายของเราเป็นวิหาร และเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อพระเจ้า เราควร
รักษาร่างกายให้บริสุทธิ์เพราะร่างกายเป็นที่อยู่ของวิญญาณ ซึ่งคือทายาทของพระผู้เป็นเจ้าการเคารพ
ร่างกายดุจดังวิหารของพระผู้เป็นเจ้าแสดงให้เห็นถึงประจักษ์พยานของเราที่ว่าเราเป็นลูกของพระผู้เป็น
เจ้า ทั้งยังเป็นการรักษาร่างกายของเราให้บริสุทธิ์เพื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะประทับอยู่ได้ เน้นว่าวิธีที่
เราดูแลร่างกายจะส่งผลต่อวิญญาณของเราด้วย)

• อ่าน คพ. 89:4 กับสมาชิกชั้นเรียน พระคัมภีร์ข้อนี้สอนอะไรเกี่ยวกับเหตุผลที่พระเจ้าประทานพระคำาแห่ง 
ปัญญา อะไรคือตัวอย่างบางประการของ “ความช่ัวและแผน…ในใจคนช่างคบคิด” เก่ียวกับสารอันตราย 
ตามที่กล่าวไว้ในพระคำาแห่งปัญญา (ตัวอย่างได้แก่ โฆษณาและรายการบันเทิงที่แสดงออกอย่างผิดๆ 
โดยใช้สารเหล่านี้มาเกี่ยวโยงกับความสุขและความสำาเร็จ)

• พระคำาแห่งปัญญาเป็นการแสดงให้ประจักษ์ถึงความรักท่ีพระผู้เป็นเจ้าทรงมีต่อเราอย่างไร เป็นการแสดง 
ให้เห็นถึงการเรียกของโจเซฟ สมิธ ในฐานะศาสดาพยากรณ์และผู้หยั่งรู้อย่างไร (อธิบายว่าพระเจ้าทรง
เปิดเผยพระคำาแห่งปัญญาแก่ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ มานานก่อนที่การศึกษาทางวิทยาศาสตร์จะ
พิสูจน์ให้เห็นถึงความถูกต้องของหลักธรรมนี้ การเปิดเผยนี้ให้ไว้ก่อนจะมีการใช้สารแบบผิดๆ อย่างแพร่
หลายในปัจจุบัน ทั้งยังเตือนล่วงหน้าและป้องกันเราจากปัญหาบางอย่างในสมัยของเราด้วย)

2.	คำ�แนะนำ�ของพระเจ้�เกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ดีต่อร่�งก�ย

หมายเหตุสำาหรับครู:ขณะท่ีท่านสอนส่วนท่ีสองและสามของบทเรียนน้ี ให้เน้นเฉพาะหลักธรรมพ้ืนฐานเก่ียว 
กับสุขภาพตามที่พระเจ้าทรงเปิดเผยไว้เท่านั้น อย่าสนทนาถึงความนิยมตามสมัยในเรื่องสุขภาพ อาหาร 
พิเศษจำาเพาะบางอย่าง รวมทั้งอาหารและเครื่องดื่มชนิดต่างๆ เน้นว่าพระเจ้ามิได้ทรงระบุทุกสิ่งที่เราควร
และไม่ควรนำาเข้าสู่ร่างกาย “การเปิดเผยดังกล่าวไม่จำาเป็น” ประธานโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ กล่าว “พระคำา
แห่งปัญญาเป็นกฎพื้นฐาน ซึ่งชี้ทาง และให้คำาแนะมากพอเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม…หากเราทำาตาม
สิ่งที่เขียนไว้อย่างจริงใจด้วยความช่วยเหลือของพระวิญญาณของพระเจ้า…เราจะรู้ว่าอะไรดีและอะไรไม่ดี
สำาหรับร่างกาย” (“Your Question: The Word of wisdom,” Improvement Era, ก.พ. 1956, 78–79)

เขียนคำาว่า ไม่ใช่สำาหรับร่างกาย และข้อพระคัมภีร์อ้างอิงต่อไปน้ีบนกระดาน อ่านข้ออ้างอิง แต่ละข้อพร้อม
กับสมาชิกชั้นเรียน จากนั้นให้เขียนชื่อการที่บรรยายไว้ในข้อนั้นๆ

ก. คพ. 89:5–7 (เหล้าองุ่นหรือเครื่องดื่มแรง)

ข. คพ. 89:8 (ยาสูบ)

ค. คพ. 89:9 (เครื่องดื่มร้อน หมายถึงน้ำาชาและกาแฟ)

อธิบายว่านอกจากสารดังกล่าวแล้ว เราไม่ควร:
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ก. ใช้สารที่มียาผิดกฎหมายเจือปน

ข. ใช้สารที่ทำาให้ติดเป็นนิสัย ยกเว้นภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ค. ใช้ยาตามใบสั่งแพทย์หรือยาอื่นๆ อย่างผิดวิธี

• อะไรคือผลบางประการของการใช้สารอันตรายดังกล่าว (สนทนาถึงผลที่เกิดขึ้นทางวิญญาณและทาง 
ร่างกาย) ย่อหน้าต่อไปนี้เป็นตัวอย่างเกี่ยวกับแอลกอฮอล์และยาสูบ ถ้าท่านกำาลังสอนเยาวชน ท่านอาจ
อ้างจุลสาร เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน หน้า 36–37 [35650 425])

ฝ่ายประธานสูงสุดประกาศว่า “คนที่มึนเมาด้วยเครื่องดื่มแรง จะขาดเหตุผล ความมุ่งมาดปรารถนาของ 
เขาถูกทำาลาย วิจารณญาณและมโนภาพจะสูญหายไป…เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นำามาซึ่งวิบัติและความ
ทุกข์ยาก ทำาให้หัวใจแตกสลาย ทำาให้บ้านแตกสาแหรกขาด ทำาให้เกิดอาชญากรรม และเป็นเหตุให้เกิด
ความตาย มากกว่าสงครามทุกชนิดที่เคยเกิดขึ้นในโลก” (in Conference Report, ต.ค. 1942, 8)

การใช้ยาสูบเป็นเหตุให้เกิดการเสียชีวิตก่อนเวลาอันควรปีละประมาณ 2.5 ล้านรายทั่วโลก ทั้งยังทำาร้าย
เหยื่อที่ไม่ไม่รู้ไม่เห็นอีกหลายล้านคน ตัวอย่าง เช่น แต่ละปีมีเด็กทารกกว่า 3 ล้านคนเกิดมาพร้อมกับ
ความพิการเนื่องจากการสูบบุหรี่ของมารดา เด็กทารกเหล่านี้มีน้ำาหนักต่ำากว่ามาตรฐาน และมีความ 
เสี่ยงทางสมองรวมถึงมีพัฒนาช้ากว่าปกติ ตลอดจนเสียชีวิตก่อนวัยอันควร คนที่ไม่รู้ไม่เห็นคนอื่นๆ รวม
ถึงผู้ไม่สูบบุหรี่ที่สูดเอาควันบุหรี่เข้าไปเป็นประจำามีอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจสูงขึ้นมาก 
และเสียชีวิตจากมะเร็งปอดเป็นสามเท่าของคนที่ไม่ได้สูดเอาควันบุหรี่เข้าไป บุหรี่ที่ไม่มีควันก็ทำาให้ติด
ได้เช่นเดียวกับบุหรี่ทั่วๆ ไป และผู้สูบบุหรี่ที่ไม่มีควันมีอัตราการเป็นมะเร็งสูงกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่ถึงห้า
สิบเท่า (See James O. Mason, “I Have a Question” Ensigns, ก.ย. 1986, 59–61)

• การใช้สารที่ห้ามไว้ในพระคำาแห่งปัญญากำาลังเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในหลายพื้นที่ของโลก โดยเฉพาะใน
บรรดาเยาวชน การโฆษณาชักจูงผู้คนให้ใช้สารเหล่านี้อย่างไร (สนทนาถึงข่าวสารที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ
โฆษณาดังกล่าว) เพื่อนวัยเดียวกันและคนอื่นๆ ชักจูงผู้คนให้ใช้สารเหล่านี้อย่างไร (ท่านอาจสนทนา
ถึงวิธีที่จะต่อต้านคำาชักชวนต่างๆ เช่น “แค่นิดเดียวไม่เป็นอันตรายหรอก” “แค่ครั้งเดียวคงไม่ติดหรอก” 
“คนอื่นเขาก็ทำาอย่างนี้กันทั้งนั้น” และ “ไม่มีใครรู้หรอก”) ผู้คนถูกล่อลวงให้ใช้สารดังกล่าวในทางใดได้
อีกบ้าง

• การล่วงละเมิดพระคำาแห่งปัญญาแม้เพียงเล็กน้อยจะเป็นผลเสียอย่างไร

• เราจะทำาให้ตัวเราเข้มแข็งขึ้นเพื่อต่อต้านการล่อลวงให้ใช้สารอันตรายได้อย่างไร (ขอให้สมาชิกชั้นเรียน 
เล่าประสบการณ์เม่ือเขาต่อต้านการล่อลวงให้ละเมิดพระคำาแห่งปัญญา) เยาวชนจะช่วยเหลือกันและกัน 
ให้ทำาตามพระคำาแห่งปัญญาได้อย่างไร

• บิดามารดาจะสอนลูกๆ อย่างมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับพระคำาแห่งปัญญาและช่วยให้พวกเขาทำาตามนั้น
ได้อย่างไร (ดู หนังสือ การสังสรรค์ในครอบครัว [31106 425] หน้า 225–226)

• สารอันตรายที่ถูกห้ามในพระคำาแห่งปัญญาเป็นสาเหตุของการเสพติด เหตุใดการเสพติดสารเหล่านี้จึง
เป็นอันตราย ผู้คนจะเอาชนะการเสพติดและสารอันตรายอื่นๆ ได้อย่างไร

เน้นว่ามีความหวังสำาหรับผู้ที่พยายามต่อสู้กับการเสพติด โดยปกติ การเอาชนะการเสพติดจำาเป็นต้องมี
ความปรารถนาส่วนตัวและความมีวินัยอย่างมาก พร้อมด้วยการกลับใจ และความช่วยเหลือจากพระเจ้า 
ครอบครัว เพื่อนๆ และผู้นำาในศาสนจักรอาจให้ความช่วยเหลือได้ด้วย และในบางกรณีจำาเป็นต้องได้รับ
ความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ เชิญสมาชิกชั้นเรียนเล่าตัวอย่างของคนที่เอาชนะการเสพติดสารอันตราย
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3.	คำ�แนะนำ�ของพระเจ้�เกี่ยวกับสิ่งที่ดีสำ�หรับร่�งก�ย

เขียนบนกระดานว่า ดีสำาหรับร่างกาย และข้อพระคัมภีร์อ้างอิงต่อไปนี้ อ่านข้ออ้างอิงแต่ละข้อกับสมาชิก 
ชั้นเรียน จากนั้นให้เขียนสรุปไว้ข้างๆ ข้ออ้างอิง ถ้าท่านนำาภาพอาหารที่มีประโยชน์มาด้วยให้ดูภาพนั้นตอน
นี้ (ดู “การเตรียม” ข้อ 4)

ก. คพ. 89:10 (สมุนไพรที่มีประโยชน์—พืชผักที่บำารุงร่างกาย)

ข. คพ. 89:11 (ผลไม้)

ค. คพ. 89:12 ดู คพ. 49:19 ด้วย (เนื้อของสัตว์และของ สัตว์ ปีก)

ง. คพ. 89:14–17 (ธัญพืช)

จ. คพ. 88:124 (เข้านอนแต่หัวค่ำา และตื่นแต่เช้า—นอนหลับให้เพียงพอ)

• ใช้อาหาร “ด้วยความรอบคอบ” หมายความว่าอย่างไร (คพ. 89:11; ดู คพ. 59:18–20 ด้วย คำาตอบได้แก่  
เราควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และใช้ความพอดีในชนิดและปริมาณอาหารที่เรารับ
ประทาน) ใช้อาหาร “ด้วย…การน้อมขอบพระทัย” หมายความว่าอย่าง (คพ. 89:11) เราจะแสดงความ
ขอบพระทัยต่อพระเจ้าสำาหรับอาหารที่พระองค์ประทานแก่เราได้อย่างไร

• พระเจ้าประทานแนวทางอะไรแก่เราสำาหรับการใช้เนื้อ (ดู คพ. 89:12; ดู คพ. 49:19, 21 ด้วย) พระเจ้า
ประทานแนวทางอะไรแก่เราสำาหรับการใช้ธัญพืช (ดู คพ. 89:14, 16)

• พระเจ้าประทานคำาแนะนำาอะไรเกี่ยวกับการนอนหลับ (ดู คพ. 88:124) การนอนหลับอย่างเพียงพอส่ง
ผลต่อร่างกายและวิญญาณของเราอย่างไร

ประธานบริคัม ยังก์ กล่าวว่า “แทนท่ีจะทำางานของสองวันในหน่ึงวัน ปัญญาจะบอก [วิสุทธิชน] หากเขา 
อยากมีชีวิตที่ยืนยาวและมีสุขภาพดี หลังจากทำางานเหน็ดเหนื่อยมากพอแล้ว เขาต้องยอมให้ร่างกาย 
ได้พักผ่อนก่อนท่ีมันจะหมดเร่ียวหมดแรง เม่ือรู้สึกเหน่ือยบางคนก็แย้งว่าเขาจำาเป็นต้องได้รับสารกระตุ้น 
…แต่แทนที่จะใช้สารกระตุ้นต่างๆ เหล่านี้ เขาควรเสริมกำาลังโดยการพักผ่อน” (คำาสอนของประธาน
ศาสนาจักร:บริคัมยังก์ หน้า 238)

4.	พรที่สัญญ�ไว้สำ�หรับก�รเชื่อฟังพระคำ�แห่งปัญญ�

พระเจ้าทรงเปิดเผยพระคำาแห่งปัญญาให้เป็น “หลักธรรมพร้อมด้วยสัญญา” (คพ. 89:3) เขียนบนกระดาน
ว่า พรที่สัญญาไว้ และข้อพระคัมภีร์อ้างอิงต่อไปนี้ อ่านข้ออ้างอิงแต่ละข้อกับสมาชิกชั้นเรียน จากนั้นให้
เขียนรายการคำาสัญญาแต่ละอย่างไว้ข้างๆ ข้ออ้างอิง

ก. คพ. 89:18 (สุขภาพร่างกาย)

ข. คพ. 89:19 (ปัญญาและขุมทรัพย์แห่งความรู้)

ค. คพ. 89:20 (ความสามารถที่จะวิ่งและไม่ เหน็ดเหนื่อย เดินและไม่ อ่อน ล้า)

ง. คพ. 89:21 (การป้องกันจากเทพผู้ทำาลาย)

• ท่านได้รับพรอย่างไรเมื่อท่านเชื่อฟังพระคำาแห่งปัญญา (ขอให้สมาชิกชั้นเรียนบอกถึงพรทางวิญญาณ
และทางร่างกายที่เขาได้รับ)

ท่านอาจชี้ให้เห็นว่าคนที่เชื่อฟังพระคำาแห่งปัญญา โดยปกติจะมีชีวิตยืนยาว และมีคุณภาพของชีวิตดี 
กว่าคนที่ไม่เชื่อฟังบัญญัติข้อนี้ แต่กระนั้นก็ยังมีคนที่มีความเจ็บป่วยร้ายแรงหรือความพิการแม้จะเชื่อ
ฟังพระคำาแห่งปัญญาก็ตาม อธิบายว่า คนเหล่านี้จะได้รับพรทางวิญญาณจากการเชื่อฟังพระคำาแห่ง
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บทที่ 22

ปัญญา แม้ว่าจะยังคงมีปัญหาทางร่างกาย ยิ่งกว่านั้นคำาสัญญาของพระเจ้าเป็นนิรันดร์ และคนที่ไม่ได้
รับพรที่สัญญาไว้ทั้งหมดในชีวิตนี้ เขาจะได้รับในชีวิตหลังจากนี้

• อะไรคือตัวอย่างบางประการท่ีแสดงว่าการเช่ือฟังพระคำาแห่งปัญญาช่วยให้เรา “พบปัญญาและขุมทรัพย์ 
แห่งความรู้ แม้ขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่” (คพ. 89:19) (สนทนาว่าการเชื่อฟังพระวาจาแห่งปัญญาช่วยใน
ด้านสติปัญญาของบุคคลอย่างไร สนทนาด้วยว่าการทำาเช่นนั้นช่วยให้เขาได้รับขุมทรัพย์แห่งความรู้ทาง
วิญญาณ เช่น ประจักษ์พยาน ความรู้ถึงความจริงจากสวรรค์ การเปิดเผยส่วนตัว ปิตุพร รวมทั้งวิธีการ
และพันธสัญญาพระวิหารอย่างไร)

เอ็ลเดอร์บอยด์ เค. แพคเกอร์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าวว่า “ข้าพเจ้าทราบแล้ว…ว่าจุดประสงค์ 
เบื้องต้นของพระคำาแห่งปัญญาเกี่ยวข้องกับการเปิดเผย…หากคนที่ ‘อยู่ใต้อิทธิพล’ [ของสารอันตราย]  
ฟังคำาพูดที่ชัดเจนเรียบง่ายได้ยาก เขาจะตอบสนองต่อการกระตุ้นเตือนทางวิญญาณที่สัมผัสความรู้สึก 
ท่ีละเอียดอ่อนท่ีสุดได้อย่างไร พระคำาแห่งปัญญามีค่าเทียบเท่ากฎแห่งสุขภาพ และอาจจะมีค่าต่อสุขภาพ 
ทางวิญญาณของท่านมากกว่าสุขภาพทางร่างกาย” (in Conference Report, ต.ค. 1979, 28–29; หรือ 
Ensign, พ.ย. 1979, 20)

• คำาสัญญาของพระเจ้าใน คพ. 89:20 จะนำามาประยุกต์ใช้กับร่างกายของเราได้อย่างไร สิ่งนี้จะประยุกต์ 
ใช้กับเราทางจิตใจและทางอารมณ์ได้อย่างไร (คำาตอบได้แก่ เราจะมีพลังทางจิตใจและทางอารมณ ์
เพิ่มขึ้น รู้จักควบคุมตนเอง และมั่นใจในตนเองมากขึ้น) คำาสัญญานี้ประยุกต์ใช้กับเราทางวิญญาณได้ 
อย่างไร (ดู ฮีบรู 12:1–3 คำาตอบได้แก่ เราจะมีพลังเพิ่มขึ้นที่จะต่อต้านการล่อลวงและ “วิ่งแข่งด้วยความ
เพียรพยายาม” ไปจนถึงชีวิตนิรันดร์)

• คำาสัญญาของพระเจ้าใน คพ. 89:21 ประยุกต์ใช้กับเราได้อย่างไร

อธิบายว่าในสมัยโบราณ ก่อนที่ลูกหลานอิสราเอลจะอพยพออกจากอียิปต์ เทพผู้ทำาลายผ่านบุตรหัวปี 
ของชาวอิสราเอลไปเพราะผู้คนที่เชื่อฟังศาสดาพยากรณ์โมเสส และทำาเครื่องหมายที่ประตูด้วยเลือด 
ของลูกแกะ (อพยพ 12) ทำานองเดียวกัน เมื่อเรา “[เดิน] อยู่ในการเชื่อฟังพระบัญญัติ” รวมถึง พระคำา 
แห่งปัญญา เทพผู้ทำาลายจะผ่านเราไป นั่นหมายความว่าเราจะรอดพ้นจากความตายทางวิญญาณ  
และได้รับพรด้วยชีวิตนิรันตร์โดยพระโลหิตแห่งการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ (ดู เลียโฮนา กรกฎาคม 
1996 หน้า 24)

สรุป เน้นว่าพระเจ้าประทานพระคำาแห่งปัญญาแก่เราเพราะพระองค์ทรงรักเรา และทรงห่วงความเป็นอยู่ท่ีดีทาง 
ร่างกายและทางวิญญาณของเรา อธิบายว่าพระคำาแห่งปัญญาเป็นมากกว่ามาตรการทางสุขภาพ แต่เป็น 
กุญแจท่ีไขไปสู่พรทางวิญญาณอันย่ิงใหญ่ด้วย เสนอแนะให้สมาชิกช้ันเรียนประเมินว่าเขากำาลังดูแลร่างกาย 
อย่างดีที่สุดเท่าที่ทำาได้ตามคำาแนะนำาของพระเจ้าเกี่ยวกับสุขภาพหรือไม่ เป็นพยานว่าเมื่อเราทำาตามคำา
แนะนำานี้ พระเจ้าจะทำาให้คำาสัญญาของพระองค์สำาเร็จ เพื่อเป็นพรแก่เราทั้งทางร่างกายและทางวิญญาณ

แนวคิดเพิ่มเติม
ประกอบก�รสอน	 ท่านอาจใช้แนวคิดต่อไปนี้หนึ่งข้อหรือมากกว่านั้นเพื่อเสริมเค้าโครงบทเรียนที่แนะนำาไว้

1.	ก�รเชื่อฟังพระคำ�แห่งปัญญ�จะแก้ไขปัญห�เศรษฐกิจของโลก

• ประธานฮีเบอร์  เจ. เเกรนท์ ประธานคนที่เจ็ดของศาสนจักรสอนว่า “พระคำาแห่งปัญญาจะแก้ไขปัญหา 
เศรษฐกิจ…ของทุก…ประเทศ ถ้าผู้คนของโลกเชื่อฟังกฎนี้” (in Conference Report, เม.ย. 1936, 48) 
ท่านคิดว่าจะเป็นเช่นที่ว่าได้อย่างไร
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จงคำานึงถึงจำานวนที่ดิน เงินและปัจจัยอื่นๆ ที่ถูกใช้ไปกับการผลิตสารอันตราย การโฆษณา การซื้อและ 
การรักษาผลที่เกิดจากการใช้สารเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น ในปี 1985 จำานวนเงินที่อเมริกาใช้ไปกับการ
ดูแลด้านสุขภาพและเกี่ยวเนื่องกับการใช้ยาสูบคิดเป็นมูลค่าประมาณ 65 พันล้านเหรียญสหรัฐ (see 
Ensign, Sept. 1986, 61) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและใช้แอลกอฮอล์ก็สูงมากด้วย จงคำานึงถึงผลกระทบ
ที่เป็นไปได้ทางเศรษฐกิจของการใช้ปัจจัยดังกล่าวไปกับจุดประสงค์ที่เป็นประโยชน์แทนที่จะช้ไปกับสิ่ง
ที่ไม่ก่อเกิดประโยชน์แต่อย่างใด

2.	ก�รเชื่อฟังพระคำ�แห่งปัญญ�มีประโยชน์ในด้�นอื่นๆ	ด้วย

นักสังคมศาสตร์ค้นพบว่า สมาชิกของศาสนจักรที่ดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ รวมทั้งพระคำาแห่งปัญญา  
จะมีความสุขในชีวิตสมรสและพึงพอใจกับชีวิตครอบครัวของเขามากกว่าคนอื่น พวกเขามีความสัมพันธ ์
ทางเพศก่อนเเต่งงาน หรือประพฤติผิดศีลธรรม มีปัญหาทางเศรษฐกิจ พัวพันในพฤติกรรมผิดกฎหมาย 
พฤติกรรมเบี่ยงเบน หรือต่อต้านสังคมน้อยมาก (See Robert  L. Millet and Noel  B. Reynolds, eds., 
Latter-dayChristianity:10BasicIssues [booklet, 1998], 46–47.)

3.	ก�รเชื่อฟังพระคำ�แห่งปัญญ�ช่วยให้ผู้สอนศ�สน�สอนด้วยพลัง

การเชื่อฟังพระคำาแห่งปัญญาเป็นพรแก่ผู้สอนศาสนาคนหนึ่งอย่างไม่คาดคิค ขณะที่เขากำาลังสอนชายคน 
หนึ่งเกี่ยวกับพระคำาแห่งปัญญา ชายคนนั้นมองเข้าไปในดวงตาของผู้สอนศาสนาและถามว่า “คุณกำาลังจะ 
บอกผมว่าคุณไม่เคยลองยาเสพติด ไม่เคยสูบบุหรี่หรือลิ้มรสแอลกอฮอล์มาก่อนเลยใช่ไหม” ผู้สอนศาสนา
จ้องมองชายคนนั้นและพูดด้วยน้ำาเสียงหนักแน่นว่า “ไม่เลยครับ ผมไม่เคยทำาอย่างนั้น”

ต่อมา ผู้สอนศาสนาพูดถึงประสบการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นว่า “ในเวลานั้น มีพลังอำานาจหนึ่งแผ่ซ่านใน 
ตัวผม และผมทราบว่าเหตุใดผมจึงรักษาพระคำาแห่งปัญญาเรื่อยมา ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เมื่อถึงช่วง 
เวลาน้ันของชีวิต ผมสามารถแสดงประจักษ์พยานท่ีเข้มแข็งถึงความสำาคัญของพระคำาแห่งปัญญาได้ เพราะ 
ผมเชื่อฟังกฎนั้นเสมอมา”

4.	“อย่�วิ่งเร็วหรือทำ�ง�นเกินพละกำ�ลังที่เจ้�มี”	(คพ.	10:4)

• พระเจ้าประทานคำาแนะนำาอะไรแก่โจเซฟ สมิธ ใน คพ. 10:4 (ดู โมไซยาห์ 4:27 ด้วย) คำาแนะนำานี้ 
ประยุกต์ใช้กับสุขภาพของเราได้อย่างไร อะไรคืออันตรายของการเพิกเฉยต่อคำาแนะนำานี้

5.	ก�รเจ�ะและก�รสักล�ยต�มร่�งก�ย

อัครสาวกเปาโลสอนว่าร่างกายของเราศักดิ์สิทธิ์สำาหรับพระเจ้า และเป็นวิหารที่พระวิญญาณบริสุทธิ ์
สามารถประทับอยู่ได้ (1  โครินธ์ 3:16; 1  โครินธ์ 6:19–20) เราไม่ควรทำาให้ร่างกายของเรามีมลทินด้วย 
การนำาสารที่เป็นอันตรายเข้าสู่ร่างกายฉันใด เราก็ไม่ควรทำาให้ร่างกายภายนอกของเรามีมลทินด้วยการสัก 
ลายหรือการเจาะที่ผิดปรกติธรรมดาฉันนั้น เพราะการกระทำาดังกล่าวจะมีผลเสียทางร่างกาย ทางสังคม  
และทางวิญญาณ (see David A. Burton, “I Have a Question” Ensign, ก.พ. 1999, 52–53)
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“แสวงห�ก�รเรียนรู้,	แม้โดย
ก�รศึกษ�และโดยศรัทธ�ด้วย”

บทที ่ 

23

จุดประสงค์	 เพื่อกระตุ้นให้สมาชิกชั้นเรียนเรียนรู้ “โดยการศึกษาและโดยศรัทธาด้วย” ตลอดชีวิตของเขา (คพ. 88:118)

ก�รเตรียม	 1. ศึกษาข้อพระคัมภีร์ในบทเรียนนี้ร่วมกับการสวดอ้อนวอน

2. ทบทวนเนื้อหาของบทเรียนนี้ใน แนวทางศึกษาสำาหรับสมาชิกชั้นเรียน (35686 425) วางแผนที่จะพูดถึง
เนื้อหาส่วนนี้ในระหว่างบทเรียน

3. ถ้าท่านใช้กิจกรรมกระตุ้นความสนใจ ขอให้สมาชิกคนหนึ่งในชั้นเรียนเตรียมเล่าประสบการณ์ส่วนตัว 
หนึ่งหรือสองเรื่องที่แสดงให้เห็นถึงพรของการเรียนรู้ในชีวิตของเขา

ข้อเสนอแนะ
ในก�รดำ�เนินบทเรียน

กิจกรรมกระตุ้น
ความสนใจ ใช้กิจกรรมต่อไปนี้หรือกิจกรรมของท่านเองเพื่อเริ่มบทเรียนตามความเหมาะสม

ขอให้สมาชิกคนหนึ่งในชั้นเรียนพูดสั้นๆ ถึงพรของการเรียนรู้ในชีวิตของเขา (ดู “การตรียม” ข้อ 3)

หลังจากสมาชิกชั้นเรียนพูดจบ อธิบายว่าบทเรียนนี้จะพูดถึงความสำาคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตของเรา

การสนทนาและ เลือกเน้ือหาบทเรียนร่วมกับการสวดอ้อนวอน เพ่ือจะสนองความต้องการของสมาชิกช้ันเรียนได้ดีท่ีสุด กระตุ้น
การประยุกต์ใช้  ให้สมาชิกชั้นเรียนเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนรู้

1.	โรงเรียนศ�สด�พย�กรณ์ได้ให้รูปแบบที่เร�จะทำ�ต�มในก�รเรียนรู้ของเร�

ชี้ให้เห็นว่าในสมัยการประทานนี้ พระเจ้าทรงเน้นมากถึงความจำาเป็นของการศึกษาทั้งทางวิญญาณและ 
ทางโลก

พระเจ้าทรงแนะนำาศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ ให้เริ่มโรงเรียนศาสดาพยากรณ์ในเคิร์ทแลนด์ โอไฮโอ  
โรงเรียนศาสดาพยากรณ์เริ่มการประชุมในเดือนมกราคม 1833 ในห้องเล็กชั้นบนของร้านนูเวล  เค. วิทนีย์  
ในเคิร์ทแลนด์ (ภาพหน้า 128) ในโรงเรียนนี้ ผู้นำาของศาสนจักรจะได้รับคำาแนะนำาในเรื่องหลักคำาสอนพระ
กิตติคุณ กิจธุระของศาสนจักร และเรื่องสำาคัญอื่นๆ พวกท่านต้องเตรียมตัวเป็นผู้นำาในศาสนจักร และรับใช้
เป็นผู้สอนศาสนา (คพ. 88:77–80)

การประชุมดังกล่าวได้ให้ประสบการณ์ทางวิญญาณ และการสนทนาท่ีลึกซ้ึงเก่ียวกับหลักธรรมพระกิตติคุณ 
พร้อมทั้งได้รับการเปิดเผยหลายเรื่อง ประวัติศาสตร์ของศาสนจักรบันทึกไว้ว่า “ความปีติยินดีอย่างใหญ่
หลวงและความพึงพอใจฉายอยู่ในสีหน้าของคนที่เข้าประชุมในโรงเรียนศาสดาพยากรณ์ตลอดเวลา และ
เนื่องด้วยเรื่องต่างๆ เปิดเผยออกมา วิสุทธิชนจึงเจริญก้าวหน้าในความรู้ถึงพระผู้เป็นเจ้า” (History of the 
Church, 1:334)

• เรามีโอกาสเรียนรู้อะไรที่โบสถ์ เราจะทำาอะไรได้บ้างเพื่อจะเตรียมตัวให้ดีขึ้นสำาหรับการเรียนรู้ในการ 
ประชุมต่างๆ ของศาสนจักรของเรา
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• อ่าน คพ. 88:122–125 กับสมาชิกชั้นเรียน พระเจ้าทรงบัญชาพี่น้องชายในโรงเรียนศาสดาพยากรณ์ให้ 
ทำาอะไร พระองค์ทรงบัญชาไม่ให้ทำาอะไร (เขียนคำาตอบของสมาชิกชั้นเรียนไว้บนกระดาน) เราเรียนรู้
อะไรจากพระคัมภีร์ข้อนี้ เกี่ยวกับการสอนกันและกัน ข้อนี้พูดไว้อะไรเกี่ยวกับวิธีที่เราจะเรียนรู้จากกัน
และกัน

นูเวล  เค.	 วิทนีย	์ และ	 ร้�นค้� โรงเรียนศาสดาพยากรณ์จัดขึ้นในห้องเล็กๆ ชั้นบนของร้านนั้นในเคิร์ทแลนด์ โอไฮโอ 
การเปิดเผยที่กลายเป็นที่รู้จักในชื่อว่าพระคำาแห่งปัญญา (คพ. 89) พร้อมด้วยการเปิดเผยอื่นๆ ก็ได้รับการเปิดเผยที่ร้าน
ค้าแห่งนี้

2.	เร�ควรเรียนรู	้“โดยก�รศึกษ�และโดยศรัทธ�ด้วย”

• อ่าน คพ. 88:118 กับสมาชิกชั้นเรียน เหตุใดทั้งการศึกษาและศรัทธาจึงจำาเป็นต่อความพยายามในการ 
เรียนรู้ของเรา (ดูข้อความที่ยกมาข้างล่าง) ศรัทธาจะเพิ่มความสามารถของเราในการเรียนรู้อย่างไร  
อะไรคืออันตรายของการเรียนรู้โดยไม่มีศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าและไม่รักษาบัญญัติของพระองค์ (ดู  
2 ทิโมธี 3:7; 2 นีไฟ 9:28–29)

ประธานมาเรียน  จี. รอมนีย์ แห่งฝ่ายประธานสูงสุดกล่าวว่า “ข้าพเจ้าเชื่อในการศึกษา ข้าพเจ้าเชื่อว่า 
มนุษย์เรียนรู้ได้มากจากการศึกษา…ข้าพเจ้าเชื่อ แม้ถึงกับรู้ด้วยว่าศรัทธาจะเร่งทวีความเร็วอย่างมาก
ให้แก่การเรียนรู้โดยการศึกษา” (Learning for the Eternitties, comp. George J. Komney [1977], 72)

• นอกจากจะศึกษาพระกิตติคุณแล้ว เราควรแสวงหาการเรียนรู้ในด้านอื่นๆ ด้วย เช่น ประวัติศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และวรรณกรรมที่ดี การศึกษาวิชาดังกล่าวยกระดับชีวิตของท่านอย่างไร

• ความรู้ประเภทใดมีค่ามากท่ีสุด ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้พระกิตติคุณและการศึกษาท่ีมีประโยชน์ 
ต่างๆ ควรเป็นอะไร

ประธานจอห์น เทย์เลอร์ ประธานคนที่สามของศาสนจักร กล่าวว่า “เราควรส่งเสริมการศึกษาและความ 
รู้ทุกประเภท ปลูกฝังรสนิยมด้านวรรณคดี คนที่มีพรสวรรค์ด้านวรรณคดีและวิทยาศาสตร์ควรพัฒนา 
พรสวรรค์นั้น และทุกคนควรขยายของประทานที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบแก่เขา…หากมีสิ่งใดที่ดีและควร
ค่าแก่การสรรเสริญในด้านศีลธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ หรือมีสิ่งใดที่จะทำาให้มนุษย์สูงส่ง และยก 
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บทที่ 23

เขาให้สูงขึ้น เราสนับสนุนสิ่งนั้น แต่ทว่าควบคู่กับการได้มาทั้งหมดของเรา เราต้องมีความเข้าใจ ซึ่งเป็น
ความเข้าใจที่หลั่งไหลมาจากพระผู้เป็นเจ้า” (The Gospel Kingdom, sel. G. Homer Durham [1943], 
277)

ขณะกำาลังรับใช้ในโควรัมอัครสาวกสิบสอง เอ็ลเดอร์กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ กล่าวคำาปราศรัยครั้งหนึ่ง โดย 
อ้างโอวาทของพระผู้ช่วยให้รอดที่ว่า “เรียนจากเรา” (มัทธิว 11:29) จากนั้นท่านกล่าวว่า “ข้าพเจ้าใคร่ 
อยากแนะนำาให้ท่านทำาตามโอวาทนั้นที่ประทานโดยพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า ควบคู่กับการเรียนรู้ทั้ง 
หมดของท่าน จงเรียนจากพระองค์ ควบคู่กับการศึกษาทั้งหมดของท่าน จงแสวงหาความรู้จากพระ
อาจารย์ ความรู้นั้นจะเสริมการอบรมทางโลกที่ท่านได้รับได้อย่างดีเยี่ยม และให้ความบริบูรณ์แก่ชีวิต
และบุคลิกลักษณะของท่าน ซึ่งจะไม่ได้มาโดยทางอื่น” (in Conference Report, ต.ค. 1964, 118; หรือ 
Improvement Era, ธ.ค. 1964,1092)

• ท่านเห็นว่าความรู้ในเรื่องของพระผู้เป็นเจ้าเป็นความรู้ที่สำาคัญที่สุดอย่างไร

3.	เร�ควรเรียนรู้ต่อไปตลอดชีวิตของเร�

ชี้ให้เห็นว่าพระเจ้าและศาสดาพยากรณ์ของพระองค์เน้นเสมอถึงความสำาคัญของการเรียนรู้ เราควรเรียนรู้
ต่อไปตลอดชีวิตของเรา

เอ็ลเดอร์รัสเซลล์  เอ็ม. เน็ลสัน แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าวว่า “เนื่องด้วยความเคารพอันศักดิ์สิทธิ์ที่ 
เรามีต่อสติปัญญาของมนุษย์แต่ละคน เราจึงถือว่าการได้รับการศึกษาเป็นความรับผิดชอบทางศาสนา…
พระผู้สร้างของเราทรงคาดหวังให้ลูกๆ ของพระองค์ทุกหนแห่งให้การศึกษาแก่ตนเอง” (in Conference 
Report, ต.ค. 1992, 5; หรือ Ensign, พ.ย. 1992, 6)

เขียนคำาถามต่อไปนี้ไว้บนกระดาน:

เหตุใดเราจึงต้องเรียนรู้  เราควรเรียนรู้อะไร  เราจะเรียนรู้ได้อย่างไร

อ่านข้อความพระคัมภีร์ต่อไปนี้กับสมาชิกชั้นเรียน ให้สมาชิกชั้นเรียนหาคำาตอบสำาหรับคำาถามบนกระดาน 
เขียนคำาตอบไว้ใต้คำาถามที่ตรงกัน

คพ. 6:7    คพ. 88:76–80, 118  คพ. 130:18–19

คพ. 11:21–22   คพ. 90:15   คพ. 131:6

คพ. 19:23    คพ. 93:36–37, 53  คพ. 136:32–33

• ท่านคิดว่าเหตุใดเราจึงได้รับบัญชาให้เรียนรู้เรื่องต่างๆ มากมายเช่นนั้น

ประธานกอร์ดอน  บี. ฮิงค์ลีย์ สอนเยาวชนถึงคุณค่าของการศึกษาว่า “เป็นสิ่งสำาคัญยิ่งนักที่ท่านผู้เป็น 
เยาวชนชายและเยาวชนหญิงจะได้รับการศึกษาทุกอย่างท่ีท่านสามารถหาได้ พระเจ้าตรัสอย่างเเจ้งชัดมาก 
ว่า ผู้คนของพระองค์จะต้องได้รับความรู้เรื่องประเทศต่างๆ และเรื่องอาณาจักรต่างๆ และเรื่องต่างๆ ของ 
โลกผ่านทางกระบวนการของการศึกษา แม้โดยการศึกษาและโดยศรัทธา การศึกษาเป็นกุญแจที่จะไข 
ประตูแห่งโอกาสสำาหรับท่าน มันคุ้มค่าที่จะเสียสละเพื่อสิ่งนั้น มันคุ้มค่าที่จะลงแรง และถ้าท่านให้การ
ศึกษาแก่มือและสมองของท่าน ท่านจะสามารถมีส่วนช่วยสังคมที่ท่านเป็นส่วนหนึ่งได้อย่างมากมาย และ 
ท่านจะเป็นตัวอย่างอันจะนำาเกียรติภูมิมาสู่ศาสนจักรซึ่งท่านเป็นสมาชิกอยู่ พี่น้องชายหญิงผู้เยาว์วัยของ 
ข้าพเจ้า จงรับเอาประโยชน์จากโอกาสแห่งการศึกษาทุกอย่างที่ท่านสามารถทำาได้ และท่านที่เป็นบิดา 
มารดา จงสนับสนุนบุตรชายหญิงของท่านให้ได้รับการศึกษาอันจะเป็นพรต่อชีวิตของพวกเขา” (เลียโฮนา 
มิถุนายน 1999 หน้า 4)
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• เรามีโอกาสอะไรบ้างสำาหรับการศึกษาในสถานศึกษา (คำาตอบได้แก่ การศึกษาในโรงเรียนมัธยม โรงเรียน 
ฝึกอาชีพ วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย) การศึกษาในสถานศึกษาให้ประโยชน์เเก่ชีวิตของท่านอย่างไร เรา
จะทำาอะไรเพื่อให้ได้ประโยชน์มากขึ้นจากโอกาสในการศึกษาในสถานศึกษา

• ประธานบริคัม ยังก์ สอนว่า “การศึกษาของเราควรถึงขั้นทำาให้ความคิดความอ่านของเราดีขึ้น ทำาให้เรา 
สอดคล้องกับประโยชน์ท่ีเพ่ิมข้ึน และทำาให้เรารับใช้ครอบครัวมนุษย์ได้มากข้ึน” (Discoures of Brigham 
Young,sel. John A. Widtsoe [1941], 255) การศึกษาช่วยให้เรารับใช้ครอบครัวได้อย่างไร การศึกษา 
ช่วยให้เรารับใช้ผู้อื่นได้อย่างไร การศึกษาช่วยเราในความพยายามที่จะช่วยสร้างอาณาจักรของพระผู้ 
เป็นเจ้าได้อย่างไร เชิญสมาชิกชั้นเรียนเล่าประสบการณ์ที่เเสดงให้เห็นว่าการศึกษาได้ช่วยเขาในความ 
พยายามที่จะรับใช้อย่างไร

• อ่าน คพ. 90:15 กับสมาชิกชั้นเรียน การศึกษาหนังสือที่ดียกระดับชีวิตของท่านได้อย่างไร

• อะไรคือความรับผิดชอบของบิดามารดาเกี่ยวกับการสอนลูกๆ ของเขา (ดู คพ. 68:25–28 เน้นว่าบิดา
มารดามีความรับผิดชอบอันศักดิ์สิทธิ์ในการช่วยให้ลูกๆ เรียนรู้พระกิตติคุณ บิดามารดาควรสอนทักษะ
ที่เป็นประโยชน์ด้วยเช่น วิธีดูแลรักษาสุขภาพให้ดี ทำางานอย่างขยันขันแข็ง เข้ากับผู้อื่นได้ บริหารด้าน
การเงิน และการได้รับการศึกษาที่ดี)

• บิดามารดาจะส่งเสริมลูกให้รักการเรียนรู้มากขึ้นได้อย่างไร เพื่อที่สิ่งนี้จะคงอยู่ตลอดชีวิตของเขา

ขณะรับใช้ในโควรัมอัครสาวกสิบสอง เอ็ลเดอร์กอร์ดอน  บี. ฮิงค์ลีย์ เน้นถึงความสำาคัญของการส่งเสริม 
ให้ลูกอ่านหนังสือ “ท่านทราบว่าลูกของท่านจะอ่าน เขาจะอ่านหนังสือและจะอ่านนิตยสารเเละหนังสือ 
พิมพ์ จงปลูกฝังรสนิยมในการอ่านหนังสือทีดีที่สุดแก่เขาขณะที่ลูกๆ ยังเล็ก จงอ่านเรื่องราวดีๆ ให้เขาฟัง 
ซึ่งจะคงอยู่ตลอดไปอันเนื่องจากคุณธรรมที่สอนอยู่ในนั้น วางหนังสือที่ดีให้ลูกเห็น ขอให้มีมุมใดมุมหนึ่ง 
ในบ้านของท่าน อาจจะเป็นมุมเล็กๆ ที่ซึ่งลูกๆ จะเห็นประเภทของหนังสือที่เสริมสร้างความคิดที่เลิศล้ำา  
แม้จะมีอยู่เพียงไม่กี่เล่มก็ตาม” (in Conference Report, ต.ค. 1975, 57: หรือ Ensign, พ.ย. 1975, 39)

ประธานโธมัส เอส. มอนสัน เตือนเราว่า เด็กเล็กๆ สามารถเข้าใจคำาสอนในพระคัมภีร์ได้ “เครื่องหมาย… 
ของบ้านที่มีความสุขถูกค้นพบเมื่อบ้านเป็นห้องสมุดแห่งการเรียนรู้…พระเจ้าทรงแนะนำาให้ ‘เจ้าจง 
แสวงหาถ้อยคำาแห่งปัญญาจากบรรดาหนังสือดีที่สุด; แสวงหาการเรียนรู้, แม้โดยการศึกษาและโดย 
ศรัทธาด้วย’ (คพ. 88:118) งานมาตรฐานจะทำาให้เกิดห้องสมุดแห่งการเรียนรู้ตามที่ข้าพเจ้าพูดถึง เรา 
อย่าประเมินความสามารถในการอ่านและเข้าใจพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าของเด็กต่ำาเกินไป” (in Con- 
ference Report, ต.ค. 1988, 81–82; หรือ Ensign, พ.ย. 1988, 70)

ถ้าท่านอยากจะพูดเรื่องการสอนเด็กในรายละเอียดที่มากขึ้น ท่านอาจต้องอ้างถึงหน้า 127–143 ใน ไม่ 
มีการเรียกใดยิ่งใหญ่กว่าการสอน ฉบับปี 1999 (36123 425) บทที่ 45 ในคู่มือเล่มนี้จะพูดถึงความรับ
ผิดชอบของบิดามารดาในการสอนลูกด้วย

• เราไม่ควรอ่านหนังสือประเภทใด

ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสันแห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองสอนว่า “ทุกวันนี้ เนื่องจากมีหนังสืออยู่มาก 
มายเต็มไปหมด จึงเป็นสิ่งสำาคัญสำาหรับคนมีการศึกษาอย่างแท้จริงที่จะรู้ว่าอะไรไม่ควรอ่าน…จงอ่าน 
แต่หนังสือที่ดีที่สุดเท่านั้น ดังที่มารดาของจอห์น เวสเลย์ แนะนำาท่านว่า: ‘หลีกเลี่ยงสิ่งใดก็ตามที่ทำาให้ 
เหตุผลของลูกไม่มีน้ำาหนัก ทำาลายความอ่อนโยนของจิตสำานึกของลูกทำาให้ความเข้าใจของลูกเกี่ยวกับ 
พระผู้เป็นเจ้าเลือนราง ทำาให้ความกระตือรือร้นท่ีลูกมีต่อเร่ืองทางวิญญาณลดน้อยลง…ทำาให้สิทธิอำานาจ 
ของร่างกายอยู่เหนือจิตใจ’ ” (“in His Steps,” in 1979DevotionalSpeechesoftheYear [1980], 61)
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บทที่ 23

• นอกเหนือจากการศึกษาในสถานศึกษาและการอ่านหนังสือที่ดีแล้ว เราจะทำาอะไรได้อีกบ้าง เพื่อจะยัง
คงเรียนรู้ต่อไปตลอดชีวิตของเรา

4.	ในพระวิห�รเร�ได้รับก�รศึกษ�เกี่ยวกับนิรันดร

อธิบายว่าในปลายเดือนมิถุนายน 1833 ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธส่งแบบแปลนก่อสร้างเมืองไซอันไป
ให้วิสุทธิชนในอินดิเพนเดนซ์ มิสซูรี

ให้ดูแบบแปลนเมืองไซอันที่แสดงไว้ด้านล่าง อธิบายว่าวิสุทธิชนต้องสร้างพระวิหารตรงใจกลางเมืองถึงแม้
เขาจะสร้างเมืองไซอันไม่ได้ แต่เขาก็ทำาตามแนวคิดนี้เมื่อสร้างซอลท์เลค ซิตี้

แบบแปลนก�รสร้�งพระวิห�รตรงใจกล�งเมืองไซอันพระวิหารตรงใจกลางเมือง

• เราเรียนรู้อะไรจากแบบแปลนการสร้างพระวิหารตรงใจกลางเมืองไซอัน (คำาตอบได้แก่ พระวิหารเป็น 
ศูนย์กลางการเรียนรู้สำาหรับสมาชิกของศาสนจักร และเราควรให้พระวิหารเป็นศูนย์กลางในชีวิตของเรา)
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• อ่าน คพ. 88:119 กับสมาชิกชั้นเรียน เน้นว่าพระวิหารเป็น “บ้านแห่งการเรียนรู้” พระเจ้าทรงสอนเรา 
ในลักษณะใดเมื่อเราเข้าพระวิหาร เราจะทำาอะไรเพื่อได้รับความรู้ที่มีอยู่ในพระวิหาร

เอ็ลเดอร์จอห์น  เอ. วิดท์โซ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองสอนว่า “พระวิหารเป็นสถานที่แห่งการสั่งสอน  
ณ ที่แห่งนี้ หลักธรรมแห่งพระกิตติคุณได้รับการทบทวน และความจริงอันลึกซึ้งของอาณาจักรของพระผู้ 
เป็นเจ้าถูกคลี่ออกมา หากเราเข้าพระวิหารด้วยวิญญาณที่ถูกต้องและเอาใจใส่ เราจะออกไปพร้อมด้วย
ความรู้ในพระกิตติคุณและปัญญาที่เพิ่มพูนขึ้น” (“Looking toward the Temple,” Ensign, ม.ค. 1972, 
56–57)

เอ็ลเดอร์บอยด์ เค. แพคเกอร์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าวว่า:

“พระวิหารเป็นโรงเรียนท่ีวิเศษมาก เป็นบ้านแห่งการเรียนรู้ ในพระวิหารมีบรรยากาศท่ีเอ้ืออำานวยต่อการ 
สอนในเรื่องทางวิญญาณที่ล้ำาลึก …

“ศาสนพิธีในพระวิหารอาจไม่เป็นที่เข้าใจโดยครบถ้วนเมื่อผ่านเข้าไปครั้งแรก เราจะเข้าใจบางส่วนเท่า 
นั้น จงกลับมาอีกและมาอีกหลายๆ ครั้ง จงกลับมาเพื่อเรียนรู้ เรื่องที่ยังรบกวนท่านเรื่องที่ทำาให้ท่านเฝ้า 
พะวงสงสัย หรือเรื่องที่ยังลับลึกจะเป็นที่รู้แก่ท่าน หลายเรื่องที่ท่านจะต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับโดย
ไม่สามารถเปิดเผยกับคนอื่นได้ ทว่า เรื่องเหล่านี้จะเป็นที่รู้แก่ท่าน …

“ดังนั้น จงเตรียมตัวไปพระวิหาร ชี้ทางให้ลูกๆ ไปสู่พระวิหาร ตั้งแต่วันที่เขายังเป็นทารก จงชี้นำาความ
สนใจของเขาไปทางนั้น และเริ่มต้นเตรียมพวกเขาไว้สำาหรับวันที่เขาจะไปเข้าพระวิหารอันศักดิ์สัทธิ์

“ในขณะเดียวกันนั้นท่านเองจงเป็นคนว่านอนสอนง่าย มีความคารวะยำาเกรง ดื่มด่ำากับคำาสอนอันลึก
ซึ้งใน—สัญลักษณ์ และการสอนที่ลึกซึ้งในเรื่องทางวิญญาณที่ล้ำาลึกซึ่งหาได้ในพระวิหารเท่านั้น” (พระ
วิหารศักดิ์สิทธิ์ หน้า 6–8)

เตือนสมาชิกชั้นเรียนว่าศาสนพิธีและพิธีต่างๆ ในพระวิหารเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เราต้องไม่นำาเรื่องราวต่างๆ  
ของศาสนพิธีและพิธีเหล่าน้ีมาพูดนอกพระวิหาร ขอให้สมาชิกช้ันเรียนคิดถึงหลักธรรมในใจขณะตอบคำาถาม 
ต่อไปนี้:

• ท่านได้เรียนรู้ความจริงอะไรบ้างจากการเข้าพระวิหาร

กระตุ้นให้สมาชิกชั้นเรียนเข้าพระวิหารให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำาได้ ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสันถามว่า  
“เรากลับไปพระวิหารบ่อยๆ เพื่อรับพรส่วนตัวที่มาจากการนมัสการในพระวิหารเป็นประจำาหรือไม่ คำาสวด 
อ้อนวอนได้รับคำาตอบ การเปิดเผยปรากฏ และการส่ังสอนโดยพระวิญญาณเกิดข้ึนในพระวิหารอันศักด์ิสิทธ์ิ 
ของพระเจ้า” (in Conference Report, เม.ย. 1988, 98; หรือ Ensign, พ.ค. 1988, 85)

สรุป กระตุ้นให้สมาชิกชั้นเรียนยังคงเรียนรู้ต่อไปตลอดชีวิตเพื่อเขาจะมีความเข้าใจเพิ่มขึ้น และสามารถรับใช้ผู้ 
 อื่นได้ดีขึ้น เตือนเขาให้ระลึกถึงบัญชาของพระเจ้าที่ว่า “แสวงหาการเรียนรู้โดยการศึกษาและโดยศรัทธา 
 ด้วย” (คพ. 88:118)

เป็นพยานถึงความจริงที่สนทนาไปแล้วในระหว่างบทเรียนเมื่อพระวิญญาณกระตุ้นเตือน ท่านอาจต้องการ
แสดงความขอบพระทัยต่อโอกาสในการเรียนรู้ของท่าน

แนวคิดเพิ่มเติม
ประกอบก�รสอน ท่านอาจใช้แนวคิดต่อไปนี้หนึ่งข้อหรือมากกว่านั้นเพื่อเสริมเค้าโครงบทเรียนที่แนะนำาไว้
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บทที่ 23

1.	ก�รประยุกต์ใช้คำ�แนะนำ�ในหลักคำ�สอนและพันธสัญญ�	88:121–126

• อ่าน คพ. 88:121–126 กับสมาชิกชั้นเรียน ชี้ให้เห็นว่าหลักธรรมในข้อความนี้สามารถช่วยทุกด้านของ
ชีวิตของเรา ท่านเคยมีประสบการณ์ใดที่แสดงให้ท่านเห็นถึงความสำาคัญของหลักธรรมนี้

2.	เรียนรู้โดยไม่ต้องรู้สึกหนักใจว่�มีสิ่งที่ต้องรู้ม�กม�ยเหลือเกิน

• เราสามารถเรียนรู้ต่อไปได้โดยไม่ต้องรู้สึกหนักใจว่ามีสิ่งที่ต้องรู้มากมายเหลือเกินได้อย่างไร

ประธานวิลฟอร์ด วูดรัฟฟ์แนะนำาว่า “อย่ารู้สึกท้อแท้ที่ท่านไม่สามารถเรียนรู้ทุกสิ่งได้ในคราวเดียวจง 
เรียนรู้ครั้งละหนึ่งอย่าง เรียนรู้ให้ดี และจดจำาเอาไว้ ต่อจากนั้นก็เรียนรู้ความจริงอีกอย่างหนึ่งและจดจำา 
เอาไว้ และในเวลาเพียงไม่ก่ีปี ท่านจะมีคลังอันย่ิงใหญ่ของความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ ซ่ึงจะเป็นพรอันย่ิงใหญ่ 
ไม่เฉพาะต่อตัวท่านและลูกๆ เท่านั้น แต่ต่อเพื่อนมนุษย์ของท่านด้วย” (The Discoures of Wilford
Woodruff,sel. G. Homer Durham [1946], 269)

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสนทนาเรื่องนี้ ท่านอาจอ่าน คพ. 78:17–18 กับสมาชิกชั้นเรียน

3.	เรียนรู้พระกิตติคุณในชั้นเรียนเซมิน�รีและสถ�บันศ�สน�

พูดถึงข้อความต่อไปนี้ของประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ “โปรแกรมอันยิ่งใหญ่ของเราเกี่ยวกับการศึกษาของ
ศาสนจักรกำาลังเจริญรุดหน้า งานในการอบรมนักเรียนโดยผ่านโปรแกรมเซมินารีและสถาบันศาสนากำาลัง 
ขยายใหญ่ข้ึนอย่างต่อเน่ือง…เราขอให้ทุกคนใช้ประโยชน์จากโปรแกรมน้ี เรากล้าสัญญาว่าความรู้ของท่าน 
ในพระกิตติคุณจะได้รับการเพิ่มพูน ศรัทธาของท่านจะได้รับการทำาให้เข้มแข็ง และท่านจะพัฒนาขึ้นใน 
ด้านความสัมพันธ์และมิตรภาพที่ยอดเยี่ยม” (in Conference Report, เม.ย. 1984, 69; หรือ Ensign, พ.ค. 
1984, 47)

หากมีชั้นเรียนเซมินารีและสถาบันศาสนาในท้องที่ของท่าน ท่านอาจใช้เวลาระหว่างการสนทนาเรื่องนี้ เพื่อ
กระตุ้นให้เยาวชนและผู้ใหญ่โสดลงทะเบียนเรียน พิจารณาคำาถามต่อไปนี้:

• ประสบการณ์ใดในเซมินารี (หรือสถาบันศาสนา) ที่เคยช่วยท่าน เราจะสนับสนุนให้ผู้อื่นเข้าเรียนเซมินารี 
(หรือสถาบันศาสนา) ได้อย่างไร

4.	พัฒน�พรสวรรค์ของเร�โดยท�งก�รศึกษ�

ทบทวนคำาอุปมาเรื่องเงินตะลันต์ (มัทธิว 25:14–30; ดู คพ. 82:18 ด้วย) ขอให้สมาชิกชั้นเรียนเขียน
รายการพรสวรรค์และความสนใจของเขาลงในกระดาษ สนทนากันว่าการศึกษาทางโลกและทางศาสนาจะ
ช่วยให้เขาพัฒนาพรสวรรค์และความสนใจอย่างไร
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“อย�่ถูกหลอก	แต่
จง	ดำ�เนินต่อไปในคว�มแน่วแน่”

บทที ่ 

24

จุดประสงค์	 เพื่อช่วยให้สมาชิกชั้นเรียนเข้าใจว่าจะหลีกเลี่ยงการถูกหลอกและการละทิ้งความเชื่อได้อย่างไร

ก�รเตรียม	 1. ศึกษาหลักคำาสอนและพันธสัญญา 26; 28; 43:1–7; 50; 52:14–19; และข้อพระคัมภีร์อื่นๆ ในบทเรียนนี้ 
  ร่วมกับการสวดอ้อนวอน

2. ทบทวนเนื้อหาของบทเรียนนี้ใน แนวทางศึกษาสำาหรับสมาชิกชั้นเรียน (35686 425) วางแผนในการพูด
ถึงเนื้อหาส่วนนี้ในระหว่างบทเรียน

3. เตรียมภาพเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ชุดปัจจุบันจากนิตยสารของศาสนจักรฉบับล่าสุด

4. ท่านอาจมอบหมายให้สมาชิกชั้นเรียนนำาเสนอเรื่องราวในส่วนแรกของบทเรียน แจกสำาเนาของเรื่องดัง
กล่าวล่วงหน้า

ข้อเสนอแนะ
ในก�รดำ�เนินบทเรียน

กิจกรรมกระตุ้น
ความสนใจ ใช้กิจกรรมต่อไปนี้หรือกิจกรรมของท่านเองเพื่อเริ่มบทเรียนตามความเหมาะสม

เขียนวลีต่อไปนี้บนกระดาน:

หัวน้ำานมหนึ่งในแปดแกลลอน

ชื่อที่สะกดผิด

ไม่มีที่ให้นั่งในการอุทิศพระวิหารเคิร์ทแลนด์

บอกสมาชิกช้ันเรียนว่าวลีเหล่าน้ีมีบางส่ิงเหมือนกัน ท้ังหมดน้ีเป็นเหตุผลท่ีสมาชิกของศาสนจักรในยุคแรกๆ 
ยกขึ้นมาอ้างสำาหรับละทิ้งความเชื่อของเขาจากศาสนจักร

อธิบายว่าบทเรียนในวันนี้จะพูดถึงวิธีหลีกเลี่ยงการละทิ้งความเชื่อส่วนบุคคล ข้อความข้างต้นและเรื่องเล่า
เกี่ยวกับข้อความดังกล่าวจะอธิบายต่อไปในบทเรียน

การสนทนาและ เลือกเน้ือหาบทเรียนร่วมกับการสวดอ้อนวอน เพ่ือจะสนองความต้องการของสมาชิกช้ันเรียนได้ดีท่ีสุด สนทนา
การประยุกต์ใช้  ว่าจะประยุกต์ใช้เนื้อหาที่เลือกมานี้ในชีวิตประจำาวันอย่างไร

1.	เร�ควรรู้จักก�รหลอกลวงของซ�ต�นที่ส�ม�รถนำ�เร�ไปสู่ก�รละทิ้งคว�มเชื่อ

อธิบายว่าในช่วงปีแรกๆ ของศาสนจักร สมาชิกบางคนถูกซาตานหลอกและถูกนำาไปสู่การละทิ้งความเชื่อ  
หรือกบฏต่อพระผู้เป็นเจ้า สมาชิกจำานวนหนึ่งที่ละทิ้งความเชื่อกลายเป็นศัตรูกับศาสนจักรและเข้ามาม ี
ส่วนในการข่มเหงวิสุทธิชนในโอไฮโอและมิสซูรี ในฐานะที่เป็นสมาชิกของศาสนจักรยุคปัจจุบัน เราต้อง
ซื่อสัตย์และระมัดระวังเพื่อที่เราจะไม่ถูกหลอก



135

บทที่ 24

• อ่าน คพ. 50:2–3 และ 2  นีไฟ 2:18, 27 กับสมาชิกชั้นเรียน เหตุใดซาตานจึงต้องการหลอกลวงเรา 
ซาตานพยายามใช้วิธีอะไรบ้างเพื่อหลอกลวงเราเเละนำาไปสู่การละทิ้งความเชื่อ (ใช้ข้อมูลต่อไปนี้เพื่อ 
สนทนาหรือเพิ่มเติมคำาตอบของสมาชิกชั้นเรียน เขียนหัวข้อไว้บนกระดาน)

ไม่ยอมรับว่าศาสดาพยากรณ์เป็นที่มาของการเปิดเผยสำาหรับศาสนจักร

สมาชิกบางคนถูกศาสดาพยากรณ์ปลอมหลอก เร่ืองราวต่อไปน้ีแสดงให้เห็นว่ามีช่วงหน่ึงท่ีวิสุทธิชนยุคแรก 
หลายคนถูกหลอกโดยการเปิดเผยเท็จ

ในปี 1830 ไฮรัม เพจ หนึ่งในพยานแปดคนของพระคัมภีร์มอรมอน มีหินก้อนหนึ่งอยู่ในครอบครอง ซึ่งเขา 
อ้างว่าเขาได้รับการเปิดเผยเก่ียวกับการสร้างไซอันและระเบียบของศาสนจักร โดยผ่านหินก้อนน้ัน ออลิเวอร์ 
คาวเดอรี ครอบครัววิตเมอร์ และคนอื่นๆ เชื่อคำากล่าวอ้างของเขา อย่างไรก็ตามศาสดาพยากรณ์โจเซฟ  
สมิธ กล่าวว่าคำากล่าวอ้างดังกล่าว “ตรงข้ามกับระเบียบในบ้านของพระผู้เป็นเจ้า ตามท่ีวางไว้ในพันธสัญญา 
ใหม่โดยสิ้นเชิง และตรงข้ามกับการเปิดเผยของเราเมื่อเร็วๆ นี้” (History of the Church, 1:110)

ศาสดาพยากรณ์สวดอ้อนวอนเก่ียวกับเร่ืองน้ีและได้รับการเปิดเผย ซ่ึงพระเจ้าทรงทำาให้เป็นท่ีกระจ่างชัดว่า 
มีเพียงประธานของศาสนจักรเท่าน้ันท่ีมีสิทธ์ิได้รับการเปิดเผยสำาหรับศาสนจักร (คพ. 28) พระเจ้าทรงแนะนำา 
ออลิเวอร์ คาวเดอรีให้บอกไฮรัม เพจว่า การเปิดเผยที่ผ่านมาทางหินก้อนนั้นมาจากซาตาน (คพ. 28:11) 
หลังจากได้ยินคำาแนะนำาของพระเจ้า “บราเดอร์เพจ พร้อมด้วยสมาชิกของศาสนจักรในที่นั่น ก็เลิกเชื่อหิน
ก้อนนั้น และทุกเรื่องที่เกี่ยวข้อง” (History of the Church, 1:115)

ความหยิ่งจองหอง

สมาชิกบางคนถูกหลอกเพราะความหยิ่งจองหองของเขา เรื่องต่อไปนี้เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าความ 
หยิ่งจองหองนำาโธมัส บี. มาร์ช ประธานโควรัมอัครสาวกสิบสอง และอลิเซเบ็ธ ภรรยาของเขาไปสู่การละทิ้ง
ความเชื่ออย่างไร

ขณะอาศัยอยู่ในฟาร์เวสท์ มิสซูรี ซิสเตอร์มาร์ช และ ซิสเตอร์แฮร์ริส ตัดสินใจจะแลกเปลี่ยนนมเพื่อทั้งสอง 
จะสามารถทำาเนยแข็งก้อนใหญ่กว่าเดิมได้ จึงตกลงว่าจะส่งทั้งนมและหัวน้ำานมจากวัวของตนให้แก่กัน แต่ 
ซิสเตอร์มาร์ช ขยักหัวน้ำานมไว้หนึ่งในแปดแกลลอนต่อวัวหนึ่งตัว และส่งนมให้ชิสเตอร์แฮร์ริส โดยไม่มี 
หัวน้ำานม

การทะเลาะเบาะแว้งเกิดขึ้น และเรื่องนี้จึงถูกเสนอไปยังอธิการ เมื่อเขาเห็นว่าซิสเตอร์มาร์ชละเมิดข้อตกลง  
เธอกับสามีก็รู้สึกไม่พอใจจึงอุทธรณ์เรื่องนี้ต่อสภาสูง ไปจนถึงฝ่ายประธานสูงสุด แต่ละสภาเห็นด้วยกับ
การตัดสินครั้งแรกที่ว่าซิสเตอร์มารชเป็นฝ่ายผิด

โธมัส บี. มาร์ช ประกาศว่า เขาจะสนับสนุนการกระทำาของภรรยา ไม่นานหลังจากนั้น เขาก็หันมาต่อต้าน
ศาสนจักรและบอกให้เจ้าหน้าที่รัฐบาลคนหนึ่งประกาศว่าวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเป็นปรปักษ์กับรัฐมิสซูรี (see 
George A. Smith, in Journal of Discourses, 3:283–284)

ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ พูดถึงเหตุการณ์นี้ว่า “ผู้หญิงสองคนทะเลาะกันด้วยเรื่องเล็กๆ น้อยๆ และไม่ 
เป็นสาระนั่นก็คือเรื่องของหัวน้ำานมเพียงเล็กน้อย แต่สิ่งนี้นำาไปสู่หรืออย่างน้อยก็เป็นเหตุที่ชักนำาให้ผู้ว่าการ 
บ็อกส์ออกคำาสั่งอันเหี้ยมโหดเพื่อขุดรากถอนโคน โดยขับไล่วิสุทธิชนออกจากรัฐมิสซูรี ซึ่งก่อให้เกิดความ
ทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส ตามมาด้วยความตาย ชายคนหนึ่งที่น่าจะทำาให้การทะเลาะเล็กๆ น้อยๆ นี้ยุติ 
แต่กลับจุดชนวนให้ลุกลามใหญ่โต…ต้องสูญเสียสถานะของเขาในศาสนจักร เขาสูญเสียประจักษ์พยาน 
ในพระกิตติคุณ” (in Conference Report, เม.ย. 1984, 111; หรือ Ensign, พ.ค. 1984, 83)
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หลังจาก 19 ปีของความมืดมนและความขมขื่น โธมัส บี. มาร์ช เดินทางไปหุบเขาซอลท์เลคด้วยความเจ็บ 
ปวด และขอให้บริคัม ยังก์ ให้อภัยเขา และอนุญาตให้เขารับบัพติศมาใหม่เข้าสู่ศาสนจักร เขาเขียนถึงฮี
เบอร์ ซี. คิมบัลล์ ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุดว่า “ผมเริ่มสำานึกในการกระทำาของผม…ผมทราบว่า
ผมทำาบาปต่อฟ้าสวรรค์และในสายพระเนตรของพระองค์” จากนั้นเขาก็พรรณนาถึงบทเรียนที่เขาได้เรียนรู้
ว่า “พระเจ้าทรงสามารถทำาให้ทุกสิ่งดำาเนินไปได้ด้วยดีโดยไม่ต้องมีผม และพระองค์ไม่ได้สูญเสียสิ่งใดเลย
จากการตกไปสู่การละทิ้งความเชื่อของผม ทว่า ผมสูญเสียอะไรหรือ ผมสูญเสียความร่ำารวย ความร่ำารวย
ซึ่งยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งที่โลกนี้หรือดาวเคราะห์อีกมากมายที่เหมือนโลกนี้จะให้ได้” (quoted by James  E. 
Faust, in Conference Report, เม.ย. 1996, 6; หรือ Ensign, พ.ค. 1996, 7)

• เราเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้ ท่านเคยเห็นความหยิ่งจองหองนำาผู้คนไปสู่การถูกหลอกและการละทิ้งความ 
เชื่ออย่างไร พระเจ้าทรงสัญญาอะไรกับคนที่ถ่อมตนต่อพระพักตร์พระองค์ (ดู คพ. 112:2–3, 10; อีเธอร์ 
12:27 สังเกตว่า คพ. 112 เป็นการเปิดเผยที่ประทานแก่โธมัส  บี. มาร์ช ผ่านทางศาสดาพยากรณ์ 
โจเซฟ สมิธ)

การวิพากษ์วิจารณ์ความบกพร่องของผู้นำา

สมาชิกบางคนถูกหลอกเพราะเขาวิพากษ์วิจารณ์ความบกพร่องของผู้นำาในศาสนจักร เรื่องต่อไปนี้เป็นตัว 
อย่างที่แสดงให้เห็นว่า ไซมอนด์ส ไรเดอร์ ถูกหลอกในวิธีนี้อย่างไร

ไซมอนด์ส ไรเดอร์ เปลี่ยนใจเลื่อมใสเข้าสู่ศาสนจักรในปี 1831 ต่อมา เขาได้รับจดหมายฉบับหนึ่ง ซึ่งลง
นามโดยศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ และซิดนีย์ ริกดัน แจ้งข่าวว่าตามที่พระวิญญาณแสดงให้ประจักษ์
พระเจ้าทรงประสงค์ให้เขาสั่งสอนพระกิตติคุณ ทั้งในจดหมายที่เขาได้รับ และในงานมอบหมายอย่างเป็น
ทางการให้สั่งสอน ปรากฏว่าสะกดชื่อเขาผิด แทนที่จะเขียนว่า ไรเดอร์ กลับเขียนว่า รายเดอร์ ไซมอนด์ส 
ไรเดอร์ “คิดว่า แม้แต่ พระวิญญาณ ซึ่งเรียกเขาให้สั่งสอนยังสะกดชื่อเขาผิด การเรียกเขาให้ปฏิบัติศาสน
กิจจะไม่ผิดพลาดไปด้วยหรอกหรือ อีกนัยหนึ่ง เขาถูกชักนำาให้สงสัยว่าเขาได้รับการเรียกโดยพระวิญญาณ
ของพระผู้เป็นเจ้าจริงหรือไม่ เพราะขนาดชื่อของเขายังสะกดผิดเลย!” (History of the Church, 1:261) ต่อ
จากนั้นไซมันส์ ไรเดอร์ ก็ละทิ้งความเชื่อ และไปจากศาสนจักร

• เราเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้ การวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำาในศาสนจักรทำาให้เราถูกหลอกได้ง่ายอย่างไร

ความูร้สึกขุ่นเคือง

สมาชิกบางคนของศาสนจักรไม่ชอบการกระทำาของสมาชิกคนอื่นๆ และยอมให้ความรู้สึกขุ่นเคืองนั้น มี
เพิ่มมากขึ้นจนชักนำาเขาไปสู่การละทิ้งความเชื่อ ตัวอย่างของเรื่องนี้มีอยู่ในเหตุการณ์ต่อไปนี้

เมื่อพระวิหารเคิร์ทแลนด์สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว วิสุทธิชนหลายคนมารวมกันในพิธีอุทิศ ที่นั่งในพระวิหาร
เต็มอย่างรวดเร็ว และหลายคนต้องยืน แต่ใช่ว่าทุกคนจะได้อยู่ภายในอาคาร เอ็ลเดอร์ฟราเซียร์ อีตัน ซึ่ง
บริจาคเงิน 700 เหรียญสหรัฐสำาหรับการสร้างพระวิหาร มาถึงหลังจากที่นั่งเต็มแล้ว เขาจึงไม่ได้รับอนุญาต
ให้เข้าไปข้างใน วันรุ่งขึ้น มีการอุทิศซ้ำาสำาหรับคนที่ไม่ได้เข้าไปในวันแรก แต่สิ่งนี้ทำาให้ฟราเซียร์ อีตัน ไม่
พอใจ และเขาก็ละทิ้งความเชื่อ (see George A. Smith, in Journal of Discourses, 11:9)

• เราเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้ ทุกวันนี้เรายอมให้ตัวเราขุ่นเคืองเพราะผู้อื่นอย่างไร ความรู้สึกขุ่นเคืองนำาไปสู่ 
การละทิ้งความเชื่อได้อย่างไร เราจะเอาชนะความรู้สึกขุ่นเคืองได้อย่างไร

• อ่าน คพ. 64:8–11 และ 82:1 กับสมาชิกชั้นเรียน พระเจ้าทรงขอให้เราให้อภัยใคร ทำาไมบางครั้งจึงเป็น
เรื่องยากที่จะให้อภัย อะไรคือผลลัพธ์บางประการของการไม่ให้อภัยผู้อื่น เราจะทำาอะไรได้บ้างเพื่อช่วย
ให้เราให้อภัยคนที่เรายังไม่ได้ให้อภัย
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บทที่ 24

การหาข้ออ้างสำาหรับการไม่เชื่อฟัง

การหาข้ออ้างคือการแก้ตัวหรือแก้ต่างให้กับความประพฤติที่ยากจะยอมรับได้ โดยการมองหาวิธีที่จะผ่อน
ปรนความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของเราเพื่อทำาสิ่งที่เรารู้ว่าไม่ถูกต้อง

• การหาข้ออ้างเป็นรูปแบบของการหลอกลวงอย่างไร บางคร้ังเราพยายามหาข้ออ้างสำาหรับความประพฤติ 
ของเราอย่างไร เหตุใดสิ่งนี้จึงเป็นอันตราย เราจะรู้และเอาชนะการหาข้ออ้างได้อย่างไร

การยอมรับคำาสอนเท็จของโลก

• อะไรคือคำาสอนเท็จบางอย่างของโลกท่ีสามารถหลอกสมาชิกและนำาเขาไปสู่การละท้ิงความเช่ือ (ตัวอย่าง 
ได้แก่ แนวคิดผิดๆ ที่ว่า บัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าเคร่งครัดเกินไป ความไร้ศีลธรรมเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ 
และการมีทรัพย์สินทางโลกสำาคัญกว่าเรื่องทางวิญญาณ)

เอช.  เดวิด เบอร์ตัน อธิการควบคุมสอนว่า “หนึ่งในกลอุบายที่ร้ายกาจ [ของซาตาน] คือ ทำาให้สำานึกดี
ชั่วของเราค่อยๆ อ่อนลง ซาตานจะทำาให้เรามั่นใจว่าการโกหกและการโกงเป็นเรื่องที่คนทำากันทั่วไป เขา
กระตุ้นให้เราดูภาพลามกอนาจารโดยบอกว่าการดูภาพดังกล่าวเป็นการเตรียมรับโลกแห่งความจริง เขา
จะทำาให้เราเชื่อว่าความไร้ศีลธรรมเป็นวิถีชีวิตที่น่าสนใจ และการเชื่อฟังบัญญัติของพระบิดาในสวรรค์
เป็นเรื่องคร่ำาครึล้าสมัย ซาตานระดมยิงเราอย่างต่อเนื่องด้วยการโฆษณาชวนเชื่อที่ดึงดูดและซ่อนเร้น
อำาพรางได้อย่างแนบเนียน” (in Conference Report, เม.ย. 1993, 60; หรือ Ensign, พ.ค. 1993, 46)

2.	เร�จะยังคงองอ�จในประจักษ์พย�นของเร�และหลีกเลี่ยงก�รถูกหลอกได้

อธิบายว่า พระเจ้าประทานพรและพระบัญญัติมากมายแก่เราเพื่อช่วยให้เรายังคงองอาจในประจักษ์พยาน
และไม่ถูกหลอก

• เราทำาอะไรได้บ้างเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกหลอกและถูกชักนำาไปสู่การละทิ้งความเชื่อ (ใช้ข้อมูลต่อไปนี้เพื่อ
ดำาเนินการสนทนาเรื่องนี้)

เราสามารถรู้ได้อย่างชัดเจนว่าพระเจ้าทรงเรียกใครให้นำาศาสนจักร

• ในช่วงปีแรกๆ ของศาสนจักร คนจำานวนมากอ้างว่าได้รับการเปิดเผยเพื่อนำาศาสนจักร หรือเพื่อแก้ไข 
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ พระเจ้าทรงเปิดเผยอะไรเพื่อตอบสนองคำากล่าวอ้างดังกล่าว (ดู คพ. 28:2, 
6–7; 43:1–3 ชี้ให้เห็นว่า คพ. 28 ได้รับการเปิดเผยเมื่อไฮรัม เพจอ้างว่าได้รับการเปิดเผยให้กับทั้ง
ศาสนจักร และ คพ. 43 ได้รับการเปิดเผยเมื่อคนอื่นๆ กล่าวอ้างแบบเดียวกันนี้)

• ปัจจุบันนี้ใครได้รับการเปิดเผยและพระบัญญัติให้กับทั้งศาสนจักร

ประธานโจเซฟ  เอฟ. สมิธ และที่ปรึกษาของท่านในฝ่ายประธานสูงสุดสอนว่า “พระเจ้าทรงแต่งตั้งชาย 
ครั้งละหนึ่งคนบนแผ่นดินโลกให้ถือกุญแจแห่งการเปิดเผยให้กับทั้งศาสนจักร ให้กับองค์การ สิทธิอำานาจ 
ศาสนพิธี และหลักคำาสอนทั้งหมดของศาสนจักร พระผู้เป็นเจ้าประทานวิญญาณเเห่งการเปิดเผยให้กับ 
สมาชิกทุกคนของศาสนจักรเพื่อประโยชน์และความสว่างทางสติปัญญาของแต่ละบุคคลในการรับการ 
ดลใจ ตามขอบข่ายที่เขาถูกเรียกให้ทำางาน แต่สำาหรับทั้งศาสนจักรคนที่เป็นหัวหน้าเท่านั้นที่จะได้รับ
การแต่งตั้งให้รับการเปิดเผยโดยผ่านพระบัญญัติและเพื่อยุติข้อโต้เถียง” (คำาสอนของประธานศาสนา
จักร..โจเซฟ เอฟ. สมิธ บทที่ 25 หน้า 249)

• เราสามารถหลีกเล่ียงการถูกหลอกโดยคนท่ีอ้างอย่างผิดๆ ว่าได้รับการเปิดเผยสำาหรับศาสนจักรได้อย่างไร 
(ดู คพ. 43:4–7) 
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• อ่าน คพ. 26:2 และ คพ. 28:13 กับสมาชิกชั้นเรียน อะไรคือหลักธรรมแห่งความ เห็น ชอบ ร่วมกัน (ดู คพ.  
20:65; 42:11 ความ เห็น ชอบ ร่วมกันคือการปฏิบัติที่แสดงให้เห็นว่าเรายินดีที่จะสนับสนุนผู้ที่ได้รับเรียก 
ให้รับใช้ในศาสนจักร ปกติเราจะกระทำาโดยการยกมือขวา) หลักธรรมแห่งความ เห็น ชอบ ร่วมกันสามารถ 
ป้องกันเราจากการถูกหลอกได้อย่างไร (เปิดโอกาสให้เราได้ทราบใครได้รับเรียกให้ควบคุมดูแลและบริหาร 
ศาสนจักร ซึ่งจะป้องกันเราจากการถูกหลอกโดยการกล่าวอ้างของคนที่ไม่ได้รับการเรียกอย่างถูกต้อง)

ให้ดูภาพเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ชุดปัจจุบัน (ดู “การเตรียม” ข้อ 3) เน้นถึงพรที่เราได้รับเมื่อเราสนับสนุนผู้นำา
เหล่านี้และทำาตามคำาแนะนำาของพวกท่าน

เราควรศึกษาพระคัมภีร์และหลักคำาสอนของศาสนจักร

• อ่าน คพ. 1:37 และ คพ. 33:16 กับสมาชิกชั้นเรียน อธิบายว่าในหลักคำาสอนและพันธสัญญาทั้งเล่ม 
พระเจ้าทรงสอนถึงความสำาคัญของการศึกษาพระคัมภีร์ การศึกษาพระคัมภีร์และคำาของศาสดาพยากรณ์ 
ยุคสุดท้ายช่วยให้เราหลีกเลี่ยงการถูกหลอกได้อย่างไร (คำาตอบได้แก่รายการข้างล่างนี้)

ก. เราจะแยกแยะความจริงของแนวคิดต่างๆ ได้ดีขึ้นโดยเปรียบสิ่งนั้นกับความจริงที่เราเรียนรู้จาก 
พระคัมภีร์และผู้นำาของเราในปัจจุบัน

ประธานฮาโรลด์ บี. ลี สอนว่า “ถ้า [มีคน] เขียนบางเรื่อง หรือพูดบางสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากสิ่งที่ท่าน
สามารถหาพบได้ในงานมาตรฐานของศาสนจักร เว้นแต่ว่าบุคคลผู้นั้นเป็นศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้
และผู้เปิดเผย—โปรดจดจำาข้อยกเว้นดังกล่าว—ท่านจะกล่าวทันทีว่า ‘อ๋อ นั่นเป็นความคิดของเขา
เอง และถ้าเขาพูดบางสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่มีอยู่ในงานมาตรฐานของศาสนจักร ท่านจะรู้ได้โดย
เครื่องหมายเดียวกันนี้ว่านั่นเป็นสิ่งผิด” (TheTeachingsofHarold B.Lee, ed. Clyde J. Williams 
[1996], 540–541)

ข. การศึกษาพระคัมภีร์ทำาให้ประจักษ์พยานของเราเข้มแข็ง เพื่อเราจะไม่กระหยิ่มยิ้มย่องในความ 
ชอบธรรม หรือได้รับอิทธิพลมาจากหลักคำาสอนเท็จ

ประธานลี สอนว่า “ถ้าเราไม่อ่านพระคัมภีร์ทุกวัน ประจักษ์พยานของเราจะค่อยๆ บอบบางลงความ
ลึกซึ้งทางวิญญาณของเราจะไม่เพิ่มขึ้น” (TheTeachingsofHarold B.Lee,152)

• การศึกษาพระคัมภีร์ปกป้องท่านจากการถูกหลอกอย่างไร

เราควรตระหนักว่าเรื่องของพระผู้เป็นเจ้าจะจรรโลงใจเราเสมอ

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ อธิบายว่า หลังจากวิสุทธิชนตั้งรกรากในเคิร์ทแลนด์ได้ไม่นาน “วิญญาณ 
เท็จมากมายก็คืบคลานเข้ามา มีการเห็นนิมิตแปลกประหลาดต่างๆ นานา มีการยอมรับความคิดที่ลึกลับ 
และไม่ถูกต้อง มนุษย์วิ่งออกจากประตูภายใต้อิทธิพลของวิญญาณนี้ และบางคนขึ้นไปยืนบนตอไม้แล้ว
ร้องตะโกน พวกเขายอมรับความนอกลู่นอกรอยทุกประเภท…ยอมรับเรื่องลวงโลกทุกอย่างนำาความเสื่อม
เสียมาสู่ศาสนจักรของพระผู้เป็นเจ้า และทำาให้พระวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้าถอนตัว” (History of the 
Church, 4:580) ด้วยความห่วงใยต่อการแสดงออกทางวิญญาณที่เลยเถิดดังกล่าว ศาสดาพยากรณ์จึงทูล
ถามพระเจ้า การเปิดเผยใน คพ. 50 เป็นพระดำารัสตอบจากพระองค์

• อ่าน คพ. 50:17–24 กับสมาชิกชั้นเรียน พระคัมภีร์ข้อนี้สอนอะไรเกี่ยวกับวิธีที่เราจะแยกแยะสิ่งซึ่งเป็น 
ของพระผู้เป็นเจ้าจากสิ่งซึ่งเป็นของซาตาน (สิ่งซึ่งเป็นของพระผู้เป็นเจ้าจะจรรโลงใจเรา โดยทำาให้ความ 
นึกคิดของเราสว่าง และช่วยให้เราเติบโตทางวิญญาณ สิ่งนี้ทำาให้เราอยากจะทำาตามพระผู้ช่วยให้รอด 
และปรับปรุงชีวิตของตนเอง สิ่งซึ่งเป็นของซาตานจะเป็นไปในทางตรงกันข้าม)



139

บทที่ 24

ประธานโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธสอนว่า “ไม่มีคำาพูดใดยิ่งใหญ่ไปกว่าความจริงที่ว่า ‘สิ่งซึ่งไม่จรรโลงใจมิใช่
ของพระผู้เป็นเจ้า’ และสิ่งมิใช่ของพระผู้เป็นเจ้าเป็นความมืด ไม่ว่าจะมาในคราบของศาสนา จริยธรรม 
ปรัชญา หรือการเปิดเผยก็ตาม ไม่มีการเปิดเผยใดจากพระเจ้าที่จะไม่สร้างสรรค์” (Church History and 
Modern Revelation, 2 vols. [1953], 1:201–202)

เราควรประยุกต์ใช้แบบฉบับของพระเจ้าในการป้องกันเราจากการถูกหลอก

พระเจ้าทรงเปิดเผย คพ. 52 ในวันหลังจากการประชุมใหญ่ที่เคิร์ทแลนด์ ในการเปิดเผยนี้พระเจ้าประทาน
แบบฉบับที่เราจะสามารถหลีกเลี่ยงการถูกหลอกได้

• อ่าน คพ. 52:14–19 กับสมาชิกชั้นเรียน จากข้อนี้ อะไรคือบุคลิกลักษณะของครูที่มา “จากพระผู้เป็นเจ้า”  
แบบฉบับที่ประทานไว้ในข้อความนี้ช่วยให้เราหลีกเลี่ยงการถูกหลอกได้อย่างไร

สรุป ทบทวนการหลอกลวงของซาตานที่นำาเราไปสู่การละทิ้งความเชื่อ ทบทวนคำาแนะนำาที่พระเจ้าประทาน เพื่อ 
ปกป้องเราจากการถูกหลอก เน้นว่า เม่ือเราทำาตามคำาแนะนำาน้ี พระวิญญาณของพระเจ้าจะช่วยให้เราอยู่ใน 
ทางแห่งความจริง เป็นพยานถึงความจริงท่ีสนทนาไปแล้วในระหว่างบทเรียนเม่ือพระวิญญาณกระตุ้นเตือน

แนวคิดเพิ่มเติม
ประกอบก�รสอน	 ท่านอาจใช้แนวคิดต่อไปนี้หนึ่งข้อหรือทั้งสองข้อเพื่อเสริมเค้าโครงบทเรียนที่แนะนำาไว้

1.	กิจกรรมที่นำ�เข�้สู่ส่วนแรกของบทเรียน

เตรียมกระดาษบันทึกสำาหรับสมาชิกทุกคนในชั้นเรียน บันทึกแต่ละแผนจะมีข้อความสั้นๆ แสดงความ 
ขอบคุณ หรืองานมอบหมายให้อ่านพระคัมภีร์ในชั้นหรือมีส่วนร่วมในรูปแบบอื่น แต่ให้สะกดชื่อของแต่ละ 
คนผิดเล็กน้อย แจกข้อความน้ันในตอนเร่ิมส่วนแรกของบทเรียนเพ่ือนำาเข้าสู่เร่ืองราวของไซมอนด์ส ไรเดอร์ 
และเรื่องราวอื่นๆ ในส่วนนั้น

2.	คำ�เเนะนำ�เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่จะทำ�ให้ตัวเร�มีพลังต่อต้�นก�รละทิ้งคว�มเชื่อ

เอ็ลเดอร์คาร์ลอส อี. เอเซย์ แห่งสาวกเจ็ดสิบกำาหนดสิ่งต่อไปนี้ที่เราทำาได้เพื่อทำาให้ตัวเรามีพลังต่อต้านการ
ละทิ้งความเชื่อ:

“1. อย่าคบคนที่จะทำาลายศรัทธาของท่าน …

“2. รักษาพระบัญญัติ …

“3. ทำาตามศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิต …

“4. อย่าขัดแย้งหรือถกเถียงประเด็นต่างๆ ของหลักคำาสอน [ดู 3 นีไฟ 11:29]

“5. ค้นคว้าพระคัมภีร์ …

“6. อย่าหันเหหรือเบี่ยงเบนไปจากพันธกิจของศาสนจักร …

“7. สวดอ้อนวอนให้ศัตรูของท่าน …

“8. ปฏิบัติ ‘ธัมมะที่บริสุทธิ์’ [ดู ยากอบ 1:27 และ แอลมา 1:30] …

“9. จำาไว้ว่าอาจจะมีคำาถามมากมายที่เราไม่มีคำาตอบ และมีบางสิ่งที่ต้องยอมรับโดยอาศัยศรัทธาแต่เพียง
อย่างเดียว” (in Conference Report, ต.ค. 1981, 93–94; หรือ Ensign, พ.ย. 1981 67–68)
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จุดประสงค์	 เพื่อช่วยให้สมาชิกในชั้นเรียนมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับฐานะปุโรหิต และแสวงหาพรที่มาจากการใช ้
ฐานะปุโรหิตอย่างชอบธรรม

ก�รเตรียม	 1. ศึกษาข้อพระคัมภีร์และเนื้อหาอื่นๆ ต่อไปนี้ร่วมกับการสวดอ้อนวอน:

ก. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 84:33–44; 121:34–46

ข. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 107 (ข้อพระคัมภีร์เสริม)

ค. มรดกของเราหน้า 30

2. ทบทวนเนื้อหาของบทเรียนนี้ใน แนวทางศึกษาสำาหรับสมาชิกชั้นเรียน (35686 425) วางแผนในการพูด
ถึงเนื้อหาส่วนนี้ในระหว่างบทเรียน

ข้อเสนอแนะ
ในก�รดำ�เนินบทเรียน

กิจกรรมกระตุ้น
ความสนใจ ใช้กิจกรรมต่อไปนี้หรือกิจกรรมของท่านเองเพื่อเสริมบทเรียนตามความเหมาะสม

เชิญสมาชิกชั้นเรียนบอกเหตุผลที่เขารู้สึกขอบพระทัยต่อการเป็นสมาชิกในศาสนจักร เขียนคำาตอบของเขา
ไว้บนกระดาน

• จากที่บอกมา สิ่งใดจะเป็นไปได้หากปราศจากฐานะปุโรหิต

สิ่งที่สมาชิกชั้นเรียนบอกมา แทบไม่มีสิ่งใดเป็นไปได้หากปราศจากฐานะปุโรหิต ตัวอย่างเช่น ถ้าสมาชิก 
ชั้นเรียนแสดงความขอบพระทัยสำาหรับการแต่งงานนิรันดร์ ชี้ให้เห็นว่า สิ่งนี้จะเป็นไปไม่ได้ หากปราศจาก 
อำานาจการผนึกของฐานะปุโรหิต แม้แต่เรื่องปรกติธรรมดา เช่น ความเป็นหนึ่งในศาสนจักรก็จะเป็นไปไม่ 
ได้หากปราศจากศาสดาพยากรณ์ อัครสาวก และผู้นำาฐานะปุโรหิตท่านอื่นๆ ผู้ซึ่งช่วยให้เรามี “ความเป็น
น้ำาหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อ [ศรัทธา]” (เอเฟซัส 4:13;ดู ข้อ 10–12 ด้วย)

อธิบายว่าบทเรียนน้ีจะพูดถึงฐานะปุโรหิต พร้อมด้วยพันธสัญญาและพรบางประการท่ีติดมากับฐานะปุโรหิต

การสนทนาและ เลือกเนื้อหาบทเรียนร่วมกับการสวดอ้อนวอน เพื่อจะสนองความต้องการของสมาชิกชั้นเรียนได้ดีที่สุดโดย
การประยุกต์ใช้ กระตุ้น ให้สมาชิกชั้นเรียนเล่าประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมในพระคัมภีร์

 1.	ระเบียบในก�รฟื้นฟูฐ�นะปุโรหิตและตำ�แหน่งในฐ�นะปุโรหิต

ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนและฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคได้รับการฟื้นฟูมายังแผ่นดินโลกในปี 1829 (ดู  
บทที่  8) ตามมาด้วยการจัดตั้งศาสนจักรในปี 1830 พระเจ้าทรงเปิดเผยตำาแหน่งต่างๆ ของฐานะปุโรหิต  
โควรัม และสภาทีละเล็กละน้อยตามความจำาเป็นให้แก่ผู้นำา เพื่อการเติบโตของศาสนจักร ลำาดับเหตุการณ์
ต่อไปนี้จะสรุปการฟื้นฟูดังกล่าว เขียนสิ่งนี้ไว้บนกระดานและทบทวนกับสมาชิกชั้นเรียน ไม่ต้องเขียนข้อ
อ้างอิงพระคัมภีร์บนกระดาน
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ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน: 15 พฤษภาคม 1829 (คพ. 13)
ฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค: พฤษภาคมหรือมิถุนายน 1829 (คพ. 128:20)
อัครสาวก เอ็ลเดอร์ ปุโรหิต ผู้สอน และมัคนายก: เมษายน 1830 (คพ. 20:38–60)
อธิการ: 4 กุมภาพันธ์ 1831 (คพ. 41:9–10)
มหาปุโรหิต: มิถุนายน 1831 (หัวบท คพ. 52)
ฝ่ายประธานสูงสุด: 1832–1833 (คพ. 81; 90)
ผู้ประสาทพร: 18 ธันวาคม 1833 (Teachings of the Prophet Joseph Smith [1976], 38–39)
สภาสูง: 17 กุมภาพันธ์ 1834 (คพ. 102)
โควรัมอัครสาวกสิบสอง: 1835 (คพ. 107:23–24)
สาวกเจ็ดสิบ: 1835 (คพ. 107:25)
โควรัมที่หนึ่งของสาวกเจ็ดสิบ: 1835 (คพ. 107:26, 93–97)

อธิบายว่าในสมัยของเราพระเจ้ายังคงประทานการเปิดเผยเกี่ยวกับการจัดระเบียบและความรับผิดชอบ
ของฐานะปุโรหิตเพื่อนำาทางการเติบโตของศาสนจักร ตัวอย่างหนึ่งของการเปิดเผยนี้ คือ การเรียกสาวกเจ็ด
สิบ เจ้าหน้าท่ีภาค ตามมาด้วยการจัดต้ังโควรัมท่ีสาม ท่ีส่ีและท่ีห้าของสาวกเจ็ดสิบในปี 1997 (ดู บทท่ี 42 
หน้า 247–248)

2.	คำ�ปฏิญ�ณและพันธสัญญ�ของฐ�นะปุโรหิต

เขียนบนกระดานว่า คำาปฏิญาณและพันธสัญญาของฐานะปุโรหิต อธิบายว่า นอกจากการเปิดเผยเกี่ยวกับ
ตำาแหน่งและการปกครองของฐานะปุโรหิตแล้ว พระเจ้าทรงเปิดเผยหลักธรรมเกี่ยวกับการได้รับและการใช้
ฐานะปุโรหิตด้วย ตัวอย่างเช่น พระองค์ทรงเปิดเผยคำาปฏิญาณ และพันธสัญญาของฐานะปุโรหิต ซึ่งอยู่
ใน คพ. 84:33–44 ในพระคัมภีร์ข้อนี้สรุปไว้พอสังเขปถึง (1) พันธสัญญาที่ผู้ชายทำากับพระเจ้าเมื่อเขาได้รับ
ฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค และ (2) พันธสัญญาที่พระเจ้าทรงทำากับผู้ดำารงฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค
ที่ซื่อสัตย์

เอ็ลเดอร์คาร์ลอส  อี. เอเซย์ แห่งสาวกเจ็ดสิบกล่าวว่า “ในบรรดาข้อตกลงอันศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดเกี่ยวกับ 
พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ มีเพียงไม่กี่ข้อที่อยู่เหนือความสำาคัญของคำาปฏิญาณและพันธสัญญาของ
ฐานะปุโรหิต เพราะนี่เป็นหนึ่งในข้อตกลงอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ซึ่งเกี่ยวข้องกับการมีส่วนในอำานาจจากสวรรค์ 
และการขึ้นไปถึงเป้าหมายนิรันดร์ของมนุษย์” (in Conference Report, ต.ค. 1985, 56; หรือ Ensign, พ.ย. 
1985, 43)

ขณะที่ท่านสนทนาถึงคำาปฏิญาณและพันธสัญญาของฐานะปุโรหิต ให้เน้นว่า “พรของฐานะปุโรหิตไม่ได้ 
ถูกจำากัดไว้สำาหรับผู้ชายเท่านั้น พรดังกล่าวจะหลั่งลงมา…บนสตรีที่ซื่อสัตย์ทุกคนของศาสนจักรด้วย…  
พระเจ้าทรงมอบของประทานฝ่ายวิญญาณและพรทุกประการที่บุตรของพระองค์ได้รับแก่ธิดาของพระองค์
ด้วย เพราะในพระเจ้า ชายจะไม่ปราศจากหญิงและหญิงจะไม่ปราศจากชาย” (Joseph Fielding Smith, 
in Conference Report, เม.ย. 1970, 59, หรือ Improvement Era, June 1970, 66, ดู แอลมา 32:23 ด้วย)

• เขียนบนกระดานว่า ผู้ดำารงฐานะปุโรหิตทำาพันธสัญญาว่าจะ ผู้ดำารงฐานะปุโรหิตสัญญาอะไรอันเป็น 
ส่วนหนึ่งของคำาปฏิญาณและพันธสัญญาของฐานะปุโรหิต (ดู คพ. 84:33, 36, 39–44 สรุปคำาตอบของ
สมาชิกชั้นเรียนไว้บนกระดาน)

ผู้ดำารงฐานะปุโรหิตทำาพันธสัญญาว่าจะ:

ก. ซื่อสัตย์ต่อการได้รับฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนและฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค (ข้อ 33)

ข. ขยายการเรียกของเขา (ข้อ 33)
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ค. รับผู้รับใช้  ทั้งหลายของพระเจ้า (ข้อ 36)

ง. ใส่ใจอย่าง เข้มงวด กวดขัน ต่อ ถ้อยคำา แห่ง ชีวิตนิรันดร์ (ข้อ 43–44)

• ขยายการเรียกหมายความว่าอะไร (ดู คพ. 107:99; เจคอบ 1:17–19)

ประธานกอร์ดอน  บี. ฮิงค์ลีย์กล่าวว่า “เราทำาฐานะปุโรหิตให้สมบูรณ์เเละขยายการเรียกของเราเมื่อเรา 
รับใช้ด้วยความพากเพียร และความกระตือรือร้นในความรับผิดชอบที่เราได้รับเรียกโดยสิทธิอำานาจที่ถูก
ต้อง…เราขยายการเรียก เราขยายศักยภาพของฐานะปุโรหิตของเราเมื่อเราช่วยเหลือผู้ที่เศร้าโศกและ 
เพิ่มพลังแก่ผู้ที่อ่อนแอ…เราขยายการเรียกของเราเมื่อเราเดินไปด้วยความซื่อสัตย์ และความซื่อตรง” 
(in Conference Report, เม.ย. 1989, 63; หรือ Ensign, พ.ค. 1989, 48–49)

• ท่านได้รับพรอย่างไรจากคนที่ขยายการเรียกของเขา

อธิบายว่าขณะที่เราขยายการเรียกของเรา เป็นสิ่งสำาคัญที่เราต้องมีความสมดุลเพื่อเราจะไม่ละเลยครอบ- 
ครัว เอ็ลเดอร์นีล เอ. แม็กซ์เวลล์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าวว่า:

“บางครั้ง โดยที่ไม่ตั้งใจ แม้กิจกรรมนอกหลักสูตรบางอย่างของศาสนจักร หากปฏิบัติโดยไม่ใส่ใจจะเป็น
อุปสรรคต่อชีวิตครอบครัวได้ หลังจากพระเยซูผู้ทรงฟื้นคืนพระชนม์ทรงสอนชาวนีไฟ พระองค์ประทานพระ
ดำารัสแนะนำาว่า จงไปบ้านของเจ้า และไตร่ตรองถึงเรื่องที่เราพูด พร้อมทั้งสวดอ้อนวอนและเตรียม สำาหรับ
วันรุ่งขึ้น (3 นีไฟ 17:3) พระเยซูมิได้ตรัสว่าจงไปยังสโมสรของท่าน ไปพบปะกันในเมือง หรือแม้ศูนย์สเตค!” 
(in Conference Report, เม.ย. 1994, 120; หรือ Ensign, พ.ค. 1994, 89)

• รับผู้รับใช้ทั้งหลายของพระเจ้าหมายถึงอะไร (คพ. 84:36) อธิบายว่า เมื่อเรายอมรับข่าวสารและศาสน- 
พิธีของพระกิตติคุณจากผู้รับใช้ทั้งหลายของพระเจ้า เราก็รับพระเจ้าด้วย 

• เขียนบนกระดานว่า พระเจ้าทรงทำาพันธสัญญาว่าจะ พระเจ้าทรงสัญญาพรใดอันเป็นส่วนหนึ่งของคำา
ปฏิญาณและพันธสัญญาของฐานะปุโรหิต (ดู คพ. 84:33–34, 38, 42 สรุปคำาตอบของสมาชิกชั้นเรียน
ไว้บนกระดาน)

พระเจ้าทรงทำาพันธสัญญาว่าจะ:

ก.  ถูก พระ วิญญาณ ชำาระ เราให้บริสุทธิ์ (ข้อ 33)

ข. ทำาให้ร่างกายของเราใหม่อีกครั้ง (ข้อ 33)

ค. ประทานพรแก่เราตามที่สัญญาไว้กับอับราฮัมและลูกหลานของท่าน (ข้อ 34)

ง. ทำาให้เราเป็นผู้ที่ถูกเลือกของพระองค์ (ข้อ 34)

จ. ประทานทุกสิ่งที่พระบิดาทรงมีแก่เรา (ข้อ 38)

ฉ. ประทานเหล่าเทพของพระองค์ให้ดูแลเรา (ข้อ 42)

• พระเจ้าทรงสัญญาว่าหากเราซื่อสัตย์ เราจะกลายเป็น “พงศ์พันธุ์ของอับราฮัม…และ ผู้ ที่ ทรงเลือกไว ้ของ 
พระผู้เป็นเจ้า” (คพ. 84:33–34) อะไรคือพรและความรับผิดชอบของพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม (ดู อับราฮัม 
2:9–11) อับราฮัม 2:11 ชี้แจงว่า “ครอบครัวทั้งหมดของแผ่นดินโลกจะได้รับพร” โดยผ่านฐานะปุโรหิต 
สิ่งนี้จะบรรลุผลสำาเร็จได้อย่างไร

• คำาสัญญาสูงสุดในคำาปฏิญาณและพันธสัญญาของฐานะปุโรหิตคือ เราจะได้รับ “ทุกสิ่งที่พระบิดามี” 
(คพ. 84:38) ความรู้ถึงคำาสัญญานี้จะช่วยเราในยามยากลำาบากได้อย่างไรและช่วยเราในยามอุดมสม- 
บูรณ์ได้อย่างไร
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บทที่ 25

3.	หลักธรรมสำ�หรับก�รใช้ฐ�นะปุโรหิต

สอนและสนทนา คพ. 121:34–46 อธิบายว่าในข้อน้ี พระเจ้าทรงเปิดเผยหลักธรรมสำาหรับการใช้ฐานะปุโรหิต 
พระองค์ทรงเปิดเผยถึงสัญญาท่ีทำาไว้กับคนท่ีใช้ฐานะปุโรหิตอย่างชอบธรรมด้วย นอกจากจะประยุกต์ใช้ได้ 
กับผู้ดำารงฐานะปุโรหิต แล้วยังจะประยุกต์ใช้หลักธรรมนี้กับความสัมพันธ์ทั้งสิ้นของมนุษย์ได้ด้วย ดังนั้น 
หลักธรรมดังกล่าวจึงสำาคัญสำาหรับคนที่ไม่มีฐานะปุโรหิตด้วย

• ใน คพ. 121:34–40 พระเจ้าทรงเปิดเผยว่าเหตุใดผู้ดำารงฐานะปุโรหิตบางคนจึงไม่สามารถใช้อำานาจ 
ฐานะปุโรหิตได้จากข้อนี้ อะไรขัดขวางไม่ให้เราทำาสิ่งนี้ (คำาตอบได้แก่ ใจของพวกเขาหมกมุ่นอยู ่กับ สิ่ง  
ต่างๆ ของโลก นี้ และ แสวง หาเกียรติ จาก มนุษย์ พยายามปกปิดบาป ความ พอใจ ให ้แก่ ความจองหอง 
และความ ทะเยอทะยาน อัน ถือด ี และ ใช้ การ ควบคุม ใน ความ ไม่ ชอบธรรม )

• อะไรคือตัวอย่างบางประการของการใส่ใจ “ ส่ิง ต่างๆ ของโลกน้ี” มากเกินไป (คพ. 121:35) การแสวงหา 
ส่ิงท่ีโลกมอบให้สามารถขัดขวางไม่ให้เราได้รับส่ิงท่ีพระเจ้าทรงมอบให้ได้อย่างไร คนเราจะเอาชนะปัญหา 
นี้ได้อย่างไร

• อะไรคือวิธีการบางอย่างท่ีผู้คน “ใช้ การ ควบคุม ใน ความ ไม่ ชอบธรรม” (คพ. 121:39; ดู คพ. 121:37 ด้วย) 
อะไรคือผลของการทำาสิ่งนี้ บุคคลจะเอาชนะความโน้มเอียงที่จะทำาการควบคุม ใน ความ ไม่ ชอบธรรมได้
อย่างไร

เน้นว่าเราจะใช้ฐานะปุโรหิต ในความชอบธรรมและด้วยวิญญาณแห่งความรักเท่านั้น อันเป็นวิธีในการรับ
ใช้และให้พรผู้อื่น เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าวว่า:

“ผู้ดำารงฐานะปุโรหิตต้องไม่ลืมว่าเขาไม่มีสิทธิ์ใช้สิทธิอำานาจฐานะปุโรหิตเหมือนกับการกวัดแกว่งไม้
กระบองเหนือศีรษะของผู้อ่ืนในครอบครัวหรือในการเรียกของศาสนจักร…ชายใดที่…พยายามใช้ฐานะ 
ปุโรหิตด้วยความไม่ชอบธรรมไม่ว่าจะมากน้อยเพียงใดก็ตาม ทั้งในศาสนจักรหรือในบ้าน ชายคนนั้นไม่ 
เข้าใจลักษณะของสิทธิอำานาจนี้ ฐานะปุโรหิตมีไว้สำาหรับการรับใช้ ไม่ใช่การใช้ผู้อื่นเยี่ยงทาส มีความ 
เมตตา ไม่ใช่การบีบบังคับ ให้ความเอาใจใส่ ไม่ไช่การควบคุม” (in Conference Report, ต.ค. 1993, 105; 
หรือ Ensign, พ.ย. 1993, 78)

• ใน คพ. 121:41–42 พระเจ้าทรงเปิดเผยหลักธรรมที่จะช่วยให้ผู้ดำารงฐานะปุโรหิตใช้ฐานะปุโรหิตด้วย 
พลังอำานาจ หลักธรรมเหล่านี้ได้แก่อะไรบ้าง เราจะประยุกต์ใช้หลักธรรมดังกล่าวขณะสร้างสัมพันธภาพ 
กับคนในครอบครัว เพื่อนบ้าน เพื่อนที่ทำางาน และผู้อื่นได้อย่างไร

ท่านอาจสนทนาว่าจะประยุกต์ใช้หลักธรรมเหล่านี้ในสถานการณ์บางอย่างได้อย่างไร เช่น เมื่อช่วยลูก
ทำาการตัดสินใจหรือทำางานบางอย่างให้เสร็จ เมื่อทำาการตัตสินใจในสภาของศาสนจักร เมื่อมีคนทำางาน
มอบหมายไม่สำาเร็จ หรือเมื่อมีความคิดเห็นขัดแย้งกันอย่างมาก

• หลักธรรมใดที่เปิดเผยไว้ใน คพ. 121 :43–44 ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขให้ถูกต้องหรือลงโทษตักเตือน 
(อธิบายว่า ไม่ชักช้า หมายถึง “ทันที” หรือ “ขณะนั้น” ในเนื้อหาของข้อความนี้ ด้วยความเฉียบขาด 
หมายถึง “ชัดเจน” หรือ “ถูกต้อง” ไม่ “รุนแรง” หรือ “หยาบคาย”) ประสบการณ์ในชีวิตของท่านที่ยืนยัน
ถึงความสำาคัญของหลักธรรมนี้ ผลของการลงโทษตักเตือนด้วยความรักแตกต่างจากผลของการลงโทษ
ตักเตือนด้วยความโกรธอย่างไร

• “ให้คุณธรรมประดับความนึกคิดของท่านไม่เสื่อมคลาย” หมายความว่าอะไร (คพ. 121:45) เราจะ
ป้องกันตัวเราไม่ให้มีความคิดที่ไร้คุณธรรมหรือชั่วร้ายได้อย่างไร (ดู คพ. 27:15–18) เราจะทำาให้ความ
คิดของเราเต็มไปด้วยความคิดที่มีคุณธรรมมากขึ้นได้อย่างไร
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• พระเจ้าทรงสัญญาอะไรหากเรา “เต็มไปด้วยจิตกุศล” และ “ให้คุณธรรมประดับความนึกคิด [ของเรา] 
ไม่เสื่อมคลาย” (ดู คพ. 121:45–46) มั่นใจในการประทับอยู่ของพระผู้เป็นเจ้าหมายความว่าอะไร (ดู 
ข้อความที่ยกมาต่อไปนี้) เราได้รับพรใดเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเพื่อนของเราตลอดเวลา

ขณะรับใช้ในโควรัมอัครสาวกสิบสอง เอ็ลเดอร์กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ กล่าวว่า “นับเป็นเกียรติของข้าพเจ้า
ที่มีโอกาสสนทนากับประธานาธิบดีสหรัฐ และบุคคลสำาคัญในคณะรัฐบาลหลายครั้ง ทุกครั้งที่โอกาสดัง
กล่าวสิ้นสุดลง ข้าพเจ้าจะหวนคิดถึงประสบการณ์อันล้ำาค่าที่ได้ยืนด้วยความมั่นใจต่อหน้าผู้นำาซึ่งเป็นที่
ยอมรับ และจากนั้นข้าพเจ้าก็คิดว่าจะเป็นสิ่งวิเศษและน่าอัศจรรย์เพียงใดที่จะได้ยืนอยู่ด้วยความมั่นใจ
—ไม่หวาดกลัว ไม่อาย และไม่อึดอัด—ต่อหน้าพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้า นี่เป็นคำาสัญญาที่มีให้กับชาย
และหญิงที่มีคุณธรรมทุกคน” (in Conference Report, ต.ค. 1970, 66; หรือ Improvement Era, ธ.ค. 
1970, 73)

สรุป แสดงประจักษ์พยานถึงความสำาคัญของฐานะปุโรหิต แสดงความขอบพระทัยของท่านต่อคำาปฏิญาณและ
พันธสัญญาของฐานะปุโรหิต และสำาหรับพรที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้หากเราซื่อสัตย์ กระตุ้นให้สมาชิกชั้น
เรียนแสวงหาพรของฐานะปุโรหิต อย่างเต็มที่มากขึ้น

แนวคิดเพิ่มเติม
ประกอบก�รสอน	 ท่านอาจใช้แนวคิดต่อไปนี้หนึ่งข้อหรือทั้งสองข้อเพื่อเสริมเค้าโครงบทเรียนที่แนะนำาไว้

1.	โควรัมควบคุมในศ�สนจักร

ส่วนสำาคัญของการฟื้นฟูสิทธิอำานาจฐานะปุโรหิต คือ การจัดตั้งโควรัมควบคุมของศาสนจักร ที่ปรึกษาได้ 
รับเรียกให้ช่วยเหลือศาสดาพยากรณ์โจเซฟตอนต้นเดือนมีนาคม 1832 (คพ. 81:1) และฝ่ายประธานสูงสุด
ได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นทางการในอีกหนึ่งปีต่อมา (ดู หัวบท คพ. 90) ในเดือนกุมภาพันธ์ 1835 ชายสิบ
สองคนได้รับเรียกและได้รับการแต่งตั้งเป็นอัครสาวกและโควรัมอัครสาวกสิบสองก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้น ไม ่
นานหลังจากนั้น ศาสดาพยากรณ์ก็จัดตั้งโควรัมที่หนึ่งของสาวกเจ็ดสิบ

• ความรับผิดชอบของสมาชิกในฝ่ายประธานสูงสุดคืออะไร (ดู คพ. 107:9, 22, 65–66, 78–81, 91–92; 
112:30–32)

• ความรับผิดชอบของสมาชิกในโควรัมอัครสาวกสิบสองคืออะไร (ดู คพ. 107:23, 33, 35, 39, 58; 
112:30–32)

• ความรับผิดชอบของสมาชิกในโควรัมสาวกเจ็ดสิบคืออะไร (ดู คพ. 107:25–26, 34, 38, 97)

• ชีวิตของเราได้รับพรอย่างไรจากการรับใช้ของเจ้าหน้าที่ควบคุมของศาสนจักร

2.	คว�มสำ�คัญของก�รรับใช้ในฐ�นะปุโรหิต

เชิญผู้ดำารงฐานะปุโรหิตคนหนึ่งในวอร์ดมาเล่าประสบการณ์ฐานะปุโรหิตให้ชั้นเรียนฟัง เช่น การปฏิบัต ิ
ศีลระลึกให้กับคนที่เจ็บป่วยออกจากบ้านไม่ได้ การช่วยเหลือด้วยพรของฐานะปุโรหิต หรือการรับใช้งาน 
เผยแผ่ศาสนา ให้ผู้ดำารงฐานะปุโรหิตท่านน้ีพูดถึงความรู้สึกท่ีเขามีขณะทำาการรับใช้ดังกล่าว พร้อมท้ังแสดง 
ประจักษ์พยานถึงฐานะปุโรหิต และความสำาคัญของการใช้ฐานะปุโรหิตเพื่อรับใช้ผู้อื่น
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“เจ้�จงไปทั่วโลก,	
และสั่งสอนกิตติคุณของเร�”

บทที ่ 

26

จุดประสงค์	 เพื่อดลใจสมาชิกชั้นเรียนให้ทำาตามตัวอย่างของวิสุทธิชนในเคิร์ทแลนด์ ผู้ซึ่งทำาการเสียสละอย่างมากเพื่อ
แบ่งปันพระกิตติคุณ และยังคงยืนหยัดในช่วงเวลาแห่งความยากลำาบาก

ก�รเตรียม	 1. ศึกษาข้อพระคัมภีร์ในบทนี้และ มรดกของเรา หน้า 34–38, 41 ร่วมกับการสวดอ้อนวอน

2. ทบทวนเนื้อหาของบทเรียนนี้ใน แนวทางศึกษาสำาหรับสมาชิกชั้นเรียน (35686 425) วางแผนในการพูด
ถึงเนื้อหาส่วนนี้ในระหว่างบทเรียน

3. ขอให้สมาชิกชั้นเรียนเตรียมสรุปย่อหน้าต่อไปนี้จาก มรดกของเรา :

ก. “พันธกิจของผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสในโอไฮโอยุคแรกๆ” และ “พันธกิจของโควรัมอัครสาวกสิบสอง” 
(หน้า 34–36)

ข. “งานเผยแผ่ในประเทศอังกฤษ” (หน้า 37–38)

ค. “การอพยพจากเคิร์ทแลนด์” (หน้า 41-42)

ท่านอาจมอบหมายให้สมาชิกชั้นเรียนเล่าเรื่องอื่นๆ จากบทเรียนนี้

4. ถ้าท่านใช้กิจกรรมกระตุ้นความสนใจ ให้ใส่สิ่งของต่อไปนี้ในกระเป๋าเดินทางหรือย่ามใบเล็ก: พระคัมภีร์
หนึ่งชุด ถุงเท้าหนึ่งคู่ เหรียญบาทห้าเหรียญ และกระดาษหนึ่งแผ่นที่มีข่าวสารต่อไปนี้ (ไม่ต้องเขียนข้อ
อ้างอิงที่ให้ไว้ท้ายข้อความ)

กระเป๋าเดินทางใบนี้เป็นของเอ็ลเดอร์อีแรสตัส สโนว์ ข้าพเจ้าได้รับเรียกจากศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ  
ให้รับใช้งานเผยแผ่ในเพนน์ซิลเวเนียตะวันตก ข้าพเจ้าได้รับคำาแนะนำาให้ออกเดินทางในฤดูใบไม้ผลิป ี
1836 ข้าพเจ้าจะออกจากเคิร์ทแลนด์เพียงลำาพังด้วยการเดินเท้า ข้าพเจ้านำาทรัพย์ส่ิงของทางโลกท้ังหมด 
ที่มีอยู่ติดตัวไปด้วย (ดู มรดกของเรา หน้า 35; “Autobiography of Erastus Snow,” Utah Genealogical 
and Historical Magazine, ก.ค. 1923, 106.)

ข้อเสนอแนะ
ในก�รดำ�เนินบทเรียน

กิจกรรมกระตุ้น
ความสนใจ ใช้กิจกรรมต่อไปนี้หรือกิจกรรมของท่านเองเพื่อเริ่มบทเรียนตามความเหมาะสม

ให้ดูกระเป๋าเดินทางหรือย่ามที่ท่านเตรียมไว้ (ดู “การเตรียม” ข้อ 4) ขอให้สมาชิกคนหนึ่งในชั้นเรียนเปิด 
กระเป๋า อ่านสิ่งที่เขียนไว้ในกระดาษ และดูสิ่งที่ผู้สอนศาสนาคนนี้นำาติดตัวไปด้วย ได้แก่ พระคัมภีร์ ถุงเท้า  
และเหรียญบาทห้าเหรียญ เขียนคำาสามคำาต่อไปนี้บนกระดาน การเสียสละ ความกล้าหาญ และ ศรัทธา 
ขอให้สมาชิกชั้นเรียนพิจารณาการเสียสละ ความกล้าหาญ และศรัทธาที่ทำาให้เอ็ลเดอร์สโนว์เริ่มการเดิน
ทางสอนศาสนาครั้งนี้ตามที่พระเจ้าทรงแนะนำา

อธิบายว่า บทเรียนนี้จะพูดถึงงานสอนศาสนาที่ดำาเนินไปจนลุล่วงด้วยการเสียสละอันยิ่งใหญ่ของวิสุทธิชน
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ที่อาศัยอยู่ในเคิร์ทแลนด์ โอโฮโอ ผู้สอนศาสนาเหล่านี้ช่วยทำาให้คนมากมายเปลี่ยนใจเลื่อมใสพระกิตติคุณ 
โดยทำาให้ศาสนจักรที่ยังใหม่อยู่มีกำาลังมากขึ้น

การสนทนาและ เลือกเน้ือหาบทเรียนร่วมกับการสวดอ้อนวอน เพ่ือจะสนองความต้องการของสมาชิกช้ันเรียนได้ดีท่ีสุด กระตุ้น
การประยุกต์ใช้  ให้สมาชิกชั้นเรียนเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับหลักธรรมที่ท่านพูดถึง

1.	พระเจ้�ทรงหลั่งเทพรอันยิ่งใหญ่ลงม�ในช่วงสมัยเคิร์ทเเลนด์

อธิบายว่าบทเรียน 13 บทสุดท้ายจะมุ่งเน้นหลักคำาสอนที่ได้รับการเปิดเผย และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะ 
วิสุทธิชนอยู่ในเคิร์ทแลนด์ โอไฮโอเป็นส่วนใหญ่ ในช่วงเวลานี้ พระเจ้าประทานพรแก่ผู้คนของพระองค์ 
อย่างมาก ใช้คำาถามต่อไปนี้เพื่อทบทวนประเด็นสำาคัญจากช่วงสมัยเคิร์ทแลนด์อย่างคร่าวๆ พูดถึงบทเรียน
ก่อนหน้านี้ และ มรดกของเรา หากจำาเป็น

• พระเจ้าทรงเปิดเผยหลักคำาสอนที่สำาคัญอะไรบ้างในช่วงสมัยเคิร์ทแลนด์ (คำาตอบได้แก่ การเปิดเผย 
เรื่องกฎ แห่ง การ อุทิศ ถวาย  กฎส่วนสิบ อาณาจักรแห่งรัศมีภาพ พระคำาแห่งปัญญา การเสด็จมาครั้งที่
สอง และฐานะปุโรหิต)

• มีเหตุการณ์สำาคัญและความสำาเร็จอะไรบ้างในช่วงสมัยเคิร์ทแลนด์

2.	วิสุทธิชนในเคิร์ทแลนด์ทำ�ก�รเสียสละอย่�งม�กเพื่อก�รเผยแผ่พระกิตติคุณ

อธิบายว่าสิ่งสำาคัญอีกประการหนึ่งของช่วงสมัยเคิร์ทแลนด์คือ การเรียกผู้สอนศาสนาไปสั่งสอนพระกิตติ- 
คุณในสหรัฐ แคนาดา และอังกฤษ ผู้สอนศาสนาส่วนใหญ่รับใช้ด้วยการเสียสละส่วนตัวเป็นอย่างมาก

• อ่าน คพ. 42:6 และ คพ. 88:81 กับสมาชิกชั้นเรียน พระเจ้าประทานข่าวสารอะไรในข้อนี้ อธิบายการเปิด 
เผยมากมายที่ประทานให้ในเคิร์ทแลนด์ มีพระบัญชาให้ออกไปสั่งสอนพระกิตติคุณรวมอยู่ในนั้นด้วย

ขอให้สมาชิกชั้นเรียนที่ได้รับมอบหมายสรุปตอน “พันธกิจของผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสในโอไฮโอ ยุคแรกๆ” และ 
“พันธกิจของโควรัมอัครสาวกสิบสอง” จาก มรดกของเราหน้า 34–36)

• วิสุทธิชนเหล่านี้เสียสละอะไรเพื่อการเผยแผ่พระกิตติคุณ

ท่านอาจเล่าประสบการณ์ต่อไปนี้ด้วย:

ในปี 1836 เอ็ลเดอร์พาร์ลีย์ พี. แพรทท์ สมาชิกในโควรัมอัครสาวกสิบสอง ได้รับเรียกให้รับใช้งานเผยแผ่ที่ 
ประเทศแคนาดา ระหว่างทางไปโทรอนโต แคนาดา “ชายแปลกหน้าคนหนึ่งได้มอบจดหมายแนะนำาตัวให้ 
ไปหาจอห์น เทย์เลอร์ นักเทศน์ที่ไม่ได้รับค่าจ้างของนิกายเมโธดิสท์ในโทรอนโต เทย์เลอร์ผูกพันอยู่กับกลุ่ม
ท่ีเช่ือว่าศาสนจักรต่างๆ ท่ีมีอยู่ไม่เห็นพ้องกับพันธธัญญาใหม่ของคริสต์ศาสนา เป็นเวลาสองปีแล้วท่ีกลุ่มน้ี 
ประชุมกันสัปดาห์ละหลายคร้ังเพ่ือ ‘จุดมุ่งหมายท่ีจะแสวงหาความจริง ไม่เก่ียวข้องกับคณะใดท่ีมีความเห็น 
แยกจากลัทธิใหญ่’ ในโทรอนโต เอ็ลเดอร์แพรทท์ ได้รับการต้อนรับอย่างมีไมตรีจิตจากครอบครัวเทย์เลอร์ 
แต่คนทั้งสองไม่ได้กระตือรือร้นเรื่องข่าวสารของเขาในตอนแรก

“เมื่อไม่สามารถหาสถานที่สั่งสอนได้ก็ท้อใจ พาร์ลีย์จึงตัดสินใจจะออกจากโทรอนโต ก่อนไปเขาแวะหา 
ครอบครัวเทย์เลอร์เพื่อเอากระเป๋าเดินทางและบอกลา ขณะอยู่ที่นั่น ลีโอนอรา เทย์เลอร์ได้บอกเพื่อนของ
เธออิสเบลลา วอลทัน ถึงปัญหาของพาร์ลีย์ และเธอเสียใจที่เขากำาลังจะจากไป เขาอาจเป็นคนของพระ- 
ผู้เป็นเจ้า เธอกล่าว นางวอลทันตอบว่าเธอได้รับการดลใจจากพระวิญญาณให้มาเยี่ยมครอบครัวเทย์เลอร์ 
เช้านั้น เพราะเธอเต็มใจจะให้เอ็ลเดอร์แพรทท์อยู่ที่บ้านของเธอ และสอนพระกิตติคุณ เขาจึงอยู่และใน
ที่สุดได้รับเชิญให้ไปร่วมการประชุมกลุ่มของจอห์น เทย์เลอร์ ซึ่งในการประชุม จอห์นอ่านพระคริสตธรรม 
คัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ว่าด้วยเรื่องการสอนของฟีลิปในสะมาเรีย ‘บัดนี้’ เขากล่าว ‘ไหนล่ะ ฟีลิปของเรา’ 
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ไหนล่ะการรับพระวจนะด้วยปรีดาของเรา และได้รับบัพติศมา เมื่อเราเชื่อ ไหนล่ะเปโตรกับยอห์นของเรา 
ไหนล่ะอัครสาวกของเรา พระวิญญาณบริสุทธิ์ของเราที่ได้รับโดยการปรกมืออยู่ไหนล่ะ…‘เมื่อพาร์ลีย์ถูก
เชิญให้พูด เขาประกาศว่า เขามีคำาตอบทุกข้อที่จอห์น เทย์เลอร์ ถาม

“เป็นเวลาสามสัปดาห์ที่จอห์น เทย์เลอร์ เข้าร่วมการประชุมของเอ็ลเดอร์แพรทท์ โดยจดรายละเอียดคำา 
เทศนาของเขาที่ให้ไว้ และนำามาเปรียบเทียบอย่างถี่ถ้วนกับพระคัมภีร์ เขาเกิดความเชื่อทีละเล็กทีละน้อย 
ว่า พระกิตติคุณที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์ได้รับการฟื้นฟูกลับมาใหม่ เขากับลีโอนอรา ภรรยา รับบัพติศ
มาในวันที่ 9  พฤษภาคม ปี 1836” (ประวัติศาสนจักรในความสมบูรณ์แห่งเวลา [ศาสนา 341-343] หน้า  
158-159, ดู Parley P. Pratt, AutobiographyofParley P.Pratt [1975], 134–140, 151)

จอห์น เทย์เลอร์ ได้รับการแต่งต้ังเป็นเอ็ลเดอร์ และรับใช้อย่างซ่ือสัตย์ในฐานะผู้สอนศาสนาเขาเป็นประธาน 
คนที่สามของศาสนจักรในเวลาต่อมา

• พระเจ้าประทานพรเอ็ลเดอร์แพรทท์ อย่างไรเมื่อท่านพยายามสั่งสอนพระกิตติคุณ

ลีวาย แฮนค็อก ได้รับบัพติศมาเมื่อเดือนพฤศจิกายน 1830 และไม่นานหลังจากนั้นก็ได้รับเรียกให้ออกจาก 
เคิร์ทแลนด์ไปรับใช้งานเผยแผ่ศาสนาในมิสซูรี เขาต้องเดินเป็นระยะทางหลายร้อยไมล์ เขากับคู่คือเซเบดี  
คอลทริน ประสบความสำาเร็จในการสั่งสอนพระกิตติคุณขณะเดินทางไปด้วยกัน “แต่ทั้งสองประสบความ 
ยากลำาบากในการเดินทางด้วย ลีวายล้มป่วยเนื่องจากติดเชื้อที่เท้า และต้องใช้เวลาพักฟื้นอยู่กับครอบครัว 
หนึ่งซึ่งดูแลเขาขณะที่เซเบดีเดินทางต่อไปตามลำาพัง ต่อมา ในมิสซูรี ลีวายยังคงต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บ และ 
ปวดร้าวใจอยู่บ่อยๆ เนื่องจากไม่สามารถทำาในสิ่งที่อยากทำาได้ แต่ด้วยความยินดีที่จะรับใช้ เขาเขียนว่า 
‘ข้าพเจ้าต้องซื่อสัตย์ต่อพระผู้เป็นเจ้าและทำาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำาได้เพื่ออาณาจักรของพระองค์ มิฉะนั้น
วิบัติจะเกิดแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าหาสนใจไม่ว่าโลกหรือพวกเขาจะพูดอะไร เขาต้องรับผิดชอบกับประจักษ์
พยานของข้าพเจ้าที่บัลลังก์พิพากษา ข้าพเจ้าหมายความว่า ความประพฤติของข้าพเจ้าจะเป็นที่เชื่อถือ 
เช่นเดียวกับคำาพูดของข้าพเจ้า พระเจ้าทรงเป็นพระผู้ช่วยของข้าพเจ้า”

ต่อมาภายหลัง ลีวาย รับใช้อย่างองอาจในค่ายไซอัน ในเดือนกุมภาพันธ์ 1835 เขาได้รับเลือกเป็นประธาน
คนหนึ่งของสาวกเจ็ดสิบ (see Don L. Searle, “It Is the Truth, I Can Feel lt,” Ensign, July 1999, 48–50)

• จากเรื่องดังกล่าวเราเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับงานสอนศาสนา เราเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับการเอาชนะความยาก 
ลำาบากในงานสอนศาสนา

• เราต้องเสียสละอะไรบ้างในการรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลา เราต้องเสียสละอะไรบ้างในการแบ่งปัน
พระกิตติคุณแก่เพื่อนๆ และเพื่อนบ้านของเรา

3.	สม�ชิกในโควรัมอัครส�วกสิบสองสอนคนหล�ยพันคนในประเทศอังกฤษ

อธิบายว่าขณะที่ศาสนจักรเติบโต ฝ่ายต่อต้านก็มีกำาลังแข็งแกร่งมากขึ้นด้วย วิสุทธิชนบางคนหวั่นไหวใน
ศรัทธา ในช่วงเวลาแห่งความยากลำาบากนี้ พระเจ้าทรงเปิดเผยต่อศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธว่า “มีสิ่ง
ใหม่ต้องทำาเพื่อความรอดของศาสนจักรของพระองค์” (History of the Church, 2:489)

ขอให้สมาชิกชั้นเรียนที่ได้รับมอบหมายอธิบายว่าสิ่งที่ทำาไปนั้นคืออะไร โดยสรุปตอนที่ชื่อ “งานเผยแผ่ใน
ประเทศอังกฤษ” จาก มรดกของเรา หน้า 37–38

• พระเจ้าประทานพรแก่ศาสนจักรในช่วงเวลาแห่งการข่มเหงและความยากลำาบากอย่างไร เราเรียนรู้อะไร 
จากตัวอย่างของเอ็ลเดอร์ฮีเบอร์ ซี. คิมบัลล์

พระบัญชาของพระเจ้าที่ให้โควรัมอัครสาวกสิบสองออกจากเคิร์ทแลนด์ในเวลาที่ยากลำาบากดังกล่าวอาจ 
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ดูเหมือนยากที่จะเข้าใจได้ แต่การเสียสละของพี่น้องชายที่ซื่อสัตย์เหล่านี้ส่งผลต่อความเข้มแข็งอย่างมาก
ของศาสนจักร

วันที่ 23  กรกฎาคม 1837 วันที่ผู้สอนศาสนาสั่งสอนพระกิตติคุณในประเทศอังกฤษเป็นครั้งแรกศาสดา
พยากรณ์โจเซฟ สมิธได้รับการเปิดเผยที่มีมาถึงโธมัส  บี. มาร์ช ประธานโควรัมอัครสาวกสิบสอง การเปิด
เผยนี้ปัจจุบันคือ คพ. 112 ข้อ 12–34 ประกอบด้วยคำาแนะนำาที่โธมัส บี. มาร์ช ต้องให้แก่อัครสาวกสิบสอง

• อ่าน คพ. 112:19–22 กับสมาชิกชั้นเรียน พระเจ้าทรงทำาสัญญาอะไรกับอัครสาวกสิบสองในข้อนี้

อธิบายว่า คำาสัญญาที่ให้ไว้ใน คพ. 112:19 สำาเร็จอย่างรวดเร็ว ภายในเวลาสิบแปดเดือน มี 2,000 คนเข้า
ร่วมศาสนจักรโดยความพยายามของผู้สอนศาสนาดังกล่าว และจัดตั้งสาขา 26 แห่ง

พระเจ้าทรงสัญญากับอัครสาวกสิบสองว่า พระองค์จะประทานอำานาจแก่พวกท่านเพื่อเปิดประเทศต่างๆ สู่
การสั่งสอนพระกิตติคุณ หากอัครสาวกจะ “ นอบน้อม ถ่อม ตนต่อหน้า [พระองค์]…อยู่ในคำา[ของพระองค์] 
และสดับฟังเสียงพระวิญญาณ [ของพระองค์]” (คพ. 112:21–22) เพื่อแสดงให้เห็นพระเจ้ายังคงทำาให้คำา
สัญญานี้สำาเร็จต่อไป ท่านอาจเล่าเรื่องต่อไปนี้ซึ่งเล่าโดยประธานโธมัส เอส. มอนสัน:

“ในปี 1968 เมื่อข้าพเจ้าไปเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมนีเป็นครั้งแรก เหตุการณ์ตึงเครียดมาก  
ความวางใจและความเข้าใจไม่มีอยู่เลย ไม่มีการเชื่อมความสัมพันธ์ทางการทูต ในวันที่ฝนฟ้าคะนอง  
ข้าพเจ้าเดินทางไปที่เมืองเกอร์ลิทซ์ ซึ่งตั้งอยู่ลึกเข้าไปในสาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมนี…ข้าพเจ้าเข้า
ร่วมการประชุมกับวิสุทธิชนเป็นครั้งแรก เราประชุมในอาคารรูปทรงโบราณหลังเล็กๆ ขณะที่สมาชิกร้อง
เพลงสวดแห่งไซอัน เพลงนั้นทำาให้ทั้งห้องอบอวลไปด้วยศรัทธาและการอุทิศของพวกเขา

“หัวใจของข้าพเจ้าอัดแน่นไปด้วยความเศร้าโศกเมื่อข้าพเจ้าทราบว่าสมาชิกไม่มีผู้ประสาทพรไม่มีวอร์ด 
หรือสเตค—มีแต่เพียงสาขา เขาไม่สามารถรับพรพระวิหารได้—ไม่แม้กระท่ังเอ็นดาวเม้นท์หรือการผนึก เป็น 
เวลานานแล้วที่ไม่มีผู้มาเยือนอย่างเป็นทางการจากสำานักงานใหญ่ของศาสนจักร สมาชิกออกจากประเทศ
ไม่ได้ แต่กระนั้น พวกเขาก็ยังวางใจพระเจ้าด้วยสุดใจ

“ข้าพเจ้ายืนท่ีแท่นพูด พร้อมด้วยน้ำาตาเอ่อล้น และน้ำาเสียงส่ันเครือ ข้าพเจ้าให้สัญญากับผู้คนว่า ‘หากท่าน 
จะยังคงแน่วแน่และซื่อสัตย์ต่อพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า พรใดก็ตามที่สมาชิกของศาสนจักรที่อยู่ใน 
ประเทศอ่ืนได้รับ พรน้ันจะเป็นของท่านด้วย’ และแล้วข้าพเจ้าก็นึกข้ึนถึงส่ิงท่ีพูด คืนน้ัน ข้าพเจ้าคุกเข่าลง 
สวดอ้อนวอนต่อพระบิดาบนสวรรค์ว่า ‘พระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์กระทำาธุระของพระองค์ นี่เป็นศาสนจักร 
ของพระองค์ ถ้าข้าพระองค์ได้พูดถ้อยคำาท่ีไม่ได้มาจากข้าพระองค์แต่มาจากพระองค์และพระบุตรของพระ 
องค์ พระองค์จะไม่ทรงทำาให้คำาสัญญาสำาเร็จในชีวิตของผู้คนที่ประเสริฐเหล่านี้หรือ การเยือนสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยเยอรมนีครั้งแรกของข้าพเจ้าก็สิ้นสุดลงด้วยประการฉะนี้”

แปดปีต่อมา เอ็ลเดอร์มอนสัน ถวายคำาสวดอุทิศแผ่นดินนี้:

“เช้าวันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 1975 ข้าพเจ้ายืนอยู่บนโขดหินซึ่งตั้งอยู่ระหว่างเมืองเดรสเดินกับเมืองไมเซ็น 
ตอนบนของแม่น้ำาเอลเบ และถวายคำาสวดอ้อนวอนให้กับแผ่นดินและผู้คนที่นั่น คำาสวดอ้อนวอนนั้นกล่าว 
เป็นพิเศษถึงศรัทธาของสมาชิก เน้นถึงความรู้สึกที่อ่อนโยนของใจหลายดวงที่เปี่ยมไปด้วยความปรารถนา 
อย่างท่วมท้นที่จะได้รับพรพระวิหาร เมื่อเอ่ยคำาวิงวอนเพื่อสันติออกมา และทูลขอความช่วยเหลือจาก 
สวรรค์ ข้าพเจ้ากล่าวคำาสวดอ้อนวอนว่า ‘พระบิดาที่รัก ขอให้วันนี้เป็นการเริ่มต้นวันใหม่สำาหรับสมาชิกของ
ศาสนจักรของพระองค์ในแผ่นดินนี้’

“ทันใดนั้น จากเบื้องล่างหุบเขา ระฆังในหลังคายอดแหลมของโบสถ์แห่งหนึ่งก็เริ่มเคาะบอกเวลาและเสียง 
ไก่ขันเริ่มทำาลายความเงียบสงัดของยามเช้า ซึ่งเป็นนิมิตหมายของการเริ่มวันใหม่ แม้ข้าพเจ้าจะหลับตา 
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แต่ก็รู้สึกถึงความอบอุ่นของแสงอาทิตย์ที่ฉายส่องมายังใบหน้า มือ และแขนของข้าพเจ้า สิ่งนี้เกิดขึ้นได้
อย่างไร เพราะฝนตกอย่างไม่หยุดตลอดเช้า

“ในตอนท้ายของคำาสวดอ้อนวอน ข้าพเจ้าจ้องขึ้นไปยังฟ้าสวรรค์ ข้าพเจ้าสังเกตเห็นลำาแสงของดวงอาทิตย์ 
ส่องออกมาจากช่องว่างของเมฆที่หนาทึบ ลำาแสงซึ่งห้อมล้อมตรงจุดที่กลุ่มเล็กๆ ของเรายืนอยู่ นับจาก 
วินาทีนั้น ข้าพเจ้าทราบว่าความช่วยเหลือจากสวรรค์มาถึงแล้ว”

หลังจากคำาสวดอ้อนวอนที่ได้รับการดลใจครั้งนี้ ศาสนจักรเติบโตอย่างรวดเร็วในแผ่นดินนั้นมีการจัดตั้ง 
สภาท้องถิ่น ตามด้วยการก่อตั้งสเตค ผู้นำาฐานะปุโรหิตและผู้ประสาทพรได้รับการเรียก พระวิหารไฟรบูร์ก 
เยอรมนีได้รับการอุทิศในปี 1985 และในปี 1989 รัฐบาลอนุญาตให้ศาสนจักรส่งผู้สอนศาสนาเต็มเวลาเข้า
มาในประเทศ (in Conference Report, เม.ย. 1989, 66–69; หรือ Ensign, พ.ค. 1989, 50–53)

4.	วิสุทธิชนจำ�นวนม�กในเคิร์ทแลนด์ยังคงกล้�ห�ญท่�มกล�งก�รข่มเหง

อธิบายว่าเมื่อถึงปี 1838 เวลาของวิสุทธิชนในเคิร์ทแลนด์ใกล้จะจบลง การข่มเหงทวีความรุนแรงมากขึ้น  
ทำาให้ไม่ปลอดภัยที่จะยังคงอยู่ที่นั่น ขอให้สมาชิกชั้นเรียนที่ได้รับมอบหมายสรุปบทความในหัวข้อ “การ
อพยพจากเคิร์ทแลนด์” จาก มรดกของเราหน้า 41-42

ขณะที่สมาชิกบางคนของศาสนจักรในเคิร์ทแลนด์ตกไปสู่การละทิ้งความเชื่อ แต่สมาชิกส่วนใหญ่ยังคง 
ซื่อสัตย์และเป็นกำาลังสำาคัญให้แก่ศาสนจักร เล่าประสบการณ์ต่อไปนี้จากชีวิตของบริคัม ยังก์:

ขณะอาศัยอยู่ในเคิร์ทแลนด์ บริคัม ยังก์อยู่ในการประชุมที่มีพวกละทิ้งความเชื่อกลุ่มหนึ่งอยู่ด้วย รวมทั้ง 
ผู้นำาที่โดดเด่นบางคนของศาสนจักร กำาลังวางแผนขับไล่ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ และให้คนอื่นดำารง 
ตำาแหน่งแทนท่าน บริคัม ยังก์ พูดถึงประสบการณ์นี้ว่า:

“ข้าพเจ้ายืนขึ้น และพูดด้วยท่าทีที่สงบแต่ทรงพลังว่าโจเซฟคือศาสดาพยากรณ์ ข้าพเจ้ารู้เช่นนั้น และ 
ข้าพเจ้าบอกว่าพวกเขาอาจตำาหนิและใส่ร้ายป้ายสีท่านเท่าท่ีพวกเขาพอใจ แต่พวกเขาจะล้มล้างข้อเท็จจริง 
ที่ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงแต่งตั้งโจเซฟเป็นศาสดาพยากรณ์ของพระองค์ไม่ได้ พวกเขาทำาได้แต่เพียงทำาลาย 
สิทธิอำานาจของตนเอง ตัดพันธนาการที่ผูกพวกเขาไว้กับศาสดาพยากรณ์และกับพระผู้เป็นเจ้าออก และ 
ทำาให้ตนเองจมดิ่งลงไปในนรก หลายคนเป็นเดือดเป็นแค้นอย่างมากกับสิ่งที่ข้าพเจ้าได้ตัดสินใจกระทำาลง 
ไปเพื่อคัดค้านมาตรการของเขา…การประชุมนี้สิ้นสุดลงโดยที่ผู้ละทิ้งความเชื่อไม่สามารถเป็นหนึ่งเดียวกัน
ในมาตรการต่อต้านที่ตัดสินใจไว้แล้วของเขา” (“History of Brigham Young” Deseret News, 10  ก.พ. 
1858, 386)

• บริคัม ยังก์ แสดงให้เห็นคุณสมบัติใดในสถานการณ์นี้ การสนับสนุนผู้นำาในศาสนจักรทำาให้เราเข้มแข็ง 
ขึ้นอย่างไร และทำาให้ทั้งศาสนจักรเข้มแข็งขึ้นอย่างไร

สรุป เน้นว่า วิสุทธิชนได้รับพรมากมายขณะอยู่ในเคิร์ทแลนด์ หลายคนได้รับเรียกให้รับใช้งานเผยแผ่และยินด ี
เสียสละเพื่อแบ่งปันพระกิตติคุณ ส่วนใหญ่ยังคงซื่อสัตย์ในช่วงเวลาแห่งความยากลำาบากใหญ่หลวง ใน 
หนังสือ มรดกของเรา พูดถึงสมาชิกของศาสนจักรว่า “จากตัวอย่างในชีวิตของพวกเขา…พวกเขาได้ทิ้ง 
มรดกอันถาวรแห่งการเชื่อฟังอย่างซื่อสัตย์ต่อผู้นำาที่ได้รับการเจิมโดยพระเจ้า อีกทั้งการอุทิศชีวิตเพื่องาน
ของพระองค์” (หน้า 42)

กระตุ้นให้สมาชิกชั้นเรียนทำาตามตัวอย่างของวิสุทธิชนในเคิร์ทแลนด์ ผู้ได้เสียสละอย่างมากเพื่องานของ 
พระเจ้า และยังคงซ่ือสัตย์แม้ในยามยากลำาบาก เป็นพยานถึงความจริงท่ีสนทนาไปและในระหว่างบทเรียน 
เมื่อพระวิญญาณกระตุ้นเตือน
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“พวกเข�จำ�เป็นต้อง
ถูกตีสอนและถูกทดลอง,	

แม้ดังอับร�ฮัม”

บทที ่ 
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จุดประสงค์	 เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับความเพียรพยายามของวิสุทธิชนยุคแรกๆ ในการสถาปนาเมืองไซอันในมิสซูรีและเพื่อ 
กระตุ้นสมาชิกชั้นเรียนให้ช่วยสร้างไซอันในปัจจุบัน

ก�รเตรียม	 1. ศึกษาข้อพระคัมภีร์และเนื้อหาอื่นๆ ต่อไปนี้ร่วมกับการสวดอ้อนวอน:

ก. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 101; 103; 105

ข. มรดกของเรา หน้า 31–33, 43–53

2. ทบทวนเนื้อหาของบทเรียนนี้ใน แนวทางศึกษาสำาหรับสมาชิกชั้นเรียน (35686 425) วางแผนในการพูด
ถึงเนื้อหาส่วนนี้ในระหว่างบทเรียน

3. ขอให้สมาชิกชั้นเรียนเตรียมสรุปข้อความต่อไปนี้ใน มรดกของเรา

ก. “การข่มเหงใน เทศมณฑล แจ๊คสัน” และ “อธิการพาร์ทริจถูกทาด้วยน้ำามันดินและขนนก” (หน้า  46–
47, 48–49)

ข. “การลี้ภัยใน  เทศมณฑลเคลย์” (หน้า 50–51)

ค. “การฝึกผู้นำาในค่ายไซอัน” และ “การข่มเหงของค่ายไซอัน” (หน้า 31–34 และ 51–52)

ข้อเสนอแนะ
ในก�รดำ�เนินบทเรียน

กิจกรรมกระตุ้น
ความสนใจ ใช้กิจกรรมต่อไปนี้หรือกิจกรรมของท่านเองเพื่อเริ่มบทเรียนตามความเหมาะสม

• ท่านจะรู้สึกอย่างไรถ้าขอให้ท่านละจากครอบครัว และเดินเป็นระยะทาง 1,600 กิโลเมตร ในสภาพที่ 
ทุกข์ทรมานเพ่ือช่วยสมาชิกของศาสนจักรท่ีอยู่ในเขตศัตรู (ท่านอาจเลือกสถานท่ีซ่ึงรู้จักดีและมีระยะทาง 
ประมาณ 1,600 กิโลเมตร นำาแผนที่มา และชี้ให้ดูว่าการเดินทางครั้งนี้ไกลแค่ไหน) สิ่งนี้เรียกร้องให้
ท่านเสียสละอะไร ท่านจะรู้สึกอย่างไรถ้าท่านมาถึงที่หมาย แต่แล้วก็บอกให้ท่านกลับบ้านโดยที่ยังไม่ได้
ทำาการช่วยเหลืออะไรเลย

อธิบายว่า เมื่อวิสุทธิชนใน เทศมณฑล แจ๊คสัน มิสซูรี ถูกขับไล่ออกจากบ้าน โจเซฟ สมิธจึงจัดตั้งค่ายไซอัน
ขึ้น ซึ่งเป็นกลุ่มของผู้ชาย 207 คน โดยเดินเท้าเป็นระยะทางประมาณ 1,600 กิโลเมตรจากโอไฮโอไปช่วย
เหลือคนเหล่านั้น คำาถามก่อนนี้จะช่วยให้เราเข้าใจการท้าทายบางอย่างที่ผู้เข้าร่วมในค่ายไซอันเผชิญอยู่

การสนทนาและ เลือกเนื้อหาบทเรียนร่วมกับการสวดอ้อนวอน เพื่อจะสนองความต้องการของสมาชิกชั้นเรียนได้ดีที่สุด ท่าน
การประยุกต์ใช้  อาจใช้เวลาสองคาบเพื่อสอนบทเรียนนี้

1.	วิสุทธิชนตั้งรกร�กใน	เทศมณฑล	แจ๊คสัน	มิสซูรี	และถูกขับไล่ในเวล�ต่อม�
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ทบทวนข้อมูลทางประวัติศาสตร์ต่อไปน้ีพอสังเขป บอกสมาชิกช้ันเรียนว่า ต้ังแต่ปี 1831 ถึง 1838 ศาสนจักร 
มีศูนย์รวมประชากรอยู่สองแห่ง—แห่งหนึ่งในเคิร์ทแลนด์ โอไฮโอ และอีกแห่งในมิสซูรีตะวันตก เหตุการณ์ 
สำาคัญกำาลังเกิดขึ้นในทั้งสองแห่งนี้ บทที่ 27 และ 28 จะเน้นไปที่หลักคำาสอนและเหตุการณ์เกี่ยวกับ 
ศาสนจักรในมิสซูรี

ในเดือนกรกฎาคม 1831 โจเซฟ สมิธ เดินทางไปมิสซูรีเป็นครั้งแรก ที่นั่น ท่านได้รับการเปิดเผย ซึ่งกำาหนด
ให้มิสซูรีเป็นสถานที่สำาหรับเมืองไซอัน โดยมีอินดิเพนเดนซ์เป็นศูนย์กลาง (คพ. 57:1–3) ในวันที่ 2 สิงหาคม 
ซิดนีย์ ริกดันอุทิศแผ่นดินเพื่อการรวมวิสุทธิชน วันต่อมา ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ อุทิศสถานที่ก่อสร้าง
พระวิหารในอินดิเพนเดนซ์

สมาชิกจากสาขาโคลสวิลล์ในนิวยอร์กเป็นวิสุทธิชนกลุ่มแรกที่ตั้งรกรากในมิสซูรี และไม่นานคนอื่นๆ ก็มา
รวมกันที่นั่น เพื่อช่วยกันสร้างเมืองไซอัน (คพ. 63:24, 36) ภายในปี 1832 มีวิสุทธิชนกว่า 800 คนมารวม
กันในห้าสาขาในอินดิเพนเดนซ์ และบริเวณโดยรอบของ เทศมณฑล แจ๊คสัน 

วิสุทธิชนใน เทศมณฑล แจ๊คสันอยู่ในช่วงเวลาแห่งความสงบและความรู้สึกท่ีดี อย่างไรก็ตาม ได้เกิดปัญหา 
ข้ึนปลายปี 1832 สมาชิกบางคนไม่ยอมรับสิทธิอำานาจของผู้นำาศาสนจักรในท้องท่ีของเขา หลายคนวิพากษ์- 
วิจารณ์ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ ซึ่งกลับไปที่เคิร์ทแลนด์แล้ว สมาชิกบางคนขัดแย้งกัน โลภ เห็นแก่ตัว 
และไม่เชื่อ

นอกจากนี้ เหตุการณ์ตึงเครียดที่มีต่อผู้ตั้งรกรากคนอื่นๆ ในพื้นที่นั้นก็ทวีความรุนแรงมากขึ้น วันที่ 20 
กรกฎาคม 1833 ความตึงเครียดดังกล่าวค่อยๆ กลายเป็นความรุนแรง ขอให้สมาชิกชั้นเรียนที่ได้รับมอบ 
หมายสรุปเรื่องราวที่อยู่ในหัวข้อ “การข่มเหงใน เทศมณฑล แจ๊คสัน” และ “อธิการพาร์ทริจถูกทาด้วยน้ำามัน
ดินและขนนก” จาก มรดกของเรา หน้า 46–47, 48–49

ระหว่างเดือนกรกฎาคมและเดือนพฤศจิกายน 1833 การข่มเหงวิสุทธิชนทวีความรุนแรงขึ้น กลุ่มคนร้าย
เผาพืชผล ทำาลายอาคารบ้านเรือน ทุบตีผู้ชาย พร้อมทั้งข่มเหงสตรีและเด็ก

ก�รข่มเหงในมิสซูรี วิสุทธิชนถูกขับออกจากบ้านของตนใน เทศมณฑล แจ๊คสัน มิสซูรี
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วันที่ 4  พฤศจิกายน ใกล้แม่น้ำาบิกบลู สมาชิกในกลุ่มคนร้ายเริ่มต่อสู้กับกลุ่มผู้ชายและเด็กหนุ่มกลุ่มเล็กๆ 
ของวิสุทธิชน (มรดกของเราหน้า  49–50) ในระหว่างสองวันต่อมา วิสุทธิชนกว่า 1,000 คนถูกขับไล่ออก 
จาก เทศมณฑล แจ๊คสันท่ามกลางอากาศหนาวเย็น พวกเขาส่วนใหญ่ข้ามแม่น้ำามิสซูรีและพบท่ีล้ีภัยช่ัวคราว 
ใน เทศมณฑลเคลย์ ขอให้สมาชิกชั้นเรียนที่ได้รับมอบหมายสรุปบทความในหัวข้อ “การลี้ภัยใน เทศมณฑล
เคลย์” จาก มรดกของเราหน้า 50–51

2.	พระเจ้�ทรงแนะนำ�วิสุทธิชนที่ถูกขับไล่ออกจ�ก	เทศมณฑล	แจ๊คสัน

อธิบายว่า เมื่อข่าวคราวความเดือดร้อนในมิสซูรีมาถึงโจเซฟ สมิธ ในเคิร์ทเเลนด์ ท่านรู้สึกเป็นทุกข์อย่าง
หนัก ท่านสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับการไถ่ไซอัน และได้รับการเปิดเผยซึ่งปัจจุบันคือ คพ. 101

• พระเจ้าประทานเหตุผลอะไรต่อการที่พระองค์ทรงยอมให้ความทุกข์เกิดกับวิสุทธิชนในมิสซูรี (อ่านข้อ 
พระคัมภีร์ต่อไปน้ีกับสมาชิกช้ันเรียน สรุปข้อมูลไว้บนกระดาน เลือกคำาถามบางข้อเพ่ือกระตุ้นการสนทนา)

ก. คพ. 101:2, 6; ดู คพ. 103:4 ด้วย (เนื่องด้วยการล่วงละเมิดของเขา)

ข. คพ. 101:4 (เพราะพวกเขา “จำาเป็นต้องถูกตีสอนและถูกทดลอง แม้ดังอับราฮัม”) พระเจ้าทรงตีสอน
ผู้คนของพระองค์โดยมีจุดประสงค์อะไร (ดู คพ. 95:1; 105:6; ฮีลามัน 12:3; ฮีบรู 12:11) การตีสอน
ของพระเจ้าเป็นการเเสดงถึงความรักที่พระองค์ทรงมีต่อเราอย่างไร การตีสอนของพระเจ้าช่วยให้
เราเรียนรู้การเชื่อฟังและระลึกถึงพระองค์อย่างไร

ค. คพ. 101:7–8 (เพราะวิสุทธิชนบางคน เชื่องช้า ใน การ สดับฟังพระเจ้า) เหตุใดบางครั้งผู้คนจึงลืมพระ 
ผู้เป็นเจ้าและดูหม่ินคำาแนะนำาของพระองค์ “ใน วัน แห่ง ความ สงบ สุข ของ พวก เขา” เราทำาอะไรได้บ้าง 
เพื่อช่วยให้เราปรารถนาจะทำาตามคำาแนะนำาของพระผู้เป็นเจ้า

• พระเจ้าทรงแสดงพระเมตตาต่อวิสุทธิชนหลังจากการตีสอนเขาอย่างไร (อ่านข้อต่อไปน้ีกับสมาชิกช้ันเรียน 
สรุปข้อมูลไว้บนกระดาน)

ก. คพ. 101:9 (พระองค์ทรงสัญญาว่าจะไม่ทรงทอดท้ิงเขาแต่จะทรงเมตตาเขา “ในวันแห่งความโกรธ”)

ข. คพ. 101:10 (พระองค์ทรงสัญญาว่าความเคืองแค้นของพระองค์จะตกลงบนศัตรูของเขา)

ค. คพ. 101:11–15 (พระองค์ทรงสัญญาจะช่วยให้วิสุทธิชนรอด รวบรวมเขา และปลอบโยนเขา)

ง. คพ. 101:16–19 (พระองค์ทรงสัญญาว่าไซอันจะได้รับการไถ่ในอนาคต)

เชิญสมาชิกชั้นเรียนเล่าประสบการณ์ที่เขาเคยรู้สึกถึงความรักและพระเมตตาของพระเจ้าในเวลาที่เขา
มีความต้องการเป็นพิเศษ

• อ่าน คพ. 101:35–38 กับสมาชิกชั้นเรียน เราเรียนรู้อะไรจากพระคัมภีร์ข้อนี้เพื่อช่วยให้เรารักษาชีวิต 
มรรตัยให้อยู่ในทิศทางท่ีถูกต้อง ความรู้ถึงสัญญานิรันดร์ของพระเจ้าช่วยท่านในเวลาแห่งความยากลำาบาก 
อย่างไร

3.	ค่�ยไซอันได้รับก�รจัดตั้งและเดินเท้�ไปมิสซูรี

อธิบายว่าหลังจากวิสุทธิชนถูกขับออกจาก เทศมณฑล แจ๊คสัน พวกเขาย่ืนคำาร้องถึงผู้ว่าการดาเนียล ดันคลิน 
แห่งรัฐมิสซูรีเพื่อขอความช่วยเหลือในการบูรณะซ่อมแซมบ้านเรือน และเพื่อการป้องกันผู้ว่าการแสดง 
ความยินดีที่จะช่วยเหลือถ้าวิสุทธิชนจะจัดตั้งผู้ชายขึ้นมากลุ่มหนึ่งเพื่อป้องกันตนเอง

ในเดือนกุมภาพันธ์ 1834 โจเซฟ สมิธได้รับข้อเสนอนี้ในเคิร์ทแลนด์ โอไฮโอ ท่านตอบรับโดยจัดตั้งผู้ชาย
กลุ่มหนึ่งขึ้นมา และให้เดินเท้าเป็นระยะทางประมาณ 1,600 กิโลมตรเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับวิสุทธิชน
ในมิสซูรี ช่วยคนเหล่านั้นกลับมาตุภูมิ และปกป้องเขาหลังจากนั้น การเปิดเผยที่ประทานคำาแนะนำาสำาหรับ



153

บทที่ 27

การเดินทางช่วยเหลือครั้งนี้ ซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อ ค่ายไซอัน มีบันทึกไว้ใน คพ. 103

ขอให้สมาชิกชั้นเรียนที่ได้รับมอบหมายทบทวนเรื่องของค่ายไซอันจาก มรดกของเรา หน้า  31–34 และ  
51–52 เพื่อแสดงเส้นทางระหว่างเคิร์ทแลนด์และมิสซูรี ท่านอาจอ้างอิงแผนที่ 3 หน้า  276 ในคู่มือเล่มนี้ 
และหน้า 31 ใน แนวทางศึกษาสำาหรับสมาชิกชั้นเรียน

• ตามคำาแนะนำาของพระเจ้าใน คพ. 103 โจเซฟ สมิธจัดต้ังค่ายไซอันข้ึนเพ่ือช่วยให้วิสุทธิชนใน เทศมณฑล  
แจ๊คสันได้บ้านและที่ดินคืนมา ผลของค่ายไซอันที่เกี่ยวเนื่องกับจุดประสงค์นี้คืออะไร (หลังจากค่ายเดิน
ทางประมาณ 1,600 กิโลเมตรไปถึงแม่น้ำา ฟิชชิงก์ ใกล้เทศมณฑลแจ๊คสัน พระเจ้าทรงเปิดเผยว่าวิสุทธิชน 
จะต้องรอการไถ่ไซอัน ไม่นานหลังจากนั้น ศาสดาพยากรณ์ก็ยกเลิกค่าย)

• เมื่อบริคัม ยังก์ กลับมาที่เคิร์ทแลนด์หลังจากค่ายไซอัน มีคนถามท่านว่า “ท่านได้ประโยชน์อะไรจากการ
เดินทางครั้งนี้” ท่านตอบว่า “ก็ได้เหมือนอย่างที่พวกเราได้…ข้าพเจ้าจะไม่แลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้รับใน
ครั้งนี้กับความมั่งคั่งทางวัตถุทั้งหมดที่มีอยู่ในเทศมณฑลนี้” (in Journal of Discourse, 2:10) ค่ายไซอัน
บรรลุจุดประสงค์อะไรที่สำาคัญ (คำาตอบได้เเก่รายการข้างล่างนี้)

ก. ผู้เข้าร่วมเข้มแข็งขึ้นเนื่องด้วยการแสดงให้ประจักษ์อันน่าอัศจรรย์แห่งอำานาจของพระเจ้า (ดู มรดก
ของเราหน้า 50–51 เพื่อเป็นตัวอย่าง)

ข. เปิดโอกาสให้ทดสอบศรัทธาของผู้เข้าร่วม โดยให้พวกเขาได้พิสูจน์ว่าเขาจะเชื่อฟังพระเจ้าและเสีย
สละทุกสิ่ง แม้ชีวิตหากจำาเป็น เพื่อทำาตามพระประสงค์ของพระองค์

ค. เป็นบทพิสูจน์เพื่อหาคนซื่อสัตย์ที่จะรับใช้ในตำาแหน่งผู้นำาของศาสนจักร

ง. เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้คบค้าสมาคมกับศาสดาพยากรณ์อย่างใกล้ชิด และเรียนรู้จากท่าน โดย 
เตรียมเขาสำาหรับความรับผิดชอบของการเป็นผู้นำาในอนาคต

อธิบายว่าขณะที่บางคนคิดว่าค่ายไซอันล้มเหลว แต่ความสำาเร็จของจุดประสงค์เหล่านี้มีความสำาคัญอย่าง
ยิ่งต่อศาสนจักร ค่ายไซอัน เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าจุดประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าจะสำาเร็จในวิธีที่เรา
ไม่อาจเข้าใจได้ในบางครั้ง

• ประสบการณ์ของค่ายไซอันเตรียมผู้นำาในอนาคตของศาสนจักรอย่างไร

ในเดือนกุมภาพันธ์ 1835 ห้าเดือนหลังจากค่ายถูกยกเลิก โควรัมอัครสาวกสิบสองและโควรัมที่หนึ่งของ 
สาวกเจ็ดสิบก็ได้รับการจัดตั้งขึ้น เก้าคนในอัครสาวกสิบสอง และสมาชิกโควรัมสาวกเจ็ดสิบทั้ง 70 คน 
เคยรับใช้ในค่ายไซอัน โจเซฟ สมิธ พูดถึงวิธีที่ค่ายช่วยเตรียมผู้นำาเหล่านี้ว่า:

“พี่น้องชายบางคนในพวกท่านโกรธข้าพเจ้า เพราะท่านไม่ได้ต่อสู้ในมิสซูรี แต่ข้าพเจ้าขอบอกท่านว่า  
พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงต้องการให้ท่านต่อสู้ พระองค์จะไม่สามารถจัดตั้งอาณาจักรของพระองค์โดยให้ชาย 
สิบสองคนเปิดประตูพระกิตติคุณสู่ประเทศต่างๆ ของแผ่นดินโลก และให้ชายเจ็ดสิบคนภายใต้การกำา 
กับดูแลของชายสิบสองคนน้ันเจริญรอยตาม เว้นแต่ว่าพระองค์ได้ทรงนำาพวกเขาออกมาจากคนกลุ่มหน่ึง 
ก่อน ผู้ซึ่งยอมถวายชีวิต และทำาการเสียสละอันยิ่งใหญ่เช่นเดียวกับอับราฮัม” (History of the Church, 
2:182)

ประสบการณ์ของจอร์จ  เอ. สมิธ แสดงให้เห็นว่าค่ายไซอันเตรียมคนที่จะเป็นผู้นำาในอนาคตของ 
ศาสนจักร ด้วยวัย 16 ปีท่านจึงเป็นคนหนุ่มที่สุดในค่าย ไม่เคยมีประสบการณ์และขาดความเชื่อมั่น 
แม้จะไม่สะดวกสบายส่วนตัว และการพร่ำาบ่นของชายหลายคนเก่ียวกับสภาพท่ียากจนข้นแค้นแต่จอร์จ 
ก็เต็มใจทำาตามคำาแนะนำาทั้งหมดของโจเซฟ สมิธ จอร์จนอนหลับอยู่ในเต๊นท์ของศาสดาพยากรณ์จึง 
สามารถได้ยินคำาแนะนำาและคำาส่ังสอนมากมายของท่านได้ จากการใกล้ชิดสนิทสนมกับศาสดาพยากรณ์ 
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จึงทำาให้จอร์จได้เรียนรู้ทักษะการเป็นผู้นำา และพัฒนาความเข้มแข็ง ซึ่งเตรียมท่านสำาหรับชีวิตการเป็น
ผู้นำา ไม่ถึงห้าปีหลังจากค่ายไซอัน จอร์จ  เอ. สมิธ ก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นอัครสาวก และรับใช้กับบริคัม 
ยังก์ ในฐานะสมาชิกคนหนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุดในเวลาต่อมา

• เราเรียนรู้อะไรจากประสบการณ์ของค่ายไซอันที่เรานำามาประยุกต์ใช้กับชีวิตของเราได้ (คำาตอบบางข้อ
มีอยู่ข้างล่างนี้ เเละมีคำาถามกระตุ้นการสนทนาด้วย)

ก. การเข้าใจจุดประสงค์ของความยากลำาบาก อะไรคือความยากลำาบากบางอย่างที่เกี่ยวเนื่องกับค่าย
ไซอัน ประสบการณ์ของค่ายไซอันสอนอะไรเราได้บ้างเกี่ยวกับจุดประสงค์ของความยากลำาบากใน
ชีวิตของเรา (ดู คพ. 103:12)

ข. ความสำาคัญของการเชื่อฟัง เราเรียนรู้อะไรจากค่ายไซอันเกี่ยวกับการเชื่อฟัง (ดู คพ. 103:7–10, 36)

ค. ความจำาเป็นที่ต้องเต็มใจเสียสละทุกสิ่งเพื่อพระเจ้า เราเรียนรู้อะไรจากค่ายไซอันเกี่ยวกับการเสีย 
สละ (ดู คพ. 103:27–28) เหตุใดพระเจ้าจึงทรงต้องการให้เราเต็มใจเสียสละทุกสิ่งเพื่อพระองค์ เรา
จะพัฒนาความเต็มใจดังกล่าวได้อย่างไร เราจะแสดงความเต็มใจนี้ได้อย่างไรในปัจจุบัน

ง. ความสำาคัญของการเป็นหนึ่งเดียวกันในงานของพระเจ้า ชี้ให้เห็นว่าเมื่อมีเพียงไม่กี่คนพร่ำาบ่นและ
กบฏ ทั้งกลุ่มก็จะอ่อนแอลง

จ. ความสำาคัญของการสนับสนุนศาสดาพยากรณ์และทำาตามคำาแนะนำาของท่านแม้จะเป็นเรื่องยาก
หรือเมื่อเราไม่ค่อยเข้าใจมากนักถึงเหตุผลที่ให้ทำาเช่นนั้น

4.	พระเจ้�ทรงเปิดเผยว่�ผู้คนของพระองค์ต้อง	“รอ	ชั่ว	ระยะ	เวล�	ไม่	น�นเพื่อก�รไถ่ไซอัน”

อธิบายว่าพระเจ้าทรงสัญญาจะไถ่ไซอัน และนำาผู้คนกลับมายังแผ่นดินของเขาใน เทศมณฑล แจ๊คสัน 
อย่างไรก็ดี คำาสัญญานี้ขึ้นอยู่กับการเชื่อฟังของวิสุทธิชน (คพ. 103:5–8, 11–14) ดังเช่นที่อิสราเอลโบราณ 
ไม่สามารถเข้าไปสู่แผ่นดินที่สัญญาไว้เป็นเวลา 40 ปีเพราะการไม่เชื่อฟังของเขาพระเจ้าทรงเปิดเผยว่า 
อิสราเอลปัจจุบันจะต้อง “รอ ช่ัว ระยะ เวลา ไม่ นาน” เพ่ือการไถ่ไซอันเน่ืองจากการไม่เช่ือฟังและการแตกแยก 
ของวิสุทธิชนบางคน (คพ. 105:9, 13)

• อ่าน คพ. 105:1–13 กับสมาชิกชั้นเรียน อะไรคือข้อกำาหนดบางประการของพระเจ้าสำาหรับการสถาปนา 
ไซอันในที่สุด (คำาตอบได้แก่รายการข้างล่างนี้ สนทนาวิธีที่จะนำาข้อกำาหนดดังกล่าวไปประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตของเรา)

ก. วิสุทธิชนต้องเรียนรู้ที่จะเชื่อฟัง (คพ. 105:3, 6; ดู คพ. 105:37 ด้วย)

ข. เขาต้องดูแลคนยากจนและคนขัดสน (คพ. 105:3)

ค. เขาจะต้อง “ พร้อม ใจกันตาม เอกภาพ ซึ่ง กฎ ของ อาณาจักร ซี เลสเชีย ลเรี ยก ร้อง” (คพ. 105:4; ดู คพ. 
105:5 ด้วย)

ง. เขาจะต้องได้รับการสอนอย่างสมบูรณ์มากขึ้น ได้รับประสบการณ์มากขึ้น และรู้หน้าที่ของเขาอย่าง
สมบูรณ์มากขึ้น (คพ. 105:10)

จ. เขาจะต้องได้รับการประสาทพรด้วยอำานาจจากเบื้องบน (คพ. 105:11–12; ดู คพ. 105:33 ด้วย)

• ใน คพ. 105:38–40 พระเจ้าทรงแนะนำาวิสุทธิชนให้แสวงหาสันติภาพ แม้กับคนที่ ทุบตีเขา พระองค์ทรง
สัญญาเป็นการตอบแทนว่า “สิ่งทั้งปวงจะ ร่วม กัน ส่ง ผล เพื่อ ความ ดี ของ เจ้า” (คพ. 105:40) ท่านได้รับพร
อย่างไรเมื่อท่านนำาคำาแนะนำาให้แสวงหาสันติภาพไปใช้
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บทที่ 27

สรุป พระเจ้าทรงสัญญาว่าไซอันจะได้รับการไถ่ และทรงบอกด้วยว่าเราต้องทำาอะไรเพื่อเตรียมรับวันนั้น เตือน
สมาชิกชั้นเรียนว่า ทุกวันนี้ เราควรพยายามอย่างสุดใจเพื่อช่วยสร้างไซอันในครอบครัวและในสเตคของเรา 
เป็นพยานถึงความจริงที่สนทนาไปแล้วในระหว่างบทเรียนเมื่อพระวิญญาณกระตุ้นเตือน

แนวคิดเพิ่มเติม
ประกอบก�รสอน	 ท่านอาจใช้แนวคิดต่อไปนี้หนึ่งข้อหรือมากกว่านั้นเพื่อเสริมเค้าโครงบทเรียนที่แนะนำาไว้

1.	ลำ�ดับเหตุก�รณ์ในมิสซูรี

ลำาดับเวลาของเหตุการณ์ต่อไปนี้ในมิสซูรีอาจช่วยได้มากเมื่อท่านสอนบทเรียนนี้ เพื่อช่วยชี้สถานที่สำาคัญๆ 
ท่านอาจต้องอ้างอิงแผนที่ 2 หน้า 275 ในคู่มือเล่มนี้ และหน้า 30 ใน แนวทางศึกษาสำาหรับสมาชิกชั้นเรียน

 มกราคม1831: ผู้สอนศาสนาชุดแรกมาถึงมิสซูรี

กรกฎาคม1831: พระเจ้าทรงกำาหนดให้มิสซูรีเป็นสถานที่ตั้งเมืองไซอัน

สิงหาคม1831: โจเซฟ สมิธ อุทิศสถานที่ก่อสร้างพระวิหารในอินดิเพนเดนซ์ มิสซูรี

กรกฎาคม1833: กลุ่มคนร้ายโจมตีวิสุทธิชนในอินดิเพนเดนซ์ มิสซูรี

พฤศจิกายน1833: เกิดการต่อสู้ที่บิกบลู วิสุทธิชนถูกขับออกจาก เทศมณฑล แจ๊คสันไปยัง เทศมณฑลเคลย์  
 มิสซูรี

พฤษภาคม–มิถุนายน1834: ค่ายไซอันเดินเท้าจากเคิร์ทแลนด์ โอไฮโอ ไปยัง เทศมณฑลเคลย์ มิสซูรี

มิถุนายน1836: พลเมืองของ เทศมณฑลเคลย์ขอให้วิสุทธิชนออกจากเทศมณฑลของเขา

กันยายน 1838: วิสุทธิชนเริ่มมุ่งหน้าไปยังฟาร์เวสท์ และสถานที่อื่นๆ ซึ่งกลายเป็นเทศมณฑลคาล์ดเวลล์  
 และเดวีส์ มิสซูรี

มีนาคม1838: โจเซฟ สมิธ และครอบครัวมาถึงฟาร์เวสท์ มิสซูรี หลังจากหลบหนีกลุ่มคนร้ายในเคิร์ทแลนด์  
 โอไฮโอ

ตุลาคม1838: เกิดการต่อสู้ที่แม่น้ำาครูคด์ ผู้ว่าการบอกส์แห่งมิสซูรีออกคำาสั่งทำาลายล้าง

ตุลาคม1838–เมษายน1839: โจเซฟ สมิธ และผู้นำาท่านอื่นๆ ของศาสนจักรถูกนำาตัวไปจองจำาในมิสซูรี

เมษายน1839: วิสุทธิชนหลบหนีจากมิสซูรีไปยังอิลลินอยส์

	 2.	คำ�แนะนำ�ของพระเจ้�สำ�หรับวิสุทธิชนที่ถูกขับไล่

หลังจากวิสุทธิชนถูกขับออกจาก เทศมณฑล แจ๊คสัน พระเจ้าประทานคำาแนะนำาเฉพาะเกี่ยวกับสิ่งที่เขาควร
ทำา ท่านอาจทบทวนคำาแนะนำาต่อไปนี้:

ก. แสวงหาการไถ่ไซอัน (คพ. 101:43–62) จากคำาอุปมาในข้อนี้ พระเจ้าทรงเตือนวิสุทธิชนว่าการไม่เชื่อฟัง
ทำาให้พวกเขาอ่อนกำาลังลง และทำาให้ศัตรูมีกำาลังเหนือเขา อย่างไรก็ดี พระองค์ทรงรับรองกับเขาว่าไซ
อันจะได้รับการไถ่ในเวลาของพระองค์

ข. ทำางานแห่งการรวบรวมต่อไป (คพ. 101:63–75) ถึงแม้ศูนย์กลางของไซอันจะตกอยู่ในมือของศัตรูแต่
พระเจ้าทรงทำาให้ประจักษ์ชัดว่าวิสุทธิชนต้องรวมกันในสถานที่ซึ่งพระองค์ทรงกำาหนดไว้ต่อไป (ข้อ 67) 
ในสมัยของเรา สถานที่เหล่านี้ได้แก่ สเตคแห่งไซอันทั่วโลก เราต้องทำาให้สเตคของเราเป็น “ สถาน ที ่
ศักดิ์สิทธิ์” (คพ. 101:21–22)
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ค. ร้องขอให้มี การชดใช้ (คพ. 101:76–95) วิสุทธิชนได้รับบัญชาให้ทำาหนังสือร้องทุกข์อย่างเป็นทางการ 
เพื่อขอการชดใช้และความยุติธรรม ภายใต้รัฐธรรมนูญสหรัฐ เขาได้รับการรับรองว่ามีสิทธิเสรีภาพใน 
เรื่องศาสนาและทรัพย์สิน สิทธิดังกล่าวถูกละเมิดในรัฐมิสซูรี วิสุทธิชนทำาตามคำาแนะนำาของพระเจ้า 
และร้องขอให้ชดใช้ในระดับท้องที่ ระดับรัฐ และระดับประเทศ แต่ถูกปฏิเสธความช่วยเหลือ ด้วยเหตุนี้ 
วิสุทธิชนจึงปล่อยความรับผิดชอบในการพิพากษาให้อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าและเดินหน้าต่อไป

ง. ถือสิทธิ์ในทรัพย์สินของตนเองใน เทศมณฑล แจ๊คสัน (คพ. 101:96–101)

3.	ก�รนำ�เสนอด้วยวิดีโอเรื่อง	“ค่�ยไซอัน”

ถ้ามีเทปวิดีโอ Teachings from the Doctrine and Covenants and Church History (53933) ท่านอาจ
เปิดให้ดูตอนที่ชื่อว่า “ค่ายไซอัน” ความยาว 19 นาที เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสนทนาส่วนที่สามของ 
บทเรียนนี้
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“ข้�	แต่	พระผู้เป็นเจ�้,	
พระองค	์ประทับ	อยู	่ที่	ใด	เล�่?”

บทที ่ 

28

จุดประสงค์	 เพื่อช่วยให้สมาชิกชั้นเรียนอดทนต่อความยากลำาบากได้ดีขึ้นโดยหันไปหาพระผู้ช่วยให้รอด

ก�รเตรียม	 1. ศึกษาข้อพระคัมภีร์และเนื้อหาอื่นๆ ต่อไปนี้ร่วมกับการสวดอ้อนวอน:

ก. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 121:1–33; 122; และพระคัมภีร์ข้ออื่นๆ ในบทเรียนนี้

ข. มรดกของเราหน้า 53–61

2. ทบทวนเนื้อหาของบทเรียนนี้ใน แนวทางศึกษาสำาหรับสมาชิกชั้นเรียน (35686 425) วางแผนในการพูด
ถึงเนื้อหาส่วนนี้ในระหว่างบทเรียน

3. ขอให้สมาชิกชั้นเรียนหนึ่งหรือสองคนเตรียมมาล่วงหน้าเพื่อเล่าเรื่องราวย่อๆ ว่าเขาได้เรียนรู้อะไร และ
เติบโตอย่างไรจากความยากลำาบาก จงแน่ใจว่าเขารู้สึกสบายใจที่จะทำางานมอบหมายนี้

4. ถ้าท่านใช้กิจกรรมกระตุ้นความสนใจ เตรียมกระดาษ พร้อมทั้งดินสอหรือปากกาสำาหรับสมาชิกชั้นเรียน
ทุกคน

ข้อเสนอแนะ
ในก�รดำ�เนินบทเรียน

กิจกรรมกระตุ้น
ความสนใจ ใช้กิจกรรมต่อไปนี้หรือกิจกรรมของท่านเองเพื่อเริ่มบทเรียนตามความเหมาะสม

แจกกระดาษและดินสอหรือปากกาแก่สมาชิกทุกคนในห้องเรียน ขอให้เขาเขียนความยากลำาบากหรืออุป- 
สรรคที่เขาเคยประสบ เมื่อเขียนเรียบร้อยแล้ว ให้เขียนว่าเขาเรียนรู้อะไรและเติบโตอย่างไรจากความยาก
ลำาบากดังกล่าว

อธิบายว่าบทเรียนนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการอดทนต่อความยากลำาบากโดยหันไปหาพระผู้ช่วยให้รอด บอก 
สมาชิกชั้นเรียนว่าในตอนท้ายๆ บทเรียน เขาจะมีโอกาสพูดถึงสิ่งที่เขียนไว้

การสนทนาและ เลือกเน้ือหาบทเรียนร่วมกับการสวดอ้อนวอน เพ่ือจะสนองความต้องการของสมาชิกช้ันเรียนได้ดีท่ีสุด กระตุ้น
การประยุกต์ใช้  ให้สมาชิกชั้นเรียนเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับหลักธรรมในพระคัมภีร์

สรุปย่อๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่อไปนี้ในมิสซูรี ท่านอาจอ้าง มรดกของเราหน้า  52–57 ลำาดับเหตุการณ์ใน
หน้า 155 และแผนที่ 2 หน้า 275 ในคู่มือเล่มนี้ และหน้า 30 ใน แนวทางศึกษาสำาหรับสมาชิกชั้นเรียน

หลังจากวิสุทธิชนถูกขับออกจาก เทศมณฑล แจ๊คสันปลายปี 1833 พวกเขาพบที่ลี้ภัยใกล้ๆ  เทศมณฑล 
เคลย์จนกระทั่งถูกบังคับให้ออกไปในปี 1836 จากเทศมณฑลเคลย์ พวกเขาเดินขึ้นเหนือประมาณ 60 ไมล์
พร้อมทั้งตั้งชุมชนฟาร์เวสท์และถิ่นฐานอื่นที่เล็กกว่าขึ้นมา

ศาสนจักรรุ่งเรืองอยู่ชั่วเวลาหนึ่งในมิสซูรีตอนเหนือ ประชากรเพิ่มจำานวนอย่างรวดเร็ว และสถานที่ก่อสร้าง
พระวิหารได้รับการอุทิศในฟาร์เวสท์และอาดัม-ออนได-อาห์มันอย่างไรก็ดี ยังคงมีความขัดแย้งในบรรดา 
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วิสุทธิชนบางคน ผู้นำาหลายคนถูกปัพพาชนียกรรม รวมทั้งออลิเวอร์ คาวเดอรี และเดวิด วิตเมอร์ด้วย

นอกจากการแตกแยกในบรรดาสมาชิกบางคนของศาสนจักรแล้ว ก็ยังมีความขัดแย้งกับผู้อาศัยอยู่เดิมคน 
อื่นๆ ในมิสซูรีตอนเหนือ ในปี 1838 กลุ่มคนร้ายและพวกทหารเริ่มโจมตีมากขึ้น วันที่ 25 ตุลาคม สมาชิก 
สามคนของศาสนจักรถูกฆ่าระหว่างการต่อสู้ที่แม่น้ำาครูคด์ รวมทั้งอัครสาวกเดวิด  ดับเบิลยู. แพทเทนด้วย  
สองวันต่อมา ผู้ว่าการลิลเบิร์น  ดับเบิลยู. บอกส์แห่งมิสซูรีออกคำาสั่งว่า “ชาวมอรมอนจะได้รับการปฏิบัติ
เยี่ยงศัตรู และ จะต้องถูกขับไล่ ออกจากรัฐ” (History of the Church, 3:175)

วันที่ 30 ตุลาคม กลุ่มคนร้ายประมาณ 200 คน ฆ่าผู้ชายและเด็กหนุ่ม 17 คนที่โรงโม่ฮอน วันต่อมาโจเซฟ 
สมิธ และผู้นำาท่านอื่นๆ ของศาสนจักรประมาณ 50 คนถูกจับด้วยข้อกล่าวหาเท็จ ผู้นำาส่วนใหญ่ เหล่านี้ได้
รับการปล่อยตัวภายในสามสัปดาห์ อย่างไรก็ดี หกคนในจำานวนนั้นรวมทั้งโจเซฟ และไฮรัม สมิธ ก็ถูกกักขัง
ทั้งๆ ที่เป็นผู้บริสุทธิ์ ในเดือนพฤศจิกายน คนเหล่านั้นเดินเท้าไปที่อินดิเพนเดนซ์ก่อน จากนั้นก็ไปริชมอนด์ 
และลิเบอร์ตี้ พวกท่านถูกจับขังคุกลิเบอร์ตี้จนถึงเดือนเมษายน 1839

สภาพในคุกลิเบอร์ตี้เลวร้ายมาก นักโทษถูกขังอยู่ชั้นล่าง ซึ่งเป็นเหมือนคุกใต้ดิน—ทั้งมืด ทั้งหนาวเย็น และ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีอาหารไม่พอเพียงและสกปรก ศาสดาพยากรณ์และเพื่อนๆ ของท่านต้องนอนอยู่
บนพื้นหินแข็งซึ่งมีหญ้าแห้งปูไว้บางๆ โดยมีผ้าห่มขาดๆ คลุมกาย เพดานห้องอยู่ต่ำามากจนพี่น้องชายบาง
คน รวมทั้งโจเซฟ และไฮรัมยืนตัวตรงไม่ได้ พวกท่านถูกขู่ฆ่าตลอดเวลา

ขณะที่ศาสดาพยากรณ์อยู่ในเรือนจำา วิสุทธิชนประมาณ 8,000 คนในมิสซูรี ถูกบังคับให้ออกจากบ้านอัน
เนื่องจากคำาสั่งทำาลายล้างของผู้ว่าการรัฐ หลายคนถูกกลุ่มคนร้ายปล้น เฆี่ยนตี และฆ่าขณะหลบหนีไป
ยังรัฐอิลลินอยส์ ศาสดาพยากรณ์ทราบข่าวความทุกข์ของวิสุทธิชน ท่านจึงวิงวอนพระเจ้าเพื่อทูลขอความ
ช่วยเหลือ พระเจ้าประทานการเปิดเผยอันทรงพลังยิ่งบางประการเพื่อตอบคำาวิงวอนนั้น ศาสดาพยากรณ์ 
รวมการเปิดเผยดังกล่าวไว้ในจดหมายที่เขียนถึงผู้นำาศาสนจักรในควินซี อิลลินอยส์ซึ่งกำากับดูแลการ 
อพยพของวิสุทธิชนออกจากมิสซูรี ส่วนต่างๆ ของการเปิดเผยเหล่านี้ ปัจจุบันคือ ภาค 121, 122 และ 123 
ของหลักคำาสอนและพันธสัญญา

เรือนจำ�ลิเบอร์ตี้ ขณะถูกคุมขังอย่างไม่เป็นธรรมที่นี่ในปี 1838–1839 ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธได้รับการเปิดเผย 
ซึ่งปัจจุบันบันทึกไว้ใน คพ. 121, 122 และ 123
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บทที่ 28

1.	คำ�สวดอ้อนวอนของโจเซฟ	สมิธในเรือนจำ�ลิเบอร์ตี้	และพระดำ�รัสตอบของพระเจ้�

• อ่าน คพ. 121:1–6 กับสมาชิกชั้นเรียน ข้อนี้ชี้ให้เห็นว่าโจเซฟ สมิธ รู้สึกและคิดอย่างไรในช่วงเวลานี้ท่าน
ทูลขออะไรจากพระเจ้า ท่านมีความคิดและความรู้สึกอย่างไรขณะที่ท่านอ่านคำาวิงวอนของโจเซฟ สมิธ 
ที่มีต่อพระเจ้าในพระคัมภีร์ข้อนี้

• พระดำารัสตอบของพระเจ้าต่อคำาสวดอ้อนวอนของโจเซฟ สมิธ ประทานไว้ใน คพ. 121:7–33 และ คพ. 
122 อ่าน คพ. 121:7–10 กับสมาชิกชั้นเรียน พระเจ้าทรงสอนอะไรโจเซฟในพระคัมภีร์ข้อนี้ ท่านจะรู้สึก
อย่างไรถ้าพระดำารัสดังกล่าวตรัสกับท่าน เราเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับพระเจ้าจากพระดำารัสตอบครั้งนี้

ชี้ให้เห็นว่า การเปิดเผยดังกล่าว “ทำาให้เรือนจำาลิเบอร์ตี้เป็นศูนย์กลางคำาแนะนำาอยู่ช่วงหนึ่ง ดวงตาของ 
วิสุทธิชนหันไปทางน้ันราวกับว่าสถานท่ีน้ันจะให้กำาลังใจและคำาแนะนำา—พระคำาของพระเจ้า ท่ีแห่งน้ันเป็น 
พระวิหารมากกว่าจะเป็นเรือนจำา ตราบที่ศาสดาพยากรณ์ยังอยู่ที่นั่น เป็นสถานที่แห่งการไตร่ตรองและการ
สวดอ้อนวอน…โจเซฟ สมิธ แสวงหาพระเจ้าในเรือนจำาที่เลวร้ายนี้ และท่านก็พบพระองค์” (B. H. Robert, 
A Comprehensive History of the Church, 1:526)

• การเปิดเผยที่ประทานให้ในเรือนจำาลิเบอร์ตี้ (คพ. 121 และ 122) เป็นพรต่อชีวิตของท่านอย่างไร

2.	พระผู้ช่วยให้รอดทรงเข้�พระทัยคว�มทุกข์ทรม�นและคว�มย�กลำ�บ�กอย่�งสมบูรณ์

• ขอให้สมาชิกชั้นเรียนคิดถึงความยากลำาบากของเขาเองขณะมีคนอ่าน คพ. 122:5–8 พระผู้ช่วยให้รอด
ทรง “ลด พระ ฐานะ ลง ต่ำา กว่า ” สิ่ง เหล่า นั้นทั้งหมดในลักษณะใด (ดู แอลมา 7:11–12; คพ. 19: 16–19)

อธิบายว่า เพราะพระผู้ช่วยให้รอดทรงลด พระ ฐานะ ลง ต่ำา กว่า สิ่ง เหล่า นั้นทั้งหมดพระองค์จึงทรงเข้าพระทัย
ความยากลำาบากทั้งสิ้นของเราอย่างสมบูรณ์ เอ็ลเดอร์นีล  เอ. แม็กซ์เวลล์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองพูด
ถึงความทุกข์ทรมานสูงสุดของพระผู้ชวยให้รอดว่า:

“เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการชดใช้อันไม่มีที่สุดของพระองค์ พระเยซู…ทรงแบกรับบาป ความเศร้าโศก ความ 
เสียใจ และตามที่เจคอบประกาศไว้ ทรงแบกรับความเจ็บปวดของชายหญิง และเด็กไว้ด้วย (ดู 2  นีไฟ  
9:21 ) จากความเห็นอกเห็นใจที่มีอย่างสมบูรณ์ จึงทำาให้พระเยซูทรงทราบวิธีที่จะช่วยเหลือเรา…ไม่มีสิ่งใด 
อยู่ไกลเกินกว่าการไถ่หรือความเห็นอกเห็นใจที่มีอยู่อย่างมากมายของพระองค์จะเข้าไปถึง ด้วยเหตุนี้ เรา 
จึงไม่ควรพร่ำาบ่นเมื่อชีวิตของเราไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ ทั้งที่เราจำาได้ว่าพระเยซูทรงถูกสวมด้วยมงกุฎ 
หนาม!” (in Conference Report, เม.ย. 1987, 89; หรือ Ensign, พ.ค. 1987, 72)

• เราประสบความยากลำาบากใดๆ โดยที่เราไม่ได้รับการปลอบโยนจากพระผู้ช่วยให้รอดหรือไม่ (ดู ฮีบรู  
4:15) ความรู้ท่ีว่าการทนทุกข์ของพระผู้ช่วยให้รอดช่วยให้เราซ่ือสัตย์ในความยากลำาบากของเราได้อย่างไร

• เราทำาอะไรบ้างเพื่อจะรับส่วนอย่างเต็มที่มากขึ้นในการปลอบโยนและความเข้มแข็งที่พระเยซูทรงมอบ
ให้โดยทางการชดใช้ของพระองค์ (ดู ฮีบรู 4:16; 1 เปโตร 5:6–11) การสวดอ้อนวอน ความอ่อนน้อมถ่อม 
ตน และศรัทธาในพระเยซูคริสต์ช่วยให้เราได้รับควาเข้มแข็งในช่วงเวลาแห่งความยากลำาบากได้อย่างไร

3.	จุดประสงค์ของคว�มย�กลำ�บ�ก

อธิบายว่าความยากลำาบากเป็นส่วนหนึ่งในแผนของพระเจ้าเพื่อทดสอบเรา และเพื่อการเติบโตของเราใน
ช่วงชีวิตมรรตัย เรามายังแผ่นดินโลกพร้อมกับความรู้ที่ว่าเราจะต้องประสบความเจ็บปวดการทดสอบ และ
ความยากลำาบากอื่นๆ

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ ประสบความทุกข์มากมายจนถึงขั้นที่ท่านกล่าวว่า สิ่งทั้งปวง นี้  “กลาย เป็น  
เรื่อง ธรรมดา ไป แล้ว สำาหรับ ข้าพเจ้า; และ ข้าพเจ้า รู้สึก, เหมือน เปาโล, ที่ จะ ชื่นชมยินดี ใน ความ ยากลำาบาก” 
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(คพ. 127:2) นอกจากการปลอบโยนและคำาแนะนำาที่พระเจ้าประทานแก่ศาสดาพยากรณ์ในเรือนจำา 
ลิเบอร์ตี้แล้ว ยังมีอีกหลายครั้งที่พระเจ้าทรงสอนท่านเกี่ยวกับความยากลำาบาก ส่วนที่เหลือของบทเรียนนี้
จะหาคำาสอนดังกล่าวในหลักคำาสอนและพันธสัญญา

• พระเจ้าทรงเปิดเผยอะไรในหลักคำาสอนและพันธสัญญาเกี่ยวกับจุดประสงค์ของความยากลำาบาก (อ่าน
ข้อพระคัมภีร์ต่อไปนี้กับสมาชิกชั้นเรียน สรุปข้อมูลไว้บนกระดาน)

ก. คพ. 98:12, 14–15; 101:4; 136:31 (พระเจ้าทรงยอมให้ความยากลำาบากเข้ามาในชีวิตของเรา 
เพื่อทดสอบเราและพิสูจน์ว่าเราจะทำาตามพันธสัญญาของพระองค์หรือไม่) เหตุใดพระเจ้าจึงทรง 
ประสงค์ให้ผู้คนของพระองค์ “ รับ การทดลอง ใน สิ่ง ทั้งหลาย ทั้งปวง”

ข. คพ. 101:1–2 (ความยากลำาบากบางอย่างเป็นผลจากการล่วงละเมิดของเรา)

ค. คพ. 122:7 (พระเจ้าทรงยอมให้เกิดความยากลำาบากเพ่ือให้เรามีประสบการณ์ และช่วยให้เราเติบโต)

• การเข้าใจถึงจุดประสงค์ดังกล่าวของความยากลำาบากช่วยให้เรา “อดทนมันด้วยดี” ได้อย่างไร (คพ.121:8)

• บางคนเชื่ออย่างผิดๆ ว่าความทุกข์ทุกอย่างเป็นการลงโทษจากพระผู้เป็นเจ้า อะไรคืออันตรายของความ
เชื่อดังกล่าว เหตุใดความยากลำาบากจึงเกิดกับคนชอบธรรมด้วย

เน้นว่า ขณะท่ีการล่วงละเมิดเป็นสาเหตุอย่างหน่ึงของความยากลำาบาก แต่น่ันไม่ใช่สาเหตุเดียว ความ 
ยากลำาบากบางอย่างเกิดขึ้นแม้กับคนชอบธรรมเพราะว่า “มีการตรงกันข้ามในสิ่งทั้งปวง” (2 นีไฟ 2:11)  
ความยากลำาบากบางอย่างเกิดขึ้นอันเป็นผลจากความอ่อนแอและความเสื่อมโทรมโดยธรรมชาติของ 
ร่างกายมนุษย์ บ้างก็เกิดจากอุบัติเหตุ จากการเลือกของเราเองซึ่งไม่จำาเป็นว่าต้องเป็นการล่วงละเมิด 
และจากการเลือกของผู้อื่น—พระผู้เป็นเจ้าทรงสามารถป้องกันเราจากสิ่งนั้นได้ แต่บางครั้งพระองค์ไม่ 
ทำาเพราะ “กฎพระกิตติคุณเบื้องต้นคืออิสระเสรีและความก้าวหน้านิรันดร์” (Spencer  W.Kimball,  
Faith Precedes the Miracle [1973], 96) นอกจากนั้นความยากลำาบากอาจเกิดขึ้น “เพื่อทำาให้จุด 
ประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของเราบรรลุผล เพ่ือเราจะได้รับการขัดเกลาท่ีมาจากการทดสอบ” (Richard 
G. Scott, in Conference Report, ต.ค. 1995, 18; หรือ Ensign, พ.ย. 1995, 16)

ขณะรับใช้ในโควรัมอัครสาวกสิบสอง เอ็ลเดอร์ฮาโรลด์ บี. ลี กล่าวว่า “การดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณของ 
พระเยซูคริสต์ไม่ได้รับประกันว่าความยากลำาบากจะไม่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา แต่การดำาเนินชีวิตตามพระ 
กิตติคุณจะทำาให้เรามีความเข้มแข็ง ศรัทธา และพลังที่จะอยู่เหนือความยากลำาบากนั้น และมองผ่านความ
ยุ่งยากที่มีอยู่ไปยังวันที่สดใสกว่า” (quoted by A. Theodore Tuttle, in Conference Report, Oct. 1967, 
15; หรือ lmprovement Era, Dec. 1967, 47)

สำาหรับคำาสอนอื่นๆ จากพระคัมภีร์เกี่ยวกับจุดประสงค์ของความยากลำาบาก ท่านอาจดู 2  นีไฟ 2:11  
แอลมา 32:5–6; 62:41; และ ฮีลามัน 12:1–3

4.	คำ�แนะนำ�ที่พระเจ้�ทรงให้กับคนที่ประสบคว�มย�กลำ�บ�ก

• พระเจ้าประทานคำาแนะนำาอะไรในหลักคำาสอนและพันธสัญญา เพื่อช่วยเราเมื่อเราประสบความยาก 
ลำาบาก (อ่านพระคัมภีร์ข้อต่อไปนี้กับสมาชิกชั้นเรียน สรุปข้อมูลไว้บนกระดาน เลือกคำาถามบางข้อเพื่อ
กระตุ้นการสนทนา)

ก. คพ. 24:8; 31:9; 54:10; 121:7 (จงอดทนในความทุกข์ทรมาน สิ่งนี้จะ “ อยู ่เพียง ชั่ว ครู่” ดู แอลมา  
17:11 ด้วย) เราจะเพิ่มความอดทนต่อการทดลองได้อย่างไร ความทุกข์ทรมานของโจเชฟ สมิธมีอยู่
เพียง “ เพียง ชั่ว ครู่” ในความหมายใดเราจะมองความยากลำาบากด้วยทัศนะนิรันดร์แบบพระเจ้าได้
อย่างไร
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บทที่ 28

ข. คพ. 98:1. (ชื่นชมยินดีและน้อมขอบพระทัย) เหตุใดเราจึงต้องขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้าแม้เมื่อเรา 
กำาลังประสบการทดลอง อะไรคือพรบางประการที่เราจะยังคงได้รับแม้ในช่วงที่ยากลำาบากอย่าง 
แสนสาหัส

ค. คพ. 98:11 (เราต้องเชื่อฟังต่อไป และ “แนบสนิทกับความดีทั้งปวง”) เหตุใดบางครั้งจึงเป็นเรื่องยาก
ที่จะยังคงเชื่อฟังเมื่อเราประสบความยากลำาบาก

ง. คพ. 101:36–38 (กังวลกับจิตวิญญาณ ไม่ใช่ร่างกาย และแสวงหาพระเจ้า) เราจะนำาคำาแนะนำาไป
ใช้ได้อย่างไร

จ. คพ. 122:9 (เราต้องไม่กลัวสิ่ง ที่ มนุษย์ จะ ทำาได้ เพราะพระผู้เป็นเจ้าจะทรงอยู่กับเราตลอดไป ดู คพ. 
98:13 ด้วย)

• เหตุใดบางคนจึงรู้สึกเจ็บแค้นเพราะการทดลอง ขณะที่คนอื่นๆ เติบโตและเข้มแข็งขึ้น เราทำาอะไรได้บ้าง
เพื่อจะเผชิญความยากลำาบากและการทดลองของเราได้ดีขึ้น (ดู แอลมา 62:49–51) เรื่องราวใดในพระ
คัมภีร์ที่ช่วยหรือดลใจท่านในช่วงเวลาแห่งความยากลำาบาก

• ผู้อื่นได้ทำาอะไรเพื่อช่วยให้ท่านผ่านพ้นความยากลำาบาก เราจะช่วยให้ผู้อื่นในช่วงเวลาแห่งการทดลอง
ของเขาได้อย่างไร เราจะใช้สิ่งที่การทดลองสอนเราในการช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างไร จะเกิดประโยชน์
อะไรบ้างจากการรับใช้ผู้อื่นเมื่อเราอยู่ท่ามกลางการทดลอง (ดู ลูกา 9:24; กาลาเทีย 6:2)

• เราทำาอะไรได้บ้างหากเรารู้สึกว่าตนเองกำาลังท้อแท้สิ้นหวังเนื่องจากความยากลำาบาก (ดู แอลมา 36:3) 
เราจะเตรียมตนเองเดี๋ยวนี้ให้เข้มแข็งในอนาคตได้อย่างไร เมื่อเราอาจจะต้องประสบความยากลำาบากที่
ใหญ่หลวงกว่าเดิม

5.	คำ�สัญญ�ของพระเจ้�ที่ทรงให้ไว้กับคนที่ซื่อสัตย์แม้ในย�มย�กลำ�บ�ก

• พระเจ้าประทานคำาสัญญาอะไรในหลักคำาสอนและพันธสัญญาแก่คนที่ซื่อสัตย์แม้ในยามยากลำาบาก 
(อ่านข้อพระคัมภีร์ต่อไปนี้กับสมาชิกชั้นเรียน สรุปข้อมูลไว้บนกระดาน เลือกคำาถามบางข้อ เพื่อกระตุ้น 
การสนทนา)

ก. คพ. 3:8; 24:8; 112:13; 122:4 (พระเจ้าจะอยู่กับเรา ยืนเคียงข้างเรา และรักษาเราในยามทุกข์ยาก  
ดู เจคอบ 3:1; โมไซยาห์ 24:13–14; แอลมา 36:27 ด้วย) เหตุใดจึงเป็นสิ่งสำาคัญที่จะรู้ว่าพระเจ้า 
จะอยู่กับเราในยามทุกข์ยาก ประสบการณ์ใดที่แสดงให้ท่านเห็นว่าพระเจ้าอยู่กับท่านในเวลาแห่ง
การทดลอง

ข. คพ. 58:2–4; 101:35–36; 103:12; 121:29; 127:4; 136:31 (คนที่ซื่อสัตย์ในยามยากแค้นจะได้รับ
รัศมีภาพ ความปีติยินดี และพรอื่นๆ)

ค. คพ. 98:3; 122:7 (สิ่งทั้งปวงก็ จะ ร่วม กัน ส่ง ผลเพื่อความดีของเรา และเพื่อรัศมีภาพของพระเจ้า; ดู 
คพ. 90:24; 100:15; 2 นีไฟ 2:2; โรม 8:28 ด้วย) ความยากลำาบากจะเป็นไปเพื่อความดีของเราได้
อย่างไร

ขอให้สมาชิกชั้นเรียนที่ได้รับมอบหมายเล่าสั้นๆ ว่าเขาได้เรียนรู้และเติบโตอย่างไรจากความยาก 
ลำาบาก (ดู “การเตรียม” ข้อ 3) ถ้าท่านใช้กิจกรรมกระตุ้นความสนใจ เชิญสมาชิกคนอื่นๆ ในชั้นเรียน
บอกเล่าสิ่งที่เขียนไว้ ถ้าท่านไม่ได้ใช้กิจกรรมกระตุ้นความสนใจ ให้เชิญสมาชิกคนอื่นๆ ในชั้นเรียน
เล่าว่าเขาเรียนรู้อะไรและเติบโตอย่างไรจากความยากลำาบาก

ขณะรับใช้ในโควรัมอัครสาวกสิบสอง เอ็ลเดอร์เจมส์ อี. เฟาสท์ กล่าวว่า “ในความเจ็บปวดในความ 
ทุกข์ทรมาน และความเพียรพยายามเยี่ยงวีรบุรุษของชีวิต เราผ่านไฟของคนถลุงแร่ทำาให้สิ่งที่ไร้ 
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ความหมายและไม่สำาคัญในชีวิตของเราค่อยๆ มลายหายไปเหมือนส่วนท่ีเป็นกาก และทำาให้ศรัทธา 
ของเราสว่างไสว ไม่บุบสลาย และแข็งแกร่ง…มันเป็นส่วนหนึ่งของการขจัดของเสียเพื่อให้เราคุ้น
เคยกับพระผู้เป็นเจ้า ในความทุกข์ทรมานของชีวิต ดูเหมือนเราจะฟังสุรเสียงกระซิบอันแผ่วเบาของ
พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงเป็นพระเมษบาลจากสวรรค์ได้ดีขึ้น” (in Conference Report, เม.ย. 1979, 77; 
หรือ Ensign, พ.ค. 1979, 53)

เอ็ลเดอร์มาเรียน จี. รอมนีย์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าวว่า:

“ข้าพเจ้าเคยเห็นความสำานึกผิดและความสิ้นหวังในชีวิตของคนที่เคยแช่งด่าพระผู้เป็นเจ้าและตาย
ทางวิญญาณในโมงแห่งความยากลำาบาก และข้าพเจ้าเคยเห็นคนที่ลุกขึ้นจากสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็น
ภาระที่ยากจะแบกรับได้ สู่สถานะอันสูงยิ่ง

“ท้ายที่สุด ข้าพเจ้าแสวงหาพระเจ้าในความทุกข์ของตนเอง และเรียนรู้ด้วยตัวเองว่าจิตวิญญาณ
ของข้าพเจ้าเติบโตมากที่สุดเมื่อข้าพเจ้าคุกเข่าลงในยามที่เกิดความยากลำาบากและความทุกข์
ทรมาน” (in Conference Report, Oct. 1969, 60; หรือ Improvement Era, Dec. 1969, 69)

ง. คพ.121:8; 127:2 (คนที่ซื่อสัตย์แม้ในยามทุกข์ยากจะถูกยกให้สูงส่ง)

• เราทำาอะไรได้บ้างในช่วงเวลาแห่งการทดลองเพื่อจะรู้สึกถึงสันติสุขที่พระเจ้าตรัสไว้ใน คพ. 121:7 (ดู 
คพ. 19:23 ด้วย)

สรุป ในเดือนเมษายน 1839 หลังจากศาสดาพยากรณ์และเพื่อนๆ ของท่านถูกขังอยู่ในเรือนจำาลิเบอร์ตี้เป็นเวลา 
ประมาณห้าเดือน พวกท่านถูกนำาตัวไปที่ เทศมณฑลเดวีส์ จากนั้นก็ไปที่เทศมณฑลบูนเพื่อรับการไต่สวน
ขณะกำาลังย้ายไปที่ เทศมณฑลบูน ผู้คุมปล่อยให้พวกท่านหนีเพราะเจ้าหน้าที่บางคนได้ข้อสรุปว่าพวกเขา
ไม่สามารถข่มเหงได้สำาเร็จ โจเซฟ สมิธ และนักโทษคนอื่นๆ จึงเดินทางไปยังอิลลินอยส์ และที่นั่น พวกท่าน
ได้เข้าร่วมกับครอบครัวและวิสุทธิชนที่เหลือ

กระตุ้นให้สมาชิกชั้นเรียนอ่านการเปิดเผยที่ประทานให้ในเรือนจำาลิเบอร์ตี้ในเวลาแห่งความยากลำาบาก  
เป็นพยานว่าโดยทางการชดใช้ พระเยซูคริสต์ทรงแบกรับความเศร้าโศกของเราไว้ หากเราหันไปหาพระองค์ 
พระองค์จะทรงปลอบโยนและยกเราขึ้นแม้ในวันที่มืดมนที่สุด แสดงความขอบพระทัยของท่านสำาหรับ 
ตัวอย่างของโจเซฟ สมิธ ในการรับมือกับความยากลำาบากและความเต็มพระทัยของพระคริสต์ที่จะช่วยให้
เราอดทนและเรียนรู้จากความยากลำาบาก

แนวคิดเพิ่มเติม
ประกอบก�รสอน	 1.	คว�มกล�้ห�ญที่จะปกป้องคว�มเชื่อของเร�

ก่อนถูกคุมขังในเรือนจำาลิเบอร์ตี้ โจเซฟ สมิธ กับเพื่อนๆ ของท่านถูกล่ามโซ่ไว้ด้วยกันในบ้านเก่าๆ หลังหนึ่ง
ในริชมอนด์ มิสซูรี เป็นเวลากว่าสองสัปดาห์ ทบทวนเรื่องราวที่โจเซฟ สมิธ ตอบโต้ผู้คุมที่พูดจาถากถางใน
ริชมอนด์ ตามที่บันทึกไว้ใน มรดกของเราหน้า 57 (ย่อหน้าที่สอง) ถึงหน้า 58

• เราจะพัฒนาความกล้าหาญในยามที่ต้องเผชิญสถานการณ์ยุ่งยากได้อย่างไร มีสถานการณ์อะไรบ้างที่
ต้องอาศัยความกล้าหาญทุกวัน (ขอให้สมาชิกชั้นเรียนเล่าประสบการณ์ที่เขาหรือคนรู้จักได้แสดงความ
กล้าหาญในการยึดมั่นต่อหลักธรรมพระกิตติคุณ)

2.	อ�แมนด�	สมิธได้รับก�รดลใจให้ช่วยแอลม�ลูกช�ยของเธอ

มรดกของเรา มีเรื่องราวที่อาแมนดา สมิธได้รับการดลใจให้ช่วยแอลมาลูกชายของเธอ ซึ่งได้รับบาดเจ็บใน
ช่วงการสังหารหมู่ที่โรงโม่ฮอน (หน้า 55–56) ถ้าท่านไม่ได้ทบทวนเรื่องนี้ในบทที่ 15 ท่านอาจทำาสิ่งดังกล่าว
ในบทเรียนนี้
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ก�รสร้�งอ�ณ�จักรของ
พระผู้เป็นเจ้�ในนอวู,	อิลลินอยส์

บทที ่ 

29

จุดประสงค์	 เพ่ือสอนเก่ียวกับวิธีท่ีวิสุทธิชนยุคแรกๆ ทำางานเพ่ือสร้างอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าในนอวู และเพ่ือกระตุ้น 
ให้สมาชิกชั้นเรียนทำาตามตัวอย่างของคนเหล่านั้น

ก�รเตรียม	 1. ศึกษาข้อพระคัมภีร์และเนื้อหาอื่นๆ ต่อไปนี้ร่วมกับการสวดอ้อนวอน:

ก. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 124:1–21, 87–90, 97–110; 126

ข. มรดกของเราหน้า 59–60, 63–66, 70–71

2. ทบทวนเนื้อหาของบทเรียนนี้ใน แนวทางศึกษาสำาหรับสมาชิกชั้นเรียน (35686 425) วางแผนในการพูด
ถึงเนื้อหาส่วนนี้ในระหว่างบทเรียน

3. ขอให้สมาชิกชั้นเรียนเตรียมสรุปเรื่องราวต่อไปนี้จาก มรดกของเรา

ก. ความยากลำาบากที่จอห์น แฮมเมอร์และครอบครัวประสบขณะหาที่ลี้ภัยในอิลลินอยส์ จากบทความ
ในหัวข้อ “การอพยพสู่อิลลินอยส์” (หน้า 59–60)

ข. “การเสียสละของผู้สอนศาสนาจากนอวู” (หน้า 63–66)

ค. “สมาคมสงเคราะห์” (หน้า 70–71)

4. ถ้าท่านต้องการให้ประธานสมาคมสงเคราะห์หรือที่ปรึกษาคนหนึ่งของเธอพูดถึงจุดประสงค์ของสมาคม 
สงเคราะห์ ขอให้เชิญล่วงหน้า ขอให้เธอเตรียมอ่านข้อประกาศของสมาคมสงเคราะห์ท่ีมีอยู่ในการประชุม 
สมาคมสงเคราะห์สามัญปี 1999 ข้อประกาศมีอยู่ในหน้า 166 ของคู่มือเล่มนี้ และมีอยู่ในแผ่นแยกต่าง
หาก (36175, 36185 และ 36195)

ข้อเสนอแนะ
ในก�รดำ�เนินบทเรียน

กิจกรรมกระตุ้น
ความสนใจ ใช้กิจกรรมต่อไปนี้หรือกิจกรรมของท่านเองเพื่อเริ่มบทเรียนตามความเหมาะสม

เขียนประโยคต่อไปนี้บนกระดาน:

หลักคำาสอนเรื่องบัพติศมาแทนคนตายได้รับการเปิดเผย

เอ็นดาวเม้นท์พระวิหารได้รับการประกอบเป็นครั้งแรก

สมาคมสงเคราะห์ได้รับการจัดตั้ง

• สมาคมสงเคราะห์ได้รับการจัดตั้ง

อธิบายว่าเหตุการณ์เหล่านั้นและเหตุการณ์สำาคัญอื่นๆ อีกมากมายเกิดขึ้นในนอวู อิลลินอยส์บทเรียนนี้จะ
อธิบายว่าวิสุทธิชนชาวนอวูยุคแรกๆ ทำางานเพื่อสร้างอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าอย่างไร และเราจะเรียนรู้
จากตัวอย่างของคนเหล่านั้นเมื่อเราพยายามสร้างอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าในปัจจุบันได้อย่างไร
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การสนทนาและ เลือกเน้ือหาบทเรียนร่วมกับการสวดอ้อนวอน เพ่ือจะสนองความต้องการของสมาชิกช้ันเรียนได้ดีท่ีสุด กระตุ้น
การประยุกต์ใช้  ให้สมาชิกชั้นเรียนเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับหลักธรรมในพระคัมภีร์

1.	วิสุทธิชนห�ที่ลี้ภัยในอิลลินอยส์

อธิบายว่าขณะท่ีโจเซฟ สมิธ อยู่ในเรือนจำาท่ีลิเบอร์ต้ี มิสซูรี ความรับผิดชอบหลักในการกำากับดูแลวิสุทธิชน 
ที่หลบหนีออกจากมิสซูรีตกอยู่กับบริคัม ยังก์ ประธานโควรัมอัครสาวกสิบสอง เพื่อหลบหนีจากคนที่ข่มเหง 
วิสุทธิชนเริ่มข้ามแม่น้ำามิสซิสซิปปีไปยังอิลลินอยส์ตอนปลายปี 1838 แผนที่ หน้า 276 ในคู่มือเล่มนี้ และ
หน้า 31 ใน แนวทางศึกษาสำาหรับสมาชิกชั้นเรียน แสดงเส้นทางวิสุทธิชนใช้เมื่อเขาถูกขับออกจากมิสซูรี

ขอให้สมาชิกชั้นเรียนที่ได้รับมอบหมายเล่าถึงการทดลองที่จอห์น แฮมเมอร์และครอบครัวได้รับขณะหาที ่
ลี้ภัยในอิลลินอยส์ (มรดกของเราหน้า 59–60)

ตอนแรกวิสุทธิชนมารวมกันที่ควินซี อิลลินอยส์ หลังจากโจเซฟ สมิธ กลับจากเรือนจำาลิเบอร์ตี้ พวกเขา 
ก็เคลื่อนขบวนไปตามแม่น้ำามิสซิสซิปปีประมาณ 56 กิโลเมตร ไปยังที่แห่งหนึ่งซึ่งในเวลานั้นเป็นหมู่บ้าน 
เล็กๆ ของคอมเมิร์ซ วิสุทธิชนเริ่มระบายน้ำาออกจากผืนดินที่เป็นหนองน้ำาอย่างรวดเร็ว ปลูกพืช และสร้าง 
บ้าน ระหว่างฤดูร้อนปี 1839 ศาสดาพยากรณ์ตั้งชื่อสถานที่นั้นใหม่ว่านอวู ท่านกล่าวว่าชื่อเมืองของเรา 
(นอวู) มาจากภาษาฮีบรู หมายถึงสถานที่ที่สวยงาม โดยมีแนวคิดเรื่องการหยุดพักติดมากับความหมายนี้
ด้วย” (TeachingsoftheProphetJosephSmiht,Sel.JosephFieldingSmith [1976], 182)

ในเดือนธันวาคม 1840 รัฐอิลลินอยส์ออกกฎบัตรอนุญาตให้เมืองนอวูจัดตั้งกองทหาร ที่ทำาการเทศบาล
และมหาวิทยาลัยได้ นอวูกลายเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดอันดับสองของอิลลินอยส์ขณะที่ศาสนจักรเติบโตอย่าง
รวดเร็ว และมีผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่ไปรวมกันอยู่ที่นั่น

วันที่ 19 มกราคม 1841 ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ ได้รับการเปิดเผยซึ่งพระเจ้าประทานบัญญัติแก่วิสุทธิ
ชนเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเขาในนอวู การเปิดเผยนี้มีบันทึกไว้ใน คพ. 124 อธิบายว่าโดยการศึกษา 
คพ. 124 และตัวอย่างของวิสุทธิชนนอวูยุคแรก เราจะเข้าใจชัดเจนมากขึ้นถึงบทบาทสำาคัญที่เราทุกคนมี
ส่วนในการสร้างอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า

2.	ผู้สอนศ�สน�ที่ส่งม�จ�กนอวูทำ�ให้คนหล�ยพันคนเปลี่ยนใจเลื่อมใส

อธิบายว่า สมาชิกจำานวนมากของศาสนจักรในนอวู รวมทั้งสมาชิกในโควรัมอัครสาวกสิบสองได้รับเรียก 
ให้รับใช้เป็นผู้สอนศาสนา ขอให้สมาชิกชั้นเรียนที่ได้รับมอบหมายรายงานเกี่ยวกับงานเผยแผ่ของวิสุทธิชน
จากนอวู (มรดกของเราหน้า 63–66)

ภายในเวลาเพียงไม่ก่ีเดือนหลังจากมาถึงประเทศอังกฤษ เอ็ลเดอร์วิลฟอร์ด วูดรัฟฟ์ให้บัพติศมาและยืนยัน
ผู้คนมากมาย ในเวลานั้นท่านได้รับประสบการณ์ต่อไปนี้:

“ข้าพเจ้า…ประชุมกับวิสุทธิชนกลุ่มใหญ่และคนแปลกหน้า และขณะกำาลังร้องเพลงสวดเพลงแรกพระ 
วิญญาณของพระเจ้าพำานักอยู่บนข้าพเจ้า และสุรเสียงของพระผู้เป็นเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘นี่เป็นการ 
ประชุมครั้งสุดท้ายที่เจ้าจะจัดร่วมกับคนกลุ่มนี้เป็นเวลาหลายวัน’ ข้าพเจ้ารู้สึกประหลาดใจมากในเรื่องนี ้
เนื่องจากข้าพเจ้ามีกำาหนดการมากมายในท้องถิ่นนั้น เมื่อข้าพเจ้าลุกขึ้นพูดกับผู้คน ข้าพเจ้าบอกเขาว่า 
นี่จะเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายที่ข้าพเจ้าควรจัดให้เขาเป็นเวลาหลายวัน เขาประหลาดใจมากพอๆ กับ 
ข้าพเจ้า ตอนท้ายการประชุม มีสี่คนออกมารับบัพติศมา เราลงไปในน้ำาและให้บัพติศมาเขา

“ตอนเช้าข้าพเจ้าเข้าไปในที่ลับต่อพระพักตร์พระเจ้า ทูลถามพระองค์ว่าพระองค์ประสงค์สิ่งใดจากข้าพเจ้า  
คำาตอบท่ีได้รับคือ ข้าพเจ้าต้องไปทางใต้ เพราะพระเจ้ามีงานใหญ่ให้ข้าพเจ้าทำาท่ีน่ัน เน่ืองจากมีจิตวิญญาณ 
หลายดวงกำาลังรอคอยพระคำาของพระองค์”
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บทที่ 29

สองวันต่อมา ท่านเดินทางไปทางใต้จนกระทั่งมาถึงฟาร์มของจอห์น เบ็นโบว์ในเฮริฟอร์ดเชียร์ นายเบ็นโบว์
และเจนภรรยาของเขาต้อนรับท่านด้วยความยินดี และพูดว่า มีกลุ่มชายหญิงกว่า 600 คนจัดการประชุม
ของตนเองขึ้นมาเรียกว่า ยูไนเต็ดเบรเธิร์น (United Brethren) เอ็ลเดอร์วูดรัฟฟ์กล่าวว่า:

“ยูไนเต็ด เบรเธิร์นกลุ่มนี้กำาลังค้นหาความสว่างและความจริง แต่พวกเขาก็ทำาเท่าที่ทำาได้ และกำาลังเรียก 
หาพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาเพื่อเปิดทางให้เขา พร้อมทั้งส่งความสว่างและความรู้มาให้ เพื่อเขาจะรู้จักทางที่
ถูกต้องอันนำาไปสู่ความรอด เมื่อข้าพเจ้าได้ยินเรื่องนี้ ข้าพเจ้าเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเหตุใดพระเจ้าจึงบัญชา
ข้าพเจ้า ขณะอยู่ในเมืองแฮนเลย์ ให้ออกจากสถานที่แห่งการทำางาน และไปทางใต้ เพราะในเฮริฟอร์ดเชียร์
มีทุ่งเก็บเกี่ยวขนาดใหญ่สำาหรับการรวมวิสุทธิชนจำานวนมากไปยังอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า”

ความพยายามของเอ็ลเดอร์วูดรัฟฟ์ในเขตน้ีของประเทศอังกฤษทำาให้ท่านสามารถ “นำาจิตวิญญาณกว่าหน่ึง 
พันแปดร้อยดวงเข้ามาสู่ศาสนจักร โดยพรของพระผู้เป็นเจ้าในช่วงเวลาสิบแปดเดือนรวมทั้งกลุ่มยูไนเต็ด 
เบรเธิร์นทั้งหกร้อยคนยกเว้นคนเดียวเท่านั้น” (in Wilfordwoodruff:HistoryofHisLifeandLabors,ed. 
Matthias F. Cowley [1909], 116–119)

• เราเรียนรู้อะไรจากประสบการณ์ของเอ็ลเดอร์วูดรัฟฟ์

ชี้ให้เห็นว่าศาสนจักรได้รับการเสริมกำาลังโดยการเสียสละและความพยายามของผู้สอนศาสนาท่ีรับใช้ใน
ประเทศอังกฤษ เอ็ลเดอร์ฮาโรลด์ บี. ลี สรุปสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาอันน่าอัศจรรย์ใจนี้ว่า:

“ในเวลาหนึ่งปี 1840 ถึง 1841—พูดอย่างแน่ชัดก็คือ หนึ่งปีกับอีกสิบสี่วัน — สมาชิกเก้าคนในสิบสองคนได้ 
รับเรียกให้ทำางานในคณะเผยแผ่บริติช ถ้าท่านจำาประวัติศาสตร์ [ในนอวู] ได้ช่วงปีดังกล่าวเป็นเครื่องหมาย 
ของช่วงเวลาแห่งการข่มเหงที่รุนแรงที่สุดที่ศาสนจักรต้องประสบในสมัยการประทานนี้ ในหนึ่งปีกับอีกสิบ
สี่วันนั้น สมาชิกเก้าคนในสิบสองคน พร้อมทั้งผู้ร่วมงานของพวกท่าน ได้จัดตั้งศาสนจักรในเมืองสำาคัญ
หลายเมืองในอาณาจักรเกรทบริเทนให้บัพติศมาผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสประมาณ 7,000 ถึง 8,000 คน พิมพ์
พระคัมภีร์มอรมอน 5,000 เล่ม หนังสือเพลงสวด 3,000 เล่ม และเอกสารแจก 50,000 ใบ…และอพยพคน 
1,000 คนไปอเมริกา” (in conference Report, เม.ย. 1960, 108)

3.	ตัวอย่�งของวิสุทธิชนนอวูแสดงให้เห็นถึงคว�มสำ�คัญของก�รอดทนในคว�มชอบธรรมจนกว่�
ชีวิตจะห�ไม่

อธิบายว่า คพ. 124 รวบรวมคำาแนะนำาต่างๆ มากมายพร้อมด้วยคำาสัญญาที่ให้ไว้กับบุคคลที่มีชีวิตอยู่ใน 
ช่วงสมัยนอวู อ่านพระคัมภีร์บางข้อต่อไปนี้กับสมาชิกชั้นเรียนและระบุคำาแนะนำาและคำาสัญญาที่ให้ไว้:

ก. คพ. 124:12–14 (ถึง โรเบิร์ต บี. ธอมพ์สัน)

ข. คพ. 124:16–17 (ถึง จอห์น ซี. เบนเนตต์)

ค. คพ. 124: 18–19 (ถึง ไลมัน ไวท์)

ง. คพ. 124:87–90, 97–102 (ถึง วิลเลียม ลอว์)

จ. คพ. 124:103–110 (ถึง ซิดนีย์ ริกดัน)

ในช่วงสมัยนอวู วิสุทธิชนส่วนใหญ่ยังคงซ่ือสัตย์และได้รับพรอย่างใหญ่หลวง อย่างไรก็ดี จอห์น ซี. เบนเนตต์, 
ไลมัน ไวท์, วิลเลียม ลอว์, ซิดนีย์ ริกดัน อยู่ในกลุ่มของผู้ละทิ้งความเชื่อและสูญเสียพรมากมายของเขา

• อะไรช่วยท่านมากที่สุดเมื่อท่านพยายามอดทนในความชอบธรรมจนกว่าชีวิตจะหาไม่

• อ่าน คพ. 124:15 กับสมาชิกช้ันเรียน คุณลักษณะพิเศษอะไรท่ีพระเจ้าทรงยกย่องไฮรัม สมิธ (ดูข้อความ 
ท่ียกมาต่อไปน้ีด้วย) เราจะพัฒนาความ สุจริตใจได้อย่างไร เราจะพัฒนาความรักในส่ิงซ่ึงถูกต้องได้อย่างไร



166

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ พูดถึงไฮรัมพี่ชายของท่านว่า “ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนในใจขอให้พี่น้องชาย 
ทุกคนของข้าพเจ้าเป็นเหมือนไฮรัมพี่ชายสุดที่รักของข้าพเจ้า ผู้ซึ่งมีความอ่อนโยนของลูกแกะ และ 
ความสัตย์ซื่อของโยบ สรุปก็คือ มีความอ่อนน้อมถ่อมตนของพระคริสต์ ข้าพเจ้ารักไฮรัมด้วยความรักที่
แข็งแกร่งย่ิงกว่าความตาย เพราะข้าพเจ้าไม่เคยสักคร้ังท่ีจะตำาหนิท่าน และท่านก็ไม่เคยตำาหนิข้าพเจ้า” 
(History of the Church, 2:338)

4.	สม�คมสงเคร�ะห์ได้รับก�รจัดตั้งในนอวู

อธิบายว่าขณะที่วิสุทธิชนยังอยู่ในนอวู พวกเขาได้รับพรจากองค์การใหม่ของศาสนจักร โดยสิทธิอำานาจ 
ของฐานะปุโรหิต ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธได้จัดตั้งสมาคมสงเคราะห์ขึ้น ขอให้สมาชิกชั้นเรียนที่ได้รับ
มอบหมายสรุปบทความในหัวข้อ “สมาคมสงเคราะห์” จาก มรดกของเรา หน้า 70–71

เพื่อเน้นจุดประสงค์ของสมาคมสงเคราะห์ ให้อ่านข้อประกาศต่อไปนี้ ซึ่งนำาเสนอในการประชุมสมาคม 
สงเคราะห์สามัญปี 1999 ถ้าท่านขอให้ประธานสมาคมสงเคราะห์หรือที่ปรึกษาคนหนึ่งเป็นผู้นำาเสนอ เชิญ
ให้เธอทำาตอนนี้

“เราเป็นธิดาทางวิญญาณผู้เป็นท่ีรักของพระผู้เป็นเจ้า ชีวิตของเรามีความหมาย มีจุดประสงค์ และมีทิศทาง 
ในฐานะพี่น้องสตรีทั่วโลก เราพร้อมใจกันถวายความจงรักภักดีแด่พระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอดและพระ
ผู้ทรงเป็นแบบอย่างของเรา เราเป็นสตรีแห่งศรัทธา ความบริสุทธิ์ วิสัยทัศน์ และจิตกุศลผู้ซึ่ง:

“เพิ่มพูนประจักษ์พยานถึงพระเยซูคริสต์โดยการสวดอ้อนวอนและศึกษาพระคัมภีร์

“แสวงหาความเข้มแข็งทางวิญญาณโดยทำาตามการกระตุ้นเตือนของพระวิญญาณบริสุทธิ์

“อุทิศตนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้กับการแต่งงาน ครอบครัวและบ้าน

“ค้นพบศักดิ์ศรีในความเป็นมารดา และความสุขในความเป็นสตรี

“เบิกบานในการรับใช้และงานดี

“รักชีวิตและการเรียนรู้

“ยืนหยัดเพื่อความจริงและความชอบธรรม

“สนับสนุนฐานะปุโรหิต ในฐานะผู้มีสิทธิอำานาจของพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดินโลก

“ชื่นชมในพรของพระวิหาร เข้าใจเป้าหมายอันศักดิ์สิทธิ์ และพากเพียรเพื่อความสูงส่ง” (เลียโฮนา มกราคม 
2000 ดนตรีแห่งศิโยนเอ๋ย จงร้องเพลงและร่าเริงเถิด” แมรีย์ เอเลน สมูท หน้า 113)

• สมาคมสงเคราะห์สร้างศรัทธาและเพิ่มพูนประจักษ์พยานอย่างไร เสริมสร้างความมั่นคงให้กับการแต่ง 
งานและครอบครัวอย่างไร และช่วยผู้คนที่ขัดสนอย่างไร

• พรใดเข้ามาสู่ชีวิตของท่านอันเนื่องจากสมาคมสงเคราะห์

สรุป เน้นว่าวิสุทธิชนยุคแรกในนอวูอุทิศชีวิตเพื่อเสริมสร้างอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าโดยผ่านงานสอนศาสนา  
และโดยผ่านการรับใช้ในวิธีอื่นๆ มากมาย โดยการทำาตามแบบอย่างของคนเหล่านี้ เราจะสามารถช่วย
สร้างอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าในทุกวันนี้ได้อย่างเต็มที่

เป็นพยานถึงความจริงที่สนทนาไปแล้วในระหว่างบทเรียนเมื่อพระวิญญาณกระตุ้นเตือน 
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แนวคิดเพิ่มเติม
ประกอบก�รสอน ท่านอาจใช้แนวคิดต่อไปนี้หนึ่งข้อหรือมากกว่านั้นเพื่อเสริมเค้าโครงบทเรียนที่แนะนำาไว้

1.	วิสุทธิชนยุคแรกไม่ยอมสร้�งพระวิห�รในมิสซูรี

• วิสุทธิชนไม่ได้สร้างพระวิหารในมิสซูรีแม้ว่าพระเจ้าได้บัญชาเขาให้สร้างพระวิหารแห่งหน่ึงในอินดิเพน- 
เดนซ์ และอีกแห่งในฟาร์เวสท์ (คพ. 57:1–3; 97:10–12; 115:7–12) พระเจ้าทรงสอนหลักธรรมใดแก่ 
วิสุทธิชนใน คพ. 124:49–53 หลักธรรมนี้ประยุกต์ใช้ในทุกวันนี้ได้อย่างไร

2.	คว�มพย�ย�มของอัครส�วกในก�รทำ�ให้พระดำ�รัสของพระเจ้�เกิดสัมฤทธิผล

อธิบายว่าใน คพ. 118 มีคำาบัญชาของพระเจ้าให้อัครสาวกสิบสองข้าม “ผืนน้ำากว้างใหญ่” ไปสั่งสอนพระ 
กิตติคุณ พวกท่านจึงต้องออกจากสถานที่ก่อสร้างพระวิหารที่ฟาร์เวสท์ มิสซูรีวันที่ 26  เมษายน 1839  
อย่างไรก็ดีในประมาณเดือนมีนาคม 1839 วิสุทธิชนส่วนใหญ่หนีออกจากมิสซูรีไปอิลลินอยส์ กลุ่มคนร้ายขู่ 
ผู้นำาบางท่านที่กลับไปฟาร์เวสท์

แม้จะมีคำาขู่ดังกล่าว บริคัม ยังก์ พร้อมด้วยอัครสาวกคนอ่ืนๆ อีกส่ีท่าน และอีกหลายคนได้กลับไปยังสถาน
ที่ก่อสร้างพระวิหารในฟาร์เวสท์ไม่นานหลังเที่ยงคืนของเช้าวันที่ 26  เมษายน 1839 ที่นั่นพวกท่านได้แต่ง 
ตั้งอัครสาวกเพิ่มสองคน คือ—วิลฟอร์ด วูดรัฟฟ์ และจอร์จ  เอ. สมิธ พวกท่านร้องเพลงและสวดอ้อนวอน  
และกลิ้งหินก้อนใหญ่มายังมุมหนึ่งของสถานที่ก่อสร้างพระวิหารตามที่วางแผนไว้ ไม่นานหลังจากนั้น พวก
ท่านก็จากไปทำางานเผยแผ่ที่ประเทศอังกฤษ

3.	ถ้อยแถลงต่อโลก

• อ่าน คพ. 124:1–7 กับสมาชิกชั้นเรียน พระเจ้าทรงบัญชาศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ ให้เขียนอะไร

อธิบายว่าศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ และคนอื่นๆ ดำาเนินการเกี่ยวกับถ้อยแถลงนี้จนถึงมรณสักขีของ 
ศาสดาพยากรณ์ในปี 1844 ต่อจากนั้นโควรัมอัครสาวกสิบสองก็จบการเขียนเอกสารและตีพิมพ์ในวันที่  
6 เมษายน 1845

ถ้อยแถลงกล่าวกับกษัตริย์ของโลก ประธานาธิบดีของสหรัฐ รวมทั้งผู้ปกครอง และผู้คนของทุกประเทศ  
ผู้นำาของศาสนจักรแถลงว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงตรัสจากสวรรค์อีกคร้ัง และว่าอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าและ 
ฐานะปุโรหิตอันศักดิ์สิทธิ์ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาแล้วเพื่อเตรียมทางสำาหรับการเสด็จมาครั้งท่ีสองของพระผู้
ช่วยให้รอด อีกทั้งประกาศด้วยว่า

“เราส่งสารมายังท่านด้วยสิทธิอำานาจจากเบื้องบน และบัญชาท่านทุกคนให้กลับใจ และถ่อมตัวเป็นเหมือน 
เด็กเล็กๆ ต่อพระบารมีของพระผู้ศักดิ์สิทธิ์ จงมาหาพระเยซูด้วยใจที่ชอกช้ำาและวิญญาณที่สำานึกผิด รับ 
บัพติศมาในพระนามของพระองค์เพื่อการปลดบาป…และท่านจะได้รับของประทานแห่งพระวิญญาณ 
ศักดิ์สิทธิ์ โดยการวางมือของอัครสาวกและเหล่าเอ็ลเดอร์ในสมัยการประทานสุดท้ายและยิ่งใหญ่นี้ของ
ความเมตตาที่มีต่อมนุษย์

“พระวิญญาณองค์นี้จะเป็นพยานต่อท่านถึงความจริงในประจักษ์พยานของเรา และจะทำาให้ความนึกคิด 
ของท่านสว่าง และจะอยู่ในท่านในฐานะวิญญาณแห่งการพยากรณ์และการเปิดเผย สิ่งนี้จะทำาให้เรื่อง 
ต่างๆ เป็นที่เข้าใจและเป็นที่จดจำาสำาหรับท่าน และจะแสดงให้ท่านเห็นถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้น

“ทั้งจะมอบของประทานอันยิ่งใหญ่และรุ่งโรจน์มากมายแก่ท่าน เช่น ของประทานแห่งการรักษาคนป่วย 
และการได้รับการรักษา โดยการวางมือในพระนามของพระเยซู ของประทานแห่งการขับไล่ภูติผีปีศาจ และ
แม้การเห็นนิมิต การร่วมประชุมกับเหล่าเทพและวิญญาณจากโลกที่มองไม่เห็น
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“โดยความสว่างของพระวิญญาณองค์น้ี ซ่ึงได้รับจากการปฏิบัติศาสนพิธี—โดยพลังอำานาจและสิทธิอำานาจ 
ของการเป็นอัครสาวกอันศักดิ์สิทธิ์และฐานะปุโรหิต ท่านจะสามารถเข้าใจได้ และเป็นลูกของความสว่าง
และด้วยเหตุนี้ ท่านก็พร้อมที่จะหนีจากทุกสิ่งที่กำาลังเกิดขึ้นบนแผ่นดินโลก และได้ยืนอยู่เบื้องพระพักตร์
ของบุตรมนุษย์

“เราเป็นพยานว่าคำาสอนข้างต้นเป็นหลักคำาสอนหรือพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ พร้อมด้วยความสมบูรณ์ 
ในนั้น และเป็นพระกิตติคุณเดียวที่แท้จริง เป็นนิจ และไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้และเป็นแผนเดียวที่เปิด
เผยบนแผ่นดินโลก ซึ่งมนุษย์จะรอดได้โดยแผนนี้” (in James R. Clark, comp., Messages of the First 
Presidency of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 6 vols. [1965–1975], 1:252–254)

ในปี 1975 ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองยกส่วนหนึ่งของเอกสารมากล่าวใน 
การประชุมใหญ่สามัญ และประกาศว่าศาสนจักรจะประกาศความจริงดังกล่าวน้ีต่อโลกอีกคร้ัง ท่านกล่าวว่า:

“ในฐานะผู้รับใช้ที่ต่ำาต้อยของพระเจ้า เราขอให้ผู้นำาของประเทศต่างๆ ถ่อมตนต่อพระพักตร์ พระผู้เป็นเจ้า  
แสวงหาการดลใจและการนำาทางจากพระองค์ เราขอให้ผู้ปกครองและประชาชนกลับใจจากทางแห่งความ 
ชั่วร้ายของเขาด้วย จงหันไปหาพระเจ้า แสวงหาการให้อภัยจากพระองค์ และทำาให้ตัวท่านเป็นหนึ่งเดียว
กับอาณาจักรของพระองค์ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่มีทางอื่น ถ้าท่านจะทำาตามนี้ บาปของท่านจะ
ถูกขจัดออกไป สันติจะมาถึงและคงอยู่ และท่านจะกลายเป็นส่วนหนึ่งในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อ 
เตรียมรับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสต์ แต่หากท่านไม่ยอมกลับใจ หรือไม่ยอมรับประจักษ์พยาน 
ของผู้ส่งสารท่ีได้รับการดลใจของพระองค์ และไม่ทำาตัวให้เป็นหน่ึงเดียวกับอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าแล้ว 
เมื่อนั้นการพิพากษาอันน่ากลัวและภัยพิบัติที่สัญญาไว้กับคนชั่วร้ายจะเป็นของท่าน” (in Conference  
Report, ต.ค. 1975, 48 หรือ Ensign, พ.ย. 1975, 34)

4.	ก�รนำ�เสนอด้วยวิดีโอเรื่อง	“ใจและคว�มคิดที่เต็มใจ”

ถ้ามีวิดีโอเทป Teachings from the Doctrine and Covenants and Church History (53933) ท่านอาจ 
เปิดให้ดูตอนที่ชื่อว่า “ใจและความคิดที่เต็มใจ” ความยาวแปดนาที เรื่องนี้เป็นการบรรยายถึงความเต็มใจ
ของเอ็ลเดอร์ฮีเบอร์  ซี. คิมบัลล์ ในการรับใช้พระเจ้าโดยการสั่งสอนพระกิตติคุณ ทั้งยังแสดงให้เห็นถึงการ
อุทิศของภรรยาและลูกๆ ของท่านด้วย เมื่อพวกเขาสนับสนุนท่านในเวลาที่ท่านต้องจากเคิร์ทแลนด์และ
นอวูไปรับใช้พระเจ้าในประเทศอังกฤษ

ท่านอาจเปิดเรื่องนี้ให้ดูในส่วนที่สองของบทเรียน ใช้คำาถามต่อไปนี้ เพื่อสนทนาเรื่องนี้กับสมาชิกชั้นเรียน:

• อ่าน คพ. 64:33–34 กับสมาชิกชั้นเรียน เอ็ลเดอร์คิมบัลล์แสดงให้เห็นอย่างไรว่าท่านถวายใจของท่าน 
เพื่องานของพระเจ้า ท่านเเสดงให้เห็นอย่างไรว่าท่านมี “ความคิดที่เต็มใจ” อะไรคือความแตกต่าง 
ระหว่างการเพียงแต่เชื่อฟัง กับการที่ทั้งเชื่อฟังและเต็มใจ

• เอ็ลเดอร์คิมบัลล์และครอบครัวแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเต็มใจท่ีจะทำาการเสียสละ เพ่ือช่วยทำาให้อุดมการณ์ 
ของไซอันก้าวไปข้างหน้า อะไรคือการเสียสละบางประการที่เราต้องทำาในทุกวันนี้ เพื่อจะสามารถรับใช้ 
งานของพระเจ้าได้ การเสียสละของเราแตกต่างจากการเสียสละของบุคคลเหล่าน้ีในทางใด การเสียสละ 
ของเราเหมือนกับการเสียสละของบุคคลเหล่านี้ในทางใด
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5.	ร้�นค้�ที่ทำ�ด้วยอิฐสีแดงของศ�สด�พย�กรณ์โจเซฟ	สมิธ

อธิบายว่าร้านค้าที่ทำาด้วยอิฐสีแดงของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ เป็นหนึ่งในอาคารที่สำาคัญที่สุดแห่ง 
หนึ่งของศาสนจักรตลอดช่วงสมัยนอวู (ดูภาพข้างล่าง) เพราะนอกจากจะเป็นร้านของชำาแล้ว ยังเป็น
ศูนย์กลางของกิจกรรมทางศาสนา สังคม และการเมืองด้วย วิสุทธิชนจัดตั้งโรงเรียนเอกชนขึ้นที่นั่นและยัง 
ใช้อาคารนี้สำาหรับการประชุมของศาสนจักร การประชุมทางการเมือง และการร่วมชุมนุมของเยาวชนด้วย 
สมาคมสงเคราะห์ได้รับการจัดตั้งในร้านค้าแห่งนี้เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 1842 ก่อนที่พระวิหารจะสร้างเสร็จ 
ชั้นบนของร้านค้าแห่งนี้เคยใช้เป็นห้องศาสนพิธี ทั้งยังเป็นที่ประกอบเอ็นดาวเม้นท์ครั้งแรกของสมัยการ
ประทานนี้ด้วย

ร้�นค้�ท่ีทำ�ด้วยอิฐสีแดงของศ�สด�พย�กรณ์โจเซฟ	 สมิธ ร้านค้าแห่งน้ีเป็นอาคารท่ีสำาคัญของศาสนจักรตลอดช่วง
สมัยนอวู
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จุดประสงค์	 เพื่อช่วยให้สมาชิกชั้นเรียนชื่นชมในโอกาสที่เขาได้ทำาศาสนพิธีแทนคนตาย

ก�รเตรียม	 1. ศึกษาข้อพระคัมภีร์และเนื้อหาอื่นๆ ต่อไปนี้ร่วมกับการสวดอ้อนวอน:

ก. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 2; 124:25–55; 127; 128; โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:36–39

ข. มรดกของเราหน้า 67–69 ข้อมูลในหัวข้อ “พระวิหารนอวู” 

2. ทบทวนเนื้อหาของบทเรียนนี้ใน แนวทางศึกษาสำาหรับสมาชิกชั้นเรียน (35686 425) วางแผนในการพูด
ถึงเนื้อหาส่วนนี้ในระหว่างบทเรียน

3. ให้งานมอบหมายต่อไปนี้ล่วงหน้า:

ก. ขอให้สมาชิกคนหนึ่งในชั้นเรียนเตรียมเล่าเรื่องการสร้างพระวิหารนอวู ให้เขาหรือเธอใช้ข้อมูลการนำา
เสนอตามสี่ย่อหน้าแรกของหัวข้อ “พระวิหารนอวู” ใน มรดกของเรา หน้า 67–70

ข. ขอให้สมาชิกสองคนในชั้นเรียนเตรียมเล่าประสบการณ์สั้นๆ เมื่อเขารับบัพติศมาแทนคนตายขอให ้
เล่าด้วยว่าเขารู้สึกอย่างไรที่รู้ว่าตนเองสามารถช่วยให้ผู้อื่นได้รับความรอดโดยผ่านบัพติศมาแทนคน
ตาย ถ้าเขาเคยรับบัพติศมาแทนบรรพบุรุษที่เสียชีวิตไปแล้ว ขอให้เขาบอกด้วยว่าประสบการณ์ดัง
กล่าวช่วยให้เขาหันใจไปหาบรรพชนอย่างไร

ค. ขอให้ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสหนึ่งคนหรือมากกว่านั้นเตรียมอธิบายว่าเขารู้สึกอย่างไรเมื่อทราบเป็นครั้ง
แรกว่าเขาสามารถรับบัพติศมาแทนสมาชิกในครอบครัวที่เสียชีวิตไปแล้วได้

4. ถ้ามีภาพต่อไปนี้ให้เตรียมใช้ในระหว่างบทเรียน: พระวิหารนอวู (62432; ชุดภาพพระกิตติคุณ 501)  
และอ่างบัพติศมาในพระวิหาร (62031; ชุดภาพพระกิตติคุณ 504)

หมายเหตุสำาหรับครู: สมาชิกช้ันเรียนอาจมีข้อสงสัยเก่ียวกับการค้นหาบรรพชนท่ีเสียชีวิตก่อนได้รับพระกิตติ- 
คุณ แนะนำาเขาให้พูดคุยกับท่ีปรึกษาด้านประวัติครอบครัววอร์ด และขอหนังสือ ข้อแนะนำาสำาหรับสมาชิก 
ในการทำางานพระวิหารและประวัติครอบครัว (34697 425) มาอ่าน เขาอาจจะติดต่อกับศูนย์ประวัติครอบ- 
ครัวของศาสนจักรแห่งใดแห่งหนึ่งก็ได้ ท่านอาจต้องบอกว่าบทที่  40 จะพูดถึงสิ่งที่สมาชิกในศาสนจักรทำา 
ได้ในการมีส่วนร่วมในงานพระวิหารและประวัติครอบครัว

ข้อเสนอแนะ
ในก�รดำ�เนินบทเรียน

กิจกรรมกระตุ้น
ความสนใจ ใช้กิจกรรมต่อไปนี้หรือกิจกรรมของท่านเองเพื่อเริ่มบทเรียนตามความเหมาะสม

อ่านคำาพรรณนาต่อไปนี้ที่ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ ให้ไว้เกี่ยวกับอัลวิน พี่ชายคนโตของท่าน:

“เขาเป็น…คนที่มีความคิดสูงส่งที่สุดในครอบครัวของบิดาข้าพเจ้า เขาเป็นหนึ่งในคนที่มีความคิดสูงส่งที่สุด 
ในบรรดาบุตรชายของมนุษย์…ในตัวเขาไม่มีมารยา…เขาเป็นหนึ่งในบรรดาคนหนึ่งเคร่งขรึมเอาจริงเอาจัง
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มากที่สุดของมนุษย์ และเมื่อเขาเสียชีวิต เทพของพระเจ้ามาเยือนเขาในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิต” (History 
of the Church, 5:126–127)

อธิบายว่าอัลวินเสียชีวิตในปี 1823 สี่ปีหลังจากยอมรับประจักษ์พยานของโจเซฟเกี่ยวกับนิมิตแรกหรือห้าปี
ก่อนฐานะปุโรหิตได้รับการฟื้นฟู

• มีชายและหญิงคนใดบ้างในครอบครัวของท่านที่เสียชีวิตก่อนจะได้รับความสมบูรณ์ของพระกิตติคุณ 
ท่านรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับสมาชิกท่านเหล่านี้ในครอบครัว

ช้ีให้เห็นว่า ในฐานะท่ีเป็นสมาชิกของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย เรามีความสมบูรณ์ 
ของพระกิตติคุณ และศาสนพิธีแห่งความรอดของฐานะปุโรหิต เนื่องจากงานพระวิหารสำาหรับคนตาย เรา 
จึงสามารถทำาศาสนพิธีเหล่านี้แทนชายและหญิงหลายพันล้านคนที่ไม่เคยได้รับศาสนพิธีดังกล่าวในช่วง 
ชีวิตมรรตัยของเขา

อธิบายว่าบทเรียนนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับงานแห่งการไถ่คนตาย โดยพูดถึงบัพติศมาแทนคนตายเป็นส่วนใหญ่

การสนทนาและ เลือกข้อความพระคัมภีร์ คำาถาม และเนื้อหาอื่นๆ ของบทเรียนร่วมกับการสวดอ้อนวอน เพื่อจะสนองความ
การประยุกต์ใช้  ต้องการของสมาชิกชั้นเรียนได้ดีที่สุด กระตุ้นให้สมาชิกชั้นเรียนเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับหลักธรรมในพระ

คัมภีร์

1.	 โดยผ่�นศ�สด�พย�กรณ์โจเซฟ	 สมิธ	 พระเจ้�ทรงเปิดเผยหลักคำ�สอนเกี่ยวกับศ�สนพิธีฐ�นะ
ปุโรหิตสำ�หรับคนต�ย

• เหตุใดเราจึงประกอบศาสนพิธีแทนคนตาย (อธิบายว่าทุกคนต้องมีโอกาสได้ยินพระกิตติคุณและได้รับ 
ศาสนพิธีแห่งความรอดของฐานะปุโรหิต คนที่ไม่ได้รับพรเหล่านั้นในชีวิตมรรตัยจะมีโอกาสนั้นในโลก
วิญญาณ เพราะเขาไม่มีร่างกายในโลกวิญญาณ เขาจึงรับศาสนพิธีด้วยตัวเองไม่ได้ อย่างไรก็ดี เรา 
สามารถรับศาสนพิธีแทนคนเหล่านั้นได้ จากนั้น คนที่อยู่ในโลกวิญญาณก็จะเลือกว่าจะยอมรับหรือ 
ปฏิเสธศาสนพิธีที่กระทำาแทนเขา)

ชี้ให้เห็นว่าพระเจ้าทรงเริ่มสอนโจเซฟ สมิธ เกี่ยวกับงานแทนคนตายตั้งแต่ศาสดาพยากรณ์เริ่มปฏิบัต ิ
ศาสนกิจเป็นครั้งแรก (โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:36–39; หัวบท คพ. 2; คพ. 2:1–3) ประธานกอร์ดอน  บี.  
ฮิงค์ลีย์ แสดงความเห็นเกี่ยวกับการสอนเรื่องนี้ว่า:

“เรื่องนี้มีความหมายอย่างยิ่งต่อข้าพเจ้าเพราะ…การกล่าวซ้ำาถ้อยคำาที่วิเศษยิ่งของมาลาคีเกี่ยวกับงาน 
แทนคนตาย ประทานแก่เด็กหนุ่มโจเซฟสี่ปีก่อนที่ท่านจะได้รับอนุญาตให้ไปเอาแผ่นจารึกมาจากเนินเขา  
ยิ่งกว่านั้นยังเป็นเรื่องที่ประทานให้ก่อนที่ท่านจะได้รับฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนและเมลคีเซเดค ก่อนที่ท่าน 
จะได้รับบัพติศมา และก่อนที่ศาสนจักรจะได้รับการจัดตั้งด้วย ซึ่งพูดไว้มากเกี่ยวกับความสำาคัญอันดับ 
แรกของงานนี้ในแผนของพระเจ้า” (“A Century of Family History Service,” Ensign, มี.ค. 1995, 61)

อธิบายว่าวันที่ 15 สิงหาคม 1840 ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ สั่งสอนที่พิธีศพของซีมัวร์ บรันสัน ซึ่งเป็น 
สมาชิกคนหนึ่งของศาสนจักร ในคำาเทศนานี้ ท่านอ่านจาก 1  โครินธ์ 15 เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งได้แก่ข้อพระ 
คัมภีร์ที่อ้างถึงบัพติศมาแทนคนตาย (ใน โครินธ์ 15:29) ท่านประกาศต่อจากนั้นว่า วิสุทธิชนสามารถรับ 
บัพติศมาแทนเพื่อนๆ และญาติที่เสียชีวิตซึ่งยังไม่ได้รับพระกิตติคุณได้ ท่านประกาศว่าเเผนแห่งความรอด
มีไว้เพื่อช่วยให้ทุกคนที่เต็มใจทำาตามข้อกำาหนดในกฎของพระผู้เป็นเจ้าได้รับความรอดหลังจากคำาเทศนา
นี้ สมาชิกของศาสนจักรก็เริ่มทำาบัพติศมาแทนคนตายในแม่น้ำามิสซิสซิปปีที่อยู่ใกล้กันนั้น (See JourmaI 
History of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 15 ส.ค. 1840)
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2.	พระเจ้�ทรงบัญช�วิสุทธิชนให้สร้�งพระวิห�รในนอวู

• วันที่ 19  มกราคม 1841 หลายเดือนหลังจากวิสุทธิชนเริ่มทำาบัพติศมาแทนคนตาย พระเจ้าทรงบัญชา 
เขาให้สร้างพระวิหารในนอวู (คพ. 124:25–27) พระเจ้าประทานเหตุผลอะไรสำาหรับพระบัญชาครั้งนี้ 
(อ่านพระคัมภีร์ต่อไปนี้กับสมาชิกชั้นเรียนเพื่อหาคำาตอบของคำาถามนี้คำาตอบที่เป็นไปได้มีอยู่ข้างล่าง)

ก. คพ. 124:28, 40–41 (เพื่อเปิดเผยศาสนพิธีฐานะปุโรหิตเพิ่มเติม)

ข. คพ. 124:29–30, 33 (เพื่อให้มีที่สำาหรับประกอบบัพติศมาแทนคนตาย)

ค. คพ. 124:55 (เพ่ือให้วิสุทธิชนได้พิสูจน์ความซ่ือสัตย์ของตนเองในการรักษาพระบัญญัติของพระองค์ 
เพื่อพระองค์จะสามารถประทานพรแก่เขาด้วยเกียรติยศ ความเป็นอมตะและชีวิตนิรันดร์)

ชี้ให้เห็นว่า พระวิหารนอวูเป็นพระวิหารแห่งที่สองที่สร้างในสมัยการประทานนี้ จุดประสงค์เบื้องต้น 
ประการหนึ่งของพระวิหารแห่งนี้คือเพื่อให้วิสุทธิชนมีที่ประกอบศาสนพิธีเช่น บัพติศมาและการยืนยัน 
แทนคนตาย เอ็นดาวเม้นท์ และการแต่งงานในพระวิหาร ศาสนพิธีดังกล่าวไม่ได้ประกอบในพระวิหาร
เคิร์ทแลนด์

ให้ดูภาพพระวิหารนอวู อธิบายว่าวิสุทธิชนทำาการเสียสละอย่างมากเพ่ือทำาตามพระบัญชาให้สร้างพระวิหาร 
แห่งนี้ ขอให้สมาชิกชั้นเรียนที่ได้รับมอบหมายรายงานเกี่ยวกับการสร้างพระวิหารนอวูตามที่อธิบายไว้ใน 
มรดกของเรา (หน้า 67–69) สี่ย่อหน้าแรกในหัวข้อ “พระวิหารนอวู”)

พระวิห�รนอวู แบบจำาลองนี้แสดงให้เห็นถึงความสวยงามของสิ่งปลูกสร้างแต่ดั้งเดิมก่อนจะถูกเผาในปี 1848
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• อะไรทำาให้ท่านรู้สึกประทับใจเกี่ยวกับการเสียสละของวิสุทธิชนยุยุคแรกในการสร้างพระวิหารนอวู

อธิบายว่าพระเจ้าทรงอนุญาตให้วิสุทธิชนประกอบพิธีบัพติศมาแทนคนตายในแม่น้ำามิสซิสซิปปีต่อไปได้ 

เพียงช่วงเวลาสั้นๆ (คพ. 124:31–32; History of the Church, 4:xxxviii) แต่ในวันที่ 3 ตุลาคม 1841 ศาสดา 

พยากรณ์โจเซฟ ประกาศว่า “จะไม่มีบัพติศมาแทนคนตายอีกต่อไป จนกว่าจะสามารถประกอบศาสนพิธี 

ในพระนิเวศน์ของพระเจ้าได้” (History of the Church, 4:426) วันที่ 8  พฤศจิกายน 1841 บริคัม ยังก์  

อุทิศอ่างบัพติศมาชั่วคราวที่ทำาด้วยไม้แกะสลักอย่างประณีตในชั้นใต้ดินของพระวิหารที่ยังสร้างไม่เสร็จ  

(History of the Church, 4:446-447) ปัจจุบัน ศาสนพิธีทุกอย่างสำาหรับคนตายจะต้องประกอบใน 

พระวิหาร 

• เราเรียนรู้อะไรจากการตัดสินใจของวิสุทธิชนในการสร้างอ่างบัพติศมาก่อนพระวิหารจะสร้างเสร็จสมบูรณ์ 

(ขณะท่ีสมาชิกช้ันเรียนสนทนาคำาถามน้ี ขอให้เขานึกถึงความรู้สึกของตนเองเก่ียวกับการไถ่คนตาย แนะ 

นำาเขาให้ถามตัวเองว่าเขามีความกระตือรือร้นที่จะทำางานเท่ากับวิสุทธิชนยุคแรกหรือไม่)

3.	เร�ควรกระตือรือร้นและยินดีที่จะกระทำ�ศ�สนพิธีแทนคนต�ย

อธิบายว่ามีการทำาบัพติศมาแทนคนตายอยู่บ้างในสมัยพันธสัญญาใหม่หลังจากการฟื้นคืนพระชนม์ของ

พระคริสต์ (1  โครินธ์ 15:29) อย่างไรก็ดี ปัจจุบันนี้ งานอันยิ่งใหญ่ในการประกอบศาสนพิธีแห่งความรอด

สำาหรับคนตายเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกของศาสนจักรในสมัยการประทานนี้

เน้นว่าสมาชิกของศาสนจักรที่อายุ 12 ปีขึ้นไป รวมทั้งผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่ สามารถรับบัพติศมาแทนคน

ตายได้ เพื่อจะสามารถรับบัพติศมาแทนคนตาย สมาชิกต้องถือใบรับรองพระวิหารที่เป็นปัจจุบัน สมาชิก

ชายต้องดำารงฐานะปุโรหิต 

• อ่าน คพ. 128:15 กับสมาชิกชั้นเรียน คนตายต้องพึ่งเราสำาหรับความรอดของเขาในทางใด ความรอด

ของเราขึ้นอยู่กับความรอดของคนตายในทางใด (ดู คพ. 128:17–18 และข้อความที่ยกมาต่อไปนี้)

ประธานกอร์ดอน  บี. ฮิงค์ลีย์ กล่าวว่า “สิ่งที่ดำาเนินไปในพระนิเวศน์ของพระเจ้า…ทำาให้เกิดสัญญาณ

แห่งการเสียสละเพื่อพระเจ้ามากกว่ากิจกรรมอื่นใดที่ข้าพเจ้ารู้จัก เพราะเหตุใด ก็เพราะสิ่งเหล่านี้กระทำา

โดยคนที่ให้เวลาและปัจจัยของเขาอย่างเต็มใจ โดยไม่หวังสิ่งตอบเเทนหรือการขอบคุณใดๆ เขากระทำา

เพื่อผู้ที่ไม่สามารถทำาเพื่อตัวเองได้” (Ensign, มี.ค. 1995, 62–63)

เอ็ลเดอร์จอห์น เอ. วิดท์โซ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าวว่า “ในสถานะก่อนเกิดของเราในวันประชุม 

สภาใหญ่ เราทำาข้อตกลงอย่างแน่ชัดกับพระผู้ทรงมหิทธิฤทธ์ิ พระเจ้าทรงเสนอแผนการซ่ึงดำาริโดยพระองค์ 

เรายอมรับมัน เนื่องจากแผนนี้ถูกตั้งไว้สำาหรับมนุษย์ทุกคนพวกเราจึงกลายเป็นผู้มีส่วนต่อความรอด

ของมนุษย์ทุกคนที่อยู่ภายใต้แผนแห่งความรอดนี้ เราเห็นด้วยทั้งในเวลานั้นและที่นั่นที่จะไม่เพียงแต่

เป็นผู้ช่วยให้รอดเฉพาะสำาหรับตัวเราเองเท่านั้น แต่…เป็นผู้ช่วยให้รอดสำาหรับครอบครัวมนุษย์ทั้งหมด 

เราได้เข้าเป็นหุ้นส่วนกับพระเจ้าการทำาให้เเผนนี้บรรลุมิได้เป็นงานของพระบิดาและงานของพระผู้ช่วย

ให้รอดเท่านั้น แต่เป็นงานของเราด้วย ผู้ที่ต่ำาต้อยที่สุด ถ่อมตนที่สุดในพวกเราได้เป็นหุ้นส่วนกับพระผู้ 

ทรงมหิทธิฤทธิ์ในการทำาให้จุดประสงค์ของแผนแห่งความรอดอันเป็นนิรันดร์บรรลุ” (“จงมาหาเรา” คู่มือ

ศึกษาส่วนตัวสมาคมสงเคราะห์ หน้า 77-78)

• อ่าน คพ. 2 กับสมาชิกชั้นเรียน การทำาบัพติศมาแทนคนตายช่วยให้เราหันใจไปหาบรรพชนได้อย่างไร

ขอให้สมาชิกชั้นเรียนที่ได้รับมอบหมายพูดสั้นๆ ว่าเขารู้สึกอย่างไรที่ทราบว่าเขาสามารถช่วยให้ผู้อื่นได้รับ
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ความรอดโดยทางบัพติศมาแทนคนตาย (ดู “การเตรียม” ข้อ 3 ข)

ถ้าท่านสอนเยาวชน ท่านอาจเล่าเรื่องต่อไปนี้ เกี่ยวกับเยาวชนหญิงกลุ่มหนึ่งที่ค้นหาชื่อคนที่เสียชีวิตโดยที่

ยังไม่ได้รับพระกิตติคุณ:

“หลังจากค้นหาชื่อของชายและหญิงกว่า 400 ชื่อได้แล้ว เยาวชนหญิงของวอร์ดเมอร์ริเตียน [ไอดาโฮ] ที่ 

15 ก็เชิญเยาวชนชายไปที่พระวิหารบอยซี [ไอดาโฮ] เพื่อทำาบัพติศมา พระวิหารได้จัดเตรียมรายชื่อเก็บไว้

ในแฟ้มสำาหรับวอร์ดของเขา ฮีทเธอร์ เบ็นเน็ต วัย 15 ปี กล่าวว่า ช่วงที่ดีที่สุดคือช่วงที่รับบัพติศมาแทนคน

เหล่านั้น ข้าพเจ้ารู้สึกคุ้นเคยกับชื่อดังกล่าว นับเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมที่สุดสำาหรับโครงการทั้งหมด เราทำางาน

ให้กับผู้คน หาไม่แล้วก็คงจะไม่ได้ทำา และพวกเขาก็คงจะถูกลืม”

โครี คริสเต็นเซ็น สมาชิกอีกคนหนึ่งของกลุ่มกล่าวว่า “ขณะที่เรากำาลังนั่งอยู่ในห้องบัพติศมาของพระวิหาร 

เรารู้สึกดีมากเลย เป็นความรู้สึกของชัยชนะ เราได้เปิดโอกาสให้กับพวกเขา” (“Names and Faces,” New 

Era, ก.พ. 1994, 32)

• อ่าน คพ. 128: 19, 22–24 กับสมาชิกชั้นเรียน จากข้อนี้ เราควรมีมุมมองอย่างไรเกี่ยวกับพระกิตติคุณ

และการบัพติศมาแทนคนตาย เหตุใดเรื่องของบัพติศมาแทนคนตายจึงนำามาซึ่งความยินดีแก่ทั้งคนเป็น

และคนตาย

ขอให้สมาชิกชั้นเรียนที่ได้รับมอบหมายอธิบายว่าเขารู้สึกอย่างไรเมื่อเขาเรียนรู้เป็นครั้งแรกว่าเขาสามารถ

รับบัพติศมาแทนสมาชิกในครอบครัวที่ล่วงลับไปแล้วได้ (ดู “การเตรียม” ข้อ 3 ค)

สรุป อ่าน คพ. 128:17 กับสมาชิกชั้นเรียน เน้นว่าศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธเรียกงานแห่งการไถ่คนตายว่า  

“เรื่องอัน ล้ำาเลิศ ที่สุดใน บรรดา เรื่อง ทั้งหมด ที่ เป็น ของ พระ กิตติคุณ อันเป็น นิจ” กระตุ้นให้สมาชิกชั้นเรียนทำา 

ทุกสิ่งที่ทำาได้เพื่อทำาบัพติศมาแทนคนตาย เป็นพยานถึงความจริงที่สนทนาไปแล้วในระหว่างบทเรียนเม่ือ 

พระวิญญาณกระตุ้นเตือน

แนวคิดเพิ่มเติม
ประกอบก�รสอน	 ท่านอาจใช้แนวคิดต่อไปนี้หนึ่งข้อหรือทั้งสองข้อเพื่อเสริมเค้าโครงบทเรียนที่แนะนำาไว้

1.	ภูมิหลังท�งประวัติศ�สตร์สำ�หรับหลักคำ�สอนและพันธสัญญ�	127	และ	คพ.	128

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้เพื่ออธิบายภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของ คพ. 127 และ คพ. 128:

ในฤดูร้อนของปี 1842 ชายกลุ่มหนึ่งกำาลังหาช่องทางจับศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ ขังคุก เนื่องจากการ 

ข่มเหงครั้งนี้ ศาสดาพยากรณ์จึงออกจากนอวู ท่านกล่าวว่า “ข้าพเจ้าคิดว่าเป็นการสมควรและเป็นปัญญา 

ในข้าพเจ้าท่ีจะจากสถานท่ีแห่งน้ีไปช่ัวระยะส้ัน, เพ่ือความปลอดภัยของข้าพเจ้าเองและความปลอดภัยของ 

ผู้คนเหล่านี้” (คพ. 127:1) แม้จะมีสถานการณ์ที่ยากลำาบากดังกล่าว แต่ท่านก็ใช้ถ้อยคำาที่ดีในจดหมายถึง

วิสุทธิชน

• ในช่วงเวลาแห่งการข่มเหงนี้ เรื่องที่ครอบงำาจิตใจของศาสดาพยากรณ์และกระทบความรู้สึกของท่าน

มากที่สุดคืออะไร (ดู คพ. 128:1)
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2.	คว�มสำ�คัญของก�รทำ�บันทึก

อธิบายว่าโดยผ่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ พระเจ้าทรงบัญชาวิสุทธิชนให้ทำาบันทึกการบัพติศมาแทน

คนตายอย่างละเอียด (คพ. 127:5–9; 128:1–9) ปัจจุบันบันทึกดังกล่าวเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์

• เหตุใดเราจึงต้องทำาบันทึกการบัพติศมาแทนคนตาย (ดู คพ. 128:6–8, 24 บันทึกเหล่านี้ที่ทำาบนแผ่นดิน 

โลกจะได้รับการบันทึกไว้ในสวรรค์ด้วย และคนตายจะได้รับการพิพากษาจากหนังสือในเวลาแห่งการ 

เสด็จมาครั้งที่สอง เราจะมอบบันทึกแด่พระเจ้าเพื่อเป็นเครื่องถวายแด่พระองค์)
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“ผนึก…เพื่อก�ลเวล�และ
เพื่อชั่วนิรันดร”	

บทที ่ 
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จุดประสงค์	 เพื่อช่วยให้สมาชิกชั้นเรียนเข้าใจว่าการแต่งงานนิรันดร์เป็นส่วนที่สำาคัญยิ่งในแผนของพระบิดาบนสวรรค์ 
เพื่อช่วยให้เยาวชนเตรียมตัวไว้สำาหรับการแต่งงานนิรันดร์ และเพื่อกระตุ้นให้คู่สามีภรรยาดำาเนินชีวิตตาม
พันธสัญญาการแต่งงาน

ก�รเตรียม	 1. ศึกษาหลักคำาสอนและพันธสัญญา 131:1–4; 132:4–33 และพระคัมภีร์ข้ออื่นๆ ในบทเรียนนี้ร่วมกับการ 
  สวดอ้อนวอน

2. ทบทวนเนื้อหาของบทเรียนนี้ใน แนวทางศึกษาสำาหรับสมาชิกชั้นเรียน (35686 425) วางแผนในการพูด
ถึงเนื้อหาส่วนนี้ในระหว่างบทเรียน

3. ถ้าท่านสอนเยาวชน ให้นำาจุลสาร เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน (36550 425) มาที่ชั้นเรียนหนึ่งเล่มหรือ
มากกว่านั้น ท่านอาจถ่ายสำาเนาให้สมาชิกทุกคนในชั้นเรียนหรือขอให้สมาชิกชั้นเรียนนำามาเอง

4. ถ้าท่านใช้กิจกรรมกระตุ้นความสนใจ ให้ติดต่อกับสมาชิกวอร์ดที่ไปแต่งงานในพระวิหารมาแล้วพร้อม 
ทั้งขอให้เขาเตรียมพูดถึงวันที่เขาแต่งงานในพระวิหารโดยใช้เวลาสี่ถึงห้านาทีตอนเริ่มชั้นเรียน ท่านอาจ
ขอให้เขานำาภาพถ่ายหรือของที่ระลึกอื่นๆ สำาหรับการแต่งงานมาด้วย ขอให้เขาคำานึงถึงคำาถามต่อไปนี้
ในการเตรียม:

• ท่านทำาอะไรบ้างเพื่อเตรียมตัวแต่งงานในพระวิหาร

• การเตรียมดังกล่าวทำาให้การแต่งงานในพระวิหารแตกต่างออกไปอย่างไร

• ท่านจะให้คำาแนะนำาอะไรแก่สมาชิกชั้นเรียนที่ยังไม่ได้แต่งงานในพระวิหารเพื่อช่วยให้เขาเตรียมตัวได้
ถูกต้อง

หมายเหตุสำาหรับครู: ขณะที่ท่านสอนบทเรียนนี้ จงไวต่อความรู้สึกของผู้เป็นพ่อแม่ที่ต้องเลี้ยงดูลูกเพียง 
ลำาพัง และคนที่ไม่ได้อยู่ในสภาพครอบครัวที่สมบูรณ์ (ดูแนวคิดเพิ่มเติมประกอบการสอนข้อหนึ่ง) ถ้า
สมาชิกชั้นเรียนถามคำาถามเกี่ยวกับการหย่าร้างหรือประเด็นอื่นๆ ที่อาจทำาให้ผู้อื่นรู้สึกสะเทือนใจ ขอให้เขา
พูดกับอธิการเป็นส่วนตัวเแทนที่จะสนทนาคำาถามดังกล่าวในชั้นเรียน

ข้อเสนอแนะ
ในก�รดำ�เนินบทเรียน

กิจกรรมกระตุ้น
ความสนใจ ใช้กิจกรรมต่อไปนี้หรือกิจกรรมของท่านเองเพื่อเริ่มบทเรียนตามความเหมาะสม

เชิญสมาชิกวอร์ดที่ได้รับมอบหมายพูดถึงวันที่เขาหรือเธอแต่งงานในพระวิหาร (ดู “การเตรียม” ข้อ 4) หลัง
จากพูดจบ ให้เแสดงความเห็นสั้นๆ ในสิ่งที่บุคคลนั้นพูดไปแล้ว อธิบายว่าบทเรียนนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการ
แต่งงานในพระวิหาร
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การสนทนาและ เลือกเน้ือหาบทเรียนร่วมกับการสวดอ้อนวอน เพ่ือจะสนองความต้องการของสมาชิกช้ันเรียนได้ดีท่ีสุด กระตุ้น
การประยุกต์ใช้  สมาชิกชั้นเรียนให้เล่าประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมในพระคัมภีร์

1.	ก�รแต่งง�นนิรันดร์เป็นสิ่งสำ�คัญยิ่งต่อแผนของพระบิด�บนสวรรค์

สอนและสนทนา คพ. 131:1–4; 132:4–33 อธิบายว่า ข้อความน้ีประกอบด้วยการเปิดเผยท่ีพระเจ้าประทาน 
แก่ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ เกี่ยวกับการแต่งงานนิรันดร์ เอ็ลเดอร์พาร์ลีย์ พี. แพรทท์ หนึ่งในสมาชิกชุด
แรกของโควรัมอัครสาวกสิบสองในสมัยการประทานนั้น หวนคิดถึงความรู้สึกของท่านเมื่อครั้งที่ท่านได้ยิน
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สอนหลักคำาสอนเรื่องนี้เป็นครั้งแรก:

“ก่อนน้ีข้าพเจ้าเคยรัก แต่ไม่ทราบว่าด้วยเหตุผลใด แต่ตอนน้ีข้าพเจ้ารัก—ด้วยความบริสุทธ์ิใจ—ด้วยความ 
รู้สึกอันแรงกล้าที่ยกระดับและทำาให้สูงส่ง ซึ่งจะยกจิตวิญญาณของข้าพเจ้าขึ้น…ข้าพเจ้ารู้สึกว่าพระผู้เป็น
เจ้าทรงเป็นพระบิดาบนสวรรค์ของข้าพเจ้าจริงๆ พระเยซูทรงเป็นพี่ชายของข้าพเจ้า และภรรยาในดวงใจ
ของข้าพเจ้าเป็นเพื่อนอมตะและเป็นนิรันดร์…กล่าวโดยสรุปก็คือเวลานี้ ข้าพเจ้าสามารถรักด้วยวิญญาณ
และด้วยความเข้าใจได้แล้ว” (AutobiographyofParley P.Pratt [1975], 298)

• ฝ่ายประธานสูงสุดและโควรัมอัครสาวกสิบสองประกาศว่า “การแต่งงานระหว่างชายและหญิงเป็นสิ่ง
สำาคัญอย่างยิ่งต่อแผนนิรันดร์ [ของพระผู้เป็นเจ้า]” (“ครอบครัว: ถ้อยแเถลงต่อโลก เลียโฮนา มิถุนายน 
1996 หน้า 10 ดู คพ. 49:15 ด้วย) เหตุใดการแต่งงานจึงเป็นส่วนที่สำาคัญอย่างยิ่งในแผนนิรันดร์ของพระ
ผู้เป็นเจ้า (ดู คพ. 131:1–4; 1 โครินธ์ 11:11)

พูดถึงข้อความต่อไปนี้หนึ่งข้อความหรือมากกว่านั้น เมื่อพูดจบแล้ว ให้เชิญสมาชิกชั้นเรียนสนทนา
ความหมายของข้อความนั้นๆ และการประยุกต์ใช้

เอ็ลเดอร์โจเซฟ  บี. เวิร์ธลิน แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าวว่า “ความเป็นเพื่อนที่แสนหวานจากการ
แต่งงานนิรันดร์ คือพรอันยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งที่พระผู้เป็นเจ้าประทานให้กับลูกๆ ของพระองค์ แน่นอน
ว่า หลายปีที่ข้าพเจ้าใช้ชีวิตกับเพื่อนที่งดงามของข้าพเจ้า นำามาซึ่งความสุขในชีวิตอย่างลึกซึ้ง นับจาก
เวลาเริ่มต้น สัมพันธภาพในชีวิตสมรสเป็นรากฐานที่จะนำาไปแผนแห่งความสุขอันยิ่งใหญ่ของพระบิดา 
บนสวรรค์ของเรา ชีวิตของเราถูกนำาทำาให้ดีข้ึนและเราท้ังสองต่างได้รับการขัดเกลาให้มีศีลธรรมและสูงส่ง 
ข้ึนในขณะท่ีเราด่ืมด่ำากับพรอันแสนหวานแห่งความสมานฉันท์กับสมาชิกในครอบครัวท่ีเรารัก” (เลียโฮนา 
มกราคม 199 หน้า 40)

เอ็ลเดอร์บอยด์  เค. แพคเกอร์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองสอนว่า “จุดประสงค์ที่สำาคัญสูงสุดของสิ่ง
ทั้งหมดที่เราสอนก็คือ การทำาให้บิดามารดาเป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวกันในศรัทธาในพระเจ้าพระเยซูคริสต์ ที่
พวกเขาจะมีความสุขที่บ้าน ผนึกการแต่งงานเพื่อนิรันดร์ เชื่อมต่อกับบรรพบุรุษ และลูกหลานทุกรุ่นของ
พวกเขา และมั่นใจในความสูงส่งในการประทับอยู่ของพระบิดาบนสวรรค์ (เลียโฮนา สิงหาคม 1995 
หน้า 7)

ประธานโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ กล่าวว่า “การแต่งงาน ตามที่วิสุทธิชนยุคสุดท้ายเข้าใจ เป็นพันธสัญญา
ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นนิจ สิ่งนี้เป็นรากฐานของความสูงส่งนิรันดร์ เพราะหากปราศจากการแต่งงานจะ
มีความเจริญก้าวหน้านิรันดร์ในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้” (Doctrines of Salvation, comp 
Bruce R. McConkie, 3 vols. [1954–1956], 2:58)

• หากสามีและภรรยาไม่ได้แต่งงานในพระวิหารเพื่อกาลเวลาและเพื่อชั่วนิรันดร สถานภาพการแต่งงาน 
ของพวกเขาจะเป็นอย่างไรเมื่อคนใดคนหนึ่งเสียชีวิต (ดู คพ. 132:7, 15–18 การแต่งงานของเขาจะ  
“ไม่มีผลบังคับ” ถึงแม้ทั้งสองได้สาบานไว้ว่าจะอยู่ด้วยกันตลอดกาลก็ตาม)
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• เม่ือชายและหญิงแต่งงานเพ่ือกาลเวลาและเพ่ือช่ัวนิรันดร์ในพระวิหาร ท้ังสองได้ทำาพันธสัญญากับพระเจ้า 
เขาจะได้รับพรอะไรหากซื่อสัตย์ต่อพันธสัญญาที่ทำาไว้ (ดู คพ. 131:1–4; 132:19–24, 30–31 คำาตอบ
รวมถึงรายการต่อไปนี้)

ก. ท้ังสองจะอยู่ด้วยกัน “ในกาลเวลา และตราบช่ัวนิรันดร” (คพ. 132:19) ลูกๆ ของเขาจะเป็นส่วนหน่ึง 
ในครอบครัวนิรันดร์ของเขา (ท่านอาจอธิบายว่า พระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์แห่งคำาสัญญาคือพระวิญ- 
ญาณบริสุทธิ์ พระองค์ทรงยืนยันว่าศาสนพิธีฐานะปุโรหิตที่เราได้รับและพันธสัญญาที่เราทำาไว้ เป็น
ที่ยอมรับต่อพระผู้เป็นเจ้า การยินยอมนี้ขึ้นอยู่กับความซื่อสัตย์ของเรา)

ข. ทั้งสองจะได้รับความสูงส่งในระดับสูงสุดของอาณาจักรซีเลสเชียลกับพระบิดาบนสวรรค์และพระ
เยซูคริสต์ (คพ. 131:1–3; 132:23–24)

ค. ทั้งสองจะ “สืบทอดบัลลังก์, อาณาจักร, มล ฑล,…อำานาจ, [และ] อำานาจการครอบครอง” (คพ. 
132:19)

ง. ทั้งสองจะมีลูกหลาน หรือลูกทางวิญญาณ สืบไปชั่วนิรันดร์ (คพ. 132:19, 30–31; ดู คพ. 131:4 
ด้วย)

จ. “พวกเขาจะเป็นพระผู้เป็นเจ้า, เพราะพวกเขามีอำานาจทั้งปวง” (คพ. 132:20–21)

• การแต่งงานในพระวิหารนำาพรใดมาสู่ความเป็นมรรตัย (เชิญสมาชิกชั้นเรียนบอกเล่าความรู้สึกเกี่ยวกับ
การแต่งงานในพระวิหาร ถ้าท่านไม่ได้อ่านข้อความของเอ็ลเดอร์โจเชฟ  บี. เวิร์ธลิน ในหน้า  177 ท่าน
อาจนำามาอ่านตอนนี้)

2.	เย�วชนควรเตรียมตัวไว้ตั้งแต่บัดนี้สำ�หรับก�รแต่งง�นนิรันดร์

ถ้าท่านกำาลังสอนเยาวชน ให้ใช้ส่วนน้ีของบทเรียนกระตุ้นเขาให้เตรียมตัวไว้สำาหรับการแต่งงานในพระวิหาร 
ถ้าท่านกำาลังสอนผู้ใหญ่ ท่านอาจข้ามส่วนนี้ไป หรือใช้เพียงบางส่วน

• ท่านคิดว่าเหตุใดการแต่งงานในพระวิหารจึงเป็นเรื่องที่ต้องเน้นกับเยาวชนของศาสนจักรมากเป็นพิเศษ 
(ช่วยให้สมาชิกชั้นเรียนเข้าใจว่า การตัดสินใจแต่งงานในพระวิหารเป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่สำาคัญที่สุด
ที่เราต้องทำา สมาชิกของศาสนจักรควรเริ่มเตรียมตัวไว้สำาหรับการแต่งงานนิรันดร์ตั้งแต่อายุยังน้อย)

ประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ กล่าวว่า “บางทีการแต่งงานอาจเป็นการตัดสินใจครั้งสำาคัญที่สุด  
และมีผลยาวไกลท่ีสุด เพราะการแต่งงานไม่ได้ส่งผลเฉพาะกับความสุขในเวลาน้ีเท่าน้ัน แต่ส่งผลต่อความ 
ปีติยินดีนิรันดร์ด้วย ทั้งไม่ได้ส่งผลต่อคนสองคนที่เกี่ยวข้องกันเท่านั้น แต่ต่อครอบครัวของเขาด้วย โดย
เฉพาะต่อลูกๆ และหลานๆ ตลอดไปหลายชั่วอายุ” (“Oneness in Marriage,” Ensign, มี.ค. 1977, 3)

• เยาวชนชายและเยาวชนหญิงทำาอะไรได้บ้างเพื่อเตรียมแต่งงานในพระวิหาร

• การเดทในช่วงวัยรุ่นมีผลกระทบต่อการแต่งงานในภายหลังอย่างไร (ถ้าท่านนำาจุลสาร เพ่ือความเข้มแข็ง 
ของเยาวชน มาด้วย ให้สมาชิกชั้นเรียนอ่านเรื่อง “การนัดเที่ยว” หน้า 24–25.)

• ท่านต้องการแต่งงานกับบุคคลแบบใดในวันข้างหน้า (ท่านอาจขอให้สมาชิกทุกคนในชั้นเรียนบอกคุณ- 
สมบัติมาหนึ่งอย่าง และพูดว่าเหตุใดสิ่งนี้จึงสำาคัญ เขียนคำาตอบไว้บนกระดาน ดูข้อความที่ยกมาต่อไป
นี้สำาหรับแนวคิดอื่นๆ) ท่านต้องดำาเนินชีวิตอย่างไรเพื่อเตรียมแต่งงานกับบุคคลดังกล่าว (ขอให้สมาชิก
ชั้นเรียนไตร่ตรองคำาถามนี้ในใจ แต่ไม่ต้องตอบออกเสียง)

ประธานกอร์ดอน  บี. ฮิงค์ลีย์ แนะนำาว่า “จงเลือกคู่ที่มีความเชื่อแบบเดียวกับท่าน ซึ่งเป็นไปได้อย่าง
มากว่าท่านจะมีความสุข จงเลือกคู่ที่ท่านสามารถให้เกียรติได้ตลอดไป คู่ที่ท่านสามารถเคารพได้ตลอด
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บทที่ 31

ไป คนท่ีจะเสริมชีวิตของท่านให้สมบูรณ์ คนท่ีท่านสามารถมอบใจท้ังดวง ความรักท้ังหมด ความซ่ือสัตย์
ทั้งหมด และความจงรักภักดีทั้งหมดให้แก่เขาได้” (“Life’s Obligations,” Ensign, ก.พ. 1999, 2)

เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าวว่า:

“รากฐานของการแต่งงานนิรันดร์เป็นมากกว่าหน้าตาที่สวยงาม หรือลักษณะที่ดึงดูดใจ มีสิ่งที่ควร 
พิจารณามากกว่าความเป็นที่นิยมหรือมีเสน่ห์ ขณะที่ท่านค้นหาคู่นิรันดร์ จงมองหาคนที่กำาลังพัฒนา 
คุณลักษณะสำาคัญอันนำามาซึ่งความสุข ได้แก่ ความรักอย่างแนบแน่นในพระเจ้า และในพระบัญญติ
ของพระองค์ ความมุ่งมั่นที่จะดำาเนินชีวิตตามนั้น ผู้ที่มีความเห็นอกเห็นใจให้อภัยผู้อื่น และเต็มใจสละ 
ตนเอง พร้อมท้ังความปรารถนาจะมีครอบครัวท่ีเต็มไปด้วยลูกๆ ท่ีน่ารักและผูกมัดตนท่ีจะสอนหลักธรรม 
แห่งความจริงแเก่พวกเขาภายในบ้าน

“สิ่งสำาคัญประการแรกของผู้ที่หวังจะเป็นภรรยา คือ ความปรารถนาที่จะเป็นภรรยาและมารดา เธอควร
พัฒนาคุณสมบัติอันศักดิ์สิทธิ์ที่พระผู้เป็นเจ้าประทานให้ธิดาของพระองค์ เพื่อเป็นภรรยาและมารดาที่
ดีเลิศ อันได้แก่ ความอดทน ความปรานี ความรักลูกๆ และความปรารถนาที่จะดูแลพวกเขา แทนที่จะ
แสวงหางานอาชีพ เธอควรได้รับการศึกษาที่ดีเพื่อเตรียมพร้อมสำาหรับข้อเรียกร้องในการเป็นมารดา

“ผู้ที่หวังจะเป็นสามีควรให้เกียรติฐานะปุโรหิต และใช้อำานาจนั้นในการรับใช้ผู้อื่น จงแสวงหาชายที่ยอม 
รับบทบาทเป็นผู้จัดหาส่ิงท่ีจำาเป็นในชีวิต ชายท่ีมีศักยภาพท่ีจะทำาส่ิงน้ัน และมีความมุมานะบากบ่ันเพ่ือ
เตรียมตัวทำาความรับผิดชอบดังกล่าวให้บรรลุผลสำาเร็จ” (เลียโฮนา กรกฎาคม 1999 หน้า 34)

• บิดามารดาและผู้ใหญ่ท่านอื่นๆ จะช่วยให้เยาวชนเตรียมตัวไว้สำาหรับการแต่งงานนิรันดร์ได้อย่างไร เขา
จะช่วยเด็กเล็กๆ เตรียมตัวไว้สำาหรับการแต่งงานนิรันดร์ได้อย่างไร

3.	 หลังจ�กส�มีและภรรย�ได้รับก�รผนึกในพระวิห�ร	 เข�ต้องรักษ�พันธสัญญ�เพื่อจะได้รับพรที่
สัญญ�ไว้

ให้สมาชิกชั้นเรียนที่เป็นผู้หญิงอ่านข้อความที่ยกมาต่อไปนี้ จากนั้นขอให้สมาชิกชั้นเรียนทายว่าใครพูดข้อ 
ความนี้

“ดิฉันมั่นใจเหลือเกินว่าสิบปีเเรกจะเป็นความสุขอันล้นพ้น แต่ในช่วงสิบปีแรกที่เราอยู่ด้วยกัน ดิฉันค้นพบ 
ว่า…มีเรื่องต้องให้ปรับตัวมากมาย แน่นอนว่า เรื่องดังกล่าวไม่ใช่เรื่องที่ทำาให้คุณต้องวิ่งไปขอคำาปรึกษา
จากคุณแม่ แต่ดิฉันมักจะซบหน้าลงกับหมอนและนอนร้องไห้อยู่เสมอ ปัญหาส่วนใหญ่มักจะเกี่ยวข้องกับ
การเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตตามตารางเวลาของอีกคนหนึ่ง และทำาสิ่งต่างๆ ตามแบบของอีกคนหนึ่ง เรารักกัน 
ไม่มีอะไรต้องสงสัยแต่เราต้องคุ้นเคยกันด้วย ดิฉันคิดว่า ทุกคู่ต้องคุ้นเคยกัน”

บอกสมาชิกชั้นเรียนว่าข้อความนี้กล่าวโดยซิสเตอร์มาจอรี  พี. ฮิงค์ลีย์ ภรรยาของประธานกอร์ดอน  บี.  
ฮิงค์ลีย์ (in Sheri L. Dew, GoForwardwithFaith:TheBiographyofGordonB.Hinckley [1996], 118) 
เน้นว่าการแต่งงานที่ประสบความสำาเร็จต้องอาศัยความรัก งาน และการอุทิศ เมื่อชายและหญิงได้รับการ
ผนึกในพระวิหาร ทั้งสองจะได้รับพรที่สัญญาไว้ก็ต่อเมื่อเขา “ปฏิบัติ ตาม พันธสัญญา” (คพ. 132:19) ใช้
คำาถาม ข้อพระคัมภีร์ และข้อความที่ยกมาในส่วนนี้ของบทเรียนเพื่อช่วยให้สมาชิกชั้นเรียน เข้าใจสิ่งที่สามี
และภรรยาต้องทำาเพื่อ “ปฏิบัติ ตามพันธสัญญา”

• อ่าน คพ. 42:22 กับสมาชิกชั้นเรียน อธิบายว่าพระบัญญัติข้อนี้ใช้ได้ทั้งกับชายและหญิง รักสามีหรือ
ภรรยาด้วยสุดใจหมายความว่าอะไร แนบสนิทกับสามีหรือภรรยาและไม่มีใครอีกหมายความว่าอะไร

ประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ อธิบายว่า:



180

“เมื่อพระเจ้าตรัสว่า ด้วยสุดใจของเจ้า นั่นหมายความว่าไม่ปันให้ ไม่แบ่งให้ ทั้งไม่สูญสิ้น …

“คำาว่า ไม่มีใครอีก หมายถึงตัดทุกคนและทุกสิ่งออกไป เมื่อนั้น คู่ครองก็จะกลับมีความสำาคัญที่สุดใน
ชีวิตของสามีหรือภรรยา ชีวิตทางสังคม ชีวิตในงานอาชีพ ชีวิตทางการเมือง รวมทั้งความสนใจอื่นๆ ไม่
ว่าจะในบุคคลหรือสิ่งของก็จะไม่สำาคัญกว่าคู่ชีวิต …

“การแต่งงานจำาเป็นต้องมีความซื่อสัตย์ และความภักดีอย่างหมดใจ แต่ละฝ่ายต้องทำาให้คู่ครองของตน
เข้าใจว่าเขาได้ให้หัวใจ พลัง ความจงรักภักดี เกียรติ และความรักใคร่ พร้อมด้วยศักดิ์ศรีที่มีอยู่ทั้งหมด
แก่คู่ชีวิตของตน การกระทำาใดที่ผิดแผกไปจากนี้ถือเป็นบาป การปันใจถือเป็นการล่วงละเมิด เราควร 
‘เห็นแก่รัศมีภาพของพระผู้เป็นเจ้าแต่อย่างเดียว’ ฉันใด เราก็ควรให้ตา หู และหัวใจแเก่การแต่งงาน  
คู่ครอง และครอบครัวแต่อย่างเดียวด้วยฉันนั้น” (Faith Precedes the Miracle [1972], 142–143)

ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ ให้คำาแนะนำาที่เรียบง่ายนี้แก่คู่สามีภรรยาว่า “จงซื่อสัตย์ต่อกันอย่างที่สุด” 
(Ensign, ก.พ. 1999, 4)

• เมื่อชายและหญิงแต่งงานในพระวิหาร ทั้งสองทำาพันธสัญญาว่าจะซื่อสัตย์ต่อกันและซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า  
คู่แต่งงานทำาอะไรได้บ้างเพ่ือทำาให้ความรักท่ีมีต่อกันและต่อพระเจ้าแน่นแฟ้นมากข้ึน (เขียนคำาตอบของ 
สมาชิกชั้นเรียนไว้บนกระดาน คำาตอบได้แก่ สวดอ้อนวอนและอ่านพระคัมภีร์ด้วยกัน พยายามรวมกัน
เพื่อให้ได้รับการนำาทางจากพระวิญญาณ จัดสังสรรค์ในครอบครัว ออกไปเดทด้วยกัน มีเวลาพูดคุยกัน 
ช่วยกันทำางานบ้าน และเข้าพระวิหารด้วยกัน ท่านอาจใช้แนวคิดเพิ่มเติมประกอบการสอนเพื่อเป็นส่วน
หนึ่งของการสนทนาเรื่องนี้)

สรุป ถ้าท่านกำาลังสอนเยาวชนหรือผู้ท่ียังไม่ได้แต่งงานในพระวิหาร กระตุ้นเขาให้เตรียมตัวไว้สำาหรับการแต่งงาน 
นิรันดร์ กระตุ้นสมาชิกชั้นเรียนที่แต่งงานในพระวิหารแล้วให้รักษาพันธสัญญาการแต่งงาน

เป็นพยานถึงความจริงที่สนทนาไปแล้วในระหว่างบทเรียนเมื่อพระวิญญาณกระตุ้นเตือน

แนวคิดเพิ่มเติม
ประกอบก�รสอน	 ท่านอาจใช้แนวคิดต่อไปนี้หนึ่งข้อหรือมากกว่านั้นเพื่อเสริมเค้าโครงบทเรียนที่แนะนำาไว้

1.	วิสุทธิชนที่ซื่อสัตย์จะได้รับพรของนิรันดร์

พูดถึงข้อความต่อไปนี้เกี่ยวกับคนที่ยังโสด

เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง:

“เราทราบว่าเวลานี้ วิสุทธิชนยุคสุดท้ายที่มีค่าควรและยอดเยี่ยมหลายต่อหลายคนสูญเสียโอกาสที่ดีเลิศ 
และไม่บรรลุข้อกำาหนดที่จำาเป็นสำาหรับความเจริญก้าวหน้าของเขา การเป็นโสด การไม่มีบุตร ความตาย 
และการหย่าร้างล้วนแล้วแต่ทำาลายอุดมคติ และทำาให้การบรรลุถึงพรท่ีสัญญาไว้ต้องเล่ือนออกไป นอกจาก 
น้ี สตรีบางคนท่ีปรารถนาจะเป็นมารดาและแม่บ้านเต็มตัวก็ตกอยู่ในภาวะท่ีต้องออกไปทำางานเต็มเวลา แต่ 
เร่ืองคับข้องใจเหล่าน้ีจะเป็นไปเพียงช่ัวคราวเท่าน้ัน พระทรงสัญญาว่าในนิรันดร์ ไม่มีพรใดท่ีบุตรและบิดาที่
รักษาพระบัญญัติ ซื่อสัตย์ต่อพันธสัญญาและปรารถนาสิ่งถูกต้องจะไม่ได้รับ

“คนจำานวนมากที่สูญเสียสิทธิ์ที่สำาคัญที่สุดของความเป็นมรรตัยจะได้รับสิทธิ์นั้นในมิลเลเนียม ซึ่งเป็นเวลา 
ของการทำาให้ทุกสิ่งที่ยังไม่สมบูรณ์ในเเผนแห่งความสุขอันยิ่งใหญ่สำาหรับลูกที่มีค่าควรทุกคนของพระบิดา 
ของเราบรรลุผลสำาเร็จ เราทราบว่าสิทธิ์นั้นจะเป็นของคนทื่ซื่อสัตย์ต่อศาสนพิธีพระวิหาร ข้าพเจ้าเชื่อว่า 
สิทธ์ิน้ันจะเป็นของคนท่ีซ่ือสัตย์ต่อสัมพันธภาพและประสบการณ์ในครอบครัวด้วย” (in Conference Report, 
 ต.ค. 1993 101. หรือ Ensign, พ.ย. 1993, 75)
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บทที่ 31

เอ็ลเดอร์ริชาร์ด  จี. สก็อตต์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองแนะนำาว่า “หากท่านยังโสด และยังไม่มีบุคคลที่ 
เหมาะสมสำาหรับการแต่งงานซีเลสเชียล จงดำาเนินชีวิตและสวดอ้อนวอนเพื่อสิ่งนั้น คาดหวังให้สิ่งนั้นเป็น
ไปตามตารางเวลาของพระเจ้า อย่าผ่อนปรนมาตรฐานของท่านไปในทางที่จะปิดกั้นพรทั้งในชีวิตนี้และใน
ชีวิตที่จะมาถึง พระเจ้าทรงรู้ เจตนาของใจท่าน ศาสดาพยากรณ์ของพระองค์กล่าวไว้ว่า ท่านจะได้รับพร
นั้น เมื่อท่านดำาเนินชีวิตเพื่อให้มีคุณสมบัติพร้อมสำาหรับสิ่งนั้นอย่างเสมอต้นเสมอปลาย [เราไม่ทราบว่า
จะเกิดอะไรขึ้นในด้านนี้หรืออีกด้านหนึ่งของม่าน] จงดำาเนินชีวิตและสวดอ้อนวอนเพื่อสิ่งนั้น” (เลียโฮนา 
กรกฎาคม 1999 หน้า 37)

2.	แบบอย่�งของก�รแต่งง�นในพระวิห�รที่ยั่งยืนและมีคว�มสุข

หลังจากพิจารณาใคร่ครวญร่วมกับการสวดอ้อนวอน ให้ติดต่อกับชายและหญิงในวอร์ดซึ่งเป็นแบบอย่าง
ที่ดีของการแต่งงานในพระวิหารที่ประสบความสำาเร็จ ขอให้แต่ละท่านเตรียมแบ่งปันข้อเสนอแนะสำาหรับ 
การแต่งงานที่ยั่งยืนและมีความสุข โดยใช้เวลาสองถึงสามนาที

หลังจากการนำาเสนอ ท่านอาจเปิดโอกาสให้สมาชิกชั้นเรียนได้แบ่งปันข้อเสนอแนะของตน

3.	ง�นมอบหม�ยสำ�หรับเย�วชนและหนุ่มส�วโสด

ถ้าท่านสอนเยาวชนหรือหนุ่มสาวโสด กระตุ้นสมาชิกแต่ละคนในช้ันเรียนให้กลับไปบ้านและเขียนจดหมาย 
แสดงความรักต่อคู่ครองในอนาคตของเขา แนะนำาให้สมาชิกชั้นเรียนเก็บจดหมายฉบับนั้นไว้จนกว่าเขาจะ
แต่งงาน และมอบให้คู่ครองของเขา

4.	หลีกเลี่ยงแนวโน้มท�งโลก

• มีแนวโน้มอะไรบ้างที่กำาลังแสดงให้เห็นว่าผู้คนกำาลังเพิกเฉยต่อมาตรฐานของพระผู้เป็นเจ้าเกี่ยวกับการ
แต่งงาน เราทำาอะไรได้บ้างเพื่อจะยังคงซื่อสัตย์ต่อมาตรฐานของพระเจ้า

5.	ก�รนำ�เสนอด้วยวิดีโอเรื่อง	“พระวิห�รและครอบครัว”

ถ้ามี Doctrine and Covenants and Church History Video Presentations (53912) ท่านอาจเปิดให้ดู
ตอนที่ชื่อว่า “พระวิหารและครอบครัว” ความยาวเก้านาที

6.	พหุสมรส

ข้อมูลต่อไปนี้มีไว้เพื่อช่วยท่านหากสมาชิกชั้นเรียนมีคำาถามเกี่ยวกับการปฏิบัติพหุสมรส แต่ไม่ควรใช้เป็น
ประเด็นสำาคัญของบทเรียน

จุดประสงค์ที่พระเจ้�ทรงบัญช�ผู้คนให้ปฏิบัติพหุสมรส

ในพระคัมภีร์มอรมอน ศาสดาพยากรณ์เจคอบสอนว่า “เพราะจะไม่มีชายใดในบรรดาพวกเจ้ามีภรรยาได้
มากกว่าหนึ่งคน…พระเจ้าจอมโยธาตรัส, [แต่] หากเราจะ, เลี้ยงพงศ์พันธุ์ ให้ ทวี ขึ้น เพื่อ เรา, เรา จะ บัญชา 
ผู้คน ของ เรา; มิฉะนั้นพวกเขาจะสดับฟังเรื่องเหล่านี้” (เจคอบ 2:27, 30) มีหลายครั้งตลอดประวัติศาสตร์
ในพระคัมภีร์ไบเบิล พระเจ้าทรงบัญชาผู้คนของพระองค์ให้ปฏิบัติพหุสมรส ตัวอย่างเช่น พระองค์ประทาน
พระบัญชาดังกล่าวให้แก่อับราฮัม อิสอัค ยาโคบ โมเสส ดาวิด และซาโลมอน (คพ. 132:1)

ก�รเปิดเผยให้ปฏิบัติพหุสมรสในสมัยก�รประท�นนี้

ในสมัยการประทานน้ี พระเจ้าทรงบัญชาวิสุทธิชนยุคแรกบางคนให้ปฏิบัติพหุสมรส ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ 
สมิธ และคนสนิทของท่าน รวมท้ังบริคัม ยังก์ และฮีเบอร์ ซี. คิมบัลล์ ได้รับการท้าทายโดยบัญชาน้ี แต่พวก 
ท่านเช่ือฟัง ผู้นำาของศาสนจักรออกกฎในการปฏิบัติเร่ืองน้ีคนท่ีปฏิบัติการน้ีจะต้องได้รับมอบสิทธิอำานาจให้ 
ทำาเช่นนั้น และพิธีแต่งงานต้องประกอบด้วยอำานาจการผนึกของฐานะปุโรหิต
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จุดยืนในเวล�นี้ของศ�สนจักรเกี่ยวกับพหุสมรส

ในปี 1890 ประธานวิลฟอร์ด วูดรัฟฟ์ ได้รับการเปิดเผยว่า ผู้นำาของศาสนจักรควรยุติการสอนให้ปฏิบัติพหุ
สมรส (ข้อประกาศอย่างเป็นทางการ 1 หน้า 390 –391ในหลักคำาสอนและพันธสัญญา ดูข้อความที่คัดลอก
มาจากคำาปราศรัยของประธานวูดดรัฟฟ์ซึ่งอยู่ถัดจากข้อประกาศอย่างเป็นทางการ 1 ด้วย)

ในปี 1998 ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ กล่าวข้อความต่อไปน้ีเก่ียวกับจุดยืนของศาสนจักรในเร่ืองพหุสมรส  
“ศาสนจักรน้ีไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวท่ีปฏิบัติพหุสมรส พวกเขาไม่ใช่สมาชิกของศาสนจักรน้ี… 
หากพบว่าสมาชิกคนใดในศาสนจักรของเราปฏิบัติในเรื่องพหุสมรส พวกเขาจะถูกปัพพาชนียกรรม ซึ่งเป็น 
การลงโทษที่รุนแรงที่สุดที่ศาสนจักรสามารถทำาได้ผู้ที่มีส่วนร่วมในเรื่องนี้ ไม่เพียงแต่ฝ่าฝืนกฎหมายแพ่ง 
เท่านั้น แต่พวกเขายังฝ่าฝืนกฎของศาสนจักรนี้ด้วย” (เลียโฮนา มกราคม 1999 หน้า 83)
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จุดประสงค์	 เพื่อสอนสมาชิกชั้นเรียนเกี่ยวกับมรณสักขีของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ และเพื่อเสริมสร้างประจักษ์
พยานของเขาเกี่ยวกับการเรียกของท่านในฐานะศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้า

ก�รเตรียม	 1. ศึกษาข้อพระคัมภีร์และเนื้อหาอื่นๆ ต่อไปนี้ร่วมกับการสวดอ้อนวอน:

ก. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 135.

ข. มรดกของเราหน้า 71–75

2. ทบทวนเนื้อหาของบทเรียนนี้ใน แนวทางศึกษาสำาหรับสมาชิกชั้นเรียน (35686 425) วางแผนในการพูด
ถึงเนื้อหาส่วนนี้ในระหว่างบทเรียน

3. ขอให้สมาชิกคนหนึ่งในชั้นเรียนเตรียมสรุปห้าย่อหน้าแรกของบทความในหัวข้อ “มรณสักขี” จาก มรดก
ของเรา (หน้า 71–72)

4. ถ้ามีภาพต่อไปนี้ ให้เตรียมใช้ระหว่างบทเรียน: ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ (62002; ชุดภาพพระกิตติ- 
คุณ 401) และบราเดอร์โจเซฟ (62161)

5. ถ้าท่านใช้กิจกรรมกระตุ้นความสนใจ ให้เตรียมใช้ภาพต่อไปน้ีนอกเหนือจากภาพท่ีกล่าวไว้ข้างต้น: ยอห์น 
สั่งสอนในถิ่นทุรกันดาร (62132; ชุดภาพพระกิตติคุณ 207) และอบินาได ต่อหน้ากษัตริย์โนอาห์ 
(62042; ชุดภาพพระกิตติคุณ 308)

ข้อเสนอแนะ
ในก�รดำ�เนินบทเรียน

กิจกรรมกระตุ้น
ความสนใจ ใช้กิจกรรมต่อไปนี้หรือกิจกรรมของท่านเองเพื่อเริ่มบทเรียนตามความเหมาะสม

ให้ดูภาพที่บอกไว้ในส่วน “การเตรียม” ข้อ 4 และ 5 ขอให้สมาชิกชั้นเรียนคิดถึงสิ่งที่เหมือนๆ กันของชายที่ 
อยู่ในภาพดังกล่าว จากนั้น ชี้ให้เห็นว่าสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันสำาหรับคนเหล่านี้คือ ทุกคนต่างเสียชีวิตเป็นมรณ- 
สักขีเพราะความมุ่งมั่นที่มีต่อพระกิตติคุณ

ขอให้สมาชิกชั้นเรียนบอกชื่อของมรณสักขีท่านอื่นๆ จากพระคัมภีร์และประวัติศาสนจักร คำาตอบได้เเก่  
เศคาริยาห์ (มัทธิว 23:35) สเทเฟน (กิจการ 7:56–60) และ ไฮรัม สมิธ (คพ. 135:1)

อธิบายว่าบทเรียนนี้พูดถึงมรณสักขีของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ และไฮรัม สมิธ พี่ชายของท่าน ทั้งยัง
พูดถึงสิ่งต่างๆ ที่ศาสดาพยากรณ์โจเซฟได้กระทำาด้วย

การสนทนาและ เลือกเน้ือหาบทเรียนร่วมกับการสวดอ้อนวอน เพ่ือจะสนองความต้องการของสมาชิกช้ันเรียนได้ดีท่ีสุด กระตุ้น
การประยุกต์ใช้  ให้สมาชิกชั้นเรียนแบ่งปันข้อคิดเกี่ยวกับหลักธรรมในพระคัมภีร์
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1.	ศ�สด�พย�กรณ์โจเซฟ	สมิธ	ผนึกประจักษ์พย�นด้วยเลือดของท่�น

อธิบายว่าวิสุทธิชนรุ่งเรืองอยู่ในนอวูเพียงไม่กี่ปี ศาสนจักรและบ้านเมืองเติบโตอย่างรวดเร็ว งานเกี่ยวกับ 
พระวิหารคืบหน้าต่อไป และศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ ได้รับการเปิดเผยมากมาย อย่างไรก็ดี ระหว่างปี 
1843 ถึง 1844 ความจงเกลียดจงชังศาสนจักรมีมากขึ้น ศัตรูทั้งภายในและภายนอกเริ่มพยายามทำาลาย
ศาสนจักร การต่อต้านดังกล่าวถึงขีดสุดในวันที่ 27 มิถุนายน 1844

ขอให้สมาชิกช้ันเรียนท่ีได้รับมอบหมายรายงานห้าย่อหน้าแรกของบทความในหัวข้อ “มรณสักขี” จาก มรดก 
ของเราหน้า  71–72 อ่าน คพ. 135:4–5 กับสมาชิกชั้นเรียนด้วย อธิบายว่า คพ. 135 เขียนโดยเอ็ลเดอร์
จอห์น เทย์เลอร์ ซึ่งได้รับบาดเจ็บระหว่างที่มีการจู่โจมทำาร้ายศาสดาพยากรณ์โจเซฟ

• ท่านคิดว่าเหตุใดศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ จึง “สงบดังเวลาเช้าของฤดูร้อน” ทั้งที่ทราบว่าท่านจะเสีย
ชีวิตเป็นมรณสักขีที่คาร์เทจ ท่านคิดว่าโจเซฟ และไฮรัม ได้รับการปลอบโยนอะไรจาก อีเธอร์ 12:36–38

อ่าน คพ. 135:1–2 กับสมาชิกชั้นเรียน พร้อมทั้ง 
อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับมรณสักขีต่อไปนี้ซึ่งเขียน 
โดยเอ็ลเดอร์วิลลาร์ด ริชาร์ดส์ หรือขอให้สมาชิก 
ในชั้นเรียนคนหนึ่งอ่านเรื่องนี้ อธิบายว่าเอ็ลเดอร์ 
วิลลาร์ด ริชาร์ดส์เป็นเพื่อนคนหนึ่งของศาสดา
พยากรณ์ และเป็นสมาชิกคนหนึ่งในโควรัมอัคร-
สาวกสิบสอง ท่านอยู่ในคุกคาร์เทจเมื่อศาสดา
พยากรณ์เสียชีวิตเป็นมรณสักขี เรื่องราวของท่าน
เริ่มเมื่อฝูงชนมาถึงคุกหลัง 5 โมงเย็นของวันที่ 
27 มิถุนายน 1844:

“ห่ากระสุนของปืนยาวพุ่งขึ้นบันไดมาที่ประตูคุก 
ชั้นสอง ตามติดมาด้วยเสียงฝีเท้าที่ซอยถี่ของคน
หลายคน …

“…กระสุนลูกหนึ่งทะลุผ่านประตูเข้ามาในกลุ่ม 
เหล่าศาสดาพยากรณ์ โจเซฟ สมิธ แสดงให้เห็น
ว่าศัตรูของเราเป็นพวกก่อการร้าย …

“…  โจเซฟ สมิธ คุณเทย์เลอร์ และข้าพเจ้าก้าว 
ถอยหลังไปยังด้านหน้าของห้อง ส่วน…ไฮรัม สมิธ ถอยกลับไปด้านหลังประมาณสองในสามของห้องโดย
หันหน้าตรงประตูพอดี

“กระสุนลูกหนึ่งทะลุผ่านประตูเข้ามาถูกจมูกด้านหนึ่งของไฮรัม เขาล้มทั้งยืนไปด้านหลังโดยที่เท้าไม่ขยับ 
เขยื้อนเลย

“จากรูกระสุนที่ (เสื้อผ้า) ของเขา แสดงให้เห็นชัดเจนว่ากระสุนลูกหนึ่งต้องยิงมาจากด้านนอกผ่านหน้าต่าง  
โดนเข้าที่หลังด้านขวามือ ทะลุผ่านนาฬิกาพก…วินาทีเดียวกันนั้น ลูกกระสุนจากประตูก็พุ่งเข้าโดนจมูก
ของเขา

“ขณะที่เขาล้มฟาดพื้น เขาร้องออกมาอย่างชัดถ้อยคำาว่า ‘ผมตายแล้ว’ โจเซฟหันไปดูแล้วร้องตอบว่า ‘โอ  
พี่ไฮรัมที่รักของผม!’ ท่านใช้มือซ้ายแง้มประตูเป็นช่องประมาณสองสามนิ้วแล้วรัวปืนพกหกนัดสุ่มไปตรง 
ทางเข้า…กระสุนนัดหนึ่ง [จากปืนยาวของคนร้ายคนหนึ่ง] เฉียดหน้าอกของไฮรัม มาที่ลำาคอทะลุเข้าศีรษะ
ของเขา ขณะที่ปืนยาวอีกหลายกระบอกเล็งมาที่เขา และกระสุนบางนัดก็โดนเข้าอย่างจัง

ศ�สด�พย�กรณ์โจเซฟ	สมิธ
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บทที่ 32

“โจเซฟยังคงใช้ปืนพกของท่านยิงต่อสู้โดยใช้ประตูเป็นที่กำาบัง และยิงกราดออกมาจากช่องที่เปิดไว้แต่เดิม 
… ขณะที่คุณเทย์เลอร์มายืนอยู่ข้างท่าน ใช้ไม้เท้าตีดาบปลายปืนและปืนยาว ซึ่งยิงรัวเข้ามาทางประตู …

“เมื่อปืนพกใช้การไม่ได้แล้วเพราะกระสุนหมด ฝูงชนก็กรูเข้ามาทันที ที่ประตูเต็มไปด้วยกระบอกปืนยาว  
เข้ามาถึงครึ่งห้อง ไม่มีความหวังเหลืออยู่เลย มีแต่ความตายในชั่วพริบตา

“คุณเทย์เลอร์พรวดพราดไปที่หน้าต่าง ซึ่งอยู่สูงจากพื้นประมาณสิบห้าถึงยี่สิบฟุต เมื่อร่างของเขาอยู่บน 
ขอบหน้าต่าง กระสุนนัดหน่ึงจากด้านในทางประตูถูกเข้าท่ีขาของเขา และอีกนัดหน่ึงจากด้านนอกถูกนาฬิกา 
ของเขา…ในกระเป๋าเสื้อกั๊กใกล้อกซ้าย…แรงของกระสุนทำาให้เขาตกลงไปที่พื้น และเขากลิ้งเข้าไปอยู่ใต้
เตียงซึ่งวางอยู่ข้างๆ …

“โจเซฟพยายามกระโดดลง [จาก] หน้าต่างตรงที่คุณเทย์เลอร์ตกลงมา ซึ่งเป็นทางรอดทางสุดท้าย เมื่อ 
กระสุนสองนัดพุ่งตรงจากประตูมายังท่าน นัดหนึ่งจากด้านนอกยิงถูกอกขวา ท่านหล่นลงไปนอกหน้าต่าง 
พร้อมทั้งร้องออกมาว่า ‘โอ้พระเจ้า พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์!’…ท่านลงไปนอนแน่นิ่งอยู่ด้านซ้ายของ
ชายคนหนึ่งที่นอนตายอยู่” (History of the Church, 6:619–620)

เอ็ลเดอร์จอห์น เทย์เลอร์ ถูกยิงสี่นัด แต่แผลที่ถูกยิงหายเป็นปกติ ส่วนเอ็ลเดอร์วิลลาร์ด ริชาร์ดส์ไม่ได้รับ 
บาดเจ็บแต่อย่างใด ซ่ึงเป็นไปตามคำาพยากรณ์ท่ีศาสดาพยากรณ์ให้ไว้ก่อนหน้าน้ันกว่าหน่ึงปีเอ็ลเดอร์ริชาร์ดส์ 
จำาได้ว่าในคำาพยากรณ์นี้ ศาสดาพยากรณ์บอกท่านว่า “เวลาจะมาถึงที่ลูกกระสุนจะเฉี่ยวไปมาอยู่รอบตัว
เขาเหมือนดั่งลูกเห็บ เขาจะเห็นเพื่อนๆ ล้มลงทางขวาและทางซ้าย และไม่มีแม้แเต่รูเดียวที่เสื้อผ้าของเขา” 
(History of the Church, 6:619)

คุกค�ร์เทจ ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธและไฮรัมพี่ชายของท่านเสียชีวิตเป็นมรณสักขีที่นี่เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 1844

• อ่าน คพ. 135:6 กับสมาชิกชั้นเรียน ท่านรู้สึกอย่างไรขณะที่ท่านคิดถึงการเสียสละที่ศาสดาพยากรณ์ 
และไฮรัมพี่ชายได้ทำาเพื่อประจักษ์พยานของพวกท่านในพระกิตติคุณ

อธิบายว่าก่อนที่โจเซฟ สมิธ  ซีเนียร์ จะเสียชีวิต เขาได้ให้พรแก่ศาสดาพยากรณ์และบอกท่านว่า “ลูกจะมี 
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ชีวิตอยู่จนกระทั่งงานของลูกเสร็จ…ลูกจะมีชีวิตอยู่เพื่อวางแผนงานทั้งหมดที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบหมาย 
ให้ลูกทำา” (quoted in Lucy Mack Smith, History of Joseph Smith, ed. Preston Nibley [1958], 309–
310) โจเซฟ สมิธ ทำาพันธกิจของท่านให้สำาเร็จลุล่วงด้วยความกล้าหาญ โดยทำาทุกสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าทรง 
ขอให้ท่านทำา

• จากสิ่งที่ท่านรู้เกี่ยวกับชีวิตของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ อะไรที่ทำาให้ท่านประทับใจมากที่สุด

2.	ศ�สด�พย�กรณ์โจเซฟ	สมิธ	ทำ�เพื่อคว�มรอดของคนในโลกนี้ยิ่งกว่�คนอื่นใด	นอกจ�กพระเยซู

• อ่าน คพ. 135:3 กับสมาชิกชั้นเรียน จากข้อนี้ มีงานสำาคัญอะไรบ้างที่ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ ทำา
สำาเร็จ ท่านทำา “เพื่อความรอดของมนุษย์ในโลกนี้, ยิ่งกว่าคนอื่นใดที่เคยมีชีวิตอยู่ในโลก, ยกเว้นพระเยซู
เท่านั้น” ด้วยวิธีใด

คำาตอบได้แก่ งานของท่านเป็นพรไม่เฉพาะกับวิสุทธิชนในสมัยการประทานน้ีเท่าน้ัน แต่เป็นพรต่อหลาย 
พันล้านคนที่เคยมีชีวิตตลอดทุกยุคสมัยซ่ึงยังไม่ได้รับพรของพระกิตติคุณหรือศาสนพิธีแห่งความรอด 
ของฐานะปุโรหิต ใช้เนื้อหาต่อไปนี้เพื่อสนทนารายละเอียดของการมีส่วนในการกระทำาดังกล่าว เขียน 
หัวข้อไว้บนกระดาน อธิบายว่าเราจะเห็นคุณค่าของชีวิตและพันธกิจของศาสดาพยากรณ์มากข้ึนเม่ือเรา
สำารวจดูว่าสิ่งมากมายที่ท่านทำาเป็นพรต่อชีวิตประจำาวันของเราและจะเป็นพรต่อเราชั่วนิรันดร์อย่างไร

ความจริงเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์

• ความจริงอะไรเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์ที่ได้รับการฟื้นฟูผ่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ (ดู 
คพ. 130:22–23; โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:17; และข้อความที่ยกมาต่อไปนี้)

ในคำาเทศนาที่ให้ไว้ในพิธีศพของเอ็ลเดอร์คิง ฟอลเลท เมื่อวันที่ 7 เมษายน 1844 ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ 
สมิธ สอนว่า:

“พระผู้เป็นเจ้าพระองค์เองครั้งหนึ่งทรงเป็นดังที่เราเป็นอยู่ในเวลานี้ และทรงเป็นมนุษย์แห่งความสูงส่ง  
และประทับนั่งบนบัลลังก์ในสวรรค์อันไกลโพ้น! นั่นคือความลับอันยิ่งใหญ่ ถ้าม่านถูกฉีกออกวันนี้ และ 
พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นผู้ทำาให้โลกนี้อยู่ในวงโคจรของมันและผู้ซึ่งส่งเสริมทั้งโลก และทุกสิ่ง 
ในโลกด้วยพระอำานาจของพระองค์ จะทำาให้เห็นพระองค์ได้—ข้าพเจ้ากล่าวว่า ถ้าท่านจะเห็นพระองค์
ในวันนี้ ท่านจะเห็นพระองค์ในรูป—ของมนุษย์ เหมือนตัวท่านในร่างกาย รูป ลักษณ์และรูปเเบบทุก 
อย่างเช่นเดียวกับมนุษย์ เพราะอาดัมถูกสร้างในรูปแบบรูป ลักษณ์ และความเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้า 
และได้รับคำาแนะนำาและเดิน พูด และสนทนากับพระองค์ดังที่คนๆ หนึ่งพูดหรือติดต่อสื่อสารกับอีกคน
หนึ่ง” (จงตามเรามา คู่มือศึกษาส่วนตัวสมาคมสงเคราะห์ หน้า 26-27)

• เหตุใดความจริงเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์ที่ได้รับการฟื้นฟูผ่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธจึง
มีความสำาคัญต่อเรา

เอ็ลเดอร์บรูซ  อาร์. แมคคองกี แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าวว่า “ความรู้ถึงพระผู้เป็นเจ้าเป็นความ
จริงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจากชั่วนิรันดรถึงชั่วนิรันดร…โจเซฟ สมิธมาเพื่อเปิดเผยเรื่องของพระผู้เป็นเจ้าในยุคที่
เกือบจะมืดมนทางวิญญาณโดยสิ้นเชิง ในยุคที่มนุษย์ไม่รู้จักพระลักษณะและการเป็นอยู่ของพระองค์ผู้
ที่เขาควรนมัสการ” (“This Generation Shall Have My Word through You,” Ensign, มิ.ย. 1980, 55)

สิทธิอำานาจของฐานะปุโรหิต

ชี้ให้เห็นว่า โดยผ่านโจเซฟ สมิธ ผู้ส่งสารจากสวรรค์ได้ฟื้นฟูฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนฐานะปุโรหิตแห่งเมลคี- 
เซเดค และกุญแจของฐานะปุโรหิต (คพ. 13; 110:11–16) ในเวลาที่การฟื้นฟูดำาเนินไปพระเจ้าก็ประทาน
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บทที่ 32

การเปิดเผยเกี่ยวกับตำาแหน่ง การจัดระเบียบ พันธสัญญา ศาสนพิธี หน้าที่เเละพรของฐานะปุโรหิต เราจะ
ไม่เข้าใจเรื่องของฐานะปุโรหิตหรือวิธีดำาเนินงานของฐานะปุโรหิตหากไม่มีการเปิดเผยดังกล่าว

• ท่านได้รับพรอะไรบ้างในชีวิตเพราะฐานะปุโรหิต? เราจะแสดงให้เห็นได้อย่างไรว่าเราซาบซึ้งในพรของ
ฐานะปุโรหิต

สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานะปุโรหิต ดู บทที่ 8 และ 25

ความจริงเกี่ยวกับชาติกำาเนิดและความสัมพันธ์ของเรากับพระผู้เป็นเจ้า

• ความจริงอะไรเกี่ยวกับชาติกำาเนิดและความสัมพันธ์ของเรากับพระผู้เป็นเจ้าที่ได้รับการฟื้นฟูผ่าน
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ (คำาตอบได้แก่ เราเป็นลูกทางวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้าจริงๆ และเราอยู่
กับพระองค์ก่อนจะเกิดมาบนโลกนี้ ดู คพ. 76:23–24; อับราฮัม 3:22–28)

• ความรู้ที่ว่าเราเป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้าจริงๆ เป็นพรต่อชีวิตของท่านอย่างไร

พระคัมภีร์ 

เอ็ลเดอร์บรูซ อาร์. แมคคองกี กล่าวว่า ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ “ได้ให้พระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์แก่โลก
ปัจจุบันของเรามากกว่าศาสดาพยากรณ์ทุกท่านที่เคยมีชีวิตอยู่” (in Conference Report, เม.ย. 1976, 
142; หรือ Ensign, พ.ค. 1976, 95) พระคัมภีร์ดังกล่าวได้แก่ พระคัมภีร์มอรมอน หลักคำาสอนและพันธ
สัญญา ไข่มุกอันล้ำาค่า และการแปลพระคัมภีร์ไบเบิลของโจเซฟ สมิธ

ขณะรับใช้ในโควรัมอัครสาวกสิบสอง เอ็ลเดอร์กอร์ดอน  บี. ฮิงค์ลีย์ กล่าวว่า “(โจเซฟ สมิธ) แปลและจัด
พิมพ์พระคัมภีร์มอรมอน หนังสือที่มี 522 หน้า ซึ่งได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ มากมาย และเป็นหนังสือ
ที่คนหลายล้านคนทั่วโลกยอมรับว่าเป็นพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า การเปิดเผยที่ท่านได้รับและงานเขียน
อื่นๆ ของท่านเป็นพระคัมภีร์สำาหรับหลายล้านคนด้วยเช่นกัน หนังสือทั้งหมดมีจำานวนหน้าเกือบจะเท่ากับ
พันธสัญญาเดิมทั้งเล่มของไบเบิล และทั้งหมดมาจากคนๆ เดียวในเวลาเพียงไม่กี่ปี” (in Conference 
Report, เม.ย. 1977, 96; หรือ Ensign, พ.ค. 1977, 65)

• พระคัมภีร์ที่ถูกนำาออกมาผ่านทางศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ เป็นพรต่อชีวิตของท่านอย่างไร

สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระคัมภีร์เหล่านี้ ดู บทที่ 1, 4 และ13

ความจริงเกี่ยวกับแผนแห่งความรอด

• ความจริงอะไรเกี่ยวกับแผนแห่งความรอดที่ได้รับการฟื้นฟูผ่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ (ท่านอาจ
เน้นเนื้อหาบางส่วนในบทที่ 19 และ 20)

• การรู้จักความจริงเหล่านี้เป็นพรต่อชีวิตของท่านอย่างไร

ความจริงเกี่ยวกับความรอดของคนตาย

• ความจริงอะไรเกี่ยวกับความรอดของคนตายที่ได้รับการฟื้นฟูผ่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ (คำาตอบ 
ได้แก่ เราสามารถประกอบพิธีบัพติศมาในพระวิหารแทนคนตายที่ยังไม่ได้รับศาสนพิธีนี้ ดู คพ. 128:18) 
เหตุใดความจริงดังกล่าวจึงสำาคัญ

อธิบายว่าความรอดของคนตายเป็นหน่ึงในหลักคำาสอนท่ีสำาคัญและให้แรงดลใจมากท่ีสุด ซ่ึงฟ้ืนฟูผ่านศาสดา- 
พยากรณ์โจเซฟ สมิธ สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบทที่ 29 และ 39

การสร้างพระวิหารและการประกอบศาสนพิธีพระวิหาร
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• มีพรอะไรบ้างท่ีมาสู่ชีวิตของเราอันเน่ืองจากพระวิหารและศาสนพิธีพระวิหาร (ท่านอาจสนทนาถึงพรของ 
ครอบครัวนิรันดร์ ซึ่งเป็นไปได้โดยการทำาศาสนพิธีผนึกในพระวิหาร)

การกระทำาอื่นๆ

ท่านอาจทบทวนคร่าวๆ ถึงสิ่งที่ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธได้กระทำา และพรของสิ่งนั้นที่เข้ามาสู่ชีวิตของ
เรา

ก. ศาสนจักรได้รับการฟื้นฟูโดยทางท่าน (ดู บทที่ 9)

ข. ท่านเริ่มทำางานในสมัยการประทานนี้ ในการนำาพระกิตติคุณไปสู่ประเทศต่างๆ และในการรวมอิสราเอล 
(ดู บทที่ 12)

ค. กฎแห่งการอุทิศถวายได้รับการเปิดเผยโดยทางท่าน (ดู บทที่ 14)

ง. พระคำาแห่งปัญญาได้รับการเปิดเผยโดยทางท่าน (ดู บทที่ 22)

จ. ข้อมูลเกี่ยวกับการสถาปนาไซอันในยุคสุดท้ายได้รับการเปิดเผยโดยทางท่าน (ดู บทที่ 27 และ 46)

ฉ. ท่านเขียนหลักแห่งความเชื่อ (ดูแนวคิดเพิ่มเติมประกอบการสอนข้อหนึ่ง)

• เหตุใดจึงเป็นสิ่งสำาคัญที่เราแต่ละคนมีประจักษ์พยานว่าโจเซฟ สมิธเป็นศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็น
เจ้าประจักษ์พยานของท่านถึงการเรียกของโจเซฟ สมิธพัฒนาขึ้นอย่างไร การศึกษาหลักคำาสอนและ 
พันธสัญญาในปีนี้ทำาให้ประจักษ์พยานของท่านเข้มแข็งขึ้นอย่างไร

• เราจะแสดงความขอบคุณต่อชีวิตและพันธกิจของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธได้อย่างไร

สรุป เน้นความสำาคัญของสิ่งที่ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ ทำาซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตของเรา ท่านอาจ 
แสดงประจักษ์พยานถึงการเรียกของโจเซฟ ในฐานะศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้า

แนวคิดเพิ่มเติม
ประกอบก�รสอน	 ท่านอาจใช้แนวคิดต่อไปนี้หนึ่งข้อหรือมากกว่านั้น เพื่อเสริมเค้าโครงบทเรียนที่แนะนำาไว้

1.	หลักแห่งคว�มเชื่อ

อธิบายว่า หลักแห่งความเชื่อกล่าวถึงหลักคำาสอนเบื้องต้นมากมายของศาสนจักร หลักแห่งความเชื่อเป็น
ส่วนหนึ่งในจดหมายที่ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ เขียนถึงจอห์น เวนท์เวิร์ธ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ใน
ชิคาโก ซึ่งได้ขอเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และความเชื่อของศาสนจักร ต่อมาได้มีการอนุมัติอย่างเป็น
ทางการให้หลักแห่งความเชื่อเป็นพระคัมภีร์ในไข่มุกอันล้ำาค่า

ประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ กล่าวว่า “มีพวกท่านสักกี่คนที่จำาหลักแห่งความเชื่อได้…ท่านจำาหลัก
แห่งความเชื่อได้ไหม ท่านอ่านทวนหลายๆ ครั้งหรือไม่ ท่านพร้อมจะสอนได้ทุกเมื่อหากท่านรู้จักหลักแห่ง
ความเชื่อ หลักแห่งความเชื่อเป็นขั้นพื้นฐาน ใช่หรือไม่ ข้าพเจ้าคิดว่า นับเป็นเรื่องดีมากทีเดียวหาก [เรา] 
จะท่องจำาหลักแห่งความเชื่อ นั่นหมายความว่าท่านต้องไม่พลาดและไม่ลืม” (in conference Report, ต.ค. 
1975, 119; หรือ Ensign, พ.ย. 1975, 79)

• เหตุใดจึงเป็นส่ิงสำาคัญท่ีเราจะจดจำาหลักแห่งความเช่ือ เชิญสมาชิกช้ันเรียนเล่าประสบการณ์ท่ีหลักแห่ง
ความเชื่อช่วยเขา
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บทที่ 32

2.	“สรรเสริญบุรุษ”

เตรียมให้สมาชิกชั้นเรียนร้องเพลงนี้ “สรรเสริญบุรุษ” (เพลงสวด บทเพลงที่  14) หรือขอให้สมาชิกคนหนึ่ง 
หรือกลุ่มหนึ่งในชั้นเรียนเตรียมร้องเพลงนี้ อธิบายว่าวิลเลียม  ดับเบิลยู. เฟลพ์ส เขียนเนื้อร้องของเพลงนี้
เพื่อเป็นเกียรติแก่ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ

3.	ก�รนำ�เสนอด้วยวิดีโอ

ถ้ามีวิดีโอเทป Teachings from the Doctrine and Covenants and Church History (53933) ท่านอาจ
เปิดให้ดูตอนที่ชื่อว่า “โจเซฟ สมิธ: ศาสดาพยากรณ์แห่งการฟื้นฟู” ความยาว 13 นาที

ถ้ามี Doctrine and Covenants and Church History Video Presentations (53912) ท่านอาจเปิดให้ดู
ตอนที่ชื่อว่า “มรณสักขีของโจเซฟ สมิธ” ความยาว 2 นาที
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จุดประสงค์	 เพื่อช่วยให้สมาชิกชั้นเรียนเข้าใจขั้นตอนการสืบทอดตำาแหน่งผู้นำาของศาสนจักร และเพื่อแสดงให้เห็นว่า
บริคัม ยังก์ เริ่มเตรียมวิสุทธิชนสำาหรับการเดินทางไปตะวันตกอย่างไร

ก�รเตรียม	 1. ศึกษาข้อพระคัมภีร์และเนื้อหาอื่นๆ ต่อไปนี้ร่วมกับการสวดอ้อนวอน:

ก. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 107:22–24.

ข. มรดกของเราหน้า 75–77

2. ทบทวนเนื้อหาของบทเรียนนี้ใน แนวทางศึกษาสำาหรับสมาชิกชั้นเรียน (35686 425) วางแผนในการพูด
ถึงเนื้อหาส่วนนี้ในระหว่างบทเรียน

3. ขอให้สมาชิกชั้นเรียนเตรียมสรุปตอนต่อไปนี้ใน มรดกของเรา

ก. “การสืบทอดตำาแหน่งในฝ่ายประธาน” (หน้า 75–77)

ข. “การเตรียมตัวออกจากนอวู” และ “ความยากลำาบากของการเดินทางในฤดูหนาว” (หน้า 79–80)

4. ถ้ามีภาพต่อไปนี้ ให้เตรียมใช้ระหว่างบทเรียน: พระวิหารนอวู (62432; ชุดภาพพระกิตติคุณ 501) การ 
อพยพจากนอวู กุมภาพันธ์–พฤษภาคม 1846 (62493; ชุดภาพพระกิตติคุณ 410) และการอพยพ 
จากนอวู (ชุดภาพพระกิตติคุณ 411)

ข้อเสนอแนะ
ในก�รดำ�เนินบทเรียน

กิจกรรมกระตุ้น
ความสนใจ ใช้กิจกรรมต่อไปนี้หรือกิจกรรมของท่านเองเพื่อเริ่มบทเรียนตามความเหมาะสม

อธิบายว่าจากการเสียชีวิตของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ หลายคนจึงทำานายว่าศาสนจักรจะไม่สามารถ
ดำารงอยู่ต่อไปได้

• ผู้คนดังกล่าวไม่เข้าใจอะไรเกี่ยวกับการเป็นผู้นำาของศาสนจักร

อ่านข้อความต่อไปนี้ของประธานโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ:

“ไม่มีมนุษย์คนใดนำาศาสนจักรนี้ได้เอง นี่คือศาสนจักรของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงเป็น 
ประมุข …

“พระองค์ทรงเลือกมนุษย์และเรียกเขาให้เป็นเครื่องมือในพระหัตถ์ของพระองค์เพื่อทำาให้จุดประสงค์ 
ของพระองค์บรรลุผลสำาเร็จ พระองค์ทรงนำาทางแเละชี้นำาท่านเหล่านั้นในการทำางานแต่มนุษย์เป็นเพียง 
เครื่องมือในพระหัตถ์ของพระเจ้าเท่านั้น เกียรติและรัศมีภาพทั้งหมดที่ผู้รับของพระองค์ทำาสำาเร็จถือว่า 
และควรถือว่าเป็นของพระองค์ตลอดกาล
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“หากนี่เป็นงานของมนุษย์ สิ่งนี้จะล้มเหลว แต่นี่คืองานของพระเจ้า และพระองค์ไม่ล้มเหลว” (in  
Conference Report, เม.ย. 1970, 113; หรือ lmprovement Era, มิ.ย. 1970, 26)

อธิบายว่าหลังจากมรณสักขีของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ บริคัม ยังก์ ก็กลายเป็นผู้นำาของศาสนจักร  
โดยผ่านขั้นตอนที่ได้รับการดลใจของการสืบทอดตำาแหน่งซึ่งยังคงใช้ในศาสนจักรทุกวันนี้ บทเรียนนี้พูดถึง 
ข้ันตอนการสืบทอดตำาแหน่งในฝ่ายประธานของศาสนจักร และอธิบายวิธีท่ีบริคัม ยังก์ เร่ิมเตรียมตัววิสุทธิชน 
เพื่อเดินทางไปยังตะวันตกสู่หุบเขาซอลท์เลค

การสนทนาและ เลือกเน้ือหาบทเรียนร่วมกับการสวดอ้อนวอน เพ่ือจะสนองความต้องการของสมาชิกช้ันเรียนได้ดีท่ีสุด กระตุ้น
การประยุกต์ใช้  สมาชิกชั้นเรียนให้เล่าประสบการณ์เกี่ยวกับหลักธรรมในพระคัมภีร์

1.	ศ�สด�พย�กรณ์โจเซฟ	สมิธมอบกุญแจแห่งอ�ณ�จักรแก่อัครส�วกสิบสอง	และสอนหลักธรรม
แห่งก�รสืบทอดตำ�แหน่งในฝ่�ยประธ�น

อธิบายว่าที่นอวูในฤดูหนาวปี 1843–1844 ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธใช้เวลาหลายวันเพื่อมอบ 
เอ็นดาวเม้นท์พระวิหารแก่โควรัมอัครสาวกสิบสอง และสอนพวกท่านเกี่ยวกับความรับผิดชอบที่มีอยู่ ท่าน 
บอกอัครสาวกสิบสองว่าท่านเคยเป็นห่วงว่าท่านจะเสียชีวิตไปก่อนโดยท่ียังไม่ได้มอบกุญแจแห่งอาณาจักร 
ให้แก่ผู้อื่น วิลฟอร์ด วูดดรัฟฟ์ ซึ่งเป็นสมาชิกคนหนึ่งในโควรัมอัครสาวกสิบสองเวลานั้น หวนคิดถึงคำาพูด
ของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ:

“บัดนี้ พี่น้องชาย ข้าพเจ้าขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้าที่ได้มีชีวิตอยู่จนเห็นวันที่ข้าพจ้าสามารถมอบเอ็นดาว- 
เม้นท์แก่ท่านได้ และตอนน้ี ข้าพเจ้าได้ผนึกอำานาจท้ังหมดของฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนและเมลคีเซเดคและ 
การเป็นอัครสาวกบนศีรษะของพวกท่าน พร้อมด้วยกุญแจและอำานาจทั้งหมด ซึ่งพระผู้เป็นเจ้าทรงผนึก 
ไว้กับข้าพเจ้า และเวลานี้ ข้าพเจ้าถ่ายทอดการทำางาน ภาระ และเรื่องราวที่ต้องรับผิดชอบทั้งหมดใน 
การดูแลศาสนจักรนี้และอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าไว้บนบ่าของพวกท่าน และเวลานี้ ข้าพเจ้าบัญชา
ท่านในพระนามของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ จงรวบรวมกำาลัง และนำาศาสนจักรนี้และอาณาจักรของพระผู้
เป็นเจ้าต่อหน้าสวรรค์และแผ่นดินโลก ต่อเบื้องพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้า ต่อหน้าเหล่าเทพและมนุษย์” (in 
James R. Clark, comp., Messages of the First Presidency of The Church of Jesus Christ ot Latter-
day Saints, 6 vols. [1965–1975], 3:134)

• หลักธรรมสำาคัญเกี่ยวกับการสืบทอดตำาแหน่งในฝ่ายประธานมีบันทึกไว้ใน คพ. 107:22–24 อ่านพระ 
คัมภีร์ข้อนี้กับสมาชิกชั้นเรียน พระคัมภีร์ข้อนี้สอนอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของฝ่ายประธานสูงสุดกับ 
โควรัมอัครสาวกสิบสอง (อธิบายว่าฝ่ายประธานสูงสุดและอัครสาวกสิบสองประกอบเป็นโควรัม ทั้งสอง
โควรัมมีสิทธิอำานาจและอำานาจเท่ากัน แต่ฝ่ายประธานสูงสุดได้รับเรียกให้เป็นประธาน) 

• เหตุใดจึงเป็นสิ่งสำาคัญที่จะเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างโควรัมควบคุมทั้งสองโควรัมนี้ของศาสนจักร

ประธานฮาโรลค์ บี. ลี กล่าวว่า “ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ ประกาศว่า ‘ที่ใดไม่มีประธาน ที่นั่นไม่มี 
ฝ่ายประธานสูงสุด’ ทันทีหลังจากการเสียชีวิตของประธาน กลุ่มที่อยู่ในตำาแหน่งลำาดับถัดมา คือ  
โควรัมอัครสาวกสิบสอง จะกลายเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุม โดยประธานของอัครสาวกสิบสองจะกลายเป็น 
ประธานรักษาการของศาสนจักรโดยอัตโนมัติ จนกว่าจะมีการแต่งต้ังและสนับสนุนประธานของศาสนจักร 
เข้าสู่ตำาแหน่งของท่านอย่างเป็นทางการ” (in Conference Report, เม.ย. 1970, 123; หรือ Improvement 
Era, มิ.ย. 1970, 28

สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการสืบทอดตำาแหน่ง ดูแนวคิดเพิ่มเติมประกอบการสอนข้อหนึ่ง
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2.	 หลังจ�กมรณสักขีของโจเซฟ	 สมิธ	 อัครส�วกสิบสองจะควบคุมศ�สนจักรจนกว่�บริคัม	 ยังก์	 
จะได้รับก�รสนับสนุนให้เป็นประธ�น

อธิบายว่าเมื่อโจเซฟ สมิธเสียชีวิตฝ่ายประธานสูงสุดก็สิ้นสุดหน้าที่ และโควรัมอัครสาวกสิบสองกลายเป็น
เจ้าหน้าที่ควบคุมในศาสนจักร ขอให้สมาชิกชั้นเรียนที่ได้รับมอบหมาย สรุปบทความในหัวข้อ “การสืบทอด
ตำาแหน่งในฝ่ายประธาน” จาก มรดกของเราหน้า 76–77

• ซิดนีย์ ริกดันไม่เข้าใจอะไรเก่ียวกับการเป็นผู้นำา 
  ของศาสนจักร อะไรคือคำาตอบแรกของบริคัม 
  ยังก์ สำาหรับคำาถามที่ว่าใครจะนำาศาสนจักร  
  (ดู มรดกของเรา หน้า  76 ท่านต้องการทราบ 
  พระประสงค์ของพระเจ้าเกี่ยวกับเรื่องนี้) เรา 
  เรียนรู้อะไรจากตัวอย่างของบริคัม ยังก์

• ในการประชุมภาคบ่าย เพื่อพูดคุยถึงการเป็น 
  ผู้นำาของศาสนจักร บริคัม ยังก์ พยากรณ์ว่า 
  ผู้ที่ไม่ทำาตามอัครสาวกสิบสองจะไม่ประสบ 
  ความสำาเร็จ และมีเพียงอัครสาวกเท่านั้นที ่
  สามารถสร้างอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าได้  
  (มรดกของเราหน้า  77) สิ่งนี้พิสูจน์ให้เห็นจริง 
  ในประวัติศาสตร์ของศาสนจักรและในสมัย 
  ของเราอย่างไร

อธิบายว่าในตอนท้ายการประชุม วิสุทธิชนออก 
เสียงอย่างเป็นเอกฉันท์สนับสนุนโควรัมอัครสาวก 
สิบสองเป็นผู้นำาของศาสนจักร (มรดกของเรา 

หน้า 77) โควรัมอัครสาวกสิบสอง โดยมีบริคัม ยังก์ เป็นประธานโควรัม ควบคุมศาสนจักรเป็นเวลาสามปี
ครึ่ง วันที่ 27 ธันวาคม 1847 ฝ่ายประธานสูงสุดได้รับการจัดตั้งใหม่อย่างเป็นทางการโดยมีบริคัม ยังก์ เป็น
ประธาน

3.	ก่อนออกจ�กนอวู	วิสุทธิชนได้รับศ�สนพิธีพระวิห�ร

ให้ดูภาพพระวิหารนอวู อธิบายว่าในเวลาเดียวกับที่วิสุทธิชนกำาลังเตรียมออกจากนอวู พวกเขาได้ทำางาน 
หนักเพ่ือสร้างพระวิหารให้เสร็จ ทันทีท่ีพระวิหารสร้างเสร็จ พวกเขาก็มารวมกันเป็นกลุ่มใหญ่เพ่ือรับศาสน- 
พิธีพระวิหาร ข้อความต่อไปน้ีจากบันทึกประจำาวันของประธานบริคัม ยังก์แสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้น 
ของวิสุทธิชนในการรับศาสนพิธีดังกล่าว:

“เช้านี้ มีคนกลุ่มใหญ่อยู่ที่ห้องรับรองเพื่อรอที่จะเข้าไป…หนึ่งร้อยยี่สิบคนได้รับศาสนพิธี” (History of the 
Church, 7:565)

“สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นของวิสุทธิชนที่จะได้รับศาสนพิธี [ของพระวิหาร] และเป็นความ 
กระตือรือร้นในส่วนของเราที่จะปฏิบัติศาสนพิธีเพื่อพวกเขา ข้าพเจ้าถวายตัวเพื่องานของพระเจ้าในพระ 
วิหารทั้งกลางวันและกลางคืน ได้นอนโดยเฉลี่ยไม่ถึงสี่ชั่วโมงต่อวัน และกลับบ้านสัปดาห์ละครั้ง

ประธ�นบริคัม	ยังก์	
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บทที่ 33

“เอ็ลเดอร์ฮีเบอร์ ซี. คิมบัลล์ และคนอื่นๆ ในอัครสาวกสิบสองอยู่ที่นั่นตลอดเวลา แต่เนื่องด้วยต้องทำางาน
ติดต่อกัน อัครสาวกบางท่านจึงต้องออกจากพระวิหารไปพักผ่อนเพื่อฟื้นฟูสุขภาพ (History of the Church, 
7:567)

การข่มเหงต่อต้านวิสุทธิชนเพิ่มมากขึ้นในเเดือนมกราคม 1846 ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 1846 ประธานยังก์
ประกาศว่าจะหยุดทำาศาสนพิธีในพระวิหารเพ่ือให้วิสุทธิชนออกจากนอวู อย่างไรก็ดี คนท่ียังไม่ได้รับศาสน- 
พิธีไม่อยากจะจากไป ประธานยังก์ บันทึกไว้เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 1846 ดังนี้:

“ทั้งๆ ที่ข้าพเจ้าประกาศไปแล้วว่า เราจะไม่ทำาศาสนพิธีอีก แต่ผู้คนก็มาชุมนุมอยู่ที่พระนิเวศน์ของพระเจ้า
ท้ังวัน ความกระตือรือร้นท่ีจะรับศาสนพิธีมีมากเหลือเกิน ราวกับว่าพ่ีน้องอยากให้เราอยู่ท่ีน่ีและทำาเอ็นดาว- 
เม้นท์ต่อไปจนกว่าเราจะหมดหนทาง และจนกว่าศัตรูของเราจะสกัดกั้นเราไว้ได้ แต่ข้าพเจ้าแจ้งให้พี่น้อง
ทราบว่าการทำาเช่นนี้ไม่ฉลาด และว่าเราจะสร้างพระวิหารอีกและมีโอกาสอีกมากที่จะได้รับพรของพระเจ้า 
ทันทีที่วิสุทธิชนพร้อมจะรับพรนั้น เราได้รับมามากแล้วในพระวิหารแห่งนี้ และเราจะไม่รับอีก ข้าพเจ้า
แจ้งให้พี่น้องทราบด้วยว่าข้าพเจ้าจะไปที่เกวียนและเริ่มออกเดินทาง ข้าพเจ้าเดินไปจากพระวิหารไกลพอ
สมควรโดยคิดว่าฝูงชนจะสลายตัว แต่เมื่อกลับมา ข้าพเจ้าพบว่าพระวิหารเต็มจนล้นออกมา

“เม่ือมองดูฝูงชนและรู้ถึงความกระตือรือร้นของเขา ราวกับว่าพวกเขากำาลังหิวกระหายพระวจนะเราจึงทำางาน 
ต่อไปอย่างพากเพียรในพระนิเวศน์ของพระเจ้า สองร้อย เก้าสิบห้าคนได้รับศาสนพิธี” (History of the 
Church, 7:579)

• เราเรียนรู้อะไรจากความกระตือรือร้นของวิสุทธิชนที่จะรับศาสนพิธีพระวิหาร ท่านคิดว่าเหตุใดจึงเป็นสิ่ง 
สำาคัญที่วิสุทธิชนจะได้รับศาสนพิธีพระวิหารก่อนเริ่มเดินทางออกจากนอวู (คำาตอบได้แก่ ความรู้และ 
พลังท่ีเพ่ิมข้ึนจะช่วยให้พวกเขาทนต่อความยากลำาบากท่ีเขาจะเผชิญได้) พระวิหารเป็นท่ีมาของพลังและ 
การนำาทางสำาหรับท่านในทางใด

อธิบายว่างานพระวิหารยังดำาเนินต่อไปในวันที่เหลือของสัปดาห์ และจากนั้นพระวิหารก็ปิด วิสุทธิชน 
ประมาณ 6,000 คนได้รับเอ็นดาวเม้นท์ก่อนเริ่มเดินทางไปตะวันตก

4.	วิสุทธิชนประสบคว�มย�กลำ�บ�กและก�รอัศจรรย์เมื่อเข�เริ่มเดินท�งไปตะวันตก

ให้ดูภาพการอพยพจากนอวู อธิบายว่าวิสุทธิชนบางคนเริ่มออกจากนอวูวันที่ 4  กุมภาพันธ์ 1846 ขอให้ 
สมาชิกช้ันเรียนท่ีได้รับมอบหมายสรุปบทความในหัวข้อ “การเตรียมตัวออกจากนอวู” และ“ความยากลำาบาก 
ของการเดินทางในฤดูหนาว” จาก มรดกของเราหน้า 79–81

เน่ืองจากวิสุทธิชนเร่ิมออกจากนอวูในฤดูหนาวและถูกบังคับให้เตรียมการอย่างเร่งรีบ จึงต้องประสบกับการ 
เดินทางท่ียากลำาบากมาก ประสบการณ์ท่ีโดดเด่นอย่างหน่ึงเกิดข้ึนตอนต้นเดือนกุมภาพันธ์ท่ีชูการ์ครีก ห่าง 
จากนอวูประมาณเจ็ดไมล์ไปทางไอโอวาเรียบฝั่งแม่น้ำามิสซิสซิปปี คืนแรกของการตั้งค่ายที่ชูการ์ครีก เด็ก
ทารกเก้าคนเสียชีวิต อากาศหนาวจัด และวิสุทธิชนไม่มีที่กำาบังพอ เอไลซา อาร์. สโนว์ บันทึกว่า:

“มารดาได้ให้กำาเนิดบุตรในสภาพการณ์ท่ีไม่อาจจะจินตนาการได้ นอกจากผู้ท่ีเคยอยู่ในสภาพการณ์เช่นน้ัน 
บางคนคลอดในเต็นท์ บางคนคลอดในรถลาก—ท่ามกลางพายุฝน และพายุหิมะ ดิฉันได้ยินว่าการคลอด 
คร้ังหนึ่งเกิดขึ้นภายใต้ที่กำาบังที่มีสภาพไม่ดีนักเนื่องจากฝากระท่อมด้านข้างทำาด้วยผ้าห่มผูกกับเสาท่ีปัก
ดินไว้ ส่วนหลังคาทำาด้วยเปลือกไม้จึงรั่วและมีน้ำาฝนหยดลงตลอดเวลา พี่น้องสตรีผู้เมตตาต้องยืนถือจาน
รองรับน้ำาฝน เพื่อป้องกันทารกน้อย และคุณแม่ไม่ให้โดนน้ำาฝนที่ไหลรินลงมา …
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“ขอให้เราจดจำาว่ามารดาของทารกน้อยที่เกิดมาในถิ่นทุรกันดารนี้ไม่…เคยชินกับการระหกระเหินไปในป่า 
และฝ่าลมพายุ…พวกเธอส่วนใหญ่เกิด และศึกษาเล่าเรียนในรัฐทางตะวันออก—ท่ีน้ันเธอยอมรับพระกิตติ- 
คุณตามที่พระเยซูและอัครสาวกสอน และเพื่อเห็นแก่ศาสนา เธอก็ได้มารวมกับวิสุทธิชน และภายใต้สภาพ
การณ์ที่สุดจะทนทานได้ โดยศรัทธา ความอดทน และกำาลังที่มีอยู่เธอช่วยสร้างเมืองนอวูซึ่งชื่อของเมืองนี้ 
บ่งบอกว่าเป็นเมืองที่สวยงาม ที่นั่น เธอมีบ้านสวยสะอาดตา ตกแต่งด้วยดอกไม้ และอุดมสมบูรณ์ไปด้วย
ไม้ผลพันธุ์ดี ซึ่งเพิ่งจะเริ่มให้ผลมาก

“สำาหรับบ้านเหล่านี้…พวกเธอต้องกล่าวอำาลาเป็นครั้งสุดท้าย และเริ่มออกเดินทางไปในทะเลทรายพร้อม 
ด้วยข้าวของเพียงเล็กน้อยที่พอจะขนใส่เกวียนหนึ่ง สอง และสามเล่มได้” (in Edward  W. Tulidge, The 
WomenofMormondom [1877], 307–308)

• ท่านประทับใจอะไรเกี่ยวกับวิสุทธิชนในเรื่องนี้

อธิบายว่าราวเดือนกันยายน 1846 วิสุทธิชนส่วนใหญ่ต้องออกจากนอวู และกระจายอยู่ทั่วไอโอวาในพื้น 
ฐานที่เตรียมไว้สำาหรับฤดูหนาวที่จะมาถึง ฝูงชนลงความเห็นว่าจะขับไล่วิสุทธิชนที่ยังเหลืออยู่ให้ออกไป 
จากนอวู จึงเข้าปล้นบ้านเรือนและขับไล่คนเหล่านั้นไปทางฝังแม่น้ำา บางคนหนีข้ามน้ำาได้แต่ไม่สามารถนำา
สัมภาระหรือเสื้อผ้าติดตัวไปได้ คนที่หนีไปได้ก็ถูกตีหรือไม่ก็ถูกฝูงชนจับโยนลงแม่น้ำา

ค่ายลี้ภัยของชาย หญิง และเด็กไร้ที่อยู่อาศัยประมาณห้าถึงหกร้อยคนกระจัดกระจายเรียงรายอยู่ตาม 
ริมฝั่งแม่น้ำาเป็นระยะทางประมาณสองไมล์ ส่วนใหญ่มีเพียงสิ่งปกคลุมหรือสุมทุมพุ่มไม้เป็นที่กำาบังและมี 
อาหารน้อยมาก หลายคนล้มป่วยเนื่องจากการเดินทาง และบางคนก็เสียชีวิต อธิการนูเวล  เค. วิทนีย์ ซื้อ 
แป้งมาจำานวนหนึ่งและแจกจ่ายไปเท่าที่จะทำาได้ แต่ไม่พอที่จะจุนเจือผู้คน และแล้วพระเจ้าก็ทรงจัดหาให้
คนเหล่านั้นในวิธีที่น่าอัศจรรย์:

วันที่ 9 ตุลาคม เมื่ออาหารใกล้จะหมด ฝูงนกคุ่มกลุ่มใหญ่บินมาที่ค่าย และตกลงบนพื้นแม้กระทั่งตกลงบน
โต๊ะ หลายตัวถูกวิสุทธิชนที่หิวโหยจับมาทำาเป็นอาหารรับประทาน สำาหรับความซื่อสัตย์ นี่เป็นเครื่องหมาย
แห่งพระเมตตาที่พระผู้เป็นเจ้ามีต่ออิสราเอลสมัยปัจจุบันเช่นเดียวกับเหตุการณ์คล้ายกันน้ีท่ีเกิดข้ึนกับ
อิสราเอลสมัยโบราณ (See B. H. Roberts, A Comprehensive History of the Church, 3:135–136)

• พระเจ้าทรงกระทำาการอัศจรรย์อะไรที่คล้ายกันนี้สำาหรับอิสราเอลสมัยโบราณ (ดู อพยพ 16:12–15) 
พระเจ้าทรงจัดหาให้ท่านในยามขัดสนอย่างไร

สรุป แสดงประจักษ์พยานถึงความจริงที่สนทนาไปแล้วในบทเรียนเมื่อพระวิญญาณกระตุ้นเตือน 

แนวคิดเพิ่มเติม
ประกอบก�รสอน	 เนื้อหาต่อไปนี้จะช่วยเสริมเค้าโครงบทเรียนที่แนะนำาไว้ ท่านอาจใช้แนวคิดนี้หนึ่งข้อหรือมากกว่านั้น เพื่อ

เป็นส่วนหนึ่งของบทเรียน

1.	ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับก�รสืบทอดตำ�แหน่งในฝ่�ยประธ�นของศ�สนจักร

ขั้นตอนการสืบทอดตำาแหน่งในฝ่ายประธานของศาสนจักรเกิดขึ้นหลายครั้ง และปัจจุบันนี้ยังคงทำาตามรูป 
แบบที่กล่าวไว้ในหน้า 191 ถ้าท่านรู้สึกว่าสมาชิกชั้นเรียนจะได้ประโยชน์จากรายละเอียดของขั้นตอนนี้ ให้
ทบทวนขั้นตอนต่อไปนี้กับเขา
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บทที่ 33

1. ชายที่ได้รับการแต่งตั้งล่วงหน้าให้ควบคุมดูแลศาสนจักร จะได้รับเรียกโดยการเปิดเผยให้เป็นสมาชิกใน
โควรัมอัครสาวกสิบสอง

2. บุคคลดังกล่าวได้รับการอบรมสำาหรับการเรียกในอนาคตโดยการสมาคมกับสมาชิกในโควรัมเเละฝ่าย 
ประธานสูงสุด และโดยผ่านงานมอบหมาย เมื่อมีอาวุโสมากกว่าสมาชิกท่านอื่นๆ ในโควรัม ก็จะเลื่อน 
ตามอาวุโสจนกระท่ังเป็นประธานของโควรัมอัครสาวกสิบสอง โดยมีเพียงประธานของศาสนจักรคนเดียว 
เท่านั้นที่เป็นอัครสาวกนานกว่า

3. เม่ือประธานของศาสนจักรเสียชีวิต ฝ่ายประธานสูงสุดส้ินสุดหน้าท่ี ท่ีปรึกษาในฝ่ายประธานสูงสุดจะกลับ 
ไปยังตำาแหน่งเดิมในโควรัมอัครสาวกสิบสอง (ถ้าเขาเป็นสมาชิกของโควรัม) โควรัมอัครสาวกสิบสอง 
จะกลายเป็นโควรัมควบคุมในศาสนจักร ประธานของอัครสาวกสิบสองจะกลายเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมใน
ศาสนจักร

4. สมาชิกในอัครสาวกสิบสองจะประชุมกันในพระวิหารด้วยวิญญาณแห่งการอดอาหารและสวดอ้อนวอน  
เมื่อได้รับการนำาทางโดยการเปิดเผย พวกท่านจะตัดสินใจเป็นเอกฉันท์เกี่ยวกับการจัดตั้งฝ่ายประธาน 
สูงสุดชุดใหม่ ตามการตัดสินใจครั้งนี้ พวกท่านจะสนับสนุนสมาชิกอาวุโสที่สุดของอัครสาวกสิบสองเป็น
ประธานของศาสนจักร จากนั้นก็จะแต่งตั้งและวางมือมอบหน้าที่ให้ท่านเป็นประธานของศาสนจักร

5. ประธานคนใหม่จะเลือกชายสองคน (โดยปกติจะเป็นสมาชิกในโควรัมอัครสาวกสิบสอง) มาเป็นที ่
ปรึกษา

6. ตำาแหน่งที่ว่างลงในโควรัมอัครสาวกสิบสองเกิดจากการเติมตำาแหน่งในฝ่ายประธานให้เต็ม

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการสืบทอดตำาแหน่ง ดู “‘The Kingdom of God Will Roll On: Succession in 
Presidency,’” โดย Brent L. Top and Lawrence R. Flake, Ensign, ส.ค. 1996, pages 22–35.

2.	ก�รต่อต้�นง�นพระวิห�รของฝ่�ยตรงข้�ม

วิสุทธิชนในนอวูประสบกับการต่อต้านครั้งใหญ่ขณะทำางานสร้างพระวิหารให้แล้วเสร็จ เอ็ลเดอร์บอยด์  เค.  
แพคเกอร์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองพูดถึงการข่มเหงวิสุทธิชนทุกครั้งที่พวกเขาพยายามสร้างพระวิหาร
ว่า:

“การต่อต้านมุ่งตรงมายังวิสุทธิชนเพราะฝ่ายตรงข้ามกลัวพระวิหาร เขาจะทำาทุกสิ่งไม่ว่าอะไรก็ตาม เพื่อขัด
ขวางไม่ให้วิสุทธิชนสร้างพระวิหาร” (The Holy Temple [1980], 175)

• เหตุใดฝ่ายตรงข้ามจึงกลัวพระวิหารและงานพระวิหาร เราทำาอะไรได้บ้างเพื่อเพิ่มพลังให้แก่ความตั้งใจ
ของเราที่จะเข้าพระวิหาร ไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรก็ตาม

3.	“สิทธิชนม�”

เตรียมสมาชิกชั้นเรียนร้องเพลง “สิทธิชนมา” (เพลงสวด บทเพลงที่ 17) หรือขอให้สมาชิกคนหนึ่งหรือกลุ่ม 
หนึ่งในชั้นเรียนเตรียมร้องเพลงนี้ หลังจากเพลงจบ สรุปเหตุการณ์ที่ดลใจวิลเลียม เคลย์ตันให้ประพันธ ์
เพลงนี้ (มรดกของเราหน้า 81)
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จุดประสงค์	 เพื่อช่วยให้สมาชิกชั้นเรียนเข้าใจว่าการเดินทางของผู้บุกเบิกไปยังหุบเขาซอลท์เลคเปรียบกับการเดินทาง 
ของเรากลับไปหาพระบิดาบนสวรรค์ได้อย่างไร และเพื่อช่วยให้สมาชิกชั้นเรียนซาบซึ้งต่อการเสียสละของ 
ผู้บุกเบิก

ก�รเตรียม	 1. ศึกษาข้อพระคัมภีร์และเนื้อหาอื่นๆ ต่อไปนี้ร่วมกับการสวดอ้อนวอน:

ก. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 136

ข. มรดกของเราหน้า 82–88

2. ทบทวนเนื้อหาของบทเรียนนี้ใน แนวทางศึกษาสำาหรับสมาชิกชั้นเรียน (35686 425) วางแผนในการพูด
ถึงเนื้อหาส่วนนี้ในระหว่างบทเรียน

3. ขอให้สมาชิกชั้นเรียนเตรียมสรุปข้อความต่อไปนี้ใน มรดกของเรา

ก. “วินเทอร์ควอเตอร์ส” (หน้า 82–83)

ข. “วิสุทธิชนบรูคลิน” (หน้า 85–86)

ค. “การรวบรวมดำาเนินต่อไป” (หน้า 86–88)

ง. “นี่คือสถานที่ที่ถูกต้อง” (หน้า 88)

4. ถ้ามีภาพต่อไปนี้ ให้เตรียมใช้ระหว่างบทเรียน: แมรี่ ฟิลดิ้งก์ และโจเซฟ เอฟ. สมิธ ข้ามที่ราบ (62608;  
ชุดภาพพระกิตติคุณ 412) และผู้บุกเบิกมาถึงอ่าวซานฟรานซิสโกโดยทางเรือ (ชุดภาพพระกิตติคุณ 421)

ข้อเสนอแนะ
ในก�รดำ�เนินบทเรียน

กิจกรรมกระตุ้น
ความสนใจ ใช้กิจกรรมต่อไปนี้หรือกิจกรรมของท่านเองเธอเริ่มบทเรียนตามความเหมาะสม

เขียนบนกระดานว่า แผ่นดินที่สัญญาไว้ อธิบายว่าหลายครั้งในพระคัมภีร์ พระเจ้าทรงนำาผู้คนหลายกลุ่ม
ออกจากที่ที่พวกเขาอาศัยอยู่ไปยัง “แผ่นดินที่สัญญาไว้” พระคัมภีร์เรียกสถานที่ดังกล่าวว่าแผ่นดินเลิศเลอ 
แผ่นดินแห่งความสงบสุข หรือแผ่นดินแห่งมรดก (1 นีไฟ 2:20; คพ. 45:66; 103:11)

• ท่านบอกช่ือกลุ่มต่างๆ จากพระคัมภีร์ท่ีถูกนำาไปในแผ่นดินท่ีสัญญาไว้ได้หรือไม่ (เขียนคำาตอบของสมาชิก 
ช้ันเรียนไว้บนกระดาน คำาตอบได้แก่ ชาวเจเร็ด ครอบครัวของลีไฮ ลูกหลานอิสราเอล ในพันธสัญญาเดิม 
บริคัม ยังก์ และผู้บุกเบิก)

อธิบายว่าชีวิตมรรตัยของเราเปรียบเสมือนการเดินทางไปยัง “แผ่นดินท่ีสัญญาไว้” ของอาณาจักรซีเลสเชียล 
เมื่อพูดถึงผู้บุกเบิกที่วางรากฐานของสมัยการประทานนี้ เอ็ลเดอร์เอ็ม.  รัสเซลล์ บัลลาร์ด แห่งโควรัมอัคร- 
สาวกสิบสองกล่าวว่า:
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บทที่ 34

“การเดินทางของพวกเขาคล้ายคลึงกับของเรา…มีบทเรียนสำาหรับ เรา ในทุกย่างก้าวที่พวกเขาเดินไป— 
บทเรียนแห่งความรัก ความกล้าหาญ ความมุ่งม่ัน การอุทิศตน ความอดทน และท่ีสำาคัญท่ีสุดคือ ศรัทธา” 
(เลียโฮนา กรกฎาคม 1997 หน้า 72)

บทเรียนนี้พูดถึงหนึ่งในการเดินทางครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์—การเดินทางของผู้บุกเบิกไปยังหุบเขา
ซอลท์เลค ในระหว่างบทเรียน ขอให้สมาชิกชั้นเรียนเปรียบการเดินทางของผู้บุกเบิกกับการเดินทางของเรา
ไปสู่ชีวิตนิรันดร์

การสนทนาและ เลือกเน้ือหาบทเรียนร่วมกับการสวดอ้อนวอน เพ่ือจะสนองความต้องการของสมาชิกช้ันเรียนได้ดีท่ีสุด กระตุ้น
การประยุกต์ใช้  สมาชิกชั้นเรียนให้เล่าประสบการณ์เกี่ยวกับหลักธรรมในพระคัมภีร์

1.	พระเจ้�ทรงแนะนำ�วิสุทธิชนเกี่ยวกับก�รเตรียมท�งก�ยภ�พสำ�หรับก�รเดินท�งของเข�

ขอให้สมาชิกชั้นเรียนที่ได้รับมอบหมายสรุปเรื่องราวของวิสุทธิชนในวินเทอร์ควอเตอร์สจาก มรดกของเรา
หน้า 82–83

• วิสุทธิชนในวินเทอร์ควอเตอร์สทุกข์ทรมานมากจากความเจ็บไข้และความยากลำาบากอื่นๆ กระนั้น เขา 
ก็ยังทำางานต่อไปและเตรียมพร้อมในการเดินทาง เขาและคนอื่นๆ ได้รับพรในทางใดเพื่อให้รู้แนวทางใน
การตัดสินใจที่จะดำาเนินต่อไป (คำาตอบได้แก่ การเตรียมตัวทำาให้การเดินทางราบรื่น และช่วยคนที่จะ
ตามมาภายหลัง) ท่านได้รับพรอย่างไรจากความมานะบากบั่นในยามยากลำาบาก ความมานะบากบั่น
ในยามยากลำาบากช่วยคนที่จะตามมาภายหลังได้อย่างไร

อธิบายว่าที่วินเทอร์ควอเตอร์สในเดือนมกราคม 1847 ประธานบริคัม ยังก์ ได้รับการเปิดเผยเกี่ยวกับการ
เดินทางสู่ตะวันตกของวิสุทธิชน การเปิดเผยนี้บันทึกไว้ใน คพ. 136

• พระเจ้าประทานคำาแนะนำาอะไรแก่วิสุทธิชนเก่ียวกับการเตรียมตัวเดินทางของพวกเขา (อ่านข้อพระคัมภีร์ 
ต่อไปนี้กับสมาชิกชั้นเรียน และบอกว่าเเต่ละข้อความมีคำาแนะนำาอะไรบ้างเลือกคำาถามบางข้อเพื่อช่วย
ให้สมาชิกชั้นเรียนสนทนาและประยุกต์ใช้คำาแนะนำาดังกล่าว)

ก. คพ. 136:2 (ทำา “พันธสัญญาและคำาสัญญาท่ีจะรักษาพระบัญญัติและกฎเกณฑ์ท้ังปวงของพระเจ้า”) 
เหตุใดคำาแนะนำานี้จึงสำาคัญอย่างยิ่งสำาหรับวิสุทธิชน เราจะประยุกต์ใช้คำาแนะนำานี้กับการเดินทาง
ของเราได้อย่างไร

ข. คพ. 136:3 (การวางระเบียบหมู่เหล่าภายใต้การกำากับดูแลของโควรัมอัครสาวกสิบสอง พร้อมด้วย 
ประธานและที่ปรึกษาสองคนรวมถึงผู้บังคับพลหนึ่งร้อย พลห้าสิบ และพลสิบ) การวางระเบียบดัง
กล่าวคล้ายคลึงกับการวางระเบียบของวอร์ดและสเตคอย่างไร

ค. คพ. 136:5. (“ให้แต่ละหมู่เหล่าจัดเตรียมให้ตนเองด้วย…ทั้งปวง…ที่พวกเขาจะเตรียมได้”) เหตุใด
จึงเป็นสิ่งสำาคัญที่เราจะพยายามพึ่งตนเอง

ง. คพ. 131:6 (“เตรียมสำาหรับคนเหล่านั้นซึ่งจะอยู่ต่อไป [ยังคงอยู่ข้างหลัง]”) วิสุทธิชนเตรียมอะไรไว้
สำาหรับคนที่ยังอยู่ข้างหลัง (ดู คพ. 136:7, 9) คำาแนะนำานี้ประยุกต์ใช้กับเราได้อย่างไร

จ. คพ. 136:8 (ดูแล “คนจน หญิงหม้าย [และ] เด็กกำาพร้าบิดา”) เราจะทำาความรับผิดชอบดังกล่าวให้
สำาเร็จในทุกวันนี้ได้อย่างไร

ฉ. คพ. 136:10 (“ให้ชายทุกคนใช้อิทธิพลและทรัพย์สินทั้งปวงของเขาเพื่อพาผู้คนเหล่านี้ออกไปยัง… 
สเตคแห่งไซอัน”) คำาแนะนำานี้ประยุกต์ใช้กับเราได้อย่างไร
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2.	พระเจ้�ทรงแนะนำ�วิสุทธิชนเกี่ยวกับคว�มประพฤติของเข�

สอนและสนทนา คพ. 136:17–33 อธิบายว่านอกจากจะประทานคำาแนะนำาเกี่ยวกับการเตรียมทางกาย
แล้ว พระเจ้าประทานคำาชี้แนะเกี่ยวกับเรื่องทางวิญญาณและการประพฤติตัวต่อกันด้วย

• พระเจ้าประทานคำาแนะนำาอะไรแก่วิสุทธิชนเกี่ยวกับวิธีที่เขาควรประพฤติตน (อ่านข้อพระคัมภีร์ต่อไปนี้ 
กับสมาชิกชั้นเรียน และบอกว่าในแต่ละข้อมีคำาแนะนำาอะไรบ้าง เลือกคำาถามบางข้อเพื่อช่วยให้สมาชิก
ชั้นเรียนสนทนาและประยุกต์ใช้คำาแนะนำาดังกล่าว)

ก. คพ. 136:19 (“หากมนุษย์คนใดหมายมั่นจะเสริมสร้างตนเอง, และหาได้แสวงหาคำาแนะนำาของเรา 
ไม่, เขาจะไม่มีอำานาจ”) เหตุใดความอ่อนน้อมถ่อมตนจึงเป็นสิ่งสำาคัญสำาหรับวิสุทธิชนในการเดิน
ทางของเขา บางครั้งผู้คนแสวงหาเพื่อเสริมสร้างตัวเขาอย่างไร เราจะแสวงหารัศมีภาพของพระเจ้า
อย่างสุดความสามารถโดยไม่แสวงหาเพื่อตัวเองได้อย่างไร

ข. คพ. 136:21 (“รักษาตัวให้พ้นจากความชั่วที่จะออกพระนามของพระเจ้าอย่างไม่สมควร” ดูอพยพ 
20:7 ด้วย) เหตุใดจึงเป็นสิ่งสำาคัญที่เราจะปฏิบัติต่อพระนามของพระเจ้าด้วยความคารวะ

ค. คพ. 136:23–24 (“เลิกขัดแย้งกัน; เลิกพูดให้ร้ายกัน…ให้ถ้อยคำาของเจ้าโน้มไปในทางที่จะจรรโลง
ใจกัน.”) ความขัดแย้งและการพูดให้ร้ายเป็นอุปสรรคต่อเราทั้งกลุ่มอย่างไร เราจะเอาชนะความขัด
แย้งกันได้อย่างไร เราจะจรรโลงใจกันได้อย่างไร

ง. คพ. 136:25–26 (คืนสิ่งที่ยืมมาหรือทำาหาย)

จ. คพ. 136:27 (“ขยันหมั่นเพียรในการปกปักรักษาสิ่งที่เจ้ามีอยู่”) ท่านคิดว่าคำาว่า “เป็นผู้พิทักษ์ที่มี 
ปัญญา” หมายความว่าอะไร การเป็นผู้พิทักษ์ทรัพย์สมบัติทางโลกของเราส่งผลต่อความผาสุกทาง
วิญญาณของเราได้อย่างไร

ใน คพ. 136:28 พระเจ้าประทานคำาแนะนำาเกี่ยวกับนันทนาการที่เหมาะสม เมื่อพูดถึงเรื่องนี้ เอ็ลเดอร์
เดวิด โอ. แมคเคย์ กล่าวว่า:

“ที่ทุ่งราบ หลังจากเดินเท้ากันมาทั้งวัน เราจะให้เกวียนจัดเรียงเป็นวงกลม นักสีไวโอลินจะนั่งประจำาที่ข้าง
กองไฟ และบนทุ่งหญ้าแห่งนั้น ผู้บุกเบิกที่ทรหดอดทนทั้งหลายจะจับมือกันเต้นรำา โดยมีการสวดอ้อนวอน
เปิด และเข้าร่วมสนทนาการที่หล่อเลี้ยงวิญญาณของพระกิตติคุณ…ประธานบริคัม ยังก์…กล่าวไว้ครั้ง
หนึ่งว่า โดยปกติ บรรยากาศการเต้นรำาจะเป็นไปในสภาพที่ว่าหากมีเอ็ลเดอร์คนใดคนหนึ่งถูกเรียกให้ออก 
จากงานเต้นรำาเพื่อไปให้พรผู้ป่วย เขาจะสามารถจากไปด้วยวิญญาณแบบเดียวกับที่เขาออกมาจากการ 
ประชุมโควรัมเอ็ลเดอร์” (in Conference Report, เม.ย. 1920, 117)

• เราจะประยุกต์ใช้คำาแนะนำานี้ได้อย่างไร

• พระเจ้าทรงแนะนำาวิสุทธิชนให้ทำาอะไรเพื่อเรียนรู้ปัญญา (ดู คพ. 136:32–33) ท่านเห็นคำาแนะนำานี้เป็น
จริงในชีวิตของท่านในทางใด

3.	วิสุทธิชนเดินท�งไปหุบเข�ซอลท์เลคภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแลของประธ�นบริคัม	ยังก์

อ้างแผนที่ 3 หน้า 276 ในคู่มือเล่มนี้ และหน้า 31 ใน แนวทางศึกษาสำาหรับสมาชิกชั้นเรียน อธิบายว่าสอง 
ปีก่อนที่ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธเสียชีวิต ท่านพยากรณ์ว่า “วิสุทธิชนจะยังคงได้รับความทุกข์ทรมาน 
อย่างมากต่อไป และจะถูกขับไล่ไปจนถึงเทือกเขาร็อกกี” และพวกเขาบางคนจะ “มีชีวิตอยู่ต่อไปและได้ช่วย 
ในการตั้งรกรากและสร้างเมืองต่างๆ และเห็นวิสุทธิชนกลายเป็นผู้คนที่ยิ่งใหญ่ท่ามกลางเทือกเขาร็อกกี”  
(Teachings of the Prophet Joseph Smith, sel. Joseph Fielding Smit [1976], 255) คำาพยากรณ์นี้
สำาเร็จเมื่อสมาชิกของศาสนจักรประมาณ 70,000 คนจากทั่วโลกเดินทางมายูทาห์ระหว่างปี 1847 ถึง 1869
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ก�รอพยพไปตะวันตก วันที่ 4  กุมภาพันธ์ 1846 ขบวนเกวียนกลุ่มแรกข้ามแม่น้ำามิสซิสซิปปีเพื่อเริ่มการเดินทางครั้ง
ประวัติศาสตร์

ให้ดูภาพแมรี่ ฟิลดิ้งก์ และโจเซฟ  เอฟ. สมิธ และภาพวิสุทธิชนมาถึงซานฟรานซิสโก อธิบายว่ามีเรื่องราว
มากมายของศรัทธาและความกล้าหาญขณะที่วิสุทธิชนเดินทางมาที่ยูทาห์

ขอให้สมาชิกชั้นเรียนที่ได้รับมอบหมายสรุปข้อความต่อไปนี้จาก มรดกของเรา “วิสุทธิชนบรูคลิน” (หน้า 
85–86) “การรวบรวมดำาเนินต่อไป” (หน้า  86–88) และ “นี่คือสถานที่ที่ถูกต้อง” (หน้า  88) หากเวลาเอื้อ 
อำานวย ท่านอาจเล่าเรื่องราวที่เป็นแรงบันดาลใจอื่นๆ เกี่ยวกับผู้บุกเบิก (ดูตัวอย่างจากแนวคิดเพิ่มเติม 
ประกอบการสอน) ท่านอาจขอให้สมาชิกชั้นเรียนเล่าเรื่องราวของผู้บุกเบิกที่เป็นแรงบันดาลใจสำาหรับเขา 
เรื่องราวดังกล่าวเกี่ยวกับผู้บุกเบิกอาจจะมาจากช่วงสมัยอื่นๆ ในประวัติศาสตร์ของศาสนจักรและจากประ
เทศอื่นๆ ที่ศาสนจักรตั้งอยู่ก็ได้

• ท่านรู้สึกอย่างไรเมื่อท่านใคร่ครวญเกี่ยวกับมรดกแห่งศรัทธาและการเสียสละที่ผู้บุกเบิกและวิสุทธิชน 
ท่านอื่นๆ ให้ไว้กับเรา ใครเป็นผู้บุกเบิกของศาสนจักรในท้องที่ของท่าน เราจะส่งมอบมรดกแบบเดียวกัน
นี้ไปให้คนที่จะตามเรามาได้อย่างไร

• เราเรียนรู้บทเรียนอะไรจากการเดินทางของผู้บุกเบิกที่ช่วยให้เราเดินทางกลับไปยังที่ประทับของพระ 
ผู้เป็นเจ้า (หลังจากสมาชิกช้ันเรียนมีโอกาสตอบคำาถามน้ีแล้ว ให้อ่านข้อความต่อไปน้ีจากเอ็ลเดอร์เอ็ม. 
รัสเซลล์ บัลลาร์ด)

“ชีวิตไม่ได้ง่ายเสมอไป ในบางจุดของการเดินทางเราอาจรู้สึกเป็นเหมือนกับผู้บุกเบิกขณะที่พวกเขาข้าม
ไอโอวา—ลุยโคลนลึกจนถึงเข่า ถูกบังคับให้ฝังความฝันไว้ตามทาง เราต่างต้องเผชิญกับสันเขาร็อกกี
โดยมีลมปะทะใบหน้า และฤดูหนาวที่มาถึงก่อนกำาหนด บางครั้งก็ดูราวกับว่าฝุ่นผงที่ปลิวเข้าตาและ 
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ปิดบังอนาคตเบ้ืองหน้าของเราน้ันไม่มีวันส้ินสุด ความส้ินหวังและความท้อถอยทำาให้ความก้าวหน้าของ 
เราลดลงดุจก้อนหินอันแหลมคมที่ยื่นออกมาตามทาง…มีบางครั้งบางคราวที่เราขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแห่ง
หนึ่งในชีวิตดังที่ผู้บุกเบิกขึ้นไปถึง เพียงเพื่อจะพบว่ามียอดเขาอีกหลายยอดรออยู่ข้างหน้า สูงกว่าและ 
ท้าทายกว่ายอดที่เราเพิ่งจะเดินข้ามมา โดยการใช้นามธรรมแห่งศรัทธาและความอดทน เราจะเป็นดัง 
บรรพบุรุษของเรา ค่อยๆ เคล่ือนไปข้างหน้าอย่างช้าๆ ไปสู่วันน้ัน เม่ือเสียงของเราจะมารวมกันกับผู้บุกเบิก 
ท้ังหมด ผู้ซ่ึงอดทนมาแล้วด้วยศรัทธาในเสียงเพลงท่ีร้องว่า ‘ทุกอย่างดี ทุกอย่างดี! ’” (เลียโฮนา, กรกฎาคม 
1997, “ท่านไม่มีสิ่งใดต้องหวาดหวั่นในการเดินทาง” เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด, หน้า 73)

สรุป เน้นว่าการเดินทางไปสู่ชีวิตนิรันดร์คล้ายกับการเดินทางของผู้บุกเบิกข้ามประเทศอเมริกาในหลายๆ ด้าน  
ผู้บุกเบิกข้ามทุ่งราบด้วยการเสียสละตนเองในทุกสิ่งและบ่อยครั้งที่ต้องตกระกำาลำาบากอย่างแสนสาหัส 
ท่านเหล่านั้นได้วางแบบอย่างให้เราดำาเนินตามโดยแสดงให้เห็นถึงศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ ความกล้าหาญ และ
ความอดทน

อธิบายว่าเวลานี้เป็นยุคของเราในประวัติศาสตร์ของอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดินโลก ผู้บุกเบิก 
ได้วางรากฐานไว้แล้ว แต่ขึ้นอยู่กับเราเวลานี้ที่จะทำาให้งานสำาเร็จ ตามที่ประธานเจมส์  อี. เฟาสท์ เป็น 
พยานว่า “ศรัทธาในทุกย่างก้าวแห่งอนาคตจะทำาให้นิมิตแห่งการพยากรณ์เกี่ยวกับจุดหมายปลายทางอัน
รุ่งโรจน์ของศาสนจักรนี้บรรลุผลสำาเร็จ” (เลียโฮนา, มกราคม 1998, หน้า 52)

เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด กล่าวว่า “เราต่างเป็นทายาทของกองมรดกอันมหึมา ปัจจุบันเป็นสิทธิพิเศษ 
ของเราและเป็นความรับผิดชอบของเราที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของการฟื้นฟู ยังม ี
วีรกรรมและศรัทธาอันยิ่งใหญ่ที่จะถูกบันทึกไว้ในยุคของเรา เราต้องมีพละกำาลังสติปัญญา และพลังงาน 
ทุกส่วน เพื่อเอาชนะอุปสรรคทั้งหลายที่จะมาขัดขวางเรา แต่กระนั้นก็ยังไม่เพียงพอ เราจะเรียนรู้เหมือน 
ดังที่บรรพบุรุษผู้บุกเบิกของเราเรียนรู้ว่า ด้วยศรัทธาเท่านั้นศรัทธาอัน—แท้จริง พร้อมด้วยจิตวิญญาณ 
ทั้งหมดเท่านั้น เราจะถูกทดสอบและทดลอง—แต่เราจะพบความปลอดภัย ความมั่นใจ ขณะที่เราเดินไป
บนหนทางอันเต็มไปด้วยภยันตรายตลอดชีวิต” (เลียโฮนา, กรกฎาคม 1997. หน้า 73)

แสดงประจักษ์พยานว่าหลายเรื่องที่ผู้บุกเบิกได้รับคำาแนะนำาใน คพ. 136 เพื่อเตรียมตัวในการเดินทางของ 
เขานำามาประยุกต์ใช้กับการเดินทางของเราได้ด้วย กระตุ้นสมาชิกชั้นเรียนให้แสดงความสำานึกคุณต่อผู ้
บุกเบิกโดยดำาเนินต่อไปในมรดกแห่งศรัทธา

แนวคิดเพิ่มเติม
ประกอบก�รสอน	 ท่านอาจใช้แนวคิดต่อไปนี้หนึ่งข้อหรือทั้งสองข้อเพื่อเสริมเค้าโครงบทเรียนที่แนะนำาไว้

1.	ก�รเสียสละของผู้บุกเบิก

นอกจากจะพยากรณ์ว่าวิสุทธิชนมากมายจะมีชีวิตอยู่จนได้เป็นผู้คนท่ีย่ิงใหญ่ในเทือกเขาร็อกกี โจเซฟ สมิธ 
ยังบอกไว้ล่วงหน้าถึงความทุกข์ของเขาด้วย ท่านกล่าวว่าบางคนจะ “ถึงแก่ความตายเพราะถูกข่มเหงหรือ
สูญเสียชีวิตเนื่องจากความหนาวเหน็บและโรคภัยไข้เจ็บ” (Teachings of the Prophet Joseph Smith, 
255)

เล่าเรื่องต่อไปนี้ ซึ่งเล่าโดยเอ็ลเดอร์โธมัส เอส. มอนสัน ขณะรับใช้ในโควรัมอัครสาวกสิบสอง:

“ผู้บุกเบิกชาวมอรมอนหลายร้อยคนทุกข์ทรมานและเสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บ ความหนาวเย็นหรือไม่ก ็
ความอดอยาก มีบางคนต้องเดินข้ามทุ่งราบเป็นระยะ 1,300 ไมล์เนื่องจากไม่มีเกวียนและรถเทียมวัว ต้อง
เดินข้ามเขาหลายลูก ทั้งลากและดันรถลาก หนึ่งในหกของกลุ่มนี้เสียชีวิต
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“การเดินทางหลายครั้งไม่ได้เริ่มที่นอวู เคิร์ทแลนด์ ฟาร์เวสท์ หรือนิวยอร์ก แต่เริ่มที่ดินแดนอันไกลโพ้นของ 
ประเทศอังกฤษ สก็อตแลนด์ สแกนดิเนเวีย และเยอรมนี…ระหว่างความปลอดภัยของบ้านและคำาสัญญา
ของไซอันมีสายน้ำาแห่งความเกรี้ยวกราดและไม่น่าไว้ใจของมหาสมุทรแเอตแลนติค อันเวิ้งว้างกว้างใหญ่
ขวางอยู่ ใครเล่าจะสามารถบรรยายถึงความกลัวที่เกาะกุมใจมนุษย์ในระหว่างการข้ามน้ำากว้างใหญ่ที่เต็ม
ไปด้วยภยันตรายนั้นได้ โดยได้รับการกระตุ้นเตือนจากสุรเสียงกระซิบที่แผ่วเบาของพระวิญญาณ และได้
รับการค้ำาจุนจากศรัทธาที่เรียบง่าย ทว่ามั่นคง พวกเขาวางใจในพระผู้เป็นเจ้าและออกเดินทางโดยเรือ …

“หนึ่งในบรรดาผู้อยู่ในเรือที่ทรุดโทรมซึ่งอัดแน่นไปด้วยผู้คนเมื่อนานมาแล้วคือคุณทวดของข้าพเจ้า และ 
ครอบครัวเล็กๆ ของท่าน พร้อมทั้งทรัพย์สินเพียงน้อยนิดรวมอยู่ด้วย ท้องทะเลปั่นป่วน การเดินทางแสน
จะยาวนาน และที่ในเรือก็แคบเหลือเกิน ไทนี แมรี [ลูกสาวของท่าน] ป่วยกระเสาะกระแสะ แต่ตอนนี้ ด้วย
เวลาที่ล่วงเลยมาแต่ละวัน มารดาของเธอ ซึ่งกำาลังเฝ้าวิตกอยู่นั้นทราบว่าลูกน้อยอ่อนแอลงมาก เธอป่วย
หนัก…ผู้เป็นพ่อแม่ซึ่งกำาลังวิตกทุกข์ร้อนมองหาฝั่งวันแล้ววันเล่า แต่ก็ไม่มีฝั่งให้เรือแวะจอด เวลานี้ แมรี
ทนต่อไปไม่ไหว…จุดจบมาถึงแล้ว หนูน้อยแมรีจากไปอยู่หลังม่านแห่งน้ำาตาอย่างสงบ

“ขณะที่ครอบครัวและเพื่อนๆ มารวมกันที่ดาดฟ้าเรือ กัปตันเรือดำาเนินพิธี และร่างน้อยล้ำาค่าที่วางไว้ใน 
ผ้าใบเปรอะเป้ือนฉีกขาดถูกท้ิงลงไปในทะเลท่ีเกร้ียวกราด พ่อผู้เข้มแข็งปลอบโยนแม่ผู้เศร้าโศกด้วยน้ำาเสียง 
สั่นเครือว่า พระเจ้าประทานมา และพระเจ้าทรงนำาไป ขอพระนามของพระเจ้าทรงพระสิริโรจนาเถิด เราจะ 
ได้พบแมรีของเราอีกครั้ง!” (in Conference Report, เม.ย. 1967, 55–56; หรือ lmprovement Era, มิ.ย. 
1967, 55)

2.	ก�รนำ�เสนอด้วยวิดีโอเรื่อง	“ศรัทธ�ในทุกย่�งก้�ว”

ถ้ามีเทปวิดีโอ Teachings from the Doctrine and Covenants and Church History (53933) ท่านอาจ
เปิดให้ดูตอนที่ชื่อว่า “ศรัทธาในทุกย่างก้าว” ความยาว 16 นาที
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35

จุดประสงค์	 เพ่ือสอนเก่ียวกับการช่วยชีวิตคณะ รถ ลากมาร์ตินและวิลลี เพ่ือแสดงให้เห็นว่าพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ 
เป็นข่าวสารแห่งการช่วยชีวิต และเพื่อกระตุ้นสมาชิกชั้นเรียนให้ช่วยเหลือคนที่ขัดสน

ก�รเตรียม	 1. ศึกษาข้อพระคัมภีร์และเนื้อหาอื่นๆ ต่อไปนี้ร่วมกับการสวดอ้อนวอน:

ก. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 4:3–7; 18:10–16; 52:40; 81:5–6, 138:58

ข. 3 นีไฟ 18:31–32; โมโรไน 7:45–48 (ข้อพระคัมภีร์เสริม)

ค. ข้อความที่ยกมาในบทเรียนนี้

ง. มรดกของเราหน้า 89–92

2. ทบทวนเนื้อหาของบทเรียนนี้ใน แนวทางศึกษาสำาหรับสมาชิกชั้นเรียน (35686 425) วางแผนในการพูด
ถึงเนื้อหาส่วนนี้ในระหว่างบทเรียน

3. ถ้ามีภาพต่อไปนี้ ให้เตรียมมาใช้ระหว่างบทเรียน: คณะ รถ ลากมาร์ตินในบิตเตอร์ครีก ไวโอมิ่ง 1856 
(62554; ชุดภาพพระกิตติคุณ 414) และชายหนุ่มสามคนที่ช่วยชีวิตคณะ รถ ลากมาร์ติน (ชุดภาพพระ
กิตติคุณ 415)

4. ถ้าท่านใช้กิจกรรมกระตุ้นความสนใจ ให้เตรียมใช้ภาพต่อไปนี้นอกเหนือจากภาพที่กล่าวข้างต้น: การ
อพยพจากนอวู (62493; ชุดภาพพระกิตติคุณ 411) คณะ รถ ลาก (62528); และแมรี่ ฟิลดิ้งก์ และ 
โจเซฟ เอฟ. สมิธ ข้ามทุ่งราบ (62608)

ข้อเสนอแนะ
ในก�รดำ�เนินบทเรียน

กิจกรรมกระตุ้น
ความสนใจ ใช้กิจกรรมต่อไปนี้หรือกิจกรรมของท่านเองเพื่อเริ่มบทเรียนตามความเหมาะสม

ให้ดูภาพตามรายการใน “การเตรียม” ข้อ 3 และ 4

• เหตุใดจึงเป็นสิ่งสำาคัญที่จะยังคงเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้บุกเบิกวิสุทธิชนยุคแรกซ้ำาแล้ว
ซ้ำาเล่า

ประธานกอร์ดอน  บี. ฮิงค์ลีย์ กล่าวว่า “เรื่องราวของวิสุทธิชนที่ถูกรุมล้อมด้วยความยากลำาบาก การ 
ทนทุกข์ทรมาน และความตายของพวกเขาจะมีผู้กล่าวขวัญถึงซ้ำาแล้วซ้ำาเล่า…เรื่องราวเกี่ยวกับการช่วย 
ชีวิตของพวกเขาจำาเป็นต้องนำามาเล่าซ้ำาแล้วซ้ำาอีก เพราะเรื่องราวเหล่านั้นพูดถึงเแก่นแท้ของพระกิตติ- 
คุณของพระเยซูคริสต์” (เลียโฮนา มกราคม 1997 หน้า 101)

เม่ือพูดถึงผู้บุกเบิก ประธานฮิงค์ลีย์กล่าวด้วยว่า “ข้าพเจ้าจะไม่หยุดขอบคุณพวกเขาเป็นอันขาด ข้าพเจ้า 
หวังว่าท่านจะไม่หยุดขอบคุณพวกเขาด้วย ข้าพเจ้าหวังว่าเราจะระลึกถึงเขาเสมอ…ขอให้เราอ่านเรื่อง
ราวของคนท่ีทนทุกข์ทรมานอย่างมากซ้ำาแล้วซ้ำาอีก และอ่านให้ลูกๆ หลานๆ ของเราฟัง” (Church News, 
31 ก.ค. 1999, 5)
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บทที่ 35

อธิบายว่าบทเรียนนี้พูดถึงเรื่องราวความทุกขเวทนา ความตาย และการช่วยชีวิต เรื่องของคณะ รถ ลาก
มาร์ตินและวิลลี

การสนทนาและ เลือกเน้ือหาบทเรียนร่วมกับการสวดอ้อนวอนเพ่ือจะสนองความต้องการของสมาชิกช้ันเรียนได้ดีท่ีสุด กระตุ้น
การประยุกต์ใช้  สมาชิกชั้นเรียนให้เล่าประสบการณ์เกี่ยวกับหลักธรรมในพระคัมภีร์

1.	ประธ�นบริคัม	ยังก์	เป็นผู้นำ�ในก�รช่วยชีวิตคณะ	รถ	ล�กม�ร์ตินและวิลลี

ให้ดูภาพคณะ รถ ลากมาร์ติน สรุปย่อหน้าแรกของ “ผู้บุกเบิกรถลาก” หน้า 89 ใน มรดกของเรา แล้วเล่าเรื่อง
ราวต่อไปนี้ซึ่งเล่าโดยประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์:

“ข้าพเจ้าขอพาท่านกลับไปที่การประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคม 1856 การประชุมใหญ่ภาควันเสาร์  
แฟรงคลิน  ดี. ริชาร์ดส์ พร้อมกับเพ่ือนกลุ่มหน่ึงมาถึงหุบเขาแห่งน้ี พวกเขาเดินทางมาจากวินเทอร์ควอเตอร์ส 
พร้อมด้วยวัวท่ีแข็งแรงและเกวียนชนิดเบา และสามารถทำาเวลาได้ดี บราเดอร์ริชาร์ดส์เข้าไปพบบริคัม ยังก์ 
ทันที เขารายงานว่ามีชายหญิง และเด็กจำานวนหลายร้อยคนที่กระจัดกระจายอยู่ตามเส้นทาง…พวกเขา 
ตกอยู่ในภาวะที่ลำาบากอย่างยิ่ง ฤดูหนาวมาถึงเร็วกว่ากำาหนด พายุหิมะพัดกระหน่ำาบนที่ราบสูง…ผู้คน 
ของเราหิวโหย รถลากและเกวียนของพวกเขาพัง ฝูงวัวพากันล้มตายแม้ผู้คนก็กำาลังจะตายเช่นกัน พวกเขา
เหล่านั้นจะต้องพินาศสิ้นหากไม่ได้รับความช่วยเหลือโดยทันที

“ข้าพเจ้าคิดว่าในคืนนั้นประธานยังก์ คงจะนอนไม่หลับ ข้าพเจ้าคิดว่าภาพผู้คนที่กำาลังตกระกำาลำาบาก  
หนาวเหน็บ และกำาลังจะตาย คงประดังเข้ามาในความคิดของท่าน เช้าวันต่อมา ท่านมาที่แทเบอร์นาเคิล 
หลังเก่าซึ่งอยู่ในจัตุรัสแห่งนี้และกล่าวกับผู้คนว่า:

“ตอนน้ี ข้าพเจ้าจะให้หัวข้อและเน้ือหาสำาหรับเอ็ลเดอร์ท่ีจะเป็นผู้พูด…ดังน้ี…พ่ีน้องชายหญิงของเราจำานวน 
มากอยู่บนทุ่งราบพร้อมกับรถลาก และตอนนี้หลายคนคงอยู่ห่างจากที่นี่เจ็ดร้อยไมล์ เราต้องไปพาพวกเขา
มาที่นี่ เราต้องส่งความช่วยเหลือไปให้พวกเขา เนื้อหาที่จะพูคคือ “ไปนำาพวกเขามา…

“‘นั่นคือศาสนาของข้าพเจ้า นั่นคือคำาบัญชาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ข้าพเจ้าครอบครอง เราต้องช่วย
ผู้คนให้รอด …

“‘ข้าพเจ้าจะเรียกใช้อธิการวันนี้ ข้าพเจ้าจะไม่คอยจนถึงพรุ่งนี้หรือจนถึงวันถัดไปเพื่อให้ได้ทีมล่อดีๆ 60 ทีม
และเกวียน 12 หรือ 15 เล่ม ข้าพเจ้าไม่ต้องการส่งวัวไป ข้าพเจ้าต้องการม้าและล่อดีๆ สัตว์เหล่านี้มีอยู่ใน
ดินแดนแถบนี้ และเราต้องได้มา เราต้องมีแป้ง 12 ตัน และคนขับเกวียนเก่งๆ อีก 40 คนนอกเหนือจากคนที่
ขับเกวียนบรรทุกเหล่านั้น …

“‘ข้าพเจ้าจะบอกท่านทุกคนว่า ศรัทธา ศาสนา และความเชื่อทางศาสนาของท่าน จะไม่ช่วยรักษาจิต 
วิญญาณของท่านให้รอดในอาณาจักรซีเลสเชียลของพระผู้เป็นเจ้าได้ แม้แต่จิตวิญญาณเดียวนอกจาก 
ท่านจะปฏิบัติตามหลักธรรมที่ข้าพเจ้ากำาลังสอนท่านอยู่ขณะนี้ จงออกไปและนำาผู้คนที่อยู่ในทุ่งราบมาที่นี่
เดี๋ยวนี้’ (in Leroy R. Hafen and Ann W. Hafen, Handcarts to Zion [1960], 120–221)

บ่ายวันนั้นเหล่าสตรีรวบรวมอาหาร เครื่องนอน และเครื่องนุ่งห่มได้เป็นจำานวนมาก เช้าวันรุ่งขึ้น…ล่อ 16 
ตัวลากรถม้าบรรทุกเสบียงและมุ่งหน้าไปทางตะวันออก ตอนสิ้นเดือนตุลาคม มีรถม้า 250 คันที่ออกไปให้
ความช่วยเหลือ” (เลียโฮนา มกราคม 1997 หน้า 100–101)

ชี้ให้เห็นว่าคณะ รถ ลากมาร์ตินและวิลลีทำาทุกอย่างเท่าที่ทำาได้เพื่อไปให้ถึงหุบเขาซอลท์เลค แต่เขาก็ไปไกล
กว่านี้ไม่ได้แล้ว เขาต้องได้รับการช่วยชีวิต หากไม่มี หน่วย กู้ภัย  พวกเขาทุกคนต้องตาย
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• ท่านได้รับประสบการณ์ใดเมื่อท่านได้รับการช่วยชีวิต ท่านรู้สึกอย่างไรเมื่อท่านตกอยู่ในสภาพที่ต้องการ
ความช่วยเหลือ ท่านรู้สึกอย่างไรเมื่อมีคนมาช่วยท่าน

• วิสุทธิชนในคณะ รถ ลากรู้สึกอย่างไรเมื่อ หน่วย กู้ภัย มาพบพวกเขา

ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ เล่าเรื่องการช่วยชีวิตต่อว่า:

“ หน่วย กู้ภัย พบ [คณะ รถ ลาก] ในสภาพ…ที่สิ้นหวังและยากลำาบากอย่างยิ่ง—หิว หมดแรงเสื้อผ้าบางและ 
ขาดรุ่งริ่ง—เมื่อผู้กู้ภัยปรากฏอยู่ขอบฟ้าด้านตะวันตกฝ่าหิมะออกมา พวกเขาดูเหมือนเหล่าเทพแห่งความ 
เมตตา และพวกเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆ ผู้อพยพบางคนที่ถูกรุมเร้าด้วยความยากลำาบากส่งเสียงร้องด้วย 
ความยินดี บางคนที่อ่อนแอจนส่งเสียงร้องไม่ได้ ก็ได้แต่ร้องไห้ ร้องไห้ และร้องไห้

“ตอนนี้มีอาหารรับประทานและเสื้อผ้าที่อบอุ่นมากขึ้น แต่ความทุกขเวทนายังไม่หมด ทั้งจะไม่มีสิ้นสุดใน
ความเป็นมรรตัย แขนขาหนาวจนแข็ง และเนื้อตายหลุดลอกจนเห็นกระดูก

“รถลากถูกทิ้งร้าง และผู้รอดชีวิตแออัดอยู่ในเกวียนของผู้ช่วยชีวิต การเดินทางที่ขลุกขลักในระยะทางไกล
ประมาณสามร้อย สี่ร้อย แเละแม้ห้าร้อยไมล์ระหว่างคนเหล่านั้นกับหุบเขาดำาเนินไปอย่างเชื่องช้าและน่า
เบื่อเนื่องจากพายุ วันที่ 30 พฤศจิกายน เกวียน 104 เล่มซึ่งบรรทุกมนุษย์ที่ทนทุกข์ ก็มาถึงหุบเขาซอลท์เลค 
มีการกล่าวปราศรัยต้อนรับการมาถึงของพวกเขาตามที่คาดหวังไว้ วันนั้นเป็นวันอาทิตย์ และวิสุทธิชนมา
รวมกันอีกครั้งในแทเบอร์นาเคิล บริคัม ยังก์ ขึ้นพูดต่อหน้าที่ประชุมว่า:

“ทันทีที่เลิกการประชุมนี้ ข้าพเจ้าอยากให้พี่น้องชายและพี่น้องหญิงพากันกลับบ้านของตน …

“เราจะยกเลิกการประชุมตอนบ่าย เพราะข้าพเจ้าต้องการให้พี่น้องหญิง…เตรียมอาหารและข้าวของบาง 
อย่างไว้ให้คนที่เพิ่งมาถึงได้รับประทานจนอิ่ม ให้พวกเขาได้อาบน้ำาชำาระร่างกาย และดูแลปรนนิบัติพวก
เขา …

“ท่านจะเห็นว่าเท้าของบางคนได้รับความหนาวเย็นจนแข็งขึ้นมาถึงข้อเท้า บางคนถึงหัวเข่าและมือของ 
บางคนก็เย็นจนแข็ง…เราต้องการให้ท่านต้อนรับพวกเขาเหมือนกับเป็นลูกของท่านเองและมีความรู้สึก
ต่อพวกเขาแบบเดียวกับที่ท่านมีต่อลูกของตน (quoted in Hafen, Handcarts to Zion, p.  139)” (in 
Conference Report, ต.ค. 1991, 76–77; หรือ Ensign, พ.ย. 1991, 54)

• อะไรทำาให้ท่านประทับใจเกี่ยวกับความพยายามในการช่วยชีวิตผู้บุกเบิกรถลาก

2.	พระผู้ช่วยให้รอดทรงช่วยชีวิตเร�โดยผ�่นก�รเสียสละอันเป็นก�รชดใช้ของพระองค์

ช้ีให้เห็นว่าพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์เป็นข่าวสารแห่งการช่วยชีวิต ในคำาปราศรัย การประชุมใหญ่หลัง
จากเล่าเรื่องการช่วยชีวิตคณะ รถ ลาก ประธานกอร์ดอน  บี. ฮิงค์ลีย์ เป็นพยานถึงพระพันธกิจแห่งการช่วย
ชีวิตของพระผู้ช่วยให้รอดว่า:

“เนื่องด้วยการไถ่โดยการเสียสละที่กระทำาโดยพระผู้ช่วยให้รอดของโลก จึงทำาให้แผนอันยิ่งใหญ่ของพระ 
กิตติคุณนิรันดร์มีผลต่อเรา ซึ่งทำาให้คนที่ตายในพระเจ้าไม่ต้องชิมรสความตาย แต่จะมีโอกาสดำาเนินต่อไป
ในรัศมีภาพซีเลสเชียลนิรันดร์

“ในสภาพที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ พระองค์ทรงกลายเป็นพระผู้ช่วยชีวิตของเรา โดยทรงช่วยให้เรา
รอดพ้นจากการกล่าวโทษ และนำาเราสู่ชีวิตนิรันดร์

“ในเวลาแห่งความสิ้นหวัง ในเวลาแห่งความโดดเดี่ยวอ้างว้างและหวาดกลัว พระองค์ทรงอยู่ที่ขอบฟ้าเพื่อ
นำาความช่วยเหลือ การปลอบโยน ความมั่นใจ และศรัทธามาให้เรา พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของเรา เป็น
พระผู้ช่วยให้รอด พระผู้ปลดปล่อย พระเจ้า และพระผู้เป็นเจ้าของเรา” (in Conference Report, ต.ค., 
1991, 78; หรือ Ensign, พ.ย. 1991, 54)
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• เราจำาเป็นต้องได้รับการช่วยชีวิตโดยพระผู้ช่วยให้รอดในทางใด เหตุใดพระผู้ช่วยให้รอดจึงทรงช่วยเรา 
ได้ (ดู แอลมา 7:11–13; คพ. 18:11–12) เราต้องทำาอะไรเพื่อจะได้รับทุกสิ่งของการช่วยชีวิตที่พระองค์
ทรงมอบให้

3.	ในฐ�นะที่เป็นวิสุทธิชนยุคสุดท้�ย	เร�ต้องช่วยเหลือคนที่อยู่ในคว�มย�กลำ�บ�ก

ให้ดูภาพชายหนุ่มสามคนที่กำาลังช่วยชีวิตผู้บุกเบิกรถลาก แล้วอ่านเรื่องต่อไปนี้ซึ่งเล่าโดยประธานโธมัส 
เอส. มอนสัน:

“ขอให้เราเข้าร่วมขบวนกับคณะ รถ ลากที่ผู้บังคับพลเอ็ดเวิร์ด มาร์ติน เป็นผู้นำากลุ่มสักครู่ ถึงแม้เราจะไม่รู้ 
สึกถึงความทุกข์ทรมานจากความหิวโหยอย่างที่คนเหล่านั้นรู้สึก หรือประสบความหนาวเหน็บที่แทรกผ่าน 
เข้าไปในร่างกายที่อ่อนล้าของพวกเขา แต่เราจะทำาให้การไปเยือนของเราเต็มไปด้วยความซาบซึ้งมากขึ้น
ต่อความยากลำาบากที่แบกรับ ความกล้าหาญที่แสดงออกและศรัทธาที่เกิดสัมฤทธิผล เราจะเป็นพยาน 
ด้วยน้ำาตาคลอหน่วยถึงคำาตอบของคำาถามที่ว่า ‘ข้าพระองค์เป็นผู้ดูแลน้องชายของข้าพระองค์หรือ?’

“คณะ รถ ลากเคลื่อนขบวนวันที่ 3 พฤศจิกายน และมาถึงแม่น้ำา [สวีทวอเตอร์] ซึ่งมีน้ำาแข็งลอยอยู่เต็มไป 
หมด ดูเหมือนว่าการข้ามแม่น้ำาสายน้ีจะต้องอาศัยความกล้าหาญและความทรหดเกินธรรมชาติมนุษย์ พวก 
ผู้หญิงหวาดผวา พวกผู้ชายร้องไห้ บางคนทำาได้สำาเร็จ แต่บางคนก็ไม่เหมาะสมกับการทดสอบที่หนักหนา
สาหัสนี้

“‘เด็กหนุ่มวัยสิบแปดปีสามคนในกลุ่มบรรเทาทุกข์ที่มาเพื่อช่วยชีวิต ได้สร้างความตื่นตะลึงให้แก่ทุกคนที ่
พบเห็น เมื่อเขาแบกสมาชิกที่ล้มป่วยเกือบทุกคนของคณะ รถ ลากข้ามลำาธารน้ำาแข็ง การที่ต้องออกแรง
มากเกินไปและความหนาวเย็นอย่างแสนสาหัส ทำาให้เด็กหนุ่มทั้งสามคนเสียชีวิตในหลายปีต่อมา เมื่อ 
ประธานบริคัม ยังก์ ได้ยินการกระทำาเยี่ยงวีรบุรุษเช่นนี้ ท่านร้องไห้ราวกับเด็กๆ และท่านประกาศต่อ
สาธารณชนในเวลาต่อมาว่า “การกระทำาแบบนี้เท่านั้นที่จะทำาให้ ซี.  แอลเล็น ฮันติงตัน จอร์จ  ดับเบิลยู.  
แกรนท์ และเดวิด พี. คิมบัลล์ ได้รับความรอดเป็นนิจในอาณาจักรซีเลสเชียลของพระผู้เป็นเจ้า อันเป็นโลก
ซึ่งปราศจากที่สิ้นสุด”’ (LeRoy R. Hafen and Ann W. Hafen Handcarts to Zion [GIendale, California: 
The Arthur H. Clark Company, 1960], pp. 132-133

“การรับใช้ผู้อื่นของเราอาจจะไม่ดึงดูดความสนใจ แต่เราสามารถค้ำาจุนวิญญาณมนุษย์ ให้เสื้อผ้าแก ่
ร่างกายที่หนาวเย็น ให้อาหารแก่คนหิวโหย ให้การปลอบโยนใจที่เศร้าโศก และยกจิตวิญญาณล้ำาค่าขึ้นสู่ที่
สูงได้” ( in Conference Report, เม.ย. 1990, 61–62; หรือ Ensign, พ.ค. 1990, 46–47)

เน้นว่า ในฐานะที่เป็นสมาชิกของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์เรามีพันธกิจในการช่วยชีวิต “พันธกิจของเรา 
ในชีวิต ในฐานะผู้ติดตามพระเจ้าพระเยซูคริสต์” ประธานกอร์ดอน  บี. ฮิงค์ลีย์ กล่าว “จะต้องเป็นพันธกิจ
แห่งการช่วยให้รอด” (in Conference Report, ต.ค. 1991, 78; หรือ Ensign, พ.ย. 1991, 59) ตามที่ประธาน 
มอนสันกล่าว การรับใช้ของเราอาจจะไม่ดึงดูดความสนใจเท่ากับการเสียสละท่ีชายหนุ่มสามคนในเร่ืองน้ัน 
กระทำา แต่เราก็สามารถช่วยชีวิตสมาชิกในครอบครัว เพื่อนๆ และผู้อื่นได้ โดยการกระทำาที่เรียบง่ายใน
แต่ละวัน เช่น รัก รับใช้ และสอนพวกเขา

• เราสามารถทำาอะไรได้บ้างเพื่อช่วยคนที่ต้องการความช่วยเหลือ (เขียนคำาตอบของสมาชิก ชั้นเรียนไว้ 
บนกระดาน พูดถึงข้อความที่ยกมาต่อไปนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสนทนา)

เมื่อพูดถึงความทุกขเวทนาของคณะ รถ ลากมาร์ตินและวิลลี ประธานฮิงค์ลีย์ กล่าวว่า:

“ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งที่วันเวลาแห่งการบุกเบิกผ่านพ้นไปแล้ว ข้าพเจ้ารู้สึกขอบคุณที่เราไม่ลืมพี่น้องชาย
หญิงที่ต้องอยู่ท่ามกลางพายุหิมะหนาวเหน็บ และกำาลังจะตาย ขณะพยายามจะมาถึงที่นี่ซึ่งเป็นไซอัน 
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ในหุบเขาของคนเหล่านั้น อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้คนจำานวนไม่น้อยที่ยังคงอยู่ในสภาพสิ้นหวัง กำาลังเรียก
หาความช่วยเหลือและการบรรเทาทุกข์

“มีผู้คนจำานวนมากทั่วโลกที่หิวโหย ยากไร้ และต้องการความช่วยเหลือ…หน้าที่อันยิ่งใหญ่และเอาจริง
เอาจังของเราคือ ยื่นมือออกไปช่วยเหลือพวกเขา ให้กำาลังใจพวกเขา ให้อาหารพวกเขาหากพวกเขา
หิวโหย บำารุงเลี้ยงทางวิญญาณหากพวกเขากระหายความจริงและความชอบธรรม

“มีคนหนุ่มสาวจำานวนมากท่องไปโดยไร้จุดหมายและเดินอยู่ในเส้นทางอันน่าโศกสลดของยาเสพติด  
เแก๊งอันธพาล ความไร้ศีลธรรม และปัญหาทั้งหลายทั้งปวงที่มากับสิ่งเหล่านี้ มีหญิงม่ายรอฟังเสียงที่
เป็นมิตรและวิญญาณของความอาทรซึ่งบอกถึงความรัก มีคนที่ครั้งหนึ่งเคยอบอุ่นในศรัทธาแต่ศรัทธา
ของพวกเขากลับเย็นชาลง หลายคนปรารถนาจะกลับมาแต่ไม่รู้เลยว่าจะทำาอย่างไร พวกเขาต้องการ 
มือที่เป็นมิตรเอื้อมไปหาพวกเขา ด้วยความพยายามเพียงเล็กน้อยเราสามารถนำาหลายคนกลับมารับ 
ประทานอาหารที่โต๊ะเสวยของพระเจ้าได้อีกครั้ง

“พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าหวัง ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอน ขอให้เราทุกคน … ตั้งใจแน่วแน่ว่าจะแสวงหาคน
ที่ต้องการความช่วยเหลือ คนที่อยู่ในสภาพสิ้นหวังและยากลำาบาก ขอให้พยุงพวกเขาด้วยวิญญาณ
แห่งความรักมาสู่อ้อมกอดของศาสนจักรที่มืออันแข็งแรงและหัวใจอันเปี่ยมด้วยความรักจะทำาให้พวก
เขาอบอุ่น ปลอบโยนพวกเขา ค้ำาจุน และวางพวกเขาไว้บนวิถีของชีวิตที่อุดมสมบูรณ์และมีความสุข”  
(เลียโฮนา มกราคม 1997 หน้า 101-102)

ให้สมาชิกชั้นเรียนอ่านข้อพระคัมภีร์ต่อไปนี้ ค้นหาคำาแนะนำาที่เราทำาได้เพื่อช่วยเหลือคนที่อยู่ในความยาก
ลำาบาก ใช้คำาถามเพื่อกระตุ้นการสนทนาและการประยุกต์ใช้

ก. คพ. 4:3–7; โมโรไน 7:45–48 คุณสมบัติที่เขียนไว้ในข้อพระคัมภีร์ดังกล่าวช่วยให้เราช่วยคนที่ต้องการ
ความช่วยเหลือได้อย่างไร

ข. คพ. 18:10–16 เรามีโอกาสอะไรในการสอนพระกิตติคุณและชักนำาผู้อื่นให้กลับใจ

ค. คพ. 52:40 เราทำาอะไรได้บ้างเพื่อช่วย “คนจนและคนขัดสน, คนเจ็บป่วยและคนทุกข์ยาก” เหตุใดเราจึง
ไม่ได้เป็นสานุศิษย์ของพระผู้ช่วยให้รอดหากเราไม่ช่วยคนที่ต้องการความช่วยเหลือ

ง. คพ. 81:5–6 “ยกมือที่อ่อนแรง, และให้กำาลังเข่าที่อ่อนล้า” หมายความว่าอะไร พระบัญญัติข้อนี้ประยุกต์
ใช้กับความต้องการทางวิญญาณเช่นเดียวกับความต้องการทางร่างกายได้อย่างไร

จ. คพ. 138:58 เราจะช่วยชีวิตผู้คนโดยผ่านงานพระวิหารได้อย่างไร

ฉ. 3 นีไฟ 18:31–32 เราทำาอะไรได้บ้างเพื่อ “ปฏิบัติต่อไป” แก่คนที่ตกไป

• ขอให้สมาชิกชั้นเรียนนึกถึงการช่วยชีวิตของคณะ รถ ลากมาร์ตินและวิลลี ขณะที่เราพยายามช่วยเหลือ 
ผู้อื่น เราเรียนรู้อะไรจากตัวอย่างของประธานบริคัม ยังก์ และวิสุทธิชนที่ช่วยชีวิตคณะ รถ ลากที่ตกระกำา
ลำาบาก (คำาตอบได้แก่ เราไม่ควรทำางานชักช้า เราต้องวางความห่วงกังวลของเราไว้ก่อนเสมอ เพื่อจะ
ช่วยสนองความต้องการของผู้อื่น และเราควรใช้ศรัทธา)

สรุป กระตุ้นสมาชิกช้ันเรียนให้หาวิธีประยุกต์ใช้หลักธรรมท่ีสนทนาไปแล้วในบทเรียนน้ี เน้นว่าขณะท่ีเราพยายาม 
ช่วยคนที่ต้องการความช่วยเหลือ เราต้องไม่ล้มเลิกความหวัง เราต้องละทิ้งความเห็นแก่ตัว และเราต้อง
ช่วยเหลือด้วยความรัก เป็นพยานถึงความจริงที่สนทนาไปแล้วในระหว่างบทเรียนเมื่อพระวิญญาณกระตุ้น
เตือน
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แนวคิดเพิ่มเติม
ประกอบก�รสอน	 ท่านอาจใช้แนวคิดต่อไปนี้หนึ่งข้อหรือมากกว่านั้นเพื่อเสริมเค้าโครงบทเรียนที่แนะนำาไว้

1.	“เร�ได้มีคว�มคุ้นเคยกับ	(พระผู้เป็นเจ�้)	ในช่วงเวล�แห่งคว�มรันทดนั้น”

ขอให้สมาชิกคนหนึ่งในชั้นเรียนเตรียมเล่าเรื่องของเนลลี พูเซลล์ ใน มรดกของเราหน้า 89–90 เชิญสมาชิก 
อีกคนหนึ่งเตรียมเล่าเรื่องของชายคนหนึ่งที่เป็นพยานว่าเขาและผู้บุกเบิกคนอื่นๆ ในคณะ รถ ลาก “ได้มี 
ความคุ้นเคยกับ (พระผู้เป็นเจ้า) ในช่วงเวลาแห่งความรันทดยิ่งนั้น” (มรดกของเราหน้า 90)

• เราเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้ ท่านเห็นว่าเราจะมีความคุ้นเคยกับพระผู้เป็นเจ้ามากขึ้นขณะที่เราอดทนต่อ 
ความยากลำาบากได้อย่างไร

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสนทนาเรื่องนี้ ท่านอาจให้สมาชิกชั้นเรียนอ่าน คพ. 122:5–8

2.	“ห�กโลกกำ�ลังจะได้รับก�รช่วยให้รอด	เร�ต้องทำ�สิ่งนั้น”

เพื่อเน้นถึงความรับผิดชอบของเราในการช่วยเหลือคนที่ต้องการความช่วยเหลือ ให้พูดถึงข้อความต่อไปนี้
ของประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์:

“ข่าวสารของเราจำาเป็นอย่างยิ่ง เมื่อท่านหยุดคิดสักนิดว่าความรอด หรือความรอดนิรันดร์ของโลก เป็น
ความรับผิดชอบของศาสนจักรนี้ ในที่สุด หากโลกกำาลังจะได้รับความช่วยให้รอดเราต้องทำาสิ่งนั้น ไม่มีใคร 
ในประวัติศาสตร์ของโลกได้รับคำาสั่งแบบเดียวกับที่เราได้รับเราต้องรับผิดชอบ ทุกคนที่เคยมีชีวิตอยู่บน 
แผ่นดินโลก สิ่งนั้นเกี่ยวพันถึงงานพระวิหารและประวัติครอบครัวของเรา เราต้องรับผิดชอบทุกคนที่มีชีวิต
อยู่บนแผ่นดินโลกนี้ และสิ่งนั้นเกี่ยวพันถึงงานสอนศาสนาของเรา และเราจะต้องรับผิดชอบทุกคนที่จะมี
ชีวิตบนแผ่นดินโลก” (Church News, 3 ก.ค. 1999, 3)

3.	ก�รนำ�เสนอด้วยวิดีโอ	เรื่อง	“ได้รับก�รทดสอบในทุกสิ่ง”

ถ้ามีเทปวิดีโอ Teachings from the Doctrine and Covenants and Church History (53933) ท่านอาจ
เปิดให้ดูตอนที่ชื่อว่า “ได้รับการทดสอบในทุกสิ่ง” ความยาวสี่นาที
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“ทะเลทร�ยจะเปรมปรีดิ์และ
ผลิดอกอย�่งต้น	กุหล�บ”

บทที ่ 

36

จุดประสงค์	 เพื่อช่วยให้สมาชิกชั้นเรียนเข้าใจว่าเขาได้รับพรจากการเสียสละของวิสุทธิชนยุคแรกในหุบเขาซอลท์เลค 
อย่างไร และเพื่อกระตุ้นให้ทำาตามแบบอย่างของสมาชิกที่ซื่อสัตย์เหล่านี้

ก�รเตรียม	 1. ศึกษา มรดกของเราหน้า 93–107 ร่วมกับการสวดอ้อนวอน

2. ทบทวนเนื้อหาของบทเรียนนี้ใน แนวทางศึกษาสำาหรับสมาชิกชั้นเรียน (35686 425) วางแผนในการพูด
ถึงเนื้อหาส่วนนี้ในระหว่างบทเรียน

3. ขอให้สมาชิกชั้นเรียนเตรียมสรุปบทความต่อไปนี้จาก มรดกของเรา

ก. “ปีแรกในหุบเขา” และ “การสำารวจ” (หน้า 94–96)

ข. “การเรียกให้ขยายอาณาเขต” (หน้า 99–102)

ค. “ผู้สอนศาสนาตอบรับการเรียก” (หน้า 97–98)

ง. “งานสอนศาสนา” (หน้า 107–110)

4. ถ้ามีภาพต่อไปนี้ให้เตรียมใช้ระหว่างบทเรียน: พระวิหารซอลท์เลค (62433; ชุดภาพพระกิตติคุณ 502;  
หน้า  210 ในคู่มือเล่มนี้) บริคัม ยังก์ (ชุดภาพพระกิตติคุณ 507) และจอห์น เทย์เลอร์ (ชุดภาพพระ
กิตติคุณ 508)

ข้อเสนอแนะ
ในก�รดำ�เนินบทเรียน

กิจกรรมกระตุ้น
ความสนใจ ใช้กิจกรรมต่อไปนี้หรือกิจกรรมของท่านเองเพื่อเริ่มบทเรียนตามความเหมาะสม

ให้ดูภาพพระวิหารซอลท์เลค อธิบายว่าลึกลงไปในพื้นดินใต้พระวิหารคือรากฐานอันแข็งแกร่งของก้อนหิน
หลายๆ ก้อน รากฐานดังกล่าวรองรับพระวิหารอันสง่างามนี้มาเป็นเวลากว่า 150 ปี

• เหตุใดจึงเป็นสิ่งสำาคัญที่รากฐานของอาคารจะแข็งแกร่งและอยู่ลึกลงไป

อธิบายว่าอาคารต่างๆ ต้องการรากฐานที่แข็งแกร่งฉันใด ชีวิตของเราก็เป็นฉันนั้น บทเรียนนี้พูดถึงการ 
ก่อสร้างพระวิหารซอลท์เลค และความเพียรพยายามของผู้บุกเบิกในการต้ังอาณานิคมสำาหรับบ้านหลังใหม่ 
ของพวกเขา และเผยแผ่พระกิตติคุณ ทั้งยังพูดถึงหลักธรรมพื้นฐานบางข้อที่วิสุทธิชนยุคแรกสร้างชีวิตของ
เขาอยู่บนนั้น และเราจะเรียนรู้จากตัวอย่างของเขาได้อย่างไร

การสนทนาและ เลือกเนื้อหาบทเรียนร่วมกับการสวดอ้อนวอนเพื่อจะสนองความต้องการของสมาชิกช้ันเรียนได้ดีท่ีสุด 
การประยุกต์ใช้  กระตุ้นสมาชิกชั้นเรียนให้เล่าประสบการณ์เกี่ยวกับหลักธรรมที่ท่านสนทนา
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บทที่ 36

1.	“พระวิห�รของพระผู้เป็นเจ้�ของเร�จะตั้งอยู่ตรงนี้”

อธิบายว่า วันที่ 28 กรกฎาคม 1847 หลังจากมาถึงหุบเขาซอลท์เลคได้สี่วัน ประธานบริคัม ยังก์ ยืนอยู่ตรง 
จุดที่พระวิหารซอลท์เลคตั้งอยู่ในเวลานี้ ท่านเคาะไม้เท้าลงที่พื้นดิน และพูดว่า “พระวิหารของพระผู้เป็น
เจ้าของเราจะตั้งอยู่ตรงนี้” ( in Wilford Woodruff, Deseret Evening News, 25 ก.ค. 1888,2) ด้วยเหตุนี้
การเสียสละและพรของการสร้างพระวิหารอีกแห่งหนึ่งจึงเริ่มขึ้น

เอ็ลเดอร์จอห์น  เอ. วิดท์โซ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าวว่า “ผู้บุกเบิกต่างหิวโหยและอ่อนล้าพวกเขา 
ต้องการอาหารและการพักผ่อน เบื้องหน้าเขาคือทะเลทรายที่แห้งแล้ง แม้ว่าร่างกายจะเรียกร้องเช่นนั้น 
แต่เขากลับหันมาสร้างพระวิหารก่อน หันมาหาอาหารและพลังทางวิญญาณที่พระวิหารจะมีให้” (in 
Conference Report, เม.ย. 1943, 38)

ภายในหน่ึงสัปดาห์หลังจากประธานยังก์ทำาเคร่ืองหมายตรงตำาแหน่งท่ีจะสร้างพระวิหาร วิสุทธิชนก็เร่ิมรังวัด 
เมืองใหม่ โดยให้พระวิหารเป็นศูนย์กลางของการรังวัด ผังเมืองทำาให้พระวิหารเป็นจุดศูนย์รวมของผู้คน

• เหตุใดพระวิหารจึงควรเป็นศูนย์กลางในชีวิตของเราในปัจจุบัน (ดู ข้อความที่ยกมาต่อไปนี้) เราจะทำาให้
พระวิหารมีความสำาคัญมากขึ้นในชีวิตของเราได้อย่างไร

ประธานฮาเวิร์ด ดับเบิลยู. ฮันเตอร์ สอนว่า:

“เรา…ย้ำาถึงพรส่วนบุคคลของการนมัสการในพระวิหาร และการทำาให้บริสุทธิ์ และความปลอดภัยที่หา
ได้ในวงล้อมของกำาแพงนี้ นี่คือพระนิเวศน์ของพระเจ้า สถานที่แห่งการเปิดเผยและสันติ ขณะที่เราไป 
พระวิหาร เราเรียนรู้ถึงจุดประสงค์ของชีวิตและความสำาคัญของการเสียสละในการชดใช้ของพระเจ้า 
พระเยซูคริสต์มากขึ้นและลึกซึ้งยิ่งขึ้น ขอให้เราทำาให้พระวิหารเป็นเป้าหมายที่สูงสุดของชีวิตบนโลกนี ้
และเป็นประสบการณ์ในชีวิตมรรตัยที่เลอเลิศ …

“ขอให้ท่านนำาเอาความหมายและความสวยงาม พร้อมทั้งความสงบของพระวิหารเข้ามาสู่ชีวิตประจำา
วันของท่านมากยิ่งขึ้น” (เลียโฮนา มกราคม 1995 หน้า 76–77)

ให้ดูภาพพระวิหารซอลท์เลค อธิบายว่าเราใช้แรงคนขุดเจาะฐานขนาดใหญ่ โดยใช้เวลาทำางานหลายพัน 
ชั่วโมง มีการวางศิลามุมเอกเมื่อวันที่ 6  เมษายน 1853 หลังจากทำางานเกี่ยวกับฐานรากได้ไม่กี่ปีวิสุทธิชน 
ต้องหยุดทำางานเนื่องด้วยมีปัญหากับรัฐบาลสหรัฐ ประธานาธิบดีสหรัฐได้ยินคำาเล่าลือผิดๆ ที่ว่าวิสุทธิชน 
กบฏต่อต้านรัฐบาล จึงส่งกองทหารมาที่หุบเขาซอลท์เลค เพื่อรับมือกับเหตุการณ์นี้ประธานยังก์ จึงให ้
วิสุทธิชนเอาดินกลบฐานรากเพื่อให้มองดูเหมือนผืนดินธรรมดาทั่วไป

ต่อมา เมื่อวิสุทธิชนขุดดินออกจากฐานรากที่เป็นหินทราย ปรากฏว่ามีรอยแตกในหิน พวกเขาจึงเอาหิน 
ทรายออกและวางหินแกรนิตแข็งเข้าแทนที่ ประธานยังก์ ยืนกรานให้ใช้วัสดุและเทคนิคทางช่างที่ดีที่สุด
เท่านั้นในการก่อสร้างพระวิหาร ท่านกล่าวว่า:

“ข้าพเจ้าอยากให้สร้างพระวิหารในแบบที่จะคงอยู่ต่อไปจนถึงมิลเลเนียม นี่ไม่ใช่พระวิหารแห่งเดียวที่เรา
จะสร้าง ยังมีอีกหลายร้อยแห่งที่เราจะสร้างและอุทิศแด่พระเจ้า…และเมื่อมิลเลเนียมผ่านพ้นไป…ข้าพเจ้า
อยากให้พระวิหารต้ังตระหง่านเป็นอนุสรณ์ท่ีน่าภาคภูมิใจของศรัทธา ความบากบ่ันและความอุตสาหะของ 
วิสุทธิชนของพระผู้เป็นเจ้าในขุนเขาแห่งศตวรรษที่สิบเก้า” (DiscoursesofBrighamYoung,sel. John A. 
Widtsoe [1941], 395)

วิสุทธิชนใช้เวลาหลายปีในการระเบิดหิน ลำาเลียง และสกัดหินแกรนิตเป็นก้อนเพื่อนำามาสร้างพระวิหาร 
ในช่วงเวลานี้ พวกเขาดิ้นรนเพียงเพื่ออยู่รอด เนื่องด้วยพวกเขาสูญเสียพืชผลไปกับสภาพอากาศที่เลวร้าย 
รับใช้งานเผยแผ่ในแดนไกล และยอมรับการเรียกให้จากบ้านไปตั้งชุมชนในดินแดนไกลโพ้น แม้จะมีการ
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ท้าทายมากมายดังกล่าว แต่วิสุทธิชนก็ยังพากเพียรต่อไป และด้วยความช่วยเหลือจากพระเจ้า พวกเขาจึง
ผ่านพ้นมาได้ พระวิหารซอลท์เลคได้รับการอุทิศในปี 1893   40 ปี หลังจากวางศิลามุมเอก

• เราเรียนรู้อะไรจากความพากเพียรของวิสุทธิชนขณะสร้างพระวิหารซอลท์เลค ตัวอย่างความพากเพียร
ของวิสุทธิชนช่วยเราได้อย่างไร

เมื่อเจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์ เป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยบริคัม ยังก์ ท่านเปรียบการสร้างชีวิตของ
เรากับการสร้างพระวิหารซอลท์เลคว่า:

“นิตยสาร Scientific American อันเลื่องชื่อเรียก [พระวิหารซอลท์เลค] ว่าเป็น ‘อนุสรณ์แห่งความ
พากเพียรของชาวมอรมอน’ ซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ เลือด งานหนัก น้ำาตา และหยาดเหงื่อสิ่งที่ดีที่สุดมัก
จะจบลงอย่างคุ้มค่าเสมอ ‘ท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าท่านเป็นวิหารของพระเจ้า’ (1  โครินธ์ 3:16) เราเป็น
อย่างนั้นแน่นอนที่สุด ไม่ว่าเราจะทำางานหนักและยาวนานเพียงใดก็ตาม เราต้องสกัดและวางก้อนหิน
ต่อไป เพื่อจะทำา ‘ภาพขนาดใหญ่และสวยงาม’ ของเรา ให้แล้วเสร็จ เราต้องใช้ทุกโอกาสให้เป็นประโยชน์
เพื่อเรียนรู้และเติบโต ฝันและเห็นนิมิต ทำางานให้บรรลุผลรอคอยอย่างอดทนเมื่อเราไม่มีทางเลือก วาง
ดาบของเราไว้ และพักผ่อนสักครู่ แล้วลุกขึ้นมาต่อสู้อีกครั้ง…เรากำาลังวางฐานรากของงานใหญ่ยิ่ง—ซึ่ง
เป็นอนาคตเกินกว่าจะประเมินค่าได้ของเราเอง” (However Long and Hard the Road [1985], 127)

พระวิห�รซอลท์เลค อุทิศในปี 1893 พระวิหารแห่งนี้ใช้เวลาสร้าง 40 ปี
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บทที่ 36

2.	วิสุทธิชนเช่ือฟังขณะท่ีเข�ต้ังรกร�กและบุกเบิกอ�ณ�นิคมในหุบเข�ซอลท์เลคและพ้ืนท่ีโดยรอบ

อธิบายว่าวิสุทธิชนเผชิญการท้าทายใหญ่หลวงเมื่อเขาเริ่มงานแห่งการตั้งรกรากที่หุบเขาซอลท์เลคและ
พื้นที่โดยรอบ ขอให้สมาชิกชั้นเรียนที่ได้รับมอบหมายสรุปบทความในหัวข้อ “ปีแรกในหุบเขา” และ “การ
สำารวจ” ใน มรดกของเราหน้า 94–96

• ลักษณะพิเศษใดที่ช่วยให้วิสุทธิชนเอาชนะความยากลำาบากใหญ่หลวงที่เขาเผชิญระหว่างช่วงปีแรกใน
หุบเขาซอลท์เลคได้ สถานการณ์ใดในชีวิตปัจจุบันของเราที่เรียกร้องลักษณะพิเศษแบบเดียวกันนี้

• วิสุทธิชนได้รับพรอย่างไรในช่วงเวลาแห่งความยากลำาบาก พระเจ้าประทานพรแก่ท่านในช่วงเวลาแห่ง
ความยากลำาบากอย่างไร

ขอให้สมาชิกชั้นเรียนที่ได้รับมอบหมายสรุปบทความในหัวข้อ “การเรียกให้ขยายอาณาเขต” ใน มรดกของ
เราหน้า 99–102

• ท่านประทับใจอะไรเกี่ยวกับเรื่องของชาร์ลส์ โลเวลล์ วอล์คเกอร์และ ชาร์ลส์ ซี. ริช

อธิบายว่าชายสองคนนี้และครอบครัวของเขาเป็นตัวอย่างที่ดีของการเชื่อฟัง หนึ่งในคำาสอนที่ยิ่งใหญ่ของ 
ประวัติศาสนจักร คือ เราจะได้รับพรเมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้าและทำาตามศาสดาพยากรณ์ของพระองค์ หลัก 
คำาสอนและพันธสัญญามีคำาสอนมากมายเกี่ยวกับพรของการเชื่อฟังด้วย อ่านข้อพระคัมภีร์ต่อไปนี้กับ 
สมาชิกชั้นเรียน สนทนาว่าพระคัมภีร์แต่ละข้อสอนอะไรเกี่ยวกับการเชื่อฟัง

ก. คพ. 58:2–4 (หากเรารักษาพระบัญญัติและ “ซื่อสัตย์ในความยากลำาบาก” เราจะได้รับ “สวมมงกุฎด้วย
รัศมีภาพยิ่ง”)

ข. คพ. 64:33–34 (คนที่เต็มใจและเชื่อฟังจะได้รับพรในแผ่นดินไซอันในวันเวลาสุดท้าย)

ค. คพ. 82:10 (พระเจ้าทรงถูกผูกมัดเมื่อเราทำาสิ่งที่พระองค์ตรัส พระองค์จะประทานพรแก่เราเมื่อเรารักษา
บัญญัติของพระองค์)

ง. คพ. 93:1 (คนท่ีกลับใจ มาหาพระผู้ช่วยให้รอด และรักษาบัญญัติของพระองค์จะเห็นพระพักตร์พระองค์)

จ. คพ. 130:19–21 (บุคคลที่ได้รับความรู้และความรู้แจ้งมากขึ้น โดยทางความพากเพียรและการเชื่อใน
ชีวิตนี้จะได้เปรียบในโลกที่จะมาถึง เราได้รับพรจากการเชื่อฟังกฎของพระผู้เป็นเจ้า)

• ท่านมีประสบการณ์ใดที่พอจะบอกเล่าได้บ้าง ซึ่งประสบการณ์นั้นสอนท่านถึงความสำาคัญของการเชื่อ
ฟัง แม้ว่าเราจะไม่ได้รับเรียกให้บุกเบิกอาณานิคมใหม่ แต่ปัจจุบันนี้เราได้รับการขอร้องให้เชื่อฟังศาสดา
พยากรณ์ในทางใด ท่านรู้สึกอย่างไรเมื่อท่านเชื่อฟังพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า

3.	ผู้สอนศ�สน�ยอมเสียสละเพื่อสอนพระกิตติคุณไปทั่วโลก

อธิบายว่าขณะที่วิสุทธิชนตั้งรกรากในหุบเขาซอลท์เลค ประธานบริคัม ยังก์ ได้เรียกผู้สอนศาสนาจำานวน 
มากออกไปรับใช้ทั่วโลก ขอให้สมาชิกชั้นเรียนที่ได้รับมอบหมายสรุปบทความในหัวข้อ “ผู้สอนศาสนาตอบ 
รับการเรียก” ใน มรดกของเรา หน้า 97–99

• วิสุทธิชนส่ังสอนพระกิตติคุณในพ้ืนท่ีใดของโลกสมัยท่ีประธานบริคัม ยังก์ นำาศาสนจักรวิสุทธิชนยุคแรก 
นี้เสียสละอะไรเพื่อแบ่งปันพระกิตติคุณแก่ผู้คนทั่วโลก

• ศรัทธาและการสวดอ้อนวอนของเอ็ลเดอร์ลอเรนโซ สโนว์ ช่วยให้ผู้คนในอิตาลีเปิดใจยอมรับข่าวสาร
พระกิตติคุณอย่างไร

• เราเรียนรู้อะไรจากตัวอย่างของเอ็ลเดอร์เอ็ดเวิร์ด สตีเว็นสัน เอลิซาเบ็ธกับชาร์ลส์ วูด และเอ็ลเดอร์ 
โจเซฟ เอฟ. สมิธ
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ประธานบริคัม ยังก์ นำาศาสนจักรเป็นเวลา 33 ปี หลังจากประธานยังก์เสียชีวิตในปี 1877 จอห์น เทย์เลอร์ 
นำาศาสนจักรเป็นเวลาสามปีในฐานะประธานของโควรัมอัครสาวกสิบสอง และจากนั้นได้รับการสนับสนุน
ให้เป็นประธานของศาสนจักร เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 1880 (มรดกของเราหน้า 107)

อธิบายว่าภายใต้การนำาของประธานเทย์เลอร์ วิสุทธิชนยังคงส่ังสอนพระกิตติคุณต่อไปท่ัวโลก ขอให้สมาชิก 
ชั้นเรียนที่ได้รับมอบหมายสรุปบทความในหัวข้อ “งานสอนศาสนา” ใน มรดกของเรา หน้า 107–110

• วิสุทธิชนสั่งสอนพระกิตติคุณในพื้นที่ใดของโลกขณะประธานจอห์น เทย์เลอร์ นำาศาสนจักร

• มิลตัน เทรเอโย ได้รับการนำาทางอย่างไรตลอดชีวิตของท่านเพื่อจะสามารถมีส่วนร่วมในการสร้าง 
อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า เราจะเตรียมตัวให้ดีขึ้นได้อย่างไรเพื่อสร้างอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า

• เราเรียนรู้อะไรจากเรื่องของเอ็ลเดอร์ โธมัส บีซิงเกอร์ เอ็ลเดอร์กิโม เปลิโอและซามูเลา มาโนอา เอ็ลเดอร์
และซิสเตอร์ดีน โจนาธานและคิตตี้ นาเปลา

สรุป ช้ีให้เห็นว่าในหุบเขาซอลท์เลค วิสุทธิชนสร้างฐานรากอันแข็งแกร่งสำาหรับพระวิหารของพระเจ้า และสำาหรับ 
ชีวิตของตนเอง กระตุ้นสมาชิกชั้นเรียนให้ทำาตามแบบอย่างของวิสุทธิชนยุคแรกในเรื่องของศรัทธา ความ
พากเพียร การเชื่อฟัง และความปรารถนาที่จะแบ่งปันพระกิตติคุณ เป็นพยานถึงความจริงที่สนทนาไปแล้ว
ในระหว่างบทเรียนเมื่อพระวิญญาณกระตุ้นเตือน
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“เร�ขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ�้
สำ�หรับศ�สด�พย�กรณ์”

บทที ่ 

37

จุดประสงค์	 เพ่ือช่วยให้สมาชิกช้ันเรียนรู้ถึงความจำาเป็นท่ีต้องมีศาสดาพยากรณ์ท่ีมีชีวิตอยู่ เข้าใจบทบาทของท่าน และ
ทำาตามคำาแนะนำาของท่านอย่างซื่อสัตย์มากขึ้น

ก�รเตรียม	 1. ศึกษาข้อพระคัมภีร์ในบทเรียนนี้ และ มรดกของเราหน้า 150 ร่วมกับการสวดอ้อนวอน

2. ทบทวนเนื้อหาของบทเรียนนี้ใน แนวทางศึกษาสำาหรับสมาชิกชั้นเรียน (35686 425) วางแผนในการพูด
ถึงเนื้อหาส่วนนี้ในระหว่างบทเรียน

3. ขอให้สมาชิกชั้นเรียนเตรียมเล่าเรื่องที่เอ็ลเดอร์สเป็นเซอร์  ดับเบิลยู. คิมบัลล์ ช่วยมารดาคนหนึ่งและ
ลูกของเธอที่สนามบิน (มรดกของเราหน้า 150)

4. เตรียมให้สมาชิกชั้นเรียนร้องเพลง “เราขอบพระทัยสำาหรับศาสดา” (เพลงสวด บทเพลงที่  10) ถ้าท่าน 
วางแผนจะใช้เพลงน้ีเพ่ือสรุปบทเรียน หรือ ขอให้สมาชิกคนหน่ึงหรือกลุ่มหน่ึงในช้ันเรียนเตรียมร้องเพลงน้ี

ข้อเสนอแนะ
ในก�รดำ�เนินบทเรียน

กิจกรรมกระตุ้น
ความสนใจ ใช้กิจกรรมต่อไปนี้หรือกิจกรรมของท่านเองเพื่อเริ่มบทเรียนตามความเหมาะสม

เล่าเรื่องต่อไปนี้ ซึ่งเล่าโดยประธานฮิวจ์ บี. บราวน์ แห่งฝ่ายประธานสูงสุด:

ก่อนที่ประธานบราวน์จะได้รับเรียกให้เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ ท่านใช้เวลาช่วงหนึ่งทำางานเป็นทนายความ 
ในประเทศอังกฤษ ท่านเป็นเพื่อนกับชาวอังกฤษผู้มีชื่อเสียงคนหนึ่งซึ่งเป็นสมาชิกในสภาล่างและอดีตผู ้
พิพากษาศาลสูงสุดของสหราชอาณาจักร ชายทั้งสองมักจะพูดคุยกันบ่อยๆ ในเรื่องสัพเพเหระรวมทั้งเรื่อง
ศาสนาด้วย

ในปี 1939 เมื่อดูเหมือนว่าสงครามโลกครั้งที่สองจะปะทุขึ้นในไม่ช้า สุภาพบุรุษชาวอังกฤษผู้นี้จึงเรียก 
บราเดอร์บราวน์เข้าไปในห้องทำางาน เขาขอให้บราเดอร์บราวน์แก้ต่างให้แก่ความเชื่อทางศาสนาของท่าน
แบบเดียวกับที่เขาถกปัญหาด้านกฎหมาย ในคำาปราศรัยการประชุมใหญ่สามัญประธานบราวน์เล่าย้อนถึง 
ส่วนหนึ่งของการสนทนาในครั้งนั้นว่า:

“ข้าพเจ้าเริ่มโดยถามว่า ‘ท่านครับ ผมสันนิษฐานว่าท่านเป็นคริสเตียนใช่ไหมครับ’ 

“‘ใช่’

“ ‘ผมสันนิษฐานว่าท่านเชื่อในพระคัมภีร์ไบเบิล ทั้งพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ใช่ไหมครับ’

“ ‘ใช่ ผมเชื่อ’”

สุภาพบุรุษชาวอังกฤษกล่าวว่าเขาเช่ือเร่ืองราวในไบเบิลท่ีว่าพระเจ้าตรัสกับศาสดาพยากรณ์ แต่เขายังคงเช่ือ 
ว่าการติดต่อดังกล่าวส้ินสุดลงหลังจากการฟ้ืนคืนพระชนม์ของพระคริสต์ได้ไม่นาน การสนทนาดำาเนินต่อไป 
ด้วยคำาถามอีกข้อหนึ่งจากบราเดอร์บราวน์  “เหตุใดท่านจึงคิดว่าการติดต่อดังกล่าวสิ้นสุดลงแล้วละครับ”
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“‘ผมอธิบายไม่ได้’

“‘ท่านคิดว่าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ตรัสอะไรอีกเลยหรือครับ’

“‘ผมไม่ทราบ’

“‘ผมใคร่ขอบอกกล่าวเหตุผลที่เป็นไปได้บางข้อว่าเหตุใดพระองค์จึงไม่ตรัส บางทีอาจเป็นเพราะพระองค์
ตรัสไม่ได้ หรือเพราะพระองค์ทรงสูญเสียอำานาจ’

“เขาพูดว่า ‘แน่นอนว่านั่นเป็นการหมิ่นประมาท’ 

“‘เอาละครับ ถ้าอย่างนั้นท่านก็ไม่ยอมรับว่า ที่พระองค์ไม่ตรัสกับมนุษย์เป็นเพราะพระองค์ไม่รักเราแล้ว 
หรือเพราะพระองค์ไม่สนพระทัยเรื่องราวของมนุษย์อีกต่อไป’

“‘ผมไม่ยอมรับ ‘เขากล่าว ‘พระผู้เป็นเจ้าทรงรักมนุษย์ทุกคน และพระองค์มิใช่ผู้นับถือตัวบุคคล’

“‘ถ้าอย่างนั้น…อีกคำาตอบหนึ่งที่เป็นไปได้ที่ผมเห็นคือว่าเราไม่ต้องการพระองค์ เรามีความก้าวหน้าทาง 
การศึกษาและวิทยาศาสตร์อย่างยิ่งยวดจนเราไม่ต้องการพระผู้เป็นเจ้าอีกต่อไป’

“และเขากล่าวต่อจากนั้นด้วยน้ำาเสียงที่สั่นเครือขณะคิดถึงสงครามที่กำาลังก่อตัวขึ้นว่า ‘คุณบราวน์ไม่เคย 
มีช่วงเวลาใดในประวัติศาสตร์โลกที่ต้องการสุรเสียงของพระผู้เป็นเจ้าเท่ากับที่ต้องการเวลานี้ บางทีคุณคง 
จะบอกผมได้ว่าเหตุใดพระองค์จึงไม่ตรัส’

“คำาตอบของข้าพเจ้าคือ ‘พระองค์ตรัส พระองค์ตรัส แต่มนุษย์ต้องมีศรัทธาจึงจะได้ยินพระองค์’” (in 
Conference Report, ต.ค. 1967, 117–118; หรือ Improvement Era, ธ.ค. 1967, 36–37)

เน้นว่าพระเจ้ายังคงตรัสในทุกวันนี้ผ่านทางศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตอยู่ บทเรียนนี้พูดถึงพรของการได้รับ
การนำาทางโดยศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตอยู่ และความรับผิดชอบของเราที่จะทำาตามคำาแนะนำาของท่าน

การสนทนาและ เลือกเนื้อหาบทเรียนร่วมกับการสวดอ้อนวอนเพื่อจะสนองความต้องการของสมาชิกชั้นเรียนได้ดีที่สุด 
การประยุกต์ใช้  กระตุ้นสมาชิกชั้นเรียนให้เล่าประสบการณ์เกี่ยวกับหลักธรรมที่ท่านพูดถึง

1.	เร�จำ�เป็นต้องมีศ�สด�พย�กรณ์ที่มีชีวิตอยู่

• เหตุใดเราจึงต้องการศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน (ท่านอาจชี้ให้เห็นว่าคำาแนะนำาของศาสดา 
พยากรณ์ที่มีชีวิตอยู่ช่วยให้เราสามารถรับมือกับปัญหาสำาคัญๆ และความต้องการทั้งหมดในยุคสมัย
ของเรา)

ขณะรับใช้เป็นประธานโควรัมอัครสาวกสิบสอง ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน กล่าวว่า “ศาสดาพยากรณ์ 
คนสำาคัญท่ีสุดท่ีเก่ียวข้องกับเราคือผู้ท่ีมีชีวิตอยู่ในยุคสมัยของเรา ท่านคือศาสดาพยากรณ์ท่ีมีคำาแนะนำา 
ของยุคปัจจุบันจากพระผู้เป็นเจ้ามาถึงเราในเวลานี้ การเปิดเผยที่พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่อาดัมไม่ได้
แนะนำาวิธีสร้างเรือให้แก่โนอาห์ ทุกชั่วอายุจำาเป็นต้องมีพระคัมภีร์สมัยโบราณควบคู่กับพระคัมภีร์สมัย
ปัจจุบันจากศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตอยู่ ด้วยเหตุนี้ การอ่านและการไตร่ตรองที่สำาคัญอย่างยิ่งยวดซึ่ง
ท่านควรทำา คือ อ่านและไตร่ตรงถ้อยคำาที่ได้รับการดลใจครั้งล่าสุดจากกระบอกเสียงของพระเจ้า” (in 
Conference Report, Korea Area Conference 1975, 52)

• ท่านได้รับพรอย่างไรอันเนื่องจากการมีศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตอยู่บนแผ่นดินโลกในทุกวันนี้

2.	บทบ�ทของศ�สด�พย�กรณ์ที่มีชีวิตอยู่ของเร�

อธิบายว่าสมาชิกในฝ่ายประธานสูงสุดและโควรัมอัครสาวกสิบสองล้วนแล้วแต่เป็นศาสดาพยากรณ์ ผู้หย่ัง 
รู้และผู้เปิดเผยด้วยกันทั้งสิ้น อย่างไรก็ดี ประธานของศาสนจักรคนเดียวเท่านั้นที่มี สิทธิอำานาจได้รับการ
เปิดเผยสำาหรับทั้งศาสนจักร และใช้กุญแจฐานะปุโรหิตทั้งหมดที่จำาเป็นต่อการปกครองศาสนจักร
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หลักคำาสอนและพันธสัญญาให้ข้อมูลที่สำาคัญเกี่ยวกับบทบาทของศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตอยู่ของเรา ให ้
สมาชิกชั้นเรียนอ่านข้ออ้างอิงพระคัมภีร์ที่เป็นตัวเอนต่อไปนี้ แล้วให้เขาบอกว่าข้อพระคัมภีร์ดังกล่าวสอน
อะไรเกี่ยวกับบทบาทของศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตอยู่ (คำาตอบที่แนะนำาไว้อยู่ในวงเล็บ) สรุปคำาตอบไว้บน
กระดาน แล้วสนทนาคำาตอบ

ก. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 1:38; 21:4–5; 43:2; 68:3–4 (ศาสดาพยากรณ์ตรัสแทนพระเจ้าและเปิดเผย

พระประสงค์ของพระเจ้า)

• เราได้รับการนำาทางจากศาสดาพยากรณ์ยุคปัจจุบันในเรื่องใดบ้าง (คำาตอบได้แก่ การเสริมสร้างครอบ- 
ครัวให้เข้มแข็ง การทำางานพระวิหาร ช่วยเหลือสมาชิกใหม่ของศาสนจักร อยู่อย่างไม่มีหนี้สิน และอ่าน
พระคัมภีร์มอรมอน)

ข. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 20:21–26; โมไซยาห์ 13:33 (ศาสดาพยากรณ์เป็นพยานถึงพระเยซูคริสต์และ

สอนพระกิตติคุณ)

• ประจักษ์พยานของท่านถึงพระผู้ช่วยให้รอดได้รับการทำาให้เข้มแข็งขึ้นจากถ้อยคำาของศาสดาพยากรณ์
ที่มีชีวิตอยู่ของเราอย่างไร

ค. หลักคำาสอนและพันธสัญญา  21:1; โมไซยาห์  8:13–18 (ศาสดาพยากรณ์คือผู้หยั่งรู้)

• ผู้หยั่งรู้คือใคร (ผู้หยั่งรู้คือศาสดาพยากรณ์คนหนึ่งที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบอำานาจอันยิ่งใหญ่ให้แก่ท่าน  
ที่จะรู้ถึงอดีตและอนาคต ท่านจะรู้เรื่องต่างๆ ซึ่งไม่เป็นที่รู้หรือถูกซ่อนไว้ ท่านมีอำานาจที่จะแปลบันทึก
โบราณด้วย)

• อ่าน คพ. 101:43–54 กับสมาชิกชั้นเรียน ในคำาอุปมานี้ ผู้รับใช้ไม่ได้ทำาตามบัญชาข้อใด (ดู คพ. 101:46–
50) ต้องหลีกเลี่ยงอะไรหากผู้รับใช้สร้างหอสูง (ดู คพ. 101: 51–54) สิ่งนี้ประยุกต์ใช้กับความเอาใจใส่ที่
เราให้กับประธานของศาสนจักรอย่างไร

• ประธานของศาสนจักรสามารถเห็นศัตรู “ขณะที่ [เขา] ยังอยู่ไกล” (คพ. 101:54) ภยันตรายอะไรที่
ศาสดาพยากรณ์ยุคสุดท้ายเห็นและเตือนเรา

ง. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 107:91–92 (ศาสดาพยากรณ์ควบคุมศาสนจักรทั้งหมด)

• เราได้รับพรใดบ้างจากการที่ศาสนจักรอันแท้จริงได้รับการนำาทางอยู่ตลอดเวลาจากศาสดาพยากรณ์ที่ 
พระผู้เป็นเจ้าทรงเลือกและทรงนำาทาง

• เราจะสนับสนุนบทบาทของศาสดาพยากรณ์ในฐานะประธานของศาสนจักรได้อย่างไร (ดู คพ.107:22)

3.	ก�รเอ�ใจใส่ถ้อยคำ�ของศ�สด�พย�กรณ์ที่มีชีวิตอยู่

• อ่านคพ. 21:4–6 กับสมาชิกชั้นเรียน ข้อนี้สอนอะไรเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเราที่จะฟังศาสดา 
พยากรณ์ พระเจ้าทรงสัญญากับเราว่าอย่างไรหากเราทำาตามคำาแนะนำาของศาสดาพยากรณ์

ประธานฮาโรลด์  บี. ลี สอนว่า “ความปลอดภัยเพียงอย่างเดียวที่เรามีในฐานะสมาชิกของศาสนจักรนี้ 
คือทำาทุกสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับศาสนจักรในวันที่ศาสนจักรได้รับการจัดตั้ง [ดู คพ. 21:4  5]…จะมีบางสิ่ง 
ที่ต้องอาศัยความอดทนและศรัทธา ท่านอาจไม่ชอบสิ่งที่มาจากเจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิอำานาจของศาสนจักร มัน 
อาจตรงข้ามกับความเห็นทางการเมืองของท่าน มันอาจตรงข้ามกับความเห็นทางสังคมของท่าน มันอาจ 
รบกวนชีวิตทางสังคมของท่านอยู่บ้าง แต่หากท่านฟังส่ิงเหล่าน้ี ราวกับมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าพระองค์ 
เอง ด้วยความอดทนและศรัทธา สัญญาคือ ‘ประตูแห่ง นรก จะ เอาชนะ เจ้า ไม่ ได้’ [คพ. 21:6]” (in 
Conference Report, ต.ค., 1970, 152: หรือ Improvement Era, ธ.ค., 1970, 126)
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• เราจะทราบคำาแนะนำาที่ได้รับการดลใจของศาสดาพยากรณ์ได้อย่างไร (โดยการศึกษาคำาปราศรัยการ 
ประชุมใหญ่สามัญ ข่าวสารจากฝ่ายประธานสูงสุดและบทความอื่นๆ ในนิตยสารศาสนจักรและโดยการ
ฟังจดหมายจากฝ่ายประธานสูงสุดที่อ่านในการประชุมต่างๆ ของศาสนจักร)

ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสันกล่าวปิดการประชุมใหญ่สามัญคร้ังหน่ึงว่า “หกเดือนต่อจากน้ี เลียโฮนา 
ฉบับการประชุมใหญ่ของท่านจะมีความสำาคัญรองจากงานมาตรฐานของท่าน และจะถูกพูดถึงบ่อยๆ” 
(in Conference Report, เม.ย. 1988, 97; or Ensign, พ.ค. 1988, 84)

ขณะรับใช้ในโควรัมอัครสาวกสิบสอง เอ็ลเดอร์ฮาโรลด์  บี. ลี กล่าวถ้อยแถลงคล้ายกันนี้ในการประชุม
ใหญ่สามัญ ท่านกล่าวว่ารายงานการประชุมใหญ่ควร “เป็นเครื่องนำาทางในการเดินและพูด [ของเรา] 
ในช่วงหกเดือนต่อจากนี้” ( in Conference Report, เม.ย., 1946, 68)

• เราจะศึกษาและใช้คำาปราศรัยของศาสดาพยากรณ์ในการประชุมใหญ่สามัญเป็นส่วนตัวและในครอบ- 
ครัวให้มากขึ้นได้อย่างไร

• ท่านได้รับพรอย่างไรเมื่อท่านทำาตามคำาแนะนำาของศาสดาพยากรณ์

เล่าเรื่องต่อไปนี้ ซึ่งเล่าโดยเอ็ลเดอร์บรูซ ดี. พอร์เตอร์ แห่งสาวกเจ็ดสิบ:

“เมื่อครั้งที่ข้าพเจ้ากับภรรยายังเป็นคู่แต่งงานหนุ่มสาว เราอาศัยอยู่ในเขตบอสตัน และศึกษาอยู่ที่นั่น สามี
ภรรยาหนุ่มสาวอีกคู่หนึ่งย้ายเข้ามาในวอร์ดหลังจากเราไม่นาน ทั้งสองเป็นผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสได้ประมาณ
สองปี…ข้าพเจ้าเป็นห่วงว่าเขาจะทำาอย่างไร…ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่น่ายินดีที่ข้าพเจ้ายอมรับการเรียกให้เป็น
ผู้สอนประจำาบ้านของเขา ข้าพเจ้าอยากจะช่วยทำาให้ประจักษ์พยานในพระกิตติคุณของเขาเข้มแข็งยิ่งขึ้น

“ข้าพเจ้ากับคู่มาถึงอพาร์ทเม้นท์แบบเรียบง่ายของเขาในเย็นวันหนึ่งเพื่อสอนประจำาบ้าน พวกเขาเพิ่งเสร็จ
การสังสรรค์ในครอบครัวกับลูกที่ยังเล็ก ข้าพเจ้าจดจำาไว้ว่าคงเป็นความคิดที่ดีไม่น้อยที่ข้าพเจ้ากับภรรยา
จะเริ่มจัดการสังสรรค์ในครอบครัว เพื่อว่า…เมื่อลูกเกิดเราก็พร้อมที่จะทำาสิ่งนี้ให้เป็นนิสัย จากนั้น ทั้งสอง
ก็เอาหนังสือแห่งความทรงจำาออกมาให้เราดูด้วยความกระตือรือร้น ซึ่งในหนังสือเล่มนั้นเขาได้รวบรวมราย
ชื่อบรรพบุรุษของครอบครัวทั้งสองฝ่ายเอาไว้ ข้าพเจ้าจำาได้ว่าข้าพเจ้าดูหนังสือแห่งความทรงจำาของตนเอง
ครั้งสุดท้ายเมื่อนานมาแล้ว

“หลังจากฟังบทเรียน เขาพาเราไปที่เฉลียงหลังฉากกั้น ที่นั่นมีถังไอศครีมไว้เก็บข้าวโพด น้ำาตาล แป้ง และ
อาหารอื่นๆ วางเรียงอยู่—เพื่อเป็นเสบียงอาหารสำาหรับหนึ่งปี ด้วยเหตุผลบางประการ ข้าพเจ้าเคยคิด
ว่า คำาแนะนำานั้นคงนำามาใช้กับเราในฐานะนักศึกษาไม่ได้! แต่ตอนนี้ ข้าพเจ้ากลับรู้สึกอ่อนน้อมถ่อมตน
มาก ข้าพเจ้าต้องสอนเขา แต่เขากลับกำาลังสอนข้าพเจ้าในทุกเรื่อง ขณะที่เราออกจากอพาร์ทเม้นท์เล็กๆ 
ข้าพเจ้าสังเกตเห็นภาพพระวิหารแขวนอยู่ใกล้ๆ ประตู ข้าพเจ้าจำาได้ว่า ประธานสเป็นเซอร์  ดับเบิลยู. คิม
บัลล์ กล่าวไว้ว่า วิสุทธิชนยุคสุดท้ายทุกครอบครัวควรมีภาพพระวิหารติดอยู่ที่บ้านของเขาในจุดที่มองเห็น
ได้ถนัด และข้าพเจ้าจำาได้ว่าเราไม่มีภาพนั้น …

“ข้าพเจ้ากลับบ้าน เปี่ยมล้นไปด้วยวิญญาณแห่งการกลับใจ และพบภาพเล็กๆ ของพระวิหารสวิสในแผ่น 
พับงานเผยแผ่ ข้าพเจ้าตัดภาพนั้นออกมาและติดไว้ที่ผนัง นับแต่นั้นเป็นต้นมาเราจะมีภาพพระวิหารใน
บ้านของเราเสมอ ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าดูภาพนั้น ทำาให้ข้าพเจ้าคิดว่าสามีภรรยาหนุ่มสาวที่เปลี่ยนใจเลื่อมใส 
ผู้ที่สอนเราถึงความหมายของการ ‘ทำาตามศาสดาพยากรณ์’” (address given in the Bountiful Mueller 
Park Stake conference, 17 ม.ค. 1999)

4.	ตัวอย่�งคว�มรักแบบพระคริสต์ของศ�สด�พย�กรณ์ยุคสุดท้�ย

ชี้ให้เห็นว่าประธานของศาสนจักรรับใช้ผู้อื่นอย่างไม่เห็นแก่ตัวและด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่ เราเรียนรู้ได้มาก
จากแบบอย่างของท่าน 
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เล่าเรื่องต่อไปนี้จากชีวิตของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ:

จอห์น ไลมัน สมิธ และครอบครัวของเขามาที่นอวูเมื่อวิสุทธิชนตั้งรกรากอยู่ที่นั่นใหม่ๆ ที่แห่งเดียวที่ครอบ- 
ครัวน้ันพอจะอาศัยไปพลางๆ ได้ก่อนคือคอกม้าท่ีทำาจากท่อนซุง ไม่นานนักทุกคนในครอบครัวน้ียกเว้นผู้เป็น 
แม่ ก็ล้มป่วยด้วยพิษไข้อันเนื่องจากอาศัยอยู่ในพื้นทีชื้นแฉะ จอห์น ไลมัน สมิธ พูดถึงประสบการณ์นั้นว่า:

“ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ และไฮรัมพี่ชายของท่านมาเยี่ยมและให้พรเราทุกคน คุณพ่อกำาลังเพ้อเพราะ 
พิษไข้ ถ้อยคำาของท่านปลอบโยนเราอย่างมาก ขณะที่ท่านกล่าวในพระนามของพระเจ้าว่า “พวกท่านทุกคน
จะหายดี” ก่อนจะออกจากกระท่อม โจเซฟวางรองเท้าของท่านไว้ที่ปลายเท้าคุณพ่อของข้าพเจ้า กระโดด
ขึ้นม้าตรงประตูและขี่ออกไปทั้งที่เท้าเปล่า วันรุ่งขึ้น โจเซฟย้ายคุณพ่อไปที่บ้านของท่านและปรนนิบัต ิ
ดูแลคุณพ่อจนหายเป็นปกติ” (quoted in StoriesaboutJosephSmith theProphet:ACollectionof
IncidentsRelatedbyFriendsWhoKnowHim,comp. Edwin F. Parry [1934], 33–34)

ขอให้สมาชิกชั้นเรียนที่ได้รับมอบหมายเล่าเรื่องที่เอ็ลเดอร์สเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ ช่วยมารดาคนหนึ่ง
กับลูกของเธอที่สนามบิน (มรดกของเราหน้า 150)

หลังจากการนำาเสนอของสมาชิกชั้นเรียน ให้เล่าเรื่องเกี่ยวกับประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ดังต่อไปนี้:

ในปี 1998 พายุเฮอร์ริเคนลูกใหญ่สร้างความเสียหายใหญ่หลวงในอเมริกากลาง ศาสนจักรส่งอาหารและ 
เสบียงบรรเทาทุกข์ไปที่นั่นเป็นจำานวนมาก แต่ประธานกอร์ดอน  บี. ฮิงค์ลีย์ รู้สึกว่าท่านควรไปฮอนดูรัส 
และนิคารากัวเพื่อพบปะและให้กำาลังใจผู้คนที่นั่น ต่อมาในการให้ข้อคิดทางจิตวิญญาณเนื่องในเทศกาล 
คริสต์มาส ประธานฮิงค์ลีย์ได้พูดถึงเด็กหญิงอายุสองขวบคนหนึ่งที่ท่านพบในการเดินทางครั้งนี้ ซึ่งกลาย
เป็นเด็กกำาพร้าเนื่องจากภัยพิบัติ คุณแม่ของเธอเสียชีวิตก่อนมีพายุเฮอร์ริเคนได้ไม่กี่เดือน และเมื่อเฮอร์- 
ริเคนกระหน่ำา คุณพ่อของเธอก็เอาเฟอร์นิเจอร์ในบ้านมาวางซ้อนกันเพื่อหนีน้ำา

ประธานฮิงค์ลีย์เล่าว่า ผู้เป็นพ่อ “เอาที่นอนผืนเล็กๆ วางไว้บนสุดและให้ [ลูกสาวของเขา] นอนอยู่บนนั้น 
เนื่องจากเป็นงานที่ต้องใช้กำาลังมาก เขาจึงหัวใจวายและเสียชีวิต…ไม่มีใครทราบเรื่องของหนูน้อยคนนี้ จน
กระทั่งสองวันต่อมา ชายหนุ่มคนหนึ่งบังเอิญมองเข้าไปในบ้านร้างหลังนั้น และเห็นเธอยังมีชีวิตอยู่ เขานำา
เธอลงมาอย่างอ่อนโยนและพาไปหาอธิการและภรรยาของท่าน ที่นั่นเองที่เราเห็นเธอ …

“ข้าพเจ้าได้แต่หวังว่าเทศกาลคริสต์มาสปีน้ี ถึงแม้ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติดังกล่าวจะไม่มีของขวัญ 
มอบให้กัน แต่เด็กหญิงกำาพร้าผู้น้ีคงจะได้รับลูกกวาดหวานอร่อยเล็กๆ น้อยๆ ข้าพเจ้าคงได้เห็นส่ิงน้ันเกิดข้ึน

“ขอพระผู้เป็นเจ้าประทานพรแก่ผู้คนทุกหนแห่ง…เพื่อใจของเขาจะถูกเปิด และมือของเขาจะยื่นออกไป
ช่วยเหลือคนขัดสน” (Church News, 12 ธ.ค. 1998, 4)

• จากการกระทำาของศาสดาพยากรณ์ท่ีกล่าวมา อะไรทำาให้ท่านรู้สึกประทับใจ เราเรียนรู้อะไรจากตัวอย่าง 
ของศาสดาพยากรณ์

สรุป เน้นว่าเราได้รับการนำาทางจากพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าที่ประทานผ่านศาสดาพยากรณ์ของพระองค์ 
เมื่อเราฟังคำาแนะนำาของศาสดาพยากรณ์และปฏิบัติตามคำาแนะนำานั้น เราจะได้รับการนำาทางและพลังที่
จำาเป็น เพื่อจะเผชิญการท้าทายในยุคสมัยของเรา เป็นพยานถึงความจริงที่สนทนาไปแล้วในระหว่างบท
เรียนเมื่อพระวิญญาณกระตุ้นเตือน

ท่านอาจให้สมาชิกชั้นเรียนร้องเพลง “เราขอบพระทัยสำาหรับศาสดา” (เพลงสวด บทเพลงที่ 10) หรือขอให้
สมาชิกคนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งที่ได้รับมอบหมายร้องเพลงนี้
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แนวคิดเพิ่มเติม
ประกอบก�รสอน	 1.	ศ�สด�พย�กรณ์จะไม่ชักนำ�เร�ไปในท�งที่ผิดเป็นอันข�ด

เน้นว่าเราสามารถเชื่อมั่นได้อย่างเต็มที่ว่าศาสดาพยากรณ์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากพระผู้เป็นเจ้าจะนำาเรา
อย่างถูกต้องเสมอ

ขณะรับใช้ในโควรัมอัครสาวกสิบสอง เอ็ลเดอร์เอสรา แทฟท์ เบ็นสัน สอนว่า “จงดูที่ศาสดาพยากรณ์ตลอด
เวลา เพราะพระเจ้าจะไม่มีวันยอมให้ศาสดาพยากรณ์ของพระองค์ชักนำาเราไปในทางที่ผิดเป็นอันขาด” (in 
Conference Report, ต.ค., 1966, 123; หรือ Improvement Era, ธ.ค. 1966, 1145)

ขณะรับใช้เป็นที่ปรึกษาในฝ่ายประธานสูงสุด ประธานโจเซฟ  เอฟ. สมิธ สอนว่า “ถ้า [ประธานของ
ศาสนจักร] กลายเป็นคนไม่ซื่อสัตย์ พระผู้เป็นเจ้าจะทรงถอดถอนท่านออกจากตำาแหน่ง ข้าพเจ้าเป็นพยาน
ในพระนามของพระผู้เป็นเจ้าแห่งอิสราเอลว่า พระองค์จะไม่ทรงยอมให้หัวหน้าของศาสนจักร ผู้ที่พระองค์
ทรงเลือกให้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้าละเมิดกฎของพระองค์และละทิ้งความเชื่อ ทันทีที่ท่านดำาเนินในทางซึ่ง
ในที่สุดจะนำาไปสู่สิ่งนั้น พระผู้เป็นเจ้าจะทรงกันท่านออกไป ทำาไมหรือ ก็พอจะกล่าวได้ว่า เพราะการยอม
ให้คนชั่วร้ายครองตำาแหน่งนั้น ถือได้ว่าเป็นการยอมให้แหล่งน้ำาพุสกปรก ซึ่งเป็นสิ่งที่พระองค์จะไม่ทรง
ยอมให้เกิดขึ้นอย่างแน่นอน” (คำาสอนของประธานศาสนาจักร:โจเซฟเอฟ.สมิธ, หน้า 250-251)

2.	คำ�พย�กรณ์และก�รเปิดเผยเรื่องสงคร�ม

ขณะที่ท่านพูดถึงบทบาทของศาสดาพยากรณ์ ท่านอาจอ่าน คพ. 87 กับสมาชิกชั้นเรียน การเปิดเผยนี้
ประทานผ่านโจเซฟ สมิธ ในปี 1832 ที่บอกล่วงหน้าถึงสงครามกลางเมืองในสหรัฐ ซึ่งเริ่มขึ้นในปี 1861

3.	ก�รนำ�เสนอด้วยวิดีโอเรื่อง	“ย�มบนหอสูง”

ถ้ามีเทปวิดีโอ Teachings from the Doctrine and Covenants and Church History (53933) ท่านอาจ
เปิดให้ดูตอนที่ชื่อว่า “ยามบนหอสูง” ความยาวสี่นาที

4.	สิ่งอันเป็นประโยชน์ที่ประธ�นของศ�สนจักรในยุคสุดท้�ยได้กระทำ�

ให้ดูภาพประธานของศาสนจักรในยุคสุดท้าย (62575; ชุดภาพพระกิตติคุณ 401, 507–520; ดู หน้า 219  
ด้วย) ถ้าท่านใช้ภาพจากห้องสมุดอาคารประชุม หรือชุดภาพพระกิตติคุณ ท่านอาจให้ดูชื่อของศาสดา
พยากรณ์และวันเดือนปีที่ท่านรับใช้ในฐานะประธานของศาสนจักรตามที่แสดงไว้ ในหน้า 219

ขอให้สมาชิกชั้นเรียนเปิดไปที่หน้า “ลำาดับเหตุการณ์ประวัติศาสนจักร” (หน้า 272–273 ในคู่มือเล่มนี้ และ 
หน้า  27–28 ใน แนวทางศึกษาสำาหรับสมาชิกชั้นเรียน) อธิบายว่านี่เป็นแหล่งช่วยในการหาสิ่งอันเป็น 
ประโยชน์ที่สำาคัญๆ บางอย่างซึ่งประธานของศาสนจักรแต่ละท่านได้กระทำา

โจเซฟ สมิธ
1830–1844

บริคัม ยังก์
1847–1877

จอห์น เทย์เลอร์
1880–1887

วิลฟอร์ด วูดรัฟฟ์
1889–1898
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ลอเรนโซ สโนว์
1898–1901

โจเซฟ เอฟ. สมิธ
1901–1918

ฮีเบอร์ เจ. แกรนท์
1918–1945

จอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ
1945–1951

เดวิด โอ. แมคเคย์
1951–1970

โจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ
1970–1972

ฮาโรลด์ บี. ลี
1972–1973

สเป็นเซอร์ ดับเบิลยู.  
คิมบัลล์

1973–1985

เอสรา แทฟท์ เบ็นสัน
1985–1994

ฮาเวิร์ด ดับเบิลยู.  
ฮันเตอร์

1994–1995

กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์
1995–2008

โธมัส เอส. มอนสัน
2008-
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จุดประสงค์	 เพื่อช่วยให้สมาชิกชั้นเรียนเข้าใจหลักธรรมของสวัสดิการทางโลกและทางวิญญาณ และผูกมัดตนในการ
พึ่งพาตนเองมากขึ้น รวมทั้งในการรับใช้คนยากจนและคนขัดสนด้วย

ก�รเตรียม	 1. ศึกษาข้อพระคัมภีร์และเนื้อหาอื่นๆ ต่อไปนี้ร่วมกับการสวดอ้อนวอน:

ก. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 38:30; 42:30–31, 42; 58:26–28; 104:13–18 และพระคัมภีร์ข้ออื่นใน
บทเรียนนี้

ข. มรดกของเราหน้า 124–126, 129–132

2. ทบทวนเนื้อหาของบทเรียนนี้ใน แนวทางศึกษาสำาหรับสมาชิกชั้นเรียน (35686 425) วางแผนในการพูด
ถึงเนื้อหาส่วนนี้ในระหว่างบทเรียน

3. ขอให้สมาชิกชั้นเรียนเตรียมสรุปข้อมูลต่อไปนี้จาก มรดกของเรา

ก. การจัดตั้งโครงการสวัสดิการ (หน้า 125–126)

ข. ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการที่ให้แก่ผู้คนในยุโรปหลังสงครามโลกครั้งที่สอง (หน้า 129 ถึง 132)

4. ถ้าท่านใช้กิจกรรมกระตุ้นความสนใจ ให้นำาเป้หรือกระเป๋ามาที่ชั้นเรียน นำาก้อนหินขนาดใหญ่มาด้วย
หลายๆ ก้อน โดยติดป้ายชื่อต่อไปนี้ไว้บนนั้น: ขาดศรัทธา ความเกียจคร้าน ขาดการศึกษา หนี้สิน ไม่
เตรียมไว้เผื่ออนาคต

ข้อเสนอแนะ
ในก�รดำ�เนินบทเรียน

กิจกรรมกระตุ้น
ความสนใจ ใช้กิจกรรมต่อไปนี้หรือกิจกรรมของท่านเองเพื่อเริ่มบทเรียนตามความเหมาะสม

ขอให้สมาชิกคนหนึ่งในชั้นเรียนสะพายเป้หรือกระเป๋าที่ท่านนำามา (ดู “การเตรียม” ข้อ 4) อธิบายว่าพวก
เราหลายคนแบกภาระหนักตลอดชีวิตโดยไม่จำาเป็น เริ่มโดยเอาก้อนหินใส่ลงในเป้ หรือกระเป๋าครั้งละหนึ่ง
ก้อน สนทนาว่าทำาไมหินแต่ละก้อนจึงเป็นภาระ หลังจากใส่ก้อนสุดท้ายไปแล้ว ให้สมาชิกชั้นเรียนสังเกต
ว่ากระเป๋าหรือเป้หนักเพียงใด

ตอนนี้ เอาก้อนหินออกทีละก้อน อธิบายว่าเมื่อเรารับผิดชอบในการกำาจัดภาระดังกล่าวบางอย่างออกไป
จากตัวเรา ชีวิตของเราจะดีขึ้น

อธิบายว่าศาสดาพยากรณ์ในยุคสุดท้ายสอนอยู่เสมอถึงความสำาคัญของการพ่ึงพาตนเอง และการช่วยเหลือ 
ผู้ที่อยู่ในความขัดสน บทเรียนนี้พูดถึงหลักธรรมดังกล่าว และโครงการสวัสดิการของศาสนจักร ซึ่งจะ 
กระตุ้นให้สมาชิกชั้นเรียนประยุกต์ใช้หลักธรรมนี้

การสนทนาและ เลือกเน้ือหาบทเรียนร่วมกับการสวดอ้อนวอน เพ่ือจะสนองความต้องการของสมาชิกช้ันเรียนได้ดีท่ีสุด กระตุ้น
การประยุกต์ใช้  สมาชิกชั้นเรียนให้เล่าประสบการณ์เกี่ยวกับหลักธรรมที่ท่านพูดถึง
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1.	ก�รปรับปรุงก�รพึ่งพ�ตนเองท�งวิญญ�ณ

• อ่าน คพ. 38:30 กับสมาชิกช้ันเรียน ข้อความน้ีสอนอะไรเก่ียวกับความสำาคัญของการพ่ึงพาตนเอง ท่าน 
พบว่าคำาแนะนำานี้เป็นจริงในชีวิตของท่านอย่างไร

• การพึ่งพาตนเองในเรื่องทางวิญญาณหมายความว่าอะไร (เราควรพยายามปรับปรุงความเข้มแข็งทาง
วิญญาณเพื่อเราจะสามารถแก้ไขปัญหายุ่งยากในชีวิตของเรา และเพิ่มพลังแก่ผู้อื่นในเวลาแห่งความ
ยุ่งยากทางวิญญาณของพวกเขาได้) เหตุใดการพึ่งพาตนเองทางวิญญาณจึงเป็นสิ่งสำาคัญ

เอ็ลเดอร์บอยด์ เค. แพคเกอร์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าวว่า:

“เราได้รับการสอนให้สะสมอาหาร และเสื้อผ้าสำาหรับหนึ่งปี และเชื้อเพลิงด้วยหากเป็นไปได้—ที่บ้าน… 
เรามองเห็นหรือไม่ว่าหลักธรรมเดียวกันนี้ประยุกต์ใช้กับการดลใจและการเปิดเผย การแก้ไขปัญหา คำา
แนะนำา และการนำาทางได้ด้วย เราจำาเป็นต้องมีปัจจัยเหล่านี้ สะสมอยู่ในทุกครัวเรือน …

“ถ้าเราสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองทางอารมณ์และทางวิญญาณ หรือสูญเสียการพึ่งพาตนเองเราจะ 
อ่อนแอลงไปมากทีเดียว หรือแม้อาจจะมากกว่าเม่ือเราต้องพ่ึงพาผู้อ่ืนทางวัตถุ” (in Conference Report, 
เม.ย. 1978, 136–137; หรือ Ensign, พ.ค. 1978, 91–92)

• เราจะทำาอย่างไรเพื่อจะพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นในเรื่องทางวิญญาณ

• บิดามารดาจะช่วยให้ลูกๆ เรียนรู้การพึ่งพาตนเองทางวิญญาณได้อย่างไร

2.	ก�รปรับปรุงก�รพึ่งพ�ตนเองท�งโลก

• การพึ่งพาตนเองในเรื่องทางโลกหมายความว่าอะไร (เราควรใช้พรที่พระเจ้าประทานแก่เราไปกับการ 
ดูแลตัวเราเองและครอบครัว เมื่อเรามีความสามารถทั้งทางร่างกายและทางอารมณ์ เราจะต้องไม่ผลัก
ภาระการดูแลตัวเราเองและครอบครัวไปให้ผู้อื่น) เหตุใดการพึ่งพาตนเองทางโลกจึงเป็นสิ่งสำาคัญ

• เราจะทำาอย่างไรเพื่อจะพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นในเรื่องทางโลก (คำาตอบได้แก่ เรียนรู้ที่จะทำางานอย่างมี 
ประสิทธิภาพ สะสมอาหารและสิ่งจำาเป็นอื่นๆ ไว้ในยามขัดสน บริหารการเงินได้อย่างดีและได้รับการ
ศึกษาที่ดี ใช้ข้อมูลต่อไปนี้เพื่อสนทนาหรือเพิ่มเติมคำาตอบของสมาชิกชั้นเรียนสำาหรับข้อมูลเกี่ยวกับการ
ได้รับการศึกษาที่ดี ดู บทที่ 23)

งาน

อธิบายว่าหลังจากมาถึงหุบเขาซอลท์เลคได้ไม่นาน ประธานบริคัม ยังก์ ก็ตั้งชื่อพื้นที่แถบนั้นว่า เดเซเร็ท  
ซึ่งเป็นคำาจากพระคัมภีร์มอรมอนหมายถึง “ผึ้ง” (อีเธอร์ 2:3) ประธานยังก์ต้องการให้วิสุทธิชนมีความ 
อุตสาหะในบ้านหลังใหม่ และร่วมมือกันทำางานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเหมือนกับผึ้ง เราควรมีทัศนคติ
แบบเดียวกันนี้ต่องานในชีวิตของเรา

• อ่าน คพ. 42:42 และ 56:17 กับสมาชิกชั้นเรียน พระเจ้าประทานคำาเตือนอะไรแก่คนที่เลือกเป็นคน 
เกียจคร้าน งานมีคุณค่าอะไรในชีวิตของเรา (ดู ข้อความที่ยกมาต่อไปนี้) งานเป็นพรในชีวิตของท่าน
อย่างไร ท่านเรียนรู้คุณค่าของงานอย่างไร ผู้ใหญ่จะสอนเด็กถึงคุณค่าของงานได้อย่างไร

“การจะพ่ึงพาตนเองได้น้ัน บุคคลต้องทำางาน งานคือความพยายามทางกาย ทางจิตใจหรือทางวิญญาณ 
เป็นที่มาเบื้องต้นของความสุข เห็นค่าของตนเอง และความสำาเร็จ โดยการทำางานผู้คนจะได้สิ่งดี
มากมายในชีวิตของเขา” (คู่มือคำาแนะนำาของศาสนจักรเล่ม2:ผู้นำาฐานะปุโรหิตและผู้นำาองค์การช่วย 
หน้า 277)
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• เอ็ลเดอร์นีล  เอ. แม็กซ์เวลล์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าวว่า “งานเป็นความจำาเป็นทางวิญญาณ  
ถึงแม้ว่า ในบางคร้ังงานจะไม่ใช่ความจำาเป็นทางเศรษฐกิจ” (เลียโฮนา กรกฎาคม 1998 หน้า 44) เหตุใด 
งานจึงเป็นสิ่งสำาคัญต่อเราทางวิญญาณเช่นเดียวกับทางโลก

การสะสมอาหารและสิ่งจำาเป็นอื่นๆ

อธิบายว่าเป็นเวลาหลายปีที่ศาสดาพยากรณ์ยุคสุดท้ายบอกให้เราสะสมอาหารและสิ่งจำาเป็นอื่นๆ เท่าที ่
เป็นไปได้สำาหรับหนึ่งปี เมื่อเราทำาตามคำาแนะนำานี้ เราจะพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นเพราะเราสามารถดูแลตัว
เราเองในยามขัดสนได้

คู่มือคำาแนะนำาของศาสนจักร อธิบายว่า:

“ผู้นำาของศาสนจักรไม่ได้ให้สูตรตายตัวสำาหรับสิ่งที่จะสะสม แต่ท่านเสนอแนะให้สมาชิกของศาสนจักรเริ่ม
โดยการสะสมสิ่งที่จะทำาให้พวกเขามีชีวิตอยู่ได้หากไม่มีสิ่งใดรับประทาน …

“โดยการวางแผนอย่างรอบคอบ สมาชิกส่วนใหญ่ของศาสนจักรจะสะสมอาหารหลักที่จำาเป็นในการดำารง 
ชีวิตเพื่อใช้ในเวลาหนึ่งปีได้ อย่างไรก็ดี สมาชิกบางคนอาจไม่มีเงินหรือที่ว่างสำาหรับการสะสมดังกล่าว  
และบางทีกฎหมายก็ห้ามสะสมอาหารสำาหรับหนึ่งปี สมาชิกเหล่านี้ควรสะสมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำาได ้
ตามสภาวการณ์ สมาชิกทุกคนจะรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นโดยการเรียนรู้ที่จะผลิตและเตรียมอาหารง่ายๆ” 
(เล่ม2,278)

• มีอาหารหลักที่จำาเป็นอะไรบ้างที่สามารถสะสมในเขตพื้นที่ของท่านได้ ท่านหรือคนอื่นๆ ได้ทำาอะไรไป 
แล้วบ้างเพ่ือเพ่ิมจำานวนเสบียงอาหารท่ีสะสมไว้ การมีอาหารสะสมไว้อย่างเพียงพอจะเป็นพรทางวิญญาณ 
เช่นเดียวกับพรทางโลกได้อย่างไร

ความมั่นคงทางการเงิน

ในการพึ่งพาตนเอง เป็นสิ่งสำาคัญที่เราจะรู้วิธีจัดการเรื่องเงิน ถ้าเราจัดการเงินไม่ดี เงินจะนำาไปสู่ปัญหา
มากมายในชีวิตของแต่ละคนและครอบครัว

• เราทำาอะไรเพื่อจะพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นในเรื่องเงิน บิดามารดาจะสอนลูกๆ ให้พึ่งพาตนเองทางการเงิน
ได้อย่างไร

คู่มือแนะนำาของศาสนจักร อธิบายว่า “เพื่อจะพึ่งพาตนเองในด้านการจัดการทรัพยากร สมาชิกของ 
ศาสนจักรจะจ่ายส่วนสิบและเงินบริจาค หลีกเลี่ยงหนี้สินที่ไม่จำาเป็น เก็บออมไว้สำาหรับอนาคตและ
ชำาระหนี้สินทั้งหมดที่สัญญาไว้ สมาชิกควรใช้ทรัพยากรและเวลาอย่างประหยัด และไม่ทำาให้สูญเปล่า” 
(เล่ม2:หน้า 278)

• การจ่ายส่วนสิบช่วยให้เราจัดการทรัพยากรของเราได้ดีขึ้นอย่างไร

• เหตุใดจึงเป็นสิ่งสำาคัญที่เราต้องหลีกเลี่ยงหนี้สินที่ไม่จำาเป็น การปฏิบัติเช่นไรที่ช่วยให้ท่านหลีกเลี่ยงหนี้
สินหรือไม่มีหนี้

ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ เตือนเราถึงอันตรายของหนี้สินว่า:

“ข้าพเจ้ากระตุ้นให้ท่านมีขอบเขตในการใช้จ่ายของท่าน จงมีวินัยในการจับจ่ายเพื่อหลีกเลี่ยงหนี้สินเท่า 
ท่ีจะเป็นไปได้ ชำาระหน้ีให้เร็วท่ีสุดเท่าท่ีท่านสามารถทำาได้ และปลดตัวเองให้เป็นอิสระจากพันธนาการ …

“…  หากท่านจ่ายหนี้สินของท่าน หากท่านมีเงินสำารอง แม้ว่าจะเพียงเล็กน้อย เมื่อมีพายุคำารามอยู่บน
ศีรษะท่าน ท่านจะมีชายคาคุ้มภัยสำาหรับภรรยาและลูกๆ และสันติในใจของท่าน” (เลียโฮนา มกราคม 
1999 หน้า 66)
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บทที่ 38

3.	ก�รดูแลคนขัดสน

ในหลักคำาสอนและพันธสัญญา พระเจ้าทรงย้ำาแล้วย้ำาอีกถึงความสำาคัญของการดูแลคนขัดสน อ่านข้อ 
พระคัมภีร์ต่อไปนี้กับสมาชิกชั้นเรียน ให้บอกว่าแต่ละข้อสอนอะไรเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเราในการ 
ดูแลคนขัดสน

ก. คพ. 42:30–31 (เมื่อเราแบ่งทรัพย์สิน ให้แก่คนจน เรากำาลังทำาเพื่อพระเจ้า)

ข. คพ. 44: 6 (เรา “ต้องไปเยี่ยมคนจน และคนขัดสน และ ช่วย สงเคราะห์ เพื่อ คลาย ความ ทุกข ์ยาก ของ คน 
เหล่า นั้น”)

ค. คพ. 52:40 (ถ้าเราไม่ระลึก ถึงคนจน คนขัดสน คนเจ็บป่วยและคนทุกข์ยาก เราก็ไม่ได้เป็นสานุศิษย์
ของพระผู้ช่วยให้รอด)

ง. คพ. 56:16 (ถ้าเราร่ำารวยและไม่ได้แบ่งให้แก่คนจน ความม่ังค่ังของเราจะกัดกร่อนจิตวิญญาณของเรา)

จ. คพ. 88:123 (เราควรรักกันและแบ่งให้แก่กันดังที่พระกิตติคุณเรียกร้อง)

ฉ. คพ. 104:18 (ถ้าเราไม่แบ่งความอุดมสมบูรณ์ของเราให้แก่คนจน เราจะอยู่ในบรรดาคนชั่วร้ายในความ 
ทุกข์ทรมาน)

• ใน คพ. 104:13–18 พระเจ้าทรงอธิบายวิธีจัดหาให้ตามความต้องการทางโลกของลูกๆ ของพระองค์ อะไร 
คือ “วิธี” ของพระเจ้าในการจัดหาให้แก่คนจน อะไรคือความรับผิดชอบของเรา เมื่อเราได้รับความอุดม
สมบูรณ์จากพระเจ้า (ดู เจคอบ 2:17–19 ด้วย)

 อธิบายว่าการจัดหาให้แก่คนยากจนและคนขัดสนใน “วิธี” ของพระเจ้าหมายถึงการช่วยคนที่ขัดสนโดย 
ให้สิ่งที่เราได้รับจากพระผู้เป็นเจ้า สิ่งนี้หมายถึงการให้ด้วยความเต็มใจและด้วยความรัก การยอมรับว่า 
พระบิดาบนสวรรค์ทรงเป็นแหล่งของพรและเรามีความรับผิดชอบที่จะให้สิ่งนั้นเพื่อรับใช้ผู้อื่น คนที่ได้รับ 
ความช่วยเหลือน้ีควรยอมรับด้วยความขอบคุณ พวกเขาควรใช้มันเพ่ือปลดเปล้ืองตัวเองจากความขัดสน 
และสามารถกลับสู่ศักยภาพอันสมบูรณ์ของตนได้ จากนั้นก็ออกไปให้ความช่วยเหลือผู้อื่น

• เราได้รับพรอย่างไรเมื่อเราให้แก่ผู้ที่อยู่ในความขัดสน ท่านได้รับพรอย่างไรจากการที่ผู้อื่นให้ท่านในยาม
ขัดสน

อธิบายว่ามีมากมายหลายวิธีที่เราจะช่วยคนขัดสนได้ ศาสนจักรได้ให้วิธีที่เป็นระเบียบซึ่งเราจะสามารถให้
ความช่วยเหลือ และดูแลคนที่อยู่รอบๆ ตัวเราเป็นส่วนตัวและเป็นความลับได้

• วิธีหนึ่งที่เราสามารถให้ความช่วยเหลือคนขัดสนคือ การบริจาคเงินอดอาหาร เราใช้เงินอดอาหารเพื่อ 
ดูแลคนจนอย่างไร (อธิการจะใช้เงินส่วนนี้เพื่อจัดหาอาหาร ที่พักอาศัย เสื้อผ้า และสิ่งอื่นๆ เพื่อบรรเทา
คนขัดสน)

• เราควรบริจาคเงินอดอาหารมากแค่ไหน (ดู ข้อความที่ยกมา) เหตุใดจึงเป็นสิ่งสำาคัญที่เราบริจาคเงินอด
อาหาร

“ศาสนจักรกำาหนดให้วันอาทิตย์แรกของทุกเดือนเป็นวันอดอาหาร ในวันนี้ สมาชิกของศาสนจักรจะงด 
อาหารและเครื่องดื่มเป็นเวลาสองมื้อติดกัน พวกเขา…มอบเงินบริจาคอดอาหารอย่างน้อยที่สุดเท่ากับ 
ค่าอาหารท่ีควรจะรับประทานให้แก่ศาสนจักร หากเป็นไปได้ สมาชิกจะเผ่ือแผ่อย่างมากและให้มากกว่า 
ค่าอาหารสองมื้อ” (คู่มือแนะนำาของศาสนจักรเล่ม2 หน้า 276)

สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอดอาหาร และการบริจาคเงินอดอาหาร ดู บทที่ 17
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อีกวิธีหนึ่งที่ศาสนจักรช่วยจัดหาให้แก่คนขัดสนคือ โดยผ่านความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่จัดตั้งขึ้น เป็น
เวลาหลายปีที่ศาสนจักรเข้าไปมีส่วนในการบรรเทาทุกข์ด้านมนุษยธรรมและงานด้านการพึ่งพาตนเองทั่ว
โลก เราให้ความช่วยเหลือนี้แก่ทั้งสมาชิกและผู้ไม่เป็นสมาชิกเหมือนกัน เพื่อบรรเทาผลกระทบที่โหดร้าย
ของความยากจน สงคราม และภัยธรรมชาติ

• สมาชิกแต่ละคนจะบริจาคเข้ากองทุนช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของศาสนจักรได้อย่างไร โดยการกรอก 
ลงในส่วนที่เหมาะสมของใบบริจาคส่วนสิบ ท่านอาจให้สมาชิกชั้นเรียนดูใบบริจาคดังกล่าว) ความช่วย
เหลือด้านมนุษยธรรมของศาสนจักรเป็นพรแก่คนขัดสนในทางใดอีกบ้าง

ประธานโธมัส เอส. มอนสัน พูดถึงผลบางอย่างอันเน่ืองจากความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของศาสนจักร

“ในปี 1992 พายุเฮอร์ริเคนลูกใหญ่…กระหน่ำาชายฝั่งตะวันออกของรัฐฟลอริดา โดยทิ้งร่องรอยความ 
เสียหายไว้เบื้องหลัง ตึกรามบ้านช่องถูกทำาลาย หลังคาถูกพัดหาย ผู้คนหิวโหย สมาชิกของเราอยู่ที่นั่น
เพื่อช่วยเหลือ เราทำาความสะอาดและซ่อมแซมบ้านหลังแล้วหลังเล่าโดยไม่คิดค่าบริการ โดยไม่คำานึง
ว่าคนที่อยู่ในบ้านนั้นจะนับถือศาสนาใด หรือสีผิวสีอะไร …

“ไกลออกไปทางเชิงเขาด้านตะวันตกของภูเขาเคนยา ริมหุบเขาริฟขนาดมหึมา เวลานี้น้ำาบริสุทธิ์กำาลัง
มาถึงผู้หิวกระหาย โครงการน้ำาดื่มได้เปลี่ยนชีวิตของคนมากกว่า 1,100 ครอบครัวครั้งแรกที่รู้ว่าผู้คน
ต้องการน้ำาบริสุทธิ์ เราได้ให้เงินช่วยเหลือโครงการโดยร่วมมือกับเทคโนเซิร์ฟ (TechnoServe) ซึ่งเป็น
องค์การอาสาเอกเทศ โดยชาวบ้านได้บริจาคแรงงาน เวลานี้น้ำาที่ดื่มได้กำาลังไหลไปตามท่อน้ำาเป็นระยะ
ทาง 40 กิโลเมตรมายังบ้านที่รออยู่ในเขตพื้นที่ 15 หมู่บ้าน พรที่เรียบง่ายของน้ำาดื่มที่ปลอดภัยทำาให้
เราคิดถึงพระดำารัสของพระเจ้าที่ว่า “เรากระหายน้ำาท่านก็ให้เราดื่ม” [มัทธิว 25:35]” (“Our Brothers’ 
Keepers,” Ensign, มิ.ย. 1998, 37)

• นอกจากโอกาสที่ศาสนจักรได้ให้แล้ว เราควรหาทางอื่นที่จะเป็นพรแก่คนขัดสนรอบตัวเรา อ่าน คพ.  
58:26–28 กับสมาชิกชั้นเรียน เราจะประยุกต์ใช้พระคัมภีร์ข้อนี้กับความหมายของเราในการรับใช้คน
ยากจนและคนขัดสนได้อย่างไร

• เราอาจเผชิญอุปสรรคอะไรบ้างในการดูแลคนยากจนและคนขัดสน เราจะเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้ได ้
อย่างไร

4.	โครงก�รสวัสดิก�รของศ�สนจักร

อธิบายว่าในปี 1936 โดยได้รับการดลใจจากพระเจ้า ฝ่ายประธานสูงสุดได้จัดตั้งโครงการสวัสดิการของ
ศาสนจักรขึ้น ซึ่งเป็นวิธีที่มีระเบียบในการส่งเสริมการพึ่งพาตนเองและช่วยคนขัดสน ขอให้สมาชิกชั้นเรียน
ที่ได้รับมอบหมายรายงานการจัดตั้งโครงการสวัสดิการ จาก มรดกของเราหน้า 124–126

ท่านอาจพูดถึงข้อความต่อไปนี้จากฝ่ายประธานสูงสุดเพื่อเน้นจุดประสงค์ของโครงการสวัสดิการของ
ศาสนจักร

“จุดประสงค์เบื้องต้นของเราคือการจัดระบบ เท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อยกเลิกคำาสาปแช่งของความเกียจคร้าน 
โดยขจัดความชั่วร้ายของการให้ทาน สร้างการพึ่งพาตนเอง ความอุตสาหะ ความมัธยัสถ์และการเคารพ
ตนเองขึ้นมาในบรรดาผู้คนของเราอีกครั้งหนึ่ง เป้าหมายของศาสนจักรคือ เพื่อช่วยผู้คนให้ช่วยตัวเอง งาน
จะต้องเป็นหลักธรรมปกครองชีวิตสมาชิกของศาสนจักรของเรา” (in Conference Report, ต.ค. 1936, 3)

• โครงการสวัสดิการของศาสนจักรช่วยทำาให้จุดประสงค์ดังกล่าวนี้สำาเร็จอย่างไร
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อธิบายว่าความช่วยเหลือที่ศาสนจักรให้แก่ผู้คนในยุโรปหลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นตัวอย่างที่ดีของ 
วิธีการที่โครงการสวัสดิการของศาสนจักรสามารถเป็นพรแก่ผู้คนมากมายได้ ขอให้สมาชิกชั้นเรียนที่ได้รับ 
มอบหมายรายงานว่าโครงการสวัสดิการเป็นพรแก่ผู้ท่ีอยู่ในความยากลำาบากในยุโรปอย่างไร เร่ิมท่ีหน้า  129 
ย่อหน้าที่ 2 ไปจนถึงหน้า 132 ใน มรดกของเรา

• จากความพยายามของผู้ที่มีส่วนในโครงการดังกล่าวนี้ อะไรทำาให้ท่านประทับใจ เราจะทำาตามตัวอย่าง
นี้ได้อย่างไร

สรุป เน้นถึงความสำาคัญของการพึ่งพาตนเองและการดูแลคนจนและคนขัดสน ท่านอาจแสดงประจักษ์พยาน 
ว่าชีวิตของท่านได้รับพรจากการเชื่อฟังหลักธรรมนี้อย่างไร

แนวคิดเพิ่มเติม
ประกอบก�รสอน	 ท่านอาจใช้แนวคิดต่อไปนี้หนึ่งข้อหรือทั้งสองข้อเพื่อเสริมเค้าโครงบทเรียนที่แนะนำาไว้

1.	ก�รศึกษ�เป็นสิ่งสำ�คัญอย่�งยิ่งในก�รพึ่งพ�ตนเอง

ช้ีให้เห็นว่าสมาชิกของศาสนจักรได้รับคำาแนะนำาเสมอมาให้ศึกษาหาความรู้เท่าท่ีเป็นไปได้ วิสุทธิชนยุคแรก 
ให้ความสนใจอย่างมากในการส่งเสริมการศึกษา ช่วงปีแรกในหุบเขาซอล์ทเลคโรงเรียนสำาหรับเด็กสอนกัน 
ในเต๊นท์ ต่อมา ผู้นำาศาสนจักรแนะนำาให้ทุกวอร์ดจัดตั้งโรงเรียนขึ้น มหาวิทยาลัยเดเซเร็ทก่อตั้งขึ้นในปี 
1850 สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณค่าของการศึกษาเพื่อปรับปรุงการพึ่งพาตนเอง ดู บทที่ 23

2.	ก�รนำ�เสนอด้วยวิดีโอเรื่อง	“ก�รดูแลคนขัดสน”

ถ้ามี Doctrine and Covenants and Church History Video Presentations (53912) ท่านอาจเปิดให้ดู
ตอนที่ชื่อว่า “การดูแลคนขัดสน” ความยาวเจ็ดนาที
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“ใจของลูกหล�นจะหันไปห�
บรรพบุรุษของพวกเข�”

บทที ่ 

39

จุดประสงค์	 เพ่ือช่วยให้สมาชิกช้ันเรียนเข้าใจว่าเขาจำาเป็นต้องสืบค้นหาบรรพบุรุษของตน และรับศาสนพิธีฐานะปุโรหิต 
แทนพวกท่าน

ก�รเตรียม	 1. ศึกษาข้อพระคัมภีร์และเนื้อหาอื่นๆ ต่อไปนี้ร่วมกับการสวดอ้อนวอน:

ก. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 2; 110:13–16; 138; โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:37–39

ข. มรดกของเราหน้า 114–115, 117–118, 121–123

2. ทบทวนเนื้อหาของบทเรียนนี้ใน แนวทางศึกษาสำาหรับสมาชิกชั้นเรียน (35686 425) วางแผนในการพูด
ถึงเนื้อหาส่วนนี้ในระหว่างบทเรียน

3. ให้งานมอบหมายต่อไปนี้ล่วงหน้า:

ก. ขอให้สมาชิกชั้นเรียนคนหนึ่งเตรียมสรุปเรื่องของอธิการเฮนรี บัลลาร์ด และบุตรสาว จาก มรดกของ
เราหน้า 114-115

ข. ขอให้สมาชิกชั้นเรียนอีกคนหนึ่งเตรียมรายงานสั้นๆ เกี่ยวกับการเปิดเผยที่ประธานวิลฟอร์ด วูดรัฟฟ์ 
ได้รับเกี่ยวกับการสืบค้นประวัติครอบครัวของเรา และการผนึกลูกๆ กับบิดามารดาของเขา (ดูย่อหน้า
ที่สองทั้งย่อหน้าใน หน้า 117 จาก มรดกของเรา) 

ค. ขอให้สมาชิกชั้นเรียนหนึ่งหรือสองคนเตรียมรายงานสั้นๆ เกี่ยวกับประสบการณ์ในการทำาศาสนพิธ ี
ฐานะปุโรหิตให้แก่ผู้ล่วงลับ ขอให้สมาชิกชั้นเรียนคนดังกล่าวบอกความรู้สึกที่เขามีต่อผู้คนเหล่านี้ที่
พวกเขาได้ทำาศาสนพิธีดังกล่าวให้

ง. ขอให้สมาชิกชั้นเรียนคนหนึ่งเตรียมรายงานสั้นๆ เกี่ยวกับคำาพยากรณ์ของประธานโจเซฟ  เอฟ. สมิธ 
ที่ว่าเวลาจะมาถึงเมื่อแผ่นดิน “จะเต็มไปด้วยพระวิหาร” (ย่อหน้าแรกในหน้า 123 จาก มรดกของเรา)

4. ถ้ามีภาพต่อไปนี้ ให้เตรียมใช้ระหว่างบทเรียน: เอลียาห์ฟื้นฟูอำานาจการผนึกครอบครัวชั่วนิรันดร์ (ชุด 
ภาพพระกิตติคุณ 417) วิลฟอร์ด วูดรัฟฟ์ (ชุดภาพพระกิตติคุณ 509) โจเซฟ  เอฟ. สมิธ (ชุดภาพพระ
กิตติคุณ 511) และกอร์ดอน  บี. ฮิงค์ลีย์ (63001; ชุดภาพพระกิตติคุณ 520) แทนที่จะใช้ภาพของ
ประธานวูดรัฟฟ์ ประธานสมิธ และประธานฮิงค์ลีย์ ท่านอาจจะใช้ภาพศาสดาพยากรณ์ยุคสุดท้ายก็ได้ 
(62575; ชุดภาพพระกิตติคุณ 506)

ข้อเสนอแนะ
ในก�รดำ�เนินบทเรียน

กิจกรรมกระตุ้น
ความสนใจ เล่าเรื่องต่อไปนี้หรือใช้กิจกรรมของท่านเองเพื่อเริ่มบทเรียนตามความเหมาะสม

เฟรเดอริค วิลเลียม เฮิร์ส ทำางานเป็นกรรมกรเหมืองแร่ทองคำาในออสเตรเลียเมื่อเขาได้ยินผู้สอนศาสนา 
วิสุทธิชนยุคสุดท้ายสั่งสอนพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูเป็นครั้งแรก เขาและชาร์ลส์น้องชายรับบัพติศมา 
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ในเดือนมกราคม 1854 เขาพยายามช่วยให้สมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัวเปลี่ยนใจเลื่อมใส แต่คนเหล่านั้น
ปฏิเสธเขาและความจริงที่เขาสอน

เฟรดต้ังรกรากในซอลท์เลคซิต้ีหลังจากเข้าร่วมศาสนจักรได้ส่ีปี และรับใช้อย่างซ่ือสัตย์ในฐานะผู้สอนศาสนา 
ในหลายประเทศ ทั้งยังทำางานเป็นช่างทาสีในพระวิหารซอลท์เลคด้วย บทความตอนหนึ่งในบันทึกประจำา
วันครั้งสุดท้ายของเขาเขียนว่า:

“ประมาณวันท่ี 1 มีนาคม 1893 เหลือข้าพเจ้าอยู่เพียงลำาพังในห้องอาหาร ทุกคนเข้านอนหมดแล้ว ข้าพเจ้า 
กำาลังนั่งอยู่ที่โต๊ะและประหลาดใจมากเมื่ออัลเฟรดพี่ชายเดินมานั่งตรงข้ามและยิ้ม ข้าพเจ้าพูดกับเขาว่า 
(เขาดูเหมือนคนธรรมดามาก) ‘พี่มาถึงยูทาห์ตั้งแต่เมื่อไร’

“เขาพูดว่า ‘พี่เพิ่งมาจากโลกวิญญาณ ที่เห็นนี่ไม่ใช่ร่างของพี่ ร่างของพี่นอนอยู่ในหลุมศพ พี่อยากบอกว่า 
เมื่อน้องไปเป็นผู้สอนศาสนาน้องบอกพี่หลายเรื่องเกี่ยวกับพระกิตติคุณ ชีวิตหลังความตายและเกี่ยวกับ 
โลกวิญญาณซึ่งมีจริงและสัมผัสได้เช่นเดียวกับโลกของเรา พี่ไม่เชื่อ แต่เมื่อพี่ตายจากโลกนี้และเห็นด้วย 
ตัวเอง พ่ีก็นึกข้ึนได้ถึงความจริงท่ีน้องบอก พ่ีเข้าร่วมการประชุมของชาวมอรมอน’ เขายกมือข้ึนและพูดด้วย 
น้ำาเสียงที่อบอุ่นมากว่า ‘พี่เชื่อในพระเจ้าพระเยซูคริสต์ด้วยสุดใจของพี่ พี่เชื่อในศรัทธา การกลับใจและการ 
บัพติศมาเพื่อการปลดบาป แต่พี่ทำาได้เพียงแค่นั้นพี่อยากให้น้องทำางานแทนพี่ในพระวิหาร…ทุกคนจ้อง 
มองมาที่น้องอย่างไม่คลาดสายตา…เราทุกคนกำาลังให้น้องเป็นหัวหน้าของเราในงานอันยิ่งใหญ่นี้ พี่อยาก
บอกน้องว่ามีวิญญาณอีกเป็นจำานวนมากที่ร้องไห้คร่ำาครวญเพราะเขามีญาติพี่น้องในศาสนจักรนี้ แต่คน
เหล่านั้นไม่ใส่ใจและไม่ได้ทำาอะไรเพื่อเขาเลย” (Diary of FrederickWilliamHurst, comp. Samuel  H. 
and Ida Hurst [1961], 204)

อธิบายว่าในบทเรียนนี้ท่านจะพูดถึงการไถ่คนตายโดยศึกษางานของศาสดาพยากรณ์สี่ท่านพอสังเขป 
ได้แก่ เอลียาห์ ประธานวิลฟอร์ด วูดรัฟฟ์ ประธานโจเซฟ เอฟ. สมิธ และประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ จุด
ประสงค์ของบทเรียนนี้คือเพื่อเข้าใจความจำาเป็นของการไถ่คนตายมากยิ่งขึ้น บทเรียนต่อไปพูดถึงวิธีบาง
อย่างที่เราสามารถมีส่วนร่วมในงานพระวิหารและประวัติครอบครัว

การสนทนาและ เลือกเน้ือหาบทเรียนร่วมกับการสวดอ้อนวอนเพ่ือจะสนองความต้องการของสมาชิกช้ันเรียนได้ดีท่ีสุด กระตุ้น
การประยุกต์ใช้  สมาชิกให้เล่าประสบการณ์เกี่ยวกับหลักธรรมในพระคัมภีร์

1.	เอลีย�ห์:	“มอบหม�ยกุญแจทั้งหล�ยของสมัยก�รประท�นนี้ไว้ในมือท่�น”

สอนและสนทนา คพ. 2; 110:13–16; 138:47–48; โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:37–39 ให้ดูภาพเอลียาห์ฟื้นฟู
อำานาจการผนึกของฐานะปุโรหิต

• เมื่อเทพโมโรไนมาหาโจเซฟ สมิธ ท่านกล่าวว่าเอลียาห์จะ “ปลูกสัญญาที่ทำากับบรรพบุรุษไว้ในใจของ 
ลูกหลาน” (คพ. 2:2; โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:39) ในคำาพยากรณ์นี้ คำาว่า บรรพบุรุษ หมายถึงบรรพชน
ของเรา มีสัญญาอะไรทำาไว้กับบรรพชนของเรา

ประธานโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ สอนว่า “อะไรคือสัญญาที่ทำาไว้กับบรรพบุรุษซึ่งต้องสำาเร็จในยุคสุดท้าย  
โดยการหันใจลูกหลานไปหาบรรพบุรุษ คือสัญญาที่พระเจ้าทำาไว้กับประเทศต่างๆ ของแผ่นดินโลกผ่าน
เอโนค อิสยาห์ และศาสดาพยากรณ์ท่านอื่นๆ ว่า เวลาจะมาถึงเมื่อคนตายจะได้รับการไถ่” (Doctrines 
of Salvation, comp. Bruce R. McConkie, 3 vols. [1954–1956], 2:154)
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เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าวว่า “พระผู้เป็นเจ้าทรงทำาสัญญาดัง
กล่าวไว้กับปิตุในสมัยโบราณ ได้แก่—อาดัม โนอาห์ อับราฮัม อิสอัค ยาโคบ และคนอื่นๆ—และแน่นอน 
ว่าเราทำาสัญญาเหล่านั้นกับบรรพบุรุษสายตรงของเราเอง ผู้ที่มายังแผ่นดินโลกก่อนที่พระกิตติคุณจะได้
รับการฟื้นฟู และเราสัญญาว่าจะทำาศาสนพิธีแห่งความรอดแทนท่านเหล่านั้น” (Christ and the New 
Covenant [1997], 297)

• วันที่ 3 เมษายน 1836 ในพระวิหารเคิร์ทแลนด์ ศาสดาพยากรณ์เอลียาห์มาปรากฏต่อศาสดาพยากรณ์ 
โจเซฟ สมิธ และออลิเวอร์ คาวเดอรี จุดประสงค์ของเอลียาห์ในการมาเยือนโจเซฟ และออลิเวอร์คือ
อะไร (ดู คพ. 110:13–16; ดู คพ. 2; โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:38–39 ด้วย ท่านมอบอำานาจการผนึกของ
ฐานะปุโรหิตแก่โจเซฟ สมิธ อำานาจนี้ทำาให้การแต่งงานนิรันดร์ การผนึกกับบิดามารดา และงานศาสน- 
พิธีพระวิหารแทนคนตายเป็นไปได้)

• อ่านโจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:37–39 และ คพ. 138:47–48 กับสมาชิกชั้นเรียน เหตุใดแผ่นดินโลกจึง  
“ร้างลงสิ้น ณ การเสด็จมา [ของพระเจ้า]” หากเราไม่มีอำานาจการผนึก (จุดประสงค์เบื้องต้นประการหนึ่ง 
ของชีวิตบนแผ่นดินโลกคือ เพื่อจัดตั้งความสัมพันธ์ของครอบครัวนิรันดร์ หากไม่มีอำานาจการผนึก สิ่งนี้
ก็เป็นไปไม่ได้)

เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์ สอนว่าหากไม่มีอำานาจการผนึก “จะไม่มีสายใยครอบครัวอยู่ในนิรันดร์ 
แท้จริงแล้ว ครอบครัวมนุษย์จะไม่เหลือ ‘ทั้งราก [บรรพชน] และกิ่ง [ลูกหลาน]’ ในนิรันดร์ เพราะเหตุ
ว่า…ครอบครัวที่ได้รับการผนึก เป็นหนึ่งเดียวกัน และได้รับความรอดในอาณาจักรซีเลสเชียลของพระ 
ผู้เป็นเจ้าเป็นจุดประสงค์สูงสุดของความเป็นมรรตัย แท้จริงแล้วการไม่ทำาอะไรเลยบนโลกนี้จะเป็นการ 
สาปแช่ง เพราะทำาให้แผนแห่งความรอดทั้งหมด ‘ร้างลงสิ้น’” (Christ and the New Covenant,  
297–298)

2.	ประธ�นวิลฟอร์ด	วูดรัฟฟ์:	“ต้องมีใครบ�งคนไถ่พวกเข�”

ให้ดูภาพประธานวิลฟอร์ด วูดรัฟฟ์ อธิบายว่าประธานวูดรัฟฟ์ อุทิศให้แก่งานแห่งการไถ่คนตายและการ 
ผนึกครอบครัวชั่วนิรันดร์ ในระหว่างการปฏิบัติศาสนกิจของท่าน สมาชิกจำานวนมากของศาสนจักรรับใช้ 
งานเผยแผ่ด้านการสืบลำาดับเชื้อสาย และในปี 1894 ฝ่ายประธานสูงสุดได้จัดตั้งองค์การของสมาคมสืบ 
ลำาดับเชื้อสายขึ้น (มรดกของเราหน้า 117) ตามที่เอ็ลเดอร์รัสเซลล์  เอ็ม. เน็ลสัน แห่งโควรัมอัครสาวกสิบ
สองกล่าว “เหตุการณ์ต่างๆ ในปีประวัติศาสตร์ [1894] ทำาให้การค้นคว้าประวัติครอบครัวและการรับใช้
ในพระวิหารเป็น งานหนึ่งในศาสนจักร” (in Conference Report, ต.ค. 1994, 114; หรือ Ensign, พ.ย.,  
1994, 85)

ใช้เรื่องต่อไปนี้เพื่อสอนเกี่ยวกับความเร่งด่วนของงานพระวิหารสำาหรับคนตาย และความจำาเป็นของการ
ผนึกกับบิดามารดาและบรรพชนของเรา

ความเร่งด่วนของงานพระวิหารสำาหรับคนตาย

ขอให้สมาชิกชั้นเรียนที่ได้รับมอบหมายสรุปเรื่องของอธิการเฮนรี บัลลาร์ด กับลูกสาวจาก มรดกของเรา 
หน้า 114–115

อธิบายว่ามีช่วงหนึ่งที่ประธานวูดรัฟฟ์รับใช้เป็นประธานพระวิหารในเซนต์จอร์จ ยูทาห์ ในพระวิหารแห่งนั้น 
นั่นเองที่เอ็นดาวเม้นท์สำาหรับคนตายได้รับการประกอบเป็นครั้งแรกในสมัยการประทานนี้ ขณะรับใช้ที่นั่น  
ประธานวูดรัฟฟ์ได้รับการมาเยือนจากเหล่าวิญญาณของ “ผู้มีชื่อเสียง” เป็นจำานวนมากที่ล่วงลับไปแล้ว  
เชิญสมาชิกชั้นเรียนออกมาเล่าเรื่องต่อไปนี้ของประธานวูดรัฟฟ์:
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บทที่ 39

“วิญญาณของคนตายมาห้อมล้อมข้าพเจ้า เพราะอยากจะรู้ว่าเหตุใดเราจึงไม่ไถ่พวกเขา โดยกล่าวว่าท่าน
ได้ใช้บ้านเอ็นดาวเม้นท์เป็นเวลาหลายปี แต่ก็ไม่เห็นทำาอะไรให้พวกเราเลย เราวางรากฐานการปกครองซึ่ง 
ท่านได้รับประโยชน์อยู่ในเวลานี้ และเรา…ยังคงซื่อสัตย์ต่อสิ่งนั้น และซื่อสัตย์ต่อพระผู้เป็นเจ้า คนเหล่า 
นี้คือผู้ลงนามประกาศอิสรภาพ [ของสหรัฐอเมริกา] และเขาคอยข้าพเจ้าเป็นเวลาสองวันกับสองคืน… 
ข้าพเจ้าเดินตรงไปที่อ่างบัพติศมา และขอให้บราเดอร์แมคอลิสเตอร์ให้บัพติศมาข้าพเจ้าแทนผู้ลงนามใน 
การประกาศอิสรภาพ และชายที่มีชื่อเสียงคนอื่นๆ อีกห้าสิบคนทั้งหมดเป็นหนึ่งร้อยคน โดยมี จอห์น  
เวสลีย์ โคลัมบัส และคนอื่นๆ รวมอยู่ด้วย” (The Discourses of Wilford Woodruff, sel. G.  Homer 
Durham [1946], 160–161)

• เราเรียนรู้อะไรจากสองเร่ืองน้ี (คำาตอบได้แก่ คนท่ีเสียชีวิตปรารถนาให้เราประกอบศาสนพิธีแทนเขาและ 
เราควรทำางานอย่างพากเพียรเพื่อไถ่คนตาย)

ขณะรับใช้ในโควรัมอัครสาวกสิบสอง เอ็ลเดอร์วิลฟอร์ด วูดรัฟฟ์ สอนว่า “เป็นเวลาหนึ่งพันแปดร้อยปีที่ 
ผู้คนซึ่งมีชีวิตและเสียชีวิตไปแล้วไม่เคยได้ยินเสียงของชายที่ได้รับการดลใจไม่เคยได้ยินคำาเทศนาส่ังสอน
เรื่องพระกิตติคุณ จนกระทั่งพวกเขาเข้าสู่โลกวิญญาณ ต้องมีใครบางคนไถ่เขาโดยประกอบศาสนพิธีดัง 
กล่าวแทนพวกเขาในเนื้อหนัง เนื่องจากเขาไม่สามารถทำาเพื่อตนเองได้ในวิญญาณ และเพื่อให้งานนี้สำาเร็จ 
เราจึงต้องมีพระวิหารเพื่อจะทำาสิ่งนี้” (in Journal of Discourses, 19:228–229)

ความจำาเป็นที่เราต้องผนึกกับบิดามารดาและบรรพชนของเรา

ให้สมาชิกช้ันเรียนท่ีได้รับมอบหมายรายงานเร่ืองการเปิดเผยท่ีประธานวูดรัฟฟ์ได้รับเก่ียวกับการสืบประวัติ 
ครอบครัว และการผนึกลูกๆ กับบิดามารดา (มรดกของเราหน้า 117)

• การเปิดเผยนี้สอนอะไรเกี่ยวกับครอบครัว การเปิดเผยช่วยทำาให้คำาพยากรณ์เกี่ยวกับการหันใจลูกหลาน
ไปหาบรรพบุรุษสำาเร็จอย่างไร

3.	ประธ�นโจเซฟ เอฟ.	สมิธ:	“ต�แห่งคว�มเข�้ใจของข้�พเจ�้ถูกเปิด”

อ่านหรือพูดถึงข้อความต่อไปนี้ของประธานวูดรัฟฟ์ด้วยคำาพูดของท่านเอง:

“ประธาน [บริคัม] ยังก์ ผู้ติดตามประธานโจเซฟ สมิธ…วางฐานรากของ [ของพระวิหารซอลท์เลค] เช่นเดียว 
กับคนอื่นๆ ในภูเขาแห่งอิสราเอล เพื่ออะไรหรือ เพื่อเราจะบรรลุหลักธรรมดังกล่าวของการไถ่คนตาย ท่าน 
ทำาทุกสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเรียกร้องจากมือท่านจนสำาเร็จ แต่ท่านไม่ได้รับการเปิดเผยทั้งหมดเกี่ยวกับงาน 
นี้ ทั้งประธาน [จอห์น] เทย์เลอร์ และวิลฟอร์ด วูดรัฟฟ์ ก็ไม่ได้รับทั้งหมดเช่นกัน” (The Discourses of 
WilfordWoodruff,153–154)

ให้ดูภาพประธานโจเซฟ  เอฟ. สมิธ อธิบายว่าประธานสมิธ ประธานคนที่หกของศาสนจักร ได้รับการเปิด 
เผยที่ช่วยให้งานแห่งการไถ่คนตายดำาเนินรุดหน้าต่อไป วันที่ 4 ตุลาคม 1918 ไม่กี่สัปดาห์ก่อนการเสียชีวิต
ของท่าน ท่านกล่าวในการประชุมใหญ่สามัญว่า:

“ข้าพเจ้าถูกรุมเร้าด้วยความเจ็บป่วยแสนสาหัสเป็นเวลาห้าเดือน…ข้าพเจ้าไม่ได้อยู่เพียงลำาพังในช่วงห้า 
เดือนนี้ ข้าพเจ้าอยู่ในวิญญาณแห่งการสวดอ้อนวอน การวิงวอน ศรัทธา และการพิจารณาใคร่ครวญ และ
ข้าพเจ้าได้ติดต่อกับพระวิญญาณของพระเจ้าตลอดเวลา” (in conference Report, ต.ค. 1918, 2)

ในวันก่อนที่ประธานสมิธจะกล่าวถ้อยคำาเหล่านั้นท่านได้รับการเปิดเผยซึ่งจะขยายความเข้าใจของวิสุทธิ
ชนเกี่ยวกับการไถ่คนตาย การเปิดเผยดังกล่าวปัจจุบันคือภาค 138 ของหลักคำาสอนและพันธสัญญา 
เป็นบันทึกเกี่ยวกับการเสด็จเยือนโลกวิญญาณของพระผู้ช่วยให้รอดขณะที่พระวรกายของพระองค์อยู่ใน
อุโมงค์
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• ประธานสมิธกำาลังทำาอะไรเมื่อท่านได้รับนิมิตเกี่ยวกับการไถ่คนตาย (ดู คพ. 138:1–11 ท่านกำาลัง
ไตร่ตรองพระคัมภีร์และการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ ขณะที่ท่านไตร่ตรอง ท่านได้รับการนำาทางให้อ่าน  
1 เปโตร 3 และ 1 เปโตร 4 ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจของพระเยซูในโลกวิญญาณหลังชีวิต 
มรรตัย)

• อ่าน คพ. 138:12–19 กับสมาชิกชั้นเรียน พระผู้ช่วยให้รอดเสด็จเยือนใครในโลกวิญญาณ (คำาตอบได้แก่ 
บุคคลตามรายการข้างล่างนี้ ท่านอาจสรุปไว้บนกระดาน)

พระผู้ช่วยให้รอดเสด็จไปหาวิญญาณที่:

ก. “ซื่อสัตย์ในประจักษ์พยานถึงพระเยซูขณะที่พวกเขาดำาเนิน ชีวิต ใน ความ เป็นมรรตัย” (คพ. 138:12)

ข. “ให้การเสียสละในอุปมา ถึง การ พลี พระ ชนม์ ชีพ อัน สำาคัญ ย่ิง ของ พระ บุตร ของ พระผู้เป็นเจ้า” (คพ.138:13)

ค. “ทนรับ ความ ยาก ลำาบาก ในพระนามของพระผู้ไถ่ของพวกเขา” (คพ. 138:13)

ง. “ไปจากชีวิตมรรตัย, มั่นคงในความหวังแห่งการฟื้นคืนชีวิตอันรุ่งโรจน์, โดยทางพระคุณของพระผู ้
เป็นเจ้าพระบิดาและพระบุตรองค์เดียวที่ถือกำาเนิดของพระองค์, พระเยชูคริสต์” (คพ. 138:14)

จ. “เปี่ยมด้วยด้วยปีติและความยินดี, และชื่นชมยินดีอยู่ด้วยกัน เพราะวันแห่งการปลดปล่อยพวกเขา
มาถึงแล้ว” (คพ. 138:15)

• พระผู้ช่วยให้รอด ไม่ เสด็จไปหาใคร (ดู คพ. 138:20–21) พระผู้ช่วยให้รอดทรงทำาอะไรเพื่อว่าพระกิตติ- 
คุณจะได้รับการสั่งสอนให้แก่ “คนเหล่านั้นผู้ตายในบาปของพวกเขา, โดยปราศจากความรู้ถึงความจริง” 
(ดู คพ. 138:27–37 พระองค์ทรงจัดวางกำาลังของวิญญาณที่ชอบธรรมและมอบหมายให้เขาไปสอนคน 
ที่ยังไม่ได้รับพระกิตติคุณ) ทุกวันนี้ใครสั่งสอนพระกิตติคุณในโลกวิญญาณ (ดู คพ. 138:57)

• อ่าน คพ. 138:22–24, 57–59 กับสมาชิกชั้นเรียน ขอให้เขาค้นหาความแตกต่างระหว่างคนที่อยู่ในโลก 
วิญญาณแต่ซื่อสัตย์ ในประจักษ์พยานถึงพระเยซู กับคนที่ไม่เป็นเช่นนั้น ข้อพระคัมภีร์ดังกล่าวสอน 
อะไรเก่ียวกับความสำาคัญของการสอนพระกิตติคุณในโลกวิญญาณ พระคัมภีร์ข้อน้ีทำาให้ท่านรู้สึกอย่างไร 
เกี่ยวกับความรับผิดชอบของท่านในการทำาศาสนพิธีฐานะปุโรหิตแทนคนตาย

ขอให้สมาชิกชั้นเรียนที่ได้รับมอบหมายพูดสั้นๆ เกี่ยวกับประสบการณ์และความรู้สึกที่เขามี เมื่อทำา 
ศาสนพิธีแทนคนตาย (ดู “การเตรียม” ข้อ 3ค)

4.	ประธ�นกอร์ดอน บี.	ฮิงค์ลีย์:	“เร�ตั้งใจจะนำ�พระวิห�รไปสู่ผู้คน”

ให้สมาชิกชั้นเรียนที่ได้รับมอบหมายรายงานเกี่ยวกับคำาพยากรณ์ของประธานโจเซฟ  เอฟ. สมิธ ที่ว่าเวลา
จะมาถึงเมื่อแผ่นดินจะ “จะเต็มไปด้วยพระวิหาร” (มรดกของเราหน้า 123)

ให้ดูภาพประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ อธิบายว่าประธานฮิงค์ลีย์เป็นศาสดาพยากรณ์อีกท่านหนึ่งที่ได้ขยาย
ความเข้าใจเกี่ยวกับงานพระวิหาร เมื่อท่านได้เป็นประธานของศาสนจักรในปี 1995 มีพระวิหาร 47 แห่ง
เปิดดำาเนินการ ต่อมาอีกสองปีครึ่ง ท่านได้ประกาศดังนี้:

“ยังมีท้องที่มากมายของศาสนจักรที่อยู่ห่างไกล ที่ซึ่งจำานวนสมาชิกยังน้อย และยังคงเติบโตไม่มากนักใน 
อนาคตอันใกล้นี้ ผู้คนที่อาศัยในสถานที่เหล่านี้สมควรถูกปฏิเสธจากการได้รับพรแห่งศาสนพิธีพระวิหาร 
ตลอดไปหรือ? ขณะที่เราไปเยี่ยมท้องที่เหล่านั้นเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเราได้ไตร่ตรองร่วมกับการสวดอ้อน 
วอนถึงคำาถามนี้ เราได้รับคำาตอบที่กระจ่างและชัดเจน
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บทที่ 39

“เราจะสร้างพระวิหารขนาดเล็กในบางท้องที่เหล่านี้ อาคารจะประกอบไปด้วยสิ่งอำานวยความสะดวกใน 
การปฏิบัติศาสนพิธีทั้งหมด โดยจะมีการก่อสร้างอาคารตามแบบมาตรฐานที่สูงกว่าอาคารประชุมทั่วไป  
พระวิหารเหล่านี้จัดให้มีการบัพติศมาแทนคนตาย การรับเอ็นดาวเม้นท์ การผนึกและศาสนพิธีอื่นๆ ทั้งหมด
ที่กระทำาได้ในพระนิเวศน์ของพระเจ้าทั้งกับคนเป็นและคนตาย …

“… เราตั้งใจจะนำาพระวิหารไปสู่ผู้คน และให้โอกาสเขาได้รับพรอันมีค่ายิ่งที่จะมาถึงได้โดยการนมัสการใน
พระวิหาร” (เลียโฮนา มกราคม 1998 หน้า 62, 63)

ในเดือนเมษายน 1998 ประธานฮิงค์ลีย์ ประกาศเป้าหมายที่จะมีพระวิหาร 100 แห่งเปิดดำาเนินการใน
ปลายศตวรรษ (ดู เลียโฮนา กรกฎาคม 1998, หน้า 99-100)

• การก่อสร้างพระวิหารเพิ่มขึ้นมีผลต่อท่านอย่างไร และมีผลต่อคนที่ท่านรู้จักอย่างไร (ท่านอาจชี้ให้เห็น 
ว่าจะมีผู้คนมากมายเพียงใดที่ไม่ได้รับพรของพระวิหาร หากประธานฮิงค์ลีย์ไม่ได้รับการเปิดเผยให้เร่ง
สร้างพระวิหาร) การเร่งสร้างพระวิหารมีผลอย่างไรต่อคนที่ตายไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับพระกิตติคุณ

สรุป เน้นว่า ไม่มีใครในประวัติศาสตร์ที่เคยมีโอกาสทำาเพื่อคนจำานวนมากเท่ากับที่เราได้ทำาในปัจจุบัน อธิบาย 
ว่าบทเรียนต่อไปจะพูดถึงวิธีที่เราจะมีส่วนร่วมในงานพระวิหารและประวัติครอบครัว เป็นพยานถึงความ 
สำาคัญของงานพระวิหารและประวัติครอบครัวเมื่อได้รับการนำาทางจากพระวิญญาณ

แนวคิดเพิ่มเติม
ประกอบก�รสอน	 ท่านอาจใช้แนวคิดต่อไปนี้เพื่อเสริมเค้าโครงบทเรียนที่แนะนำาไว้

ก�รมีส่วนร่วมของเย�วชนในง�นพระวิห�ร

ถ้าท่านกำาลังสอนเยาวชน กระตุ้นเขาให้มีส่วนร่วมในงานพระวิหารโดยรับบัพติศมาแทนคนตายถ้าท่านกำาลัง 
สอนผู้ใหญ่ แนะนำาบิดามารดาให้ช่วยลูกๆ มีส่วนร่วมในงานพระวิหาร ท่านอาจเล่าเรื่องต่อไปนี้ก็ได้ ซึ่งเล่า
โดยเอ็ลเดอร์เจ บัลลาร์ด วอชเบิร์น แห่งสาวกเจ็ดสิบ:

“หลังจากการประชุมใหญ่สเตค ข้าพเจ้าก็เข้าไปพูคคุยกับครอบครัวหนึ่งที่มีลูกเป็นวัยรุ่น ข้าพเจ้าพูดกับ 
พวกเขาว่า คุณต้องดำาเนินชีวิตอย่างชอบธรรมเพ่ือว่าสักวันหน่ึงคุณจะไปพระวิหารกับคุณพ่อคุณแม่ของคุณ 
ได้ บุตรสาววัยสิบหกปีตอบว่า ‘ค่ะ เราไปพระวิหารกับคุณพ่อคุณแม่แทบทุกอาทิตย์ เราไปทำาบัพติศมา 
แทนคนที่มีชื่ออยู่ในแฟ้มครอบครัวของเราค่ะ’ ข้าพเจ้าคิด ช่างเป็นเรื่องยอดเยี่ยมอะไรเช่นนี้ที่ครอบครัวไป
พระวิหารด้วยกัน” (in conference Report, เม.ย. 1995, 12; หรือ Ensign, พ.ค. 1995, 11)

• เยาวชนจะช่วยทำางานในพระวิหารมากขึ้นในทางใดได้อีกบ้าง (คำาตอบได้แก่ เขาสามารถค้นคว้าประวัติ
ครอบครัว และสนับสนุนความพยายามของบิดามารดาในการเข้าพระวิหาร)
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ค้นพบคว�มปีติยินดีในง�น
พระวิห�รและประวัติครอบครัว

บทที ่ 
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จุดประสงค์	 เพื่อช่วยให้สมาชิกชั้นเรียนมองเห็นวิธีต่างๆ มากมายที่สามารถมีส่วนร่วมในงานพระวิหารและประวัต ิ
ครอบครัว และเพื่อกระตุ้นให้หาวิธีร่วมกับการสวดอ้อนวอนที่จะมีส่วนร่วมตั้งแต่บัดนี้

ก�รเตรียม	 1. ทบทวนเนื้อหาของบทเรียนนี้ใน แนวทางศึกษาสำาหรับสมาชิกชั้นเรียน (35686 425) วางแผนในการพูด 
  ถึงเนื้อหาส่วนนี้ในระหว่างบทเรียน

2. หนึ่งสัปดาห์ล่วงหน้า ขอให้สมาชิกชั้นเรียนสองคนมีส่วนในงานพระวิหารและประวัติครอบครัวด้วยวิธ ี
บางอย่างในระหว่างสัปดาห์ที่จะถึงนี้ ช่วยให้เขาเข้าใจว่ามีหลายวิธีในการทำางานนี้ตัวอย่างเช่น เขา 
สามารถกรอกบันทึกกลุ่มครอบครัว ส่งชื่อของบรรพบุรุษสำาหรับงานพระวิหาร เข้าพระวิหาร เขียนบันทึก
ประจำาวันหรือประวัติส่วนตัว หรือสอนลูกๆ เกี่ยวกับบรรพชนของเขา ขอให้สมาชิกชั้นเรียนเตรียมเล่า
ประสบการณ์นั้นๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของบทเรียน

3. ท่านอาจสำาเนาแหล่งช่วยบางอย่างที่ศาสนจักรจัดเตรียมไว้สำาหรับการทำางานพระวิหารและประวัต ิ
ครอบครัว เพ่ือแสดงให้ดูในส่วนท่ีสามของบทเรียน (ดู หน้า 268) ถ้าวอร์ดหรือสมาชิกของท่านมีท่ีปรึกษา 
ด้านประวัติครอบครัว ท่านอาจขอให้เขาหรือเธอเตรียมการนำาเสนอสั้นๆ เกี่ยวกับแหล่งช่วยดังกล่าว

ข้อเสนอแนะ
ในก�รดำ�เนินบทเรียน

กิจกรรมกระตุ้น
ความสนใจ ใช้กิจกรรมต่อไปนี้หรือกิจกรรมของท่านเองเพื่อเริ่มบทเรียนตามความเหมาะสม

เขียนช่ือของท่านตรงกลางของกระดาน พร้อมท้ังข้ึนช่ือของบิดามารดา และบรรพชนบางคนของท่านไว้รอบๆ 
และถ้าท่านเป็นบิดามารดา ก็เขียนชื่อของลูกๆ แทน เล่าให้สมาชิกชั้นเรียนฟังอย่างคร่าวๆ เกี่ยวกับความ
สัมพันธ์ของท่านกับบุคคลดังกล่าวที่มีชื่ออยู่บนกระดาน

อธิบายว่าผู้คนดังกล่าวถูกแยกจากกันชั่วคราวเนื่องจากอะไร ตัวอย่างเช่น บางคนถูกแยกด้วยความตาย 
บางคนถูกแยกเนื่องจากอาศัยอยู่คนละแห่ง

ชี้ให้เห็นว่าถึงแม้สมาชิกครอบครัวจะแยกจากกันชั่วคราว แต่พวกเขาจะถูกรวมเข้าด้วยกันชั่วนิรันดร์ ใจ 
ของเขาสามารถหันไปหากันและกันได้ (คพ. 110:14–15)

อธิบายว่าบทเรียนนี้พูดถึงวิธีที่เราสามารถมีส่วนในงานพระวิหารและประวัติครอบครัว ขณะที่เรามีส่วนใน 
งานนี้ เราจะมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นถึงความหมายของการเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนิรันดร์ใจของเราจะหัน
มาหาบรรพบุรุษ ใจของบรรพบุรุษจะหันมาหาเรา ทั้งใจของบิดามารดาและลูกๆ จะหันเข้าหากัน

การสนทนาและ เลือกเน้ือหาบทเรียนร่วมกับการสวดอ้อนวอนเพ่ือจะสนองความต้องการของสมาชิกช้ันเรียนได้ดีท่ีสุด กระตุ้น
การประยุกต์ใช้  สมาชิกชั้นเรียนให้เล่าประสบการณ์เกี่ยวกับหลักธรรมที่ท่านพูดถึง
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เตือนสมาชิกชั้นเรียนว่า นี่เป็นบทที่สองในจำานวนสองบทที่พูดถึงงานพระวิหารและประวัติครอบครัว บทที่ 
39 พูดถึงความจำาเป็นของการเข้าพระวิหารและประกอบศาสนพิธีฐานะปุโรหิตแทนคนที่เสียชีวิตซึ่งยังไม่ 
ได้รับศาสนพิธีดังกล่าว บทเรียนนี้พูดถึงวิธีการบางอย่างที่เราจะสามารถมีส่วนในงานพระวิหารและประวัติ 
ครอบครัว

1.	วิญญ�ณของเอลีย�ห์กำ�ลังกระตุ้นเตือนผู้คนหันใจของเข�ไปห�บรรพชน

อธิบายว่าวิสุทธิชนยุคสุดท้ายพูดบ่อยๆ เกี่ยวกับวิญญาณของเอลียาห์ วิธีนี้พูดถึงความปรารถนาที่ผู้คนมี 
เพ่ือ “หันใจบรรพบุรุษมาหาลูกหลาน และลูกหลานมาหาบรรพบุรุษ” (คพ. 110:15) เราเรียกส่ิงน้ีว่าวิญญาณ 
ของเอลียาห์เพราะเอลียาห์ฟื้นฟูกุญแจแห่งอำานาจการผนึกของฐานะปุโรหิตให้แก่โจเซฟ สมิธ (คพ. 110: 
13–16) โดยทางอำานาจนี้ เราจึงสามารถประกอบศาสนพิธีผนึกเพื่อทำาให้ครอบครัวเป็นหนึ่งเดียวชั่วนิรันดร์

• วิญญาณของเอลียาห์ชักจูงสมาชิกของศาสนจักรให้ทำาอะไร (คำาตอบได้แก่ กระตุ้นเตือนเราให้รับศาสน- 
พิธีพระวิหารเพ่ือตัวเราเอง ทำาการค้นคว้าประวัติครอบครัว และเข้าพระวิหารเพ่ือรับศาสนพิธีฐานะปุโรหิต 
สำาหรับคนตาย ดูข้อความที่ยกมาต่อไปนี้ด้วย) ท่านเคยได้รับประสบการณ์ใด เมื่อท่านรู้สึกถึงอำานาจ
ชักจูงจากวิญญาณของเอลียาห์

ประธานกอร์ดอน  บี. ฮิงค์ลีย์ เน้นว่า “ความอุตสาหะในประวัติครอบครัวใหญ่ของเราทุกคนมุ่งไปที่งาน 
พระวิหาร ไม่มีจุดประสงค์อ่ืนใดในการน้ี ศาสนพิธีพระวิหารเป็นพรอันสูงสุดท่ีทางศาสนจักรต้องมอบให้” 
(เลียโฮนา กรกฎาคม 1998 หน้า 100)

• สิ่งที่วิญญาณของเอลียาห์กำาลังชักนำาให้ผู้คนทั่วโลกทำาอะไร (คำาตอบได้แก่ ลำาดับการสืบเชี้อสายกลาย 
เป็นงานอดิเรกยอดนิยมของคนท่ัวโลก และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกำาลังทำาให้ลำาดับการสืบเช้ือสาย 
ง่ายขึ้นและหาได้มากขึ้น)

2.	สม�ชิกทุกคนของศ�สนจักรส�ม�รถมีส่วนในง�นพระวิห�รและประวัติครอบครัว

ขอให้สมาชิกชั้นเรียนที่ได้รับมอบหมายเล่าย่อๆ เกี่ยวกับประสบการณ์ที่เขาได้รับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเกี่ยว
กับงานพระวิหารและประวัติครอบครัว (ดู “การเตรียม” ข้อ 2)

หลังจากสมาชิกชั้นเรียนเล่าประสบการณ์ของเขาจบแล้ว ให้อ่านข้อความต่อไปนี้ของประธานบอยด์  เค.  
แพคเกอร์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง:

“ไม่มีงานใดปกป้องคุ้มครองศาสนจักรน้ีมากไปกว่างานพระวิหารและการค้นคว้าลำาดับเช้ือสายท่ีสนับสนุน 
งานนั้น ไม่มีงานใดขัดเกลาวิญญาณมากไปกว่างานนี้ ไม่มีงานใดให้พลังแก่เรามากไปกว่างานนี้” (“The 
Holy Temple, ” Ensign, ก.พ. 1995, 36)

• งานพระวิหารและประวัติครอบครัวช่วยให้ท่านรู้สึกถึงการขัดเกลาทางวิญญาณและพลังท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างไร

ชี้ให้เห็นว่าเราต่างก็สามารถมีส่วนในงานพระวิหารและประวัติครอบครัวได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งตลอดชีวิต 
ของเรา เอ็ลเดอร์ดัลลิน  เอช. โอ๊คส์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าวว่า “ในงานของการไถ่คนตาย มีงาน 
ให้ทำามากมายและ…สมาชิกทุกคนควรมีส่วนโดยเลือกวิธีที่จะทำางานดังกล่าวร่วมกับการสวดอ้อนวอน ซึ่ง 
เป็นวิธีท่ีสอดคล้องกับสภาพการณ์ส่วนตัวของเขาในเวลาน้ันๆ…งานของเราไม่ได้บังคับให้ทุกคนทำาทุกอย่าง 
แต่กระตุ้นให้ทุกคนทำาบางอย่าง” (“Family History: ‘ln Wisdom and Order”” Ensign, มิ.ย. 1989, 6)

• ท่านได้ทำาอะไรบ้างเพ่ือมีส่วนในงานพระวิหารและประวัติครอบครัว (เขียนคำาตอบของสมาชิกช้ันเรียนไว้ 
บนกระดาน ใช้ข้อมูลต่อไปนี้เพื่อสนทนาหรือเพิ่มเติมคำาตอบเหล่านี้ ถ้าท่านกำาลังสอนผู้ใหญ่ ท่านอาจ
จะถามว่าเขาเคยมีส่วนในงานพระวิหารแเละประวัติครอบครัวในช่วงต่างๆ ของชีวิตอย่างไร)
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ขอให้มีใบรับรองพระวิหารที่เป็นปัจจุบันและเข้าพระวิหารเป็นประจำา

อธิบายว่าสิ่งหนึ่งที่เราทำาได้เพื่อมีส่วนในงานพระวิหารและประวัติครอบครัวคือ มีใบรับรองพระวิหารที่เป็น 
ปัจจุบันและเข้าพระวิหารให้บ่อยที่สุดเท่าที่สภาวการณ์เอื้ออำานวย ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ กล่าวว่า:

“ข้าพเจ้าขอกระตุ้นผู้คนของเราในทุกสถานที่ด้วยแรงจูงใจทั้งหมดที่ข้าพเจ้าสามารถทำาได้ ให้ดำาเนินชีวิต 
อย่างมีค่าควรต่อการถือใบรับรองพระวิหาร จงรักษาไว้อย่างดี และถือว่าเป็นทรัพย์สินที่มีค่ายิ่ง และเพียร
พยายามไปพระนิเวศน์ของพระเจ้ามากขึ้นเพื่อรับส่วนพระวิญญาณและพรที่มีอยู่ในนั้น ข้าพเจ้ายืนยันว่า
ชายหรือหญิงทุกคนที่ไปพระวิหารด้วยวิญญาณแห่งความจริงใจ และศรัทธา เมื่อออกมาจากพระนิเวศน์ 
ของพระเจ้าจะเป็นชายหรือหญิงที่ดีขึ้นกว่าเดิม เราจำาเป็นต้องมีการปรับปรุงชีวิตของเราอย่างสม่ำาเสมอ  
เราต้องละทิ้งเสียงและความสับสนของโลก แล้วเดินเข้าไปในกำาแพงของพระนิเวศน์อันศักดิ์สิทธิ์ของพระ 
ผู้เป็นเจ้าเป็นครั้งคราว ณ ที่นั้น เราจะสัมผัสถึงพระวิญญาณของพระองค์ในสภาพแวดล้อมแห่งความ
บริสุทธิ์และสันติ” (เลียโฮนา มกราคม 1996 หน้า 66)

ชี้ให้เห็นว่าถึงแม้สภาวการณ์ของเราจะไม่เอื้ออำานวยให้เราเข้าพระวิหารได้เป็นประจำา แต่เราควรถือใบรับ
รองพระวิหาร ประธานฮาเวิร์ด  ดับเบิลยู. ฮันเตอร์ กล่าวว่า “มันจะเป็นที่พอพระทัยต่อพระเจ้าถ้าสมาชิก
ที่เป็นผู้ใหญ่ทุกคนจะมีค่าควร—และถือ—ใบรับรองพระวิหารที่เป็นปัจจุบัน สิ่งที่เราต้องทำาและไม่ควรทำา
เพื่อจะมีค่าควรสำาหรับใบรับรองเข้าพระวิหารนั้นเป็นสิ่งแน่นอนที่จะรับประกันว่าเราจะมีความสุขทั้งโดย
ส่วนบุคคลและเป็นครอบครัว” (เลียโฮนา มกราคม 1995 หน้า 8)

• เราจะได้รับพรใดจากการถือใบรับรองพระวิหารและการเข้าพระวิหาร

• บิดามารดาจะสอนลูกๆ เกี่ยวกับความสำาคัญของพระวิหารอย่างไร (คำาตอบได้แก่ บิดามารดาจะเข้า 
พระวิหารเป็นประจำาหรือทำางานอย่างแข็งขันเพื่อจะได้เข้าพระวิหาร สอนลูกๆ เกี่ยวกับพระวิหารและ 
เป็นพยานถึงพรที่เราได้รับจากพระวิหาร พาลูกที่อายุสิบสองปีขึ้นไป ไปพระวิหารเพื่อรับบัพติศมาแทน 
คนตาย)

เตรียมเพื่อให้มีการประกอบศาสนพิธีแทนญาติพี่น้องที่เสียชีวิตไปแล้ว

อธิบายว่าอีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถมีส่วนในงานพระวิหารและประวัติครอบครัวคือ เตรียมเพื่อให้มีการประ- 
กอบศาสนพิธีแทนญาติพี่น้องที่เสียชีวิตไปแล้ว แม้ว่าคนอื่นๆ ในครอบครัวของเราจะทำางานประวัติครอบ- 
ครัวไปแล้ว แต่เราสามารถค้นหาญาติที่ล่วงลับซึ่งยังคงต้องการให้ประกอบศาสนพิธีพระวิหารแทนพวกเขา

เราเร่ิมข้ันตอนน้ีโดยหาช่ือญาติพ่ีน้องท่ีล่วงลับไปแล้ว เราสามารถเขียนช่ือของคนท่ีเราจำาได้ ค้นหาในบันทึก 
ครอบครัว และขอให้บิดามารดา ปู่ย่าตายาย และสมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัวเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับบรรพ
ชนท่านอื่นๆ เราสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จัดทำาโดยศาสนจักรในบ้านของเราและในศูนย์ประวัติ
ครอบครัวได้ด้วย เพื่อช่วยเหลือเราในงานดังกล่าว เน้นถึงอิทธิพลอันทรงพลังของพระวิญญาณในการช่วย
เหลือเราหาชื่อบรรพบุรุษ ขณะที่เราใช้ศรัทธา ชื่อและข้อมูลต่างๆ จะมาหาเราในวิธีและสถานที่ที่คาดไม่ถึง

ขณะท่ีเราเรียนรู้เก่ียวกับบรรพชน เราควรบันทึกข้อมูลท่ีเราพบลงในแบบฟอร์มประวัติครอบครัวเช่น แผนภูมิ 
สืบสกุล เเละบันทึกกลุ่มครอบครัว ถ้าบรรพชนได้รับศาสนพิธีฐานะปุโรหิตบางอย่างก่อนสิ้นชีวิต จะเป็น
ประโยชน์มากหากบันทึกวันที่ที่เขาได้รับศาสนพิธีดังกล่าวลงไปด้วยเพื่อเราจะได้ทราบว่ายังต้องทำาอะไรให้
อีกบ้าง

ที่ปรึกษาด้านประวัติครอบครัวในวอร์ด สาขา หรือสเตค สามารถช่วยเราเตรียมข้อมูลที่พระวิหารต้องการ 
ก่อนประกอบศาสนพิธีแทนบรรพบุรุษของเรา สิ่งพิมพ์เกี่ยวกับประวัติครอบครัวของศาสนจักรผู้นำาฐานะ 
ปุโรหิตท้องที่ และพระวิหารควรมีคำาแนะนำาดังกล่าวรวมอยู่ด้วย
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เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองแนะนำาว่า “จงเตรียมการเพื่อประกอบการผนึกและ 
ศาสนพิธีอื่นๆ แทนบรรพชนที่ล่วงลับไปแล้ว…ข้าพเจ้าพบว่าการพยายามเชื่อมโยงถึงบุคคลนั้นโดยเฉพาะ 
จะมีส่วนช่วยอย่างยิ่งเมื่อรับศาสนพิธีแทนผู้อื่น ข้าพเจ้าจะคิดถึงเขา และสวดอ้อนวอนเพื่อเขาจะยอมรับ 
ศาสนพิธี และได้รับประโยชน์จากการนั้น จงทำาสิ่งเหล่านี้ด้วยการสวดอ้อนวอนในใจ เพื่อพระวิญญาณ
ศักดิ์สิทธิ์จะยกระดับความเข้าใจ และเพิ่มพูนชีวิตท่านและจะตอบคำาสวดอ้อนวอนที่มีค่าควรเหล่านั้น”  
(เลียโฮนา กรกฎาคม 1999 หน้า 36)

เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของบรรพชน

• ท่านเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของบรรพชนอย่างไร การเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของบรรพบุรุษเป็นประโยชน์ต่อท่าน
อย่างไร

• บิดามารดาทำาอะไรได้บ้างเพื่อสอนลูกๆ เกี่ยวกับบรรพชนของเขา

เอ็ลเดอร์เดนนิส  บี. นอยน์ชวันเดอร์แห่งสาวกเจ็ดสิบพูดถึงความรับผิดชอบของท่านในการสอนลูกๆ  
และหลานๆ เกี่ยวกับประวัติของครอบครัว:

“ลูกๆ ของข้าพเจ้าไม่มีสักคนที่รู้จักคุณปู่คุณย่าของข้าพเจ้า ถ้าข้าพเจ้าต้องการให้ลูกหลานรู้ถึงผู้ที่ยัง
คงอยู่ในความทรงจำาของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็ต้องสร้างสะพานเชื่อมโยงระหว่างพวกเขา ข้าพเจ้าเพียงคน
เดียวเท่านั้นที่จะเป็นผู้เชื่อมโยงชั่วอายุเหล่านี้ซึ่งยืนอยู่คนละฟากของข้าพเจ้า เป็นความรับผิดชอบของ
ข้าพเจ้าที่จะถักทอจิตใจของพวกเขาให้มารวมกันโดยผ่านความรักและความเคารพ แม้ว่าพวกเขาจะ  
ไม่รู้จักกันเป็นส่วนตัว หลานๆ ของข้าพเจ้าจะไม่มีความรู้เกี่ยวกับประวัติของครอบครัว ถ้าข้าพเจ้าไม่ทำา 
อะไรเพื่อรักษาสิ่งนี้ไว้ให้พวกเขา หากไม่มีการบันทึกอะไรไว้เลย สิ่งเหล่านี้ก็จะสูญหายตายจากไปพร้อม
กับข้าพเจ้า และพวกเขาก็จะไม่มีวันได้รับสิ่งที่ข้าพเจ้าจะส่งมอบให้กับลูกหลาน งานแห่งการเก็บรวม
และแบ่งปันของที่ระลึกนิรันดร์ของครอบครัวเป็นความรับผิดชอบส่วนตัว ไม่สามารถผลักภาระหรือมอบ
ให้คนอื่นทำาแทนได้” (เลียโฮนา กรกฎาคม 1999 หน้า 118)

จดบันทึกประจำาวันและเตรียมประวัติส่วนตัวหรือประวัติครอบครัว

• การจดบันทึกประจำาวันหรือประวัติส่วนตัวช่วยให้เรามีส่วนในประวัติครอบครัวอย่างไร อะไรคือพรของ 
การจดบันทึกประจำาวันหรือการเตรียมประวัติ (แนะนำาให้สมาชิกชั้นเรียนสนทนาว่าเขาได้รับพรเป็นส่วน
ตัวอย่างไร และลูกหลานของเขาจะได้รับพรอย่างไร)

• การเตรียมประวัติครอบครัวช่วยหันใจของเราไปหาสมาชิกในครอบครัวของเราได้อย่างไร

3.	ศ�สนจักรจัดเตรียมแหล่งช่วยม�กม�ยเพ่ือช่วยให้เร�มีส่วนในง�นพระวิห�รและประวัติครอบครัว

อธิบายว่าศาสนจักรจัดเตรียมแหล่งช่วยมากมายเพ่ือช่วยให้เรามีส่วนในงานพระวิหารและประวัติครอบครัว 
สิ่งเหล่านี้ได้แก่:

ก. ข้อแนะนำาสำาหรับสมาชิกในการทำางานพระวิหารและประวัติครอบครัว (34697 425)

ข. แบบฟอร์มประวัติครอบครัว (เช่น แผนภูมิสืบสกุล และ บันทึกกลุ่มครอบครัว)

ค. โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ง. ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต

จ. ศูนย์ประวัติครอบครัว (ท่านอาจต้องสอบถามว่าศูนย์ประวัติครอบครัวที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน)
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ให้ดูหนังสือ A Member’s Guide และแบบฟอร์มประวัติครอบครัว อธิบายว่าสมาชิกชั้นเรียนจะได้สิ่งดัง 
กล่าวมาอย่างไร ถ้าท่านขอให้ที่ปรึกษาด้านประวัติครอบครัววอร์ดหรือสาขามาบอกสมาชิกชั้นเรียนเกี่ยว 
กับแห่ลงช่วยเหล่านี้ ให้เขาหรือเธอทำาตอนนี้ (ดู “การเตรียม” ข้อ 3) จงแน่ใจว่าสมาชิกชั้นเรียนเข้าใจว่าเขา
สามารถมีส่วนในงานพระวิหารและประวัติครอบครัวได้แม้จะยังไม่ได้รับแหล่งช่วยดังกล่าว

สรุป แสดงความรู้สึกของท่านเกี่ยวกับความสำาคัญของการมีส่วนในงานพระวิหารและประวัติครอบครัว กระตุ้น
สมาชิกชั้นเรียนให้หาวิธีเริ่มงานนี้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้ร่วมกับการสวดอ้อนวอน เป็นพยานถึงความจริงที่สนทนาไป
แล้วในระหว่างบทเรียนเมื่อพระวิญญาณกระตุ้นเตือน

แนวคิดเพิ่มเติม
ประกอบก�รสอน	 ท่านอาจใช้แนวคิดต่อไปนี้เพื่อเสริมเค้าโครงบทเรียนที่แนะนำาไว้

กิจกรรมสำ�หรับสม�ชิกครอบครัว

จัดเตรียมแบบฟอร์มประวัติครอบครัวท่ีเป็นปัจจุบันให้เพียงพอ เช่น แผนภูมิสืบสกุล หรือบันทึกกลุ่มครอบ- 
ครัว เพ่ือจะสามารถให้แก่สมาชิกช้ันเรียนทุกคน ท่านจะขอแบบฟอร์มน้ีได้จากผู้นำาฐานะปุโรหิตหรือท่ีปรึกษา 
ด้านประวัติครอบครัว

เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของบทเรียน แจกสำาเนาแบบฟอร์มแก่สมาชิกช้ันเรียนทุกคน ถ้ามีเวลา ท่านจะแจกดินสอ
หรือปากกาด้วยก็ได้ และให้สมาชิกชั้นเรียนเริ่มกรอกแบบฟอร์มนี้ในชั้นเรียน ถ้าไม่มีเวลากระตุ้นสมาชิก
ชั้นเรียนให้กรอกแบบฟอร์มนี้ที่บ้าน
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“สม�ชิกทุกคนเป็นผู้สอนศ�สน�” บทที ่ 

41

จุดประสงค์	 เพื่อดลใจสมาชิกชั้นเรียนให้มีส่วนร่วมในการนำาพระกิตติคุณไปสู่โลก และทำาให้ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม ่
เข้มแข็ง

ก�รเตรียม	 1. ศึกษาข้อพระคัมภีร์และเนื้อหาอื่นๆ ต่อไปนี้ร่วมกับการสวดอ้อนวอน:

ก. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 1:4–5, 30; 65; 88:81; 109:72–74

ข. มรดกของเราหน้า 133–135, 143–144

2. ทบทวนเนื้อหาของบทเรียนนี้ใน แนวทางศึกษาสำาหรับสมาชิกชั้นเรียน (35686 425) วางแผนในการพูด
ถึงเนื้อหาส่วนนี้ในระหว่างบทเรียน

3. ขอให้สมาชิกชั้นเรียนเตรียมสรุปข้อมูลต่อไปนี้จาก มรดกของเรา

ก. งานสอนศาสนาภายใต้การบริหารงานของประธานเดวิด โอ. แมคเคย์ (หน้า 133–135)

ข. ประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ ปราศรัยต่อผู้เแทนภาคของศาสนจักร (ย่อหน้าที่สองและสาม
ในหน้า 143)

4. ท่านอาจจะขอให้สมาชิกชั้นเรียนหนึ่งหรือสองคนที่เป็นผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใส บอกเล่าสั้นๆ เกี่ยวกับความ 
รู้สึกที่เขามีในฐานะสมาชิกใหม่ของศาสนจักร ขอให้เขาบอกด้วยว่าสมาชิกคนอื่นๆ ช่วยเขาอย่างไร เขา
สามารถเสนอแนะได้ด้วยว่าสมาชิกคนอื่นๆ จะช่วยมากขึ้นได้อย่างไร

ข้อเสนอแนะ
ในก�รดำ�เนินบทเรียน

กิจกรรมกระตุ้น
ความสนใจ ใช้กิจกรรมต่อไปนี้หรือกิจกรรมของท่านเพื่อเริ่มบทเรียนตามความเหมาะสม

เขียนชื่อต่อไปนี้ไว้บนกระดานก่อนเริ่มชั้นเรียน:

• ท่านคิดว่าผู้สอนศาสนาเคยไปเยือนพื้นที่ใดต่อไปนี้บ้างในช่วง 20 ปีแรกหลังจากศาสนจักรได้รับการ 
จัดตั้ง

อังกฤษ
ตาฮีตี
ออสเตรเลีย
ไอซ์แลนด์
อิตาลี
สวิตเซอร์แลนด์

เยอรมนี
ตองกา
ตุรกี
เม็กซิโก
เชโกสโลวะเกีย
จีน

ซามัว
นิวซีแลนด์
อเมริกาใต้
ฝรั่งเศส
ฮาวาย
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ประธานสเป็นเซอร์  ดับเบิลยู. คิมบัลล์ กล่าวว่า “เมื่อข้าพเจ้าอ่านประวัติศาสนจักร ข้าพเจ้าอัศจรรย์ใจต่อ 
ความกล้าหาญของบรรดาพี่น้องในยุคต้นๆ ขณะที่พวกเขาออกไปสู่โลก ดูเหมือนพวกเขามองเห็นหนทาง…
ต้นปี 1837 อัครสาวกสิบสองต่อสู้กับซาตานในประเทศอังกฤษ ในตาฮีตีปี 1844 ออสเตรเลียปี 1851  
ไอซ์แลนด์ปี 1853 อิตาลีปี 1850 และในสวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี ตองก้า ตุรกี เม็กซิโก ญ่ีปุ่น เชโกสโลวะเกีย 
จีน ซามัว นิวซีแลนด์ อเมริกาใต้ ฝรั่งเศส และฮาวายในปี 1850…การเผยแผ่ในยุคต้นๆ ส่วนใหญ่กระทำา
สำาเร็จในขณะที่ผู้นำากำาลังปีนเทือกเขาร็อกกี เพาะปลูกและเริ่มสร้างบ้านเรือน นั่นคือศรัทธาและศรัทธาที่
ยอดเยี่ยม” (“When the World Will Be Converted,” Ensign, ต.ค. 1974, 6)

เน้นว่าตั้งแต่สมัยแรกสุดของการฟื้นฟู ผู้นำาของศาสนจักรได้พยายามทำาให้งานมอบหมายในการนำาพระ 
กิตติคุณไปสู่โลกบรรลุผลสำาเร็จ ประธานคิมบัลล์แสดงความเชื่อมั่นว่า เราจะทำาสิ่งนี้ได้ต่อไป “ด้วยเหตุผล
บางประการ…ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเมื่อเราได้ทำาทุกสิ่งที่อยู่ในอำานาจของเราแล้ว พระเจ้าจะทรงหาวิธีเปิดประตู 
นั่นคือศรัทธาของข้าพเจ้า” (Ensign, ต.ค. 1974, 7)

อธิบายว่าบทเรียนนี้พูดถึงวิธีการบางอย่างของการที่พระกิตติคุณกำาลังจะออกไปทั่วโลก

การสนทนาและ เลือกเนื้อหาบทเรียนร่วมกับการสวดอ้อนวอนเพื่อจะสนองความต้องการของสมาชิกช้ันเรียนได้ดีท่ีสุด 
การประยุกต์ใช้  กระตุ้นสมาชิกชั้นเรียนให้เล่าประสบการณ์เกี่ยวกับหลักธรรมในพระคัมภีร์

1.	ศ�สนจักรกำ�ลังจะออกม�จ�กก�รถูกปิดบัง

หลักสูตรการศึกษาของปีนี้แสดงให้เห็นถึงการที่ศาสนจักรเริ่มต้นจากคนกลุ่มเล็กๆ ที่ไม่ค่อยมีคนรู้จัก เวลา 
นี้ศาสนจักรเติบโตโดยมีสมาชิกอยู่เกือบทุกประเทศของโลก จำานวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าตื่นเต้นและ 
สภาพการณ์โดยทั่วไปเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจในช่วงสมัยแรกๆ ที่มีการต่อสู้ดิ้นรน การข่มเหง และความ 
ยากจนของศาสนจักร แต่พระเจ้าทรงเปิดเผยให้ทราบถึงจุดหมายปลายทางอันน่าอัศจรรย์ของศาสนจักร 
ของพระองค์โดยผ่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ

ขอให้สมาชิกชั้นเรียนอ่านข้อพระคัมภีร์ต่อไปนี้ และสนทนาว่าแต่ละข้อสอนอะไรเกี่ยวกับจุดหมายปลาย 
ทางของศาสนจักร

ก. คพ. 1:30 (คนที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเรียกให้นำาศาสนจักรของพระเจ้าจะมีอำานาจที่จะนำาศาสนจักรออกมา 
จากการถูกปิดบัง)

ข. คพ. 65:1–6 (พระกิตติคุณจะกลิ้งออกไปจนเต็มทั้งแผ่นดินโลก คนที่ได้รับพระกิตติคุณก็จะได้รับการ 
เตรียมรับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระผู้ช่วยให้รอด)

ค. คพ. 109:72–74 (ศาสนจักรจะเต็มทั้งแผ่นดินโลก และจะออกมาจากแดนทุรกันดาร และ “ฉาย ส่อง 
ออก มา…กระจ่างดังดวงอาทิตย์”)

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ ประกาศว่า มือที่ไม่สะอาดไม่สามารถหยุดยั้งความก้าวหน้าของงานนี้ได้การ
ข่มเหงอาจทวีความรุนแรง ฝูงชนอาจชุมนุมกันต่อต้าน กองทัพอาจรวมตัวกันเพื่อคุกคาม การหมิ่นประมาท
อาจทำาให้เสื่อมเสียเกียรติยศและชื่อเสียง แต่ความจริงของพระผู้เป็นเจ้าจะยังคงดำาเนินต่อไปอย่างองอาจ 
มีเกียรติ และเป็นอิสระ จนกว่าจะเข้าไปสู่ทุกทวีป ทุกประชาชาติ ทุกภาษาและก้องอยู่ในทุกหู จนกว่าจุด
ประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าจะสำาเร็จ และพระเยโฮวาห์ผู้ทรงฤทธานุภาพจะตรัสว่างานสำาเร็จแล้ว” (History 
of the Church, 4:540)

• ศาสนจักรกำาลังออกมาจากการถูกปิดบังมาสู่สายตาชาวโลกด้วยวิธีใด
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2.	ศ�สด�พย�กรณ์ยุคสุดท้�ยท้�ท�ยเร�ให้นำ�พระกิตติคุณไปสู่โลก

อธิบายว่าวิธีที่สำาคัญวิธีหนึ่งที่ศาสนจักรเจริญก้าวหน้าไปทั่วโลกคือ โดยผ่านการทำางานสอนศาสนาของ 
สมาชิกแต่ละคน ศาสดาพยากรณ์ยุคสุดท้ายท้าทายเราให้พยายามมากข้ึนท่ีจะแบ่งปันพระกิตติคุณในฐานะ 
สมาชิกและในฐานะผู้สอนศาสนาเต็มเวลา

ประธานเดวิด  โอ. แมคเคย์ กลายเป็นบุคคลที่ผู้คนรู้จักดีเพราะคำากล่าวของท่านที่ว่า “สมาชิกทุกคนเป็นผู้ 
สอนศาสนา” ขอให้สมาชิกชั้นเรียนที่ได้รับมอบหมายรายงานเกี่ยวกับงานสอนศาสนาภายใต้การดูแลของ 
ประธานแมคเคย์ (มรดกของเราหน้า 134–135)

ต่อมา ประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ ขอให้สมาชิกของศาสนจักรก้าวให้ยาวขึ้นในการรับใช้ด้าน 
การสอนศาสนา ท่านขอให้สมาชิกของศาสนจักรสวดอ้อนวอนทูลขอให้ประตูของประเทศต่างๆ เปิดรับการ 
ส่ังสอนพระกิตติคุณ และเพ่ิมจำานวนผู้สอนศาสนาท่ีพร้อมแล้วเพ่ือเราจะสามารถเข้าไปในประตูดังกล่าวได้ 
ขอให้สมาชิกชั้นเรียนที่ได้รับมอบหมายรายงานเกี่ยวกับคำาปราศรัยของประธานคิมบัลล์ต่อผู้แทนภาค 
(มรดกของเรา หน้า  143-144) อธิบายว่าวิสัยทัศน์ของประธานคิมบัลล์ที่ว่างานสอนศาสนาจะออกไปทั่ว
เเผ่นดินโลก กำาลังเกิดขึ้นแล้วเวลานี้

ประธานกอร์ดอน  บี. ฮิงค์ลีย์ สอนว่าเราทุกคนมีความรับผิดชอบในการทำาให้วิสัยทัศน์นี้ที่พระกิตติคุณจะ
เต็มแผ่นดินโลกบรรลุผลเป็นความจริง:

“ในอนาคตจะเป็นอย่างไร อะไรที่กำาลังรอเราอยู่ ดูจะเป็นสิ่งที่ให้ความหวังแก่เรามาก ผู้คนกำาลังเริ่มมอง
เห็นสิ่งที่เราเป็นอยู่ เห็นคุณค่าที่เราเชื่อและปฏิบัติ …

“ถ้าเราจะมุ่งไปในอนาคตโดยไม่ท้ิงเป้าหมายของเรา ไม่พูดให้ร้ายใคร ดำาเนินชีวิตตามหลักธรรมอันย่ิงใหญ่ 
ที่เราทราบว่าจริง งานนี้จะดำาเนินต่อไปในความสว่างและพลังที่จะเติมแผ่นดินโลกให้เต็ม ประตูที่ปิดกั้นคำา
สอนพระกิตติคุณจะถูกเปิดออก พระผู้ทรงปรีชาญาณอาจจะทรงเขย่าประชาชาติถ้าจำาเป็น เพื่อจะทำาให้
เขาถ่อมใจ และรับฟังผู้รับใช้ของพระผู้ทรงพระชนม์อยู่ อะไรก็ตามที่เป็นสิ่งจำาเป็น สิ่งนั้นจะเกิดขึ้น

“การท้าทายท่ีย่ิงใหญ่ท่ีเรากำาลังเผชิญอยู่ และเป็นกุญแจแห่งความสำาเร็จของงานคือ ความซ่ือสัตย์ของทุก
คนที่เรียกตนเองว่าวิสุทธิชน” (เลียโฮนา มกราคม 1998 หน้า 80)

• คำาพยากรณ์เหล่านี้ที่ว่าพระกิตติคุณจะเต็มแผ่นดินโลกกำาลังจะเกิดสัมฤทธิผลอย่างไร

3.	“สม�ชิกทุกคนเป็นผู้สอนศ�สน�”

• อ่าน คพ. 1:4–5 และ คพ. 88:81 กับสมาชิกชั้นเรียน ข้อความดังกล่าวสอนอะไรเกี่ยวกับความรับผิดชอบ
ของเราในการแบ่งปันพระกิตติคุณ

• เราแต่ละคนสามารถทำาอะไรได้บ้างเพื่อช่วยในงานสอนศาสนา (ใช้ข้อมูลต่อไปนี้เพื่อสนทนา หรือเพิ่ม 
เติมคำาตอบของสมาชิกชั้นเรียน เขียนหัวข้อไว้บนกระดานขณะสนทนา)

เตรียมรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลา

• เราจะเตรียมตัวรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลาได้อย่างไร เหตุใดจึงเป็นสิ่งสำาคัญที่เราจะเตรียมตัวก่อน
ได้รับการเรียก

ประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลบู. คิมบัลล์ กล่าวว่า “เมื่อข้าพเจ้าขอเพิ่มจำานวนผู้สอนศาสนา ข้าพเจ้าไม่ได้
ขอผู้สอนศาสนาที่ขาดประจักษ์พยานหรือไม่มีค่าควร ข้าพเจ้ากำาลังขอให้เราเริ่มเสียแต่เนิ่นๆ และอบรม
ผู้สอนศาสนาของเราให้ดีขึ้นในทุกสาขาและทุกวอร์ดในโลก…คนหนุ่มสาว [ควร] เข้าใจว่านับเป็นสิทธิ
พิเศษอันยิ่งใหญ่ที่จะไปเป็นผู้สอนศาสนา และเขาต้องพร้อมทั้งทางร่างกาย จิตใจ และวิญญาณ และ   
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พระเจ้าไม่ อาจม อง ดูบาปด้วยระดับความยินยอมแม้เล็กน้อยที่สุด’ [คพ. 1:31]” (“When the World Will 
Be Converted,” Ensign, ต.ค., 1974,7)

• บิดามารดาและผู้ใหญ่ท่านอื่นๆ จะช่วยเตรียมเยาวชนให้เป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลาได้อย่างไร (คำาตอบ 
ได้แก่ สอนให้เขามีค่าควรและพร้อมสำาหรับหมายเรียกเป็นผู้สอนศาสนาเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม เล่า 
ประสบการณ์เกี่ยวกับงานเผยแผ่ให้เขาฟัง สอนเขาถึงความปีติยินดีและพรจากงานสอนศาสนา เล่า 
เร่ืองราวการเปล่ียนใจเล่ือมใสของตนเองหรือของบรรพบุรุษ เร่ิมเก็บหอมรอมริบไว้สำาหรับเป็นผู้สอนศาสนา 
และสอนเขาให้ขยันขันแข็ง)

• เยาวชนเผชิญการท้าทายอะไรขณะเตรียมตัวรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลา เขาจะเอาชนะการท้าทาย 
ดังกล่าวน้ีได้อย่างไร สมาชิกสูงอายุเผชิญการท้าทายอะไรขณะเตรียมตัวรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลา 
เขาจะเอาชนะการท้าทายดังกล่าวนี้ได้อย่างไร

รับใช้เป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลา

• ใครควรรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลา

เยาวชนชายทุกคนที่สามารถและมีค่าควร อายุ 19 ถึง 25 ปี ควรรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลา การรับ 
ใช้เป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลาเป็นความรับผิดชอบฐานะปุโรหิตสำาหรับเยาวชนชายเหล่านี้ สตรีอายุ 21 ปี 
ขึ้นไปอาจได้รับคำาแนะนำาให้รับใช้เป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลาด้วยหากเธอปรารถนา คู่สามีภรรยาสูงอายุ
ได้รับการกระตุ้นให้รับใช้งานเผยแผ่ด้วยเมื่อเขาสามารถทำาสิ่งนี้ได้ ผู้สอนศาสนาทุกคนต้องมีค่าควร

เอ็ลเดอร์เดวิด  บี. เฮจท์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง แนะนำาว่า “เป้าหมายของสามีภรรยาที่มีสุขภาพ 
ร่างกายแข็งแรงทุกคู่ในศาสนจักร ควรเหมือนกับเยาวชนชายอายุสิบเก้าปีทุกคนในศาสนจักร นั่นคือ 
การรับใช้งานเผยแผ่ ไม่มีตัวอย่าง หรือประจักษ์พยานใดที่พ่อแม่จะมอบให้แก่ลูกหลานได้ดีไปกว่าการ
รับใช้เป็นผู้สอนศาสนาในวัยผู้ใหญ่ของเขา” (in conference Report, เม.ย. 1987, 73, หรือ Ensign, 
พ.ค. 1987, 61)

สนับสนุนผู้สอนศาสนาเต็มเวลา

• เราจะสนับสนุนผู้สอนศาสนาที่กำาลังรับใช้อยูในเวลานี้ได้อย่างไร (คำาตอบได้แก่ การนึกถึงผู้สอนศาสนา 
ในการสวดอ้อนวอน เขียนจดหมายให้กำาลังใจ บริจาคเข้าทุนเผยแผ่วอร์ดหรือสาขา หรือกองทุนผู้สอน 
ศาสนาสามัญ เราจะสนับสนุนผู้สอนศาสนาที่กำาลังรับใช้ในเขตของเราได้โดยช่วยพวกเขาหาและสอนผู้
สนใจ และโดยการให้ความช่วยเหลือในเรื่องอื่นๆ)

ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ กล่าวว่า “พี่น้องชายหญิงของข้าพเจ้า เราจะปล่อยให้ผู้สอนศาสนาทำางาน 
นี้เพียงลำาพัง หรือเราจะช่วยพวกเขาก็ได้ ถ้าพวกเขาทำาเพียงลำาพัง พวกเขาจะเคาะประตูวันแล้ววันเล่า  
และการเก็บเกี่ยวก็จะไม่พอเพียง หรือในฐานะที่เป็นสมาชิก เราจะช่วยพวกเขาหาและสอนผู้สนใจ” 
(เลียโฮนา กรกฎาคม 1999 หน้า 145)

แบ่งปันพระกิตติคุณตลอดชีวิตของเรา

• เหตุใดจึงเป็นส่ิงสำาคัญท่ีเราจะแบ่งปันพระกิตติคุณแก่ผู้อ่ืนตลอดชีวิตของเรา ท่านเคยมีประสบการณ์ใด 
ในการแบ่งปันพระกิตติคุณแก่ผู้อื่น

• เหตุใดบางครั้งเราจึงกลัวที่จะแบ่งปันพระกิตติคุณ เราจะเอาชนะความกลัวนี้ได้อย่างไร

• มีคนใดในพวกท่านที่ถูกชักนำาให้เข้าร่วมศาสนจักรเพราะแบบอย่างและการผูกมิตรของสมาชิกใน
ศาสนจักร การกระทำาของสมาชิกในศาสนจักรส่งผลต่อท่านอย่างไร
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• เราสามารถแบ่งปันพระกิตติคุณแก่ผู้อื่นอันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำาวันของเราด้วยวิธีใดได้บ้าง (คำา 
ตอบรวมถึงรายการต่อไปนี้)

ก. เป็นตัวอย่างที่ดีต่อสมาชิกในครอบครัว เพื่อนบ้าน เและเพื่อนๆ

ข. ให้พระคัมภีร์มอรมอน

ค. มอบชื่อของผู้สนใจให้แก่ผู้สอนศาสนา

ง. บอกเล่าความรู้สึกที่ท่านมีต่อพระกิตติคุณ

จ. เชิญผู้คนมาร่วมกิจกรรมของศาสนจักร การประชุม และไฟร์ไซด์

ฉ. เชิญผู้คนมาร่วมการสังสรรค์ในครอบครัว และกิจกรรมในละแวกบ้าน

ช. เชิญผู้ที่สนใจเรื่องลำาดับการสืบเชื้อสายมาเยี่ยมศูนย์ประวัติครอบครัว

ซ. เชิญผู้คนมาร่วมพิธีบัพติศมา

ประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ กล่าวว่า “สำาหรับข้าพเจ้า ดูเหมือนว่าพระเจ้าทรงเลือกพระดำารัสของ 
พระองค์ไว้แล้ว เมื่อพระองค์ตรัส [ว่าพระกิตติคุณต้องออกไปยัง] ‘ทุกประชาชาติ’ ‘ทุกประเทศ’ ส่วนที่ไกล 
สุดของแผ่นดินโลก ‘ทุกภาษา’ ‘ทุกผู้คน’ ‘ทุกจิตวิญญาณ’ ‘ทั่วโลก’ ‘หลายประเทศ’ แน่นอนว่ามีความหมาย 
ในพระดำารัสเหล่าน้ี!…ข้าพเจ้าสงสัยว่าเรากำาลังทำาทุกส่ิงท่ีเราทำาได้หรือไม่ เราพอใจในวิธีของเราในการสอน 
มนุษย์ทุกคนหรือไม่…เราพร้อมที่จะก้าวให้ยาวขึ้นหรือไม่ เราพร้อมที่จะขยายวิสัยทัศน์ของเราให้กว้างขึ้น
หรือไม่” (Ensign, ต.ค. 1974, 5)

• เราแต่ละคนจะก้าวให้ยาวขึ้นได้ด้วยวิธีใดขณะที่เราพยายามแบ่งปันพระกิตติคุณในชีวิตประจำาวัน 
ของเรา

ประธานคิมบัลล์กล่าวด้วยว่า “ความต้องการอันยิ่งใหญ่ของเรา และการเรียกอันยิ่งใหญ่ของเรา คือการ 
นำาเทียนไขแห่งความเข้าใจมาให้แก่ผู้คนของโลกนี้เพื่อส่องทางให้เขาออกมาจากการถูกปิดบังและความ 
มืด และเข้าสู่ความปีติยินดี สันติ และความจริงของพระกิตติคุณ ข้าพเจ้าเชื่อว่าเราต้องไม่เบื่อหน่ายในการ 
ทำาดี ข้าพเจ้าเชื่อว่าได้เวลาแล้วที่เราจะถามตัวเองว่า ฉันทำาอะไรได้บ้างเพื่อช่วยนำาพระกิตติคุณไปให้แก่ 
ผู้อื่น และแก่ผู้อาศัยของโลก” (“ Are We Doing AII We Can” Ensign, ก.พ. 1983, 5)

ประธานฮิงค์ลีย์ขอให้ผู้นำาฐานะปุโรหิตทุกท่านยอมรับความรับผิดชอบ และเป็นแบบอย่างในการหาและ 
ผูกมิตรผู้สนใจ ท่านขอให้พูดถึงเรื่องนี้เป็นครั้งคราวในการประชุมศีลระลึก ท่านขอให้ใช้การประชุมฐานะ
ปุโรหิต สมาคมสงเคราะห์ เยาวชนหญิง ปฐมวัย สภาวอร์ด และสภาสเตคเพื่อวางแผนว่าจะหาและผูกมิตร
ผู้สนใจอย่างไร (เลียโฮนา กรกฎาคม 1999 หน้า 146)

4.	ก�รบำ�รุงเลี้ยงผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่เป็นคว�มรับผิดชอบที่ต่อเนื่องของเร�

เขียนข้อความต่อไปน้ีไว้บนกระดาน “ผู้สนใจคนใดท่ีมีค่าควรแก่การบัพติศมาก็กลายเป็นผู้เปล่ียนใจเล่ือมใส 
ที่มีค่าควรแก่การช่วยให้รอด” (กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ เลียโฮนา กรกฎาคม 1999 หน้า 149) อธิบายว่าทุกๆ  
ปีจะมีผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสหลายแสนคนได้รับการนำาเข้าสู่ศาสนจักร สมาชิกใหม่เหล่านี้ต้องการการบำารุง 
เลี้ยงและการเสริมสร้างความเข้มแเข็งจากเราทุกคน

• เหตุใดบางครั้งจึงเป็นเรื่องยากสำาหรับสมาชิกใหม่ที่จะอยู่อย่างแข็งขันในศาสนจักร

ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ กล่าวว่า “ไม่ง่ายเลยที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกของศาสนจักรแห่งนี้ ในหลายกรณี 
เราต้องละทิ้งอุปนิสัยเดิม ต้องจากเพื่อนๆ และการคบค้าสมาคมที่เคยทำาแล้วก้าวเข้ามาในสังคมใหม่ที่ต่าง
ออกไป และยังต้องทำาสิ่งที่เรียกร้องให้ทำาอีกด้วย” (เลียโฮนา กรกฎาคม 1997 หน้า 57)
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• ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่สามารถทำาอะไรได้บ้างเพื่อทำาให้ตัวเขาเองเข้มแข็ง สมาชิกคนอื่นๆ สามารถทำา
อะไรได้บ้างเพื่อทำาให้ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่เข้มแข็ง ท่านเคยเห็นสมาชิกทำาสิ่งนี้ได้อย่างมีประสิทธิผล
อย่างไร

ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ สอนว่า “ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่ทุกคนต้องการสามสิ่ง:

“1. เพื่อนในศาสนจักรซึ่งเป็นบุคคลที่เขาสามารถหันไปหาได้ตลอดเวลา ผู้ซึ่งจะเดินเคียงข้างเขาผู้ที่คอย
ตอบคำาถามของเขา และเข้าใจปัญหาของเขา

“2. งานมอบหมาย การได้หน้าที่ต่างๆ เป็นลักษณะพิเศษของศาสนจักรนี้ เป็นกระบวนการซึ่งทำาให้เรา 
เติบโต ศรัทธาและความรักที่มีต่อพระเจ้าเป็นเหมือนกล้ามเนื้อแขนของข้าพเจ้าถ้าข้าพเจ้าใช้กล้ามเนื้อ 
มันจะแข็งแรงขึ้น ถ้าข้าพเจ้าไม่ขยับเขยื้อน มันจะอ่อนแอลง ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสทุกคนพึงได้รับความรับ
ผิดชอบ …

“3. ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสทุกคนต้องได้รับการ ‘บำารุงเลี้ยง…ด้วยพระ วจนะอันประเสริฐของพระผู้เป็นเจ้า’ 
(โมโรไน 6:4) จำาเป็นอย่างยิ่งที่เขาหรือเธอจะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโควรัมฐานะปุโรหิต หรือสมาคม
สงเคราะห์ เยาวชนหญิง โรงเรียนวันอาทิตย์ หรือปฐมวัย เขาหรือเธอต้องได้รับการกระตุ้นให้มาการ
ประชุมศีลระลึก” (เลียโฮนา กรกฎาคม 1999 หน้า 148)

ถ้าท่านขอให้สมาชิกชั้นเรียนบอกเล่าความรู้สึกที่เขาเคยมีในฐานะสมาชิกใหม่ของศาสนจักร ให้เขาพูด 
ตอนนี้ (ดู “การเตรียม” ข้อ 4)

สรุป เน้นว่าพระเจ้าทรงนำาศาสนจักรของพระองค์ และทรงเปิดทางเพื่อพระกิตติคุณจะได้รับการนำาไปสู่แผ่นดิน 
โลก กระตุ้นสมาชิกชั้นเรียนให้ก้าวยาวขึ้นขณะเตรียมตัวเป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลา แบ่งปันพระกิตติคุณ 
แก่คนรอบข้าง ตลอดจนกระตุ้นให้คอยบำารุงเลี้ยงและทำาให้สมาชิกใหม่เข้มแข็ง เป็นพยานถึงความจริงที่
สนทนาไปแล้วในระหว่างบทเรียนเมื่อพระวิญญาณกระตุ้นเตือน

แนวคิดเพิ่มเติม
ประกอบก�รสอน	 ท่านอาจใช้แนวคิดต่อไปนี้เพื่อเสริมเค้าโครงบทเรียนที่แนะนำาไว้

การนำาเสนอด้วยวิดีโอ ธงสัญญาณสู่ประชาชาติ

ถ้ามีวิดีโอเทป ธงสัญญาณสู่ประชาชาติ ท่านอาจจะเปิดให้ดูตอนใดตอนหนึ่งก็ได้ เทปม้วนนี้ประกอบด้วย
เรื่องราวแห่งการดลใจเกี่ยวกับการเติบโตของศาสนจักรในยุโรป หมู่เกาะแปซิฟิค ลาตินอเมริกา เอเชีย และ
แอฟริกา ทั้งยังมีภาพของพระวิหารและผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกกำาลังร้องเพลงสวดที่ชื่อว่า “ศรัทธาในทุกย่าง
ก้าว” ด้วย

เนื่องจากเทปม้วนนี้มีความยาว 60 นาที ท่านจึงไม่สามารถเปิดให้ดูทั้งม้วนได้ แต่เมื่อท่านเปิดดูก่อนท่าน
จะทราบว่าควรให้คนที่ท่านสอนดูตอนใดซึ่งจะสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เขาเป็นพิเศษ
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ก�รเปิดเผยต่อเนื่องสำ�หรับ
ศ�สด�พย�กรณ์ในยุคสุดท�้ย

บทที ่ 

42

จุดประสงค์	 เพ่ือแสดงให้สมาชิกช้ันเรียนเห็นว่าพระเจ้ายังทรงนำาทางศาสนจักรต่อไปโดยการเปิดเผยผ่านศาสดาพยากรณ์ 
ผู้หยั่งรู้และผู้เปิดเผยในยุคสุดท้าย

ก�รเตรียม	 1. ศึกษาข้อพระคัมภีร์และเนื้อหาอื่นๆ ต่อไปนี้ร่วมกับการสวดอ้อนวอน:

ก. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 1:38; 68:1–4; 84:109–110; 107:25, 34, 93–98; 132:8

ข. ข้อประกาศอย่างเป็นทางการ 2 (หน้า 393–394 ในหลักคำาสอนและพันธสัญญา)

ค. มรดกของเราหน้า 136–137, 145–146

2. ทบทวนเนื้อหาของบทเรียนนี้ใน แนวทางศึกษาสำาหรับสมาชิกชั้นเรียน (35686 425) วางแผนในการพูด
ถึงเนื้อหาส่วนนี้ในระหว่างบทเรียน

3. ขอให้สมาชิกชั้นเรียนเตรียมสรุปข้อมูลต่อไปนี้จาก มรดกของเรา

ก. ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์กันในศาสนจักร (ย่อหน้าสุดท้ายของหน้า 136 ไปจนจบบท)

ข. เรื่องราวการเปิดเผยเกี่ยวกับการขยายพรของฐานะปุโรหิตไปยังสมาชิกชายที่มีค่าควรทุกคนของ
ศาสนจักร (หน้า 145–146)

ข้อเสนอแนะ
ในก�รดำ�เนินบทเรียน

กิจกรรมกระตุ้น
ความสนใจ ใช้กิจกรรมต่อไปนี้หรือกิจกรรมของท่านเองเพื่อเริ่มบทเรียนตามความเหมาะสม

เล่าเรื่องต่อไปนี้ ซึ่งเล่าโดยประธานฮาโรลด์ บี. ลี:

“เอ็ลเดอร์จอห์น  เอ. วิดท์โซ แห่งสภาอัครสาวกสิบสองเคยกล่าวถึงการสนทนาของท่านกับเจ้าหน้าที่สเตค 
กลุ่มหนึ่ง ในระหว่างการสนทนา มีคนพูดกับท่านว่า ‘บราเดอร์วิดท์โซครับ เป็นเวลานานเท่าใดแล้วนับ 
ตั้งแต่ศาสนจักรได้รับการเปิดเผย’ บราเดอร์วิดท์โซ เอามือลูบคางอย่างใช้ความคิด และตอบไปวา ‘อ๋อ  
ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่แล้วกระมังครับ” (StandYeinHolyPlaces [1974], 132–133)

ประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ ประกาศว่าศาสนจักรยังคงได้รับการนำาทางโดยการเปิดเผย:

“เราเป็นพยานต่อโลกว่าการเปิดเผยยังคงมีอยู่ ห้องเก็บเอกสารของศาสนจักรเก็บการเปิดเผยดังกล่าวเหล่า 
นี้ไว้ ซึ่งได้มาเดือนต่อเดือน และวันต่อวัน เราเป็นพยานด้วยว่าตั้งแต่ปี 1830 เมื่อศาสนจักรของพระเยซู 
คริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายได้รับการจัดตั้ง ศาสนจักรนี้มีและจะยังคงมีศาสดาพยากรณ์ผู้ซึ่งรู้จักพระผู ้
เป็นเจ้าและผู้คนของพระองค์ ผู้ที่จะชี้แจงน้ำาพระทัยและพระประสงค์ของพระเจ้าต่อไป จนกว่าเวลาจะมา
ถึงที่สุด …
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“โดยที่คาดหวังความตื่นตาตื่นใจ มนุษย์จึงไม่ค่อยพร้อมสำาหรับการติดต่อสื่อสารที่เปิดเผยไว้ ซึ่งหลั่งไหล
มาอย่างต่อเนื่อง ข้าพเจ้าพูดด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างที่สุด และด้วยอำานาจและพลังของประจักษ์
พยานที่เผาไหม้อยู่ในจิตวิญญาณของข้าพเจ้าว่า นับตั้งแต่ศาสดาพยากรณ์แห่งการฟื้นฟูจนมาถึงศาสดา
พยากรณ์ในสมัยของเรา เส้นทางการติดต่อสื่อสารยังไม่ขาด สิทธิอำานาจยังคงมีอยู่ ความสว่างที่เจิดจ้า
และมองเห็นได้ทะลุปรุโปร่งยังคงฉายส่องต่อไป สุรเสียงของพระเจ้าเป็นท่วงทำานองต่อเนื่องและเป็นคำาขอ
ร้องที่ดังสนั่นหวั่นไหว เป็นเวลากว่าหนึ่งร้อยห้าสิบปีแล้วที่ไม่มีการขัดจังหวะ” (in Conference Report, 
เม.ย. 1977, 115; หรือ Ensign, พ.ค. 1977, 78)

เน้นว่าข้อความของประธานคิมบัลล์ยังคงเป็นจริงในทุกวันนี้ สวรรค์เปิด และพระเจ้ายังทรงเปิดเผยพระ 
ประสงค์ของพระองค์แก่ศาสดาพยากรณ์ในยุคสุดท้ายต่อไป

การสนทนาและ เลือกเนื้อหาบทเรียนร่วมกับการสวดอ้อนวอนเพื่อจะสนองความต้องการของสมาชิกชั้นเรียนได้ดีท่ีสุด 
การประยุกต์ใช้  กระตุ้นสมาชิกชั้นเรียนให้เล่าประสบการณ์เกี่ยวกับหลักธรรมที่ท่านพูดถึง

อ่าน คพ. 1:38 และ 68:1–4 กับสมาชิกชั้นเรียน เน้นว่าสมาชิกในฝ่ายประธานสูงสุด และโควรัมอัครสาวก 
สิบสองเป็นศาสดาพยากรณ์ ผู้หย่ังรู้และผู้เปิดเผยในยุคสุดท้าย พวกท่านยังคงได้รับการเปิดเผยเพ่ือนำาทาง 
ศาสนจักร การช้ีนำาของพวกท่านเป็น “พระประสงค์ของพระเจ้า,…พระดำาริของพระเจ้า,…พระคำาของพระเจ้า, 
…สุรเสียงของพระเจ้า, และเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าอันส่งผลสู่ความรอด” (คพ. 68:4) อธิบายว่าบท
เรียนนี้พูดถึงตัวอย่างบางประการของการเปิดเผยต่อเนื่องเพื่อนำาทางศาสนจักร

1.	คว�มสัมพันธ์กันในศ�สนจักร

ขอให้สมาชิกชั้นเรียนที่ได้รับมอบหมายสรุปข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์กันในศาสนจักรจาก มรดกของเรา
เริ่มที่ย่อหน้าที่สองของหน้า  136 ไปจนจบบท เน้นว่าศาสนจักรได้ริเริ่มความสัมพันธ์กัน และยังคงดำาเนิน
การในทุกวันนี้โดยการเปิดเผยจากพระเจ้ามายังศาสดาพยากรณ์ของพระองค์

อธิบายว่าจุดประสงค์ของความสัมพันธ์กันในศาสนจักรคือ เพื่อรักษา “ทางอันถูกต้องของพระผู้เป็นเจ้า”  
(เจคอบ 7:7) โดยมุ่งหมายจะช่วยทำาให้พันธกิจของศาสนจักรบรรลุผลสำาเร็จ นั่นก็คือ เพื่อเชื้อเชิญทุกคนให้  
“มาหาพระคริสต์และได้รับการทำาให้ดีพร้อมในพระองค์” (โมโรไน 10:32; ดู คพ. 20:59 ด้วย)

ฝ่ายประธานสูงสุดและโควรัมอัครสาวกสิบสองควบคุมดูแลความสัมพันธ์กันในศาสนจักร ซึ่งได้แก่:

ก. การรักษาความบริสุทธิ์ของหลักคำาสอน

ข. การเน้นความสำาคัญของครอบครัวและบ้าน

ค. การดำาเนินงานทุกอย่างของศาสนจักรภายใต้การกำากับดูแลของฐานะปุโรหิต

ง. การจัดตั้งความสัมพันธ์ที่เหมาะสมในบรรดาองค์การต่างๆ ของศาสนจักร

จ. การบรรลุถึงความเป็นหนึ่งและระเบียบในศาสนจักร

ฉ. การรับรองความเรียบง่ายของโปรแกรมและวัสดุอุปกรณ์ของศาสนจักร

เอ็ลเดอร์บรูซ  อาร์. แมคคองกี แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าวว่าความสัมพันธ์กันเป็นกระบวนการ “ซึ่ง 
เรานำาโปรแกรมทั้งหมดของศาสนจักรมารวมเป็นประเด็นเดียว นำาโปรแกรมทั้งหมดมารวมเป็นโปรแกรม 
เดียว ดำาเนินการเสมือนหนึ่งเป็นโปรแกรมเดียว ให้สมาชิกทุกคนของศาสนจักรเข้ามามีส่วนร่วมในการ 
ดำาเนินการ—และกระทำาสิ่งนั้นภายใต้การกำากับดูแลของฐานะปุโรหิต” (Let Every Man Learn His Duty 
[pamphlet, 1976], 2)
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ใช้เนื้อหาต่อไปนี้เพื่อสนทนาว่างานด้านความสัมพันธ์กันในศาสนจักรเป็นพรต่อชีวิตของเราอย่างไร เขียน
หัวข้อไว้บนกระดานขณะที่ท่านพูดถึงหัวข้อนั้นๆ

ความสำาคัญของครอบครัว

งานในด้านความสัมพันธ์จะเน้นความสำาคัญของครอบครัวในหลายๆ ด้าน ประการหนึ่งคือการจัดตั้ง 
โปรแกรมการสังสรรค์ในครอบครัว บิดามารดาจะจัดสังสรรค์ในครอบครัวทุกสัปดาห์ เพื่อสอนและทำาให้
ครอบครัวเข้มแข็ง เย็นวันจันทร์ได้รับการสงวนไว้สำาหรับการสังสรรค์ในครอบครัวทั่วทั้งศาสนจักร และไม่
ควรมีการประชุมและกิจกรรมใดของศาสนจักรในเย็นวันนั้น

• การสังสรรค์ในครอบครัวมีผลต่อชีวิตของท่านอย่างไร ท่านได้ทำาอะไรไปแล้วบ้างเพื่อทำาให้การสังสรรค์
ในครอบครัวประสบความสำาเร็จ

งานในด้านความสัมพันธ์ยังเน้นถึงความสำาคัญของครอบครัวด้วยโดยให้ความกระจ่างเก่ียวกับบทบาทของ 
องค์การ โปรแกรม และกิจกรรมต่างๆ ของศาสนจักรที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว คู่มือคำาแนะนำาของศาสนจักร 
ระบุว่า:

“สถานท่ีสำาคัญท่ีสุดสำาหรับการสอนพระกิตติคุณและการเป็นผู้นำาคือในครอบครัวและในบ้าน (ดู โมไซยาห์  
4:14–15; คพ. 68:25–28)…โควรัม องค์การช่วย โปรแกรม และกิจกรรมในศาสนจักรควรเสริมสร้างและ
สนับสนุนครอบครัว และควรส่งเสริมกิจกรรมครอบครัวท่ีมีพระกิตติคุณเป็นศูนย์กลาง ไม่ใช่แข่งขัน” (เล่ม2: 
ผู้นำาฐานะปุโรหิตและผู้นำาองค์การช่วย [1998], หน้า 321)

• เหตุใดจึงเป็นสิ่งสำาคัญที่จะเข้าใจว่าองค์การช่วย โปรแกรม และกิจกรรมต่างๆ ของศาสนจักรมีไว้เพื่อ
สนับสนุนครอบครัว องค์การและกิจกรรมต่างๆ ของศาสนจักรทำาให้ท่านและครอบครัวเข้มแข็งอย่างไร

งานด้านความสัมพันธ์กันเน้นด้วยว่าโปรแกรมและกิจกรรมต่างๆ ของศาสนจักรต้องไม่เรียกร้องความ 
พยายาม เวลา หรือปัจจัยอื่นๆ ของสมาชิกในศาสนจักรโดยไม่จำาเป็น

การดำาเนินงานองค์การช่วยของศาสนจักร

บทบาทท่ีสำาคัญประการหน่ึงของความสัมพันธ์กันคือ เพ่ือประสานงานและทำาให้องค์การช่วยของศาสนจักร 
มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน อันได้แก่ สมาคมสงเคราะห์ เยาวชนชาย เยาวชนหญิง ปฐมวัย และโรงเรียนวัน
อาทิตย์ เป็นเวลาหลายปีที่องค์การดังกล่าวนี้ค่อนข้างเป็นอิสระในระดับสามัญของศาสนจักร บางองค์การ
มีนิตยสาร เงินทุน และการประชุมใหญ่ของตนเองเมื่อองค์การเหล่านี้เติบโต ก็ยิ่งสลับซับซ้อนมากขึ้น และ
มักจะมีความซ้ำาซ้อนที่ไม่จำาเป็นในเรื่องของโปรแกรมและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ

โดยผ่านกระบวนการของความสัมพันธ์กัน ความสลับซับซ้อนและความซ้ำาซ้อนดังกล่าวจึงลดลง โดยผ่าน 
ความสัมพันธ์กัน จึงได้มีการเน้นให้องค์การช่วยดำาเนินงานภายใต้การกำากับดูแลของผู้นำาฐานะปุโรหิต  
ตัวอย่างเช่น ในวอร์ด องค์การดังกล่าวทั้งหมดนี้จะดำาเนินงานภายใต้การกำากับดูแลของฝ่ายอธิการ

• เหตุใดจึงเป็นสิ่งสำาคัญที่จะประสานงานและทำาให้การทำางานขององค์การช่วยในวอร์ดเป็นหน่ึงเดียวกัน  
ท่านเห็นองค์การเหล่านี้สามารถทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยประสานความพยายามของเขา
อย่างไร

การเตรียมสิ่งพิมพ์ของศาสนจักร

อธิบายว่า สิ่งพิมพ์ของศาสนจักร เช่น คู่มือบทเรียนและนิตยสารศาสนจักร ได้รับการจัดทำาขึ้น เพื่อช่วยให้ 
สมาชิกเรียนรู้เและดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ กระบวนการความสัมพันธ์จะช่วยรับรอง 
ว่าอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ยึดตามพระคัมภีร์ ถูกต้องตามคำาสอนและเหมาะสำาหรับผู้ฟังที่ตั้งใจเอาไว้ สิ่งพิมพ ์
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ทั้งหมดของศาสนจักรได้รับการวางแผน จัดเตรียม ทบทวนและดำาเนินการจนสำาเร็จภายใต้การกำากับดูแล
ของฝ่ายประธานสูงสุดและโควรัมอัครสาวกสิบสอง

ผลลัพธ์ประการหน่ึงของความสัมพันธ์กันในส่ิงพิมพ์ของศาสนจักรคือ ช้ันเรียนคำาสอนพระกิตติคุณของผู้ใหญ่ 
และเยาวชน และชั้นเรียนส่วนใหญ่ของปฐมวัย จะศึกษาพระคัมภีร์เล่มเดียวกันในระหว่างปี เพื่อส่งเสริม
และอำานวยความสะดวกแก่การสนทนาพระคัมภีร์ที่บ้าน

• บทเรียนที่สอนในศาสนจักรสามารถสนับสนุนความพยายามของบิดามารดาในการสอนลูกที่บ้านได้
อย่างไร

การสอนประจำาบ้าน

อ่าน คพ. 20:53–55 กับสมาชิกชั้นเรียน อธิบายว่าการเยี่ยมบ้านของผู้ดำารงฐานะปุโรหิตเป็นส่วนหนึ่งของ 
ศาสนจักรมาตั้งแต่สมัยของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของงานในด้านความสัมพันธ์
การเยี่ยมเหล่านี้จึงมีการเน้นอีกครั้งในทศวรรษที่ 1960 และมีชื่อว่าการสอนประจำาบ้าน การสอนประจำา
บ้านยังคงเป็นความรับผิดชอบที่สำาคัญยิ่งของผู้สอน ปุโรหิต และผู้ดำารงฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค

• อะไรคือจุดประสงค์ของการสอนประจำาบ้าน ประสบการณ์ใดแสดงให้ท่านเห็นถึงความสำาคัญของการ
สอนประจำาบ้าน

เพื่อสรุปการสนทนาของท่านเรื่องความสัมพันธ์กันในศาสนจักร อ่าน คพ. 84:109–110 และ คพ. 132:8 กับ
สมาชิกชั้นเรียน

• ความสัมพันธ์กันในศาสนจักรช่วยให้เราบรรลุถ้อยคำาดังกล่าวในทางใด

• เราทำาอะไรได้บ้างเป็นส่วนตัว และในการเรียกของเราในศาสนจักร เพื่อประยุกต์ใช้หลักธรรมของความ
สัมพันธ์กันในศาสนจักร

2.	ก�รเปิดเผยเก่ียวกับก�รขย�ยพรของฐ�นะปุโรหิตไปยังสม�ชิกช�ยท่ีมีค่�ควรทุกคนของศ�สนจักร

อธิบายว่าในเดือนมิถุนายน 1978 ประธานสเป็นเซอร์  ดับเบิลยู. คิมบัลล์ ประกาศการเปิดเผยให้ขยายพร 
ของฐานะปุโรหิตไปยังสมาชิกชายที่มีค่าควรทุกคนของศาสนจักร ขอให้สมาชิกชั้นเรียนที่ได้รับมอบหมาย 
สรุปเรื่องราวของการเปิดเผยนี้จาก มรดกของเราหน้า 144–146

• อ่านข้อประกาศอย่างเป็นทางการ 2 กับสมาชิกชั้นเรียน การเปิดเผยนี้เป็นพรต่อศาสนจักรอย่างไร

• เราเรียนรู้อะไรจากขั้นตอนที่ประธานคิมบัลล์ดำาเนินการก่อนได้รับการเปิดเผยดังกล่าว (ดู มรดกของเรา
หน้า 146)

3.	ก�รจัดพิมพ์พระคัมภีร์ฉบับใหม่ของวิสุทธิชนยุคสุดท้�ย

อธิบายว่าในปี 1979 หลังจากทำางานอย่างรอบคอบเป็นเวลาหลายปีภายใต้การกำากับดูแลของฝ่ายประธาน 
สูงสุดและโควรัมอัครสาวกสิบสอง ศาสนจักรได้จัดพิมพ์พระคัมภีร์ไบเบิลฉบับวิสุทธิชนยุคสุดท้ายขึ้น พระ 
คัมภีร์ไบเบิลฉบับนี้มีเนื้อหาแบบเดียวกับฉบับคิงส์เจมส์ แต่มีสิ่งช่วยศึกษาพิเศษรวมอยู่ในนั้นด้วย เช่น  
TopicaI Guide, Bible Dictionary พร้อมทั้งเชิงอรรถที่อ้างถึงข้อพระคัมภีร์ในพระคัมภีร์เล่มอื่นๆ และ
บทความที่คัดลอกมาจากการแปลพระคัมภีร์ไบเบิลของโจเซฟ สมิธ

ในปี 1981 ศาสนจักรจัดพิมพ์พระคัมภีร์สามเล่มรวมฉบับใหม่ (พระคัมภีร์มอรมอน หลักคำาสอนและพันธ- 
สัญญา และไข่มุกอันล้ำาค่าอยู่ในเล่มเดียวกัน) โดยมีเชิงอรรถและรายการดัชนีมากขึ้น
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• อ่าน เอเศเคียล 37:15–19 กับสมาชิกชั้นเรียน อธิบายว่า “ไม้ของยูดาห์” คือพระคัมภีร์ไบเบิล และ“ไม้ 
ของเอฟราอิม” คือ พระคัมภีร์มอรมอน พระคัมภีร์ฉบับใหม่ช่วยให้พระคัมภีร์ไบเบิลและพระคัมภีร ์
มอรมอน กลายเป็น “อันเดียวในมือ [ของท่าน]” อย่างไร

อธิบายว่าเชิงอรรถหลายข้อในพระคัมภีร์ไบเบิลอ้างอิงข้อพระคัมภีร์ในพระคัมภีร์มอรมอนและเชิงอรรถ
หลายข้อในพระคัมภีร์มอรมอนอ้างอิงข้อพระคัมภีร์ในพระคัมภีร์ไบเบิล เอ็ลเดอร์บอยด์  เค. แพคเกอร์ 
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองตั้งข้อสังเกตว่า “ไม้หรือบันทึกของยูดาห์—พันธสัญญาเดิมและพันธสัญญา
ใหม่—และไม้หรือบันทึกของเอฟราอิม—พระคัมภีร์มอรมอน ซึ่งเป็นพันธสัญญาอีกเล่มหนึ่งของพระเยซู
คริสต์—เวลานี้ได้รวมเข้าไว้ด้วยกันในวิธีที่เมื่อท่านศึกษาเล่มหนึ่ง ท่านจะถูกดึงไปยังอีกเล่มหนึ่ง เมื่อ
ท่านเรียนรู้จากเล่มหนึ่ง ท่านจะมีความเข้าใจมากขึ้นจากอีกเล่มหนึ่ง แท้จริงแล้ว ทั้งสองเล่มเป็นหนึ่ง
เดียวในมือของเรา” (in Conference Report, ต.ค. 1982, 75; หรือ Ensign, พ.ย. 1982, 53)

ใช้เวลาสักครู่เพื่อให้สมาชิกชั้นเรียนดูสิ่งช่วยศึกษาในพระคัมภีร์ฉบับวิสุทธิชนยุคสุดท้าย (ท่านอาจใช้แนว
คิคเพิ่มเติมประกอบการสอนข้อสอง) ต่อจากนั้นให้ถามคำาถามต่อไปนี้:

• ท่านใช้สิ่งช่วยศึกษาในพระคัมภีร์โดยวิธีใด แหล่งช่วยเหล่านี้ช่วยท่านในการศึกษาพระคัมภีร์ของท่าน 
อย่างไร ท่านคิดว่าศาสนจักรได้รับพรเนื่องจากพระคัมภีร์ฉบับวิสุทธิชนยุคสุดท้ายในทางใด

หลังจากพิมพ์พระคัมภีร์ดังกล่าวได้ไม่นาน เอ็ลเดอร์บอยด์  เค. แพคเกอร์ ก็พยากรณ์ว่า “เมื่อเวลาผ่าน 
ไป พระคัมภีร์ดังกล่าวนี้จะก่อให้เกิดรุ่นต่อๆ มาที่เป็นชาวคริสต์ที่ซื่อสัตย์ผู้ซึ่งรู้จักพระเจ้าพระเยซูคริสต์  
เเละมีแนวโน้มที่จะทำาตามพระประสงค์ของพระองค์…การเปิดเผยจะมาถึงพวกเราอย่างที่ไม่มี [รุ่น] ใด 
ในประวัติศาสตร์ของโลกเคยได้รับมาก่อนเวลานี้ ไม้ของโยเซฟ และยูดาห์วางอยู่ในมือของเขาแล้ว  
เขาจะพัฒนาความรู้เกี่ยวกับพระกิตติคุณมากกว่าที่บรรพบุรุษของเขาเคยได้รับ พวกเขาจะมีประจักษ์
พยานว่าพระเยซูคือพระคริสต์ และมีความสามารถที่จะประกาศถึงพระองค์และปกป้องพระองค์” (in 
Conference Report, ต.ค. 1982, 75; หรือ Ensign, พ.ย. 1982, 53)

ในการประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายน 1995 ประธานกอร์ดอน  บี. ฮิงค์ลีย์ ให้ข้อสังเกตที่แสดงว่า 
ถ้อยคำาของเอ็ลเดอร์แพคเกอร์กำาลังสัมฤทธิผล “ข้าพเจ้าย้อนกลับไปมองวัยเยาว์ของข้าพเจ้าทั้งเยาวชน 
ชายและเยาวชนหญิงต่างก็ไม่ได้อ่านพระคัมภีร์มากนักในเวลานั้น การเปลี่ยนแปลงที่น่าอัศจรรย์ได้เกิด
ขึ้น คนชั่วอายุใหม่กำาลังเติบโตขึ้นโดยเป็นผู้ที่มีความคุ้นเคยกับพระคำาของพระเจ้า” (เลียโฮนา สิงหาคม 
1995 หน้า 76)

4.	โควรัมส�วกเจ็ดสิบเพิ่มเติม

อธิบายว่าขณะท่ีศาสนจักรเติบโตข้ึน พระเจ้าได้ทรงเปิดเผยว่าการบริหารงานท่ัวไปของศาสนจักรควรเปล่ียน 
ไปอย่างไรเพื่อจะสนองความต้องการของสมาชิกทั่วโลก การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเห็นได้อย่างชัดเจนเป็น
พิเศษในการจัดระเบียบโควรัมสาวกเจ็ดสิบเพิ่มเติม

• อ่าน คพ. 107:25, 34 กับสมาชิกชั้นเรียน ความรับผิดชอบของสาวกเจ็ดสิบคืออะไร

อธิบายว่าเป็นเวลาหลายปีที่มีเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ของศาสนจักรเพียงเจ็ดท่านที่รับใช้เป็นสาวกเจ็ดสิบ พวก
ท่านประกอบเป็นสภาที่หนึ่งของสาวกเจ็ดสิบ ในปี 1975 ท่านอื่นๆ ได้รับเรียก โดยรับใช้ในโควรัมที่หนึ่งของ 
สาวกเจ็ดสิบ มีการขยายขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งในปี 1989 เมื่อเพิ่มโควรัมที่สองของสาวกเจ็ดสิบเข้ามา

ในเดือนเมษายน 1995 ประธานกอร์ดอน  บี. ฮิงค์ลีย์ ประกาศการเรียกเจ้าหน้าที่ระดับท้องที่ชุดใหม่ ซึ่ง
เรียกว่าเจ้าหน้าที่ภาค โดยจะรับใช้เป็นเวลาหกปี (ดู เลียโฮนา สิงหาคม 1995 หน้า 42)
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ในปี 1997 ประธานฮิงค์ลีย์ประกาศว่าเจ้าหน้าที่ภาคจะได้รับการแต่งตั้งเป็นสาวกเจ็ดสิบ และจะประกอบ 
เป็นโควรัมที่สาม ที่สี่ และที่ห้าของสาวกเจ็ดสิบ สาวกเจ็ดสิบรับใช้ในฐานะเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ แต่สาวก 
เจ็ดสิบภาครับใช้ในภาคที่เขาอาศัยอยู่ และยังคงทำางานอาชีพที่มีอยู่เดิมต่อไป (ดู เลียโฮนา กรกฎาคม 
1997 หน้า 5–6)

• อ่าน คพ. 107:93–97 กับสมาชิกชั้นเรียน การก่อตั้งโควรัมสาวกเจ็ดสิบเพิ่มเติมสอดคล้องกับคำาแนะนำา
ในการเปิดเผยนี้อย่างไร

• ท่านคิดว่าการเรียกสาวกเจ็ดสิบภาคจะช่วยศาสนจักรขณะที่ศาสนจักรกำาลังเติบโตอย่างไร

เกี่ยวกับการก่อตั้งโควรัมสาวกเจ็ดสิบเพิ่มเติม ประธานฮิงค์ลีย์ กล่าวว่า “โดยที่มีโควรัมเหล่านี้ในที่ต่างๆ  
เราได้สร้างแบบแผนไว้เพื่อว่าศาสนจักรจะเติบโตขึ้นอย่างไม่มีข้อจำากัด โดยการจัดตั้งฝ่ายประธานภาค 
และสาวกเจ็ดสิบภาค ซ่ึงได้รับเลือกให้ทำางานท่ัวโลกตามความจำาเป็นขณะน้ี พระเจ้ากำาลังเฝ้าดูอาณา- 
จักรของพระองค์ พระองค์ทรงดลใจบรรดาผู้นำาให้ดูแลสมาชิกภาพของศาสนจักรที่กำาลังเติบโตอยู่ตลอด
เวลา” (เลียโฮนา กรกฎาคม 1997 หน้า 6)

สรุป ถ้าท่านไม่ได้ใช้กิจกรรมกระตุ้นความสนใจ ให้อ่านข้อความของประธานสเป็นเซอร์  ดับเบิลยู. คิมบัลล์ ใน
หน้า  243–244 จงเอาใจใส่เป็นพิเศษกับประจักษ์พยานของประธานคิมบัลล์ที่ว่า “สุรเสียงของพระเจ้าเป็น
ท่วงทำานองที่ต่อเนื่องและเป็นคำาขอร้องที่ดังสนั่นหวั่นไหว” แสดงความขอบพระทัยของท่านสำาหรับการนำา
ทางของพระเจ้าโดยผ่านศาสดาพยากรณ์ในยุคสุดท้าย

เป็นพยานถึงความจริงที่สนทนาไปแล้วในระหว่างบทเรียนเมื่อพระวิญญาณกระตุ้นเตือน

แนวคิดเพิ่มเติม
ประกอบก�รสอน	 ท่านอาจใช้แนวคิดต่อไปนี้หนึ่งข้อหรือทั้งสองข้อเพื่อเสริมเค้าโครงบทเรียนที่แนะนำาไว้

1.	ก�รนำ�เสนอด้วยวิดีโอเรื่อง	“ก�รเปิดเผยเกี่ยวกับฐ�นะปุโรหิต”

ถ้ามี Doctrine and Covenants and Church History Video Presentations (53912) ท่านอาจเปิดให้ดู 
ตอนที่ชื่อว่า “การเปิดเผยเกี่ยวกับฐานะปุโรหิต” ความยาวเจ็ดนาที ในระหว่างส่วนที่สองของบทเรียน

2.	กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ใช้คู่มือพระคัมภีร์

ใช้กิจกรรมต่อไปนี้เพื่อช่วยให้สมาชิกชั้นเรียนใช้คู่มือพระคัมภีร์:

ขอให้สมาชิกชั้นเรียนปิดพระคัมภีร์ของเขา ต่อจากนั้นให้เขาเขียนข้อพระคัมภีร์อ้างอิงเท่าที่จำาได้เกี่ยวกับ 
หัวข้อพระกิตติคุณที่ไม่เหมือนกันสองหรือสามข้อ ซึ่งมีรายการอยู่ใน คู่มือพระคัมภีร์ ตัวอย่างเช่น ท่านอาจ
ขอให้เขาเขียนข้อพระคัมภีร์อ้างอิงเกี่ยวกับความอ่อนน้อมถ่อมตน การเชื่อฟัง และของประทานแห่งพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ เมื่อเขาไม่สามารถเขียนข้อพระคัมภีร์อ้างอิงได้อีก ให้เขาหาหัวข้อเดียวกันนี้ใน คู่มือพระ
คัมภีร์ อ่านพระคัมภีร์สองสามข้อที่อยู่ในรายการของหัวข้อนั้นๆ

หลังจากทำากิจกรรมนี้เสร็จแล้ว ให้สมาชิกชั้นเรียนเปิดไปที่หน้า 101–102 ใน คู่มือพระคัมภีร์ เพื่อดูรายการ
มากมายเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอด ขณะที่ท่านสำารวจข้ออ้างอิงเหล่านี้ ท่านอาจพูดถึงคำากล่าวของประธาน
บอยด์  เค. แพคเกอร์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง ซึ่งบอกว่าหน้าดังกล่าวเป็น “การรวบรวมคำาอ้างอิงจาก
พระคัมภีร์ในหัวข้อพระเยซูคริสต์ไว้ได้อย่างครอบคลุมที่สุดเท่าที่เคยมีการรวบรวมกันมาในประวัติศาสตร์
โลก” (เลียโฮนา ธันวาคม 1998 หน้า 20)
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“จงสวมยุทธภัณฑ์ทั้ง	ชุด	ของ	เร�” บทที ่ 

43

จุดประสงค์	 เพ่ือช่วยให้สมาชิกช้ันเรียนสวมยุทธภัณฑ์ท้ัง ชุดของพระผู้เป็นเจ้าเพ่ือปกป้องเขาในการต่อสู้กับความช่ัวร้าย

ก�รเตรียม	 1. ศึกษาข้อพระคัมภีร์ในบทเรียนนี้ร่วมกับการสวดอ้อนวอน

2. ทบทวนเนื้อหาของบทเรียนนี้ใน แนวทางศึกษาสำาหรับสมาชิกชั้นเรียน (35686 425) วางแผนในการพูด
ถึงเนื้อหาส่วนนั้นระหว่างบทเรียน

3. ถ้าท่านกำาลังสอนเยาวชน ขอให้สมาชิกช้ันเรียนเตรียมสรุปข้อมูลเก่ียวกับหัวข้อต่อไปน้ีบางข้อหรือท้ังหมด 
จาก เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน (36550 425)

ก. “ความบริสุทธิ์ทางเพศ” (หน้า 26–28)

ข. “การแต่งกายและลักษณะท่าทาง” (หน้า 14–16)

ค. “ความบัทเทิงและสื่อ” (หน้า 17–19)

ง. “ดนตรีและการเต้นรำา” (หน้า 20–21)

จ. “ความซื่อสัตย์” (หน้า 31)

ฉ. “ภาษา” (หน้า 22–23)

ข้อเสนอแนะ
ในก�รดำ�เนินบทเรียน

กิจกรรมกระตุ้น
ความสนใจ ใช้กิจกรรมต่อไปนี้หรือกิจกรรมของท่านเองเพื่อเริ่มบทเรียนตามความเหมาะสม

วาดรูปคนบนกระดานตามแบบที่ให้ไว้ด้านล่าง จากนั้นก็วาดรูปลูกดอกหรือลูกศรหลายๆ เส้นชี้ไปที่รูปคน 
โดยวาดมาจากหลายๆ ทิศทาง

อธิบายว่าบางครั้งพระคัมภีร์พูดถึงการล่อลวงว่าเป็น “ลูกดอกไฟทั้งปวงของปฏิปักษ์” (คพ. 3:8; ดู เอเฟซัส 
6:16; 1 นีไฟ 15:24; คพ. 27:17 ด้วย) บทเรียนนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการล่อลวงบางอย่างและ “ยุทธภัณฑ์” ที่
เราจะสวมเพื่อป้องกันเราจากการล่อลวงเหล่านี้
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การสนทนาและ เลือกเนื้อหาบทเรียนร่วมกับการสวดอ้อนวอนเพื่อจะสนองความต้องการของสมาชิกชั้นเรียนได้ดีท่ีสุด 
การประยุกต์ใช้  กระตุ้นสมาชิกชั้นเรียนให้สนทนาถึงวิธีที่จะประยุกต์ใช้หลักธรรมเหล่านี้ในชีวิตของเขา

1.	จงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระผู้เป็นเจ้�

• อ่าน คพ. 76:25–28 และ โมเสส 4:3 กับสมาชิกชั้นเรียน ใครเป็นผู้นำาของสองฝ่ายที่เข้าไปมีส่วนพัวพัน
กับสงครามในสวรรค์ และอะไรคือวัตถุประสงค์ของทั้งสองฝ่าย เราเข้าไปมีส่วนพัวพันในความขัดแย้งที่
คล้ายคลึงกันนี้บนแผ่นดินโลกในปัจจุบันอย่างไร (ดู คพ. 76:29; โมเสส 4:4)

• เน้นว่าพระเจ้ามิได้ทรงปล่อยเราให้ต่อสู้กับความชั่วร้ายโดยไม่มีการป้องกัน อ่าน คพ. 27:15–18 กับ
สมาชิกชั้นเรียน อะไรคือยุทธภัณฑ์ของพระเจ้าตามที่บรรยายไว้ในข้อนี้ (เขียนรายการต่อไปนี้ไว้บน
กระดาน ถ้าท่านใช้กิจกรรมกระตุ้นความสนใจ ให้เขียนรายการดังกล่าวไว้ใกล้ๆ รูปคนที่ท่านวาดไว้)

คาดเอวไว้ด้วยความจริง

เกราะอกแห่งความชอบธรรม

สวมเท้าไว้ด้วยการเตรียมพระกิตติคุณแห่งสันติสุข

โล่แห่งศรัทธา

หมวกเหล็กแห่งความรอด

ดาบแห่งพระวิญญาณและคำาของพระองค์โดยผ่านการเปิดเผย

• เราทำาอะไรได้บ้างเพื่อสวม “ยุทธภัณฑ์ทั้งชุด” ของพระผู้เป็นเจ้า ท่านรู้สึกถึงการป้องกันการล่อลวงที่เพิ่ม
ขึ้นอย่างไรเมื่อท่านได้สวดอ้อนวอน ศึกษาพระคัมภีร์ รักษาวันสะบาโตให้ศักดิ์สิทธิ์ ไปพระวิหาร และให้
เกียรติฐานะปุโรหิต

• จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราสวมยุทธภัณฑ์ของพระเจ้าเพียงส่วนเดียว หรือไม่สวมเลย แม้จะเป็นเพียงช่วงเวลา
สั้นๆ

เอ็ลเดอร์โจเซฟ บี. เวิร์ธลิน แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองเตือนว่า ซาตาน “พยายามหาจุดอ่อนในยุทธภัณฑ์ 
ของแต่ละคน เขารู้ถึงความอ่อนแอของเรา และรู้วิธีท่ีจะใช้ความอ่อนแอน้ันให้เป็นประโยชน์หากเรายอม 
ให้เขาทำาเช่นน้ัน เราสามารถป้องกันตัวจากการโจมตีและการหลอกลวงของเขาได้โดยการเข้าใจพระบัญญัติ 
สร้างป้อมปราการให้แก่ตัวเราทุกวันโดยการสวดอ้อนวอน ศึกษาพระคัมภีร์ และทำาตามคำาแนะนำาของผู้
ท่ีได้รับการเจิมของพระเจ้าเท่าน้ัน” (in Conference Report, ต.ค. 1988, 44; หรือ Ensign, พ.ย. 1988, 35)

อธิบายว่าส่วนท่ีเหลือของบทเรียนน้ีจะมุ่งเน้นสามด้าน ซ่ึงซาตานกำาลังพยายามใช้จุดอ่อนในยุทธภัณฑ์ของ 
เราทุกวันนี้ให้เป็นประโยชน์ ได้แก่ ความบริสุทธิ์ทางเพศ ความซื่อสัตย์ และภาษา

2.	ก�รรักษ�กฎคว�มบริสุทธิ์ท�งเพศ

• กฎแห่งความบริสุทธิ์ทางเพศคืออะไร (ดู คพ. 42:22–24; 59:6; 63:16; และข้อความที่ยกมาต่อไปนี้)

ฝ่ายประธานสูงสุดกล่าวว่า “กฎแห่งความประพฤติทางศีลธรรมของพระเจ้าคือ การละเว้นจากการแต่ง 
งานที่อยู่นอกกฎหมายและการมีความซื่อสัตย์ในการแต่งงาน ความสัมพันธ์ทางเพศเป็นเรื่องถูกต้อง 
ระหว่างสามีและภรรยาที่แสดงออกอย่างเหมาะสมภายใต้พันธะของการแต่งงานเท่านั้น ความสัมพันธ์
ทางเพศแบบอื่น รวมทั้งการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน การเป็นชู้ พฤติกรรมรักร่วมเพศและเลสเบี้ยน 
ถือว่าเป็นบาป”(First Presidency letter, 14 พ.ย. 1991)
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เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองสอนว่า “ความสนิทสนมทางเพศใดๆ ที่อยู่นอก
เหนือการผูกมัดของการแต่งงาน—ข้าพเจ้าหมายถึงการมีเจตนาที่จะสัมผัสกับส่วนของร่างกายท่ีเป็น
ส่วนตัว และศักดิ์สิทธิ์ของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นขณะที่มีหรือปราศจากเสื้อผ้า—เป็นบาป และเป็นที่ต้องห้าม
โดยพระผู้เป็นเจ้า มันยังเป็นการล่วงละเมิดในการปลุกเร้าความรู้สึกเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในร่างกายของท่าน
เองโดยเจตนา” (เลียโฮนา มกราคม 1995 หน้า 34)

ถ้าท่านขอให้สมาชิกชั้นเรียนสรุปตอนที่เชื่อว่า “ความบริสุทธิ์ทางเพศ” ใน เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน 
ให้เขาทำาตอนนี้

• อะไรคือผลบางประการที่เกิดจากการละเมิดกฎความบริสุทธิ์ทางเพศ (สนทนาผลทางวิญญาณและทาง 
ร่างกาย ทั้งผลในขณะนั้นและผลระยะยาว) การละเมิดกฎความบริสุทธิ์ทางเพศของบุคคลหนึ่งมีผลกระ
ทบต่อผู้อื่นอย่างไร

เอ็ลเดอร์โจเซฟ  บี. เวิร์ธลิน สอนว่า “หนึ่งในบรรดาการล่อลวงที่แพร่หลายที่สุดในยุคสมัยนี้ก็คือ ความ 
คิดที่ว่าการผิดศีลธรรมเป็นเรื่องธรรมดา และยอมรับได้ ทั้งไม่มีผลกระทบทางด้านลบใดๆ ในความ 
เป็นจริงแล้ว การผิดศีลธรรมเป็นสาเหตุที่สำาคัญของการทนทุกข์อย่างแสนสาหัสและปัญหาอื่นๆ อีก
มากมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งรวมถึง โรคระบาด การทำาแท้ง ครอบครัวที่แตกแยก ครอบครัวที่
ปราศจากพ่อ ครอบครัวที่ตัวแม่เองก็ยังเป็นลูกอยู่” (เลียโฮนา มกราคม 1995 หน้า 69)

• เราได้รับพรอย่างไรเมื่อเรารักษากฎความบริสุทธิ์ทางเพศ (ดู คพ. 121:45–46 คำาตอบได้แก่ เรารู้สึกว่า 
เรามีสันติสุขและความปีติยินดี ความรักต่อคู่ครองและสมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัว ความเคารพตนเอง  
และความเคารพผู้อื่นเพิ่มมากขึ้น เราจำาเป็นต้องรักษากฎความบริสุทธิ์ทางเพศเพื่อจะมีพระวิญญาณ 
บริสุทธิ์เป็นเพื่อน ได้รับศาสนพิธีฐานะปุโรหิตและรับส่วนศีลระลึกอย่างมีค่าควร) การเชื่อฟังกฎความ
บริสุทธิ์ทางเพศมีผลต่อผู้อื่นอย่างไร

• ซาตานล่อลวงผู้คนให้ละเมิดกฎความบริสุทธิ์ทางเพศอย่างไร ผู้คนพยายามหาเหตุผลให้กับการละเมิด
นี้อย่างไร

ถ้าท่านขอให้สมาชิกชั้นเรียนสรุปส่วนต่างๆ ใน เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน ให้เขาทำาการสรุปตอนนี้ 
“การแต่งกายและลักษณะท่าทาง” “ความบันเทิงและสื่อ” รวมทั้ง “ดนตรีเเละการเต้นรำา”

ประธานกอร์ดอน  บี ฮิงค์ลีย์ กล่าวว่า “ท่านต้องไม่ใช้เวลาโดยเปล่าประโยชน์กับการค้นหาภาพลามกจาก 
อินเตอร์เนต ท่านต้องไม่โทรศัพท์ไปฟังเรื่องสกปรกลามก ท่านต้องไม่เช่าวิดีโอเทปลามกทุกชนิด สิ่งเย้า 
ยวนเหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อท่าน อยู่ให้ห่างสิ่งลามกเสมือนหนึ่งออกห่างจากโรคร้าย มันคือความหายนะ  
มันจะติดเป็นนิสัย และผู้ที่หมกมุ่นกับมันจะถอนตัวออกมาไม่ได้ สิ่งนี้เป็นการเสพติด” (เลียโฮนา  
กรกฎาคม 1998 หน้า 57)

• เราจะป้องกันตัวเราเองจากการล่อลวงให้ละเมิดกฎความบริสุทธิ์ทางเพศได้อย่างไร เราทำาอะไรได้บ้าง
ในบ้านของเราเพื่อหลีกเลี่ยงอิทธิพลที่ผิดศีลธรรม

• กฎความบริสุทธ์ิทางเพศรวมถึงความบริสุทธ์ิของความคิดเช่นเดียวกันการกระทำา เราได้รับผลกระทบทาง 
วิญญาณอย่างไรเมื่อความคิดของเราไม่สะอาด (ดู คพ. 63:16) เราสามารถขจัดความคิดที่ไม่สะอาด
ออกไปจากใจเราได้อย่างไร

เอ็ลเดอร์บอยด์  เค. แพคเกอร์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองแนะนำาให้เราขับไล่ความคิดที่ไม่เหมาะสม 
ออกไปจากใจเราโดยใส่ “สิ่งที่จรรโลงใจเข้าไปแทนที่” (in Conference Report, ต.ค. 1977, 90; หรือ 
Ensign, พ.ย. 1977, 60) สนทนาวิธีที่จะทำาตามคำาเเนะนำานี้ ข้อเสนอแนะได้แก่ การสวดอ้อนวอนทูลขอ
พลัง ร้องเพลงท่ีโปรดปราน ท่องจำาข้อพระคัมภีร์ท่ีช่ืนชอบ หรือคิดถึงความรักท่ีเรามีต่อสมาชิกในครอบครัว
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3.	เป็นคนซื่อสัตย์

• การเป็นคนซื่อสัตย์หมายความว่าอะไร?

ประธานเจมส์  อี. เฟาสท์ สอนว่า “ความซื่อสัตย์มีความหมายมากกว่าการไม่พูดปด มันคือ การบอก
ความจริง พูดความจริง ดำาเนินชีวิตตามความจริง และรักความจริง” (เลียโฮนา มกราคม 1997 หน้า 47)

ถ้าท่านขอให้สมาชิกชั้นเรียนสรุปบทความในหัวข้อ “ความซื่อสัตย์” ใน เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน 
ให้เขาทำาตอนนี้

• อ่าน คพ. 42:21, 51 :9 และ 97:8 กับสมาชิกชั้นเรียน เหตุใดจึงเป็นสิ่งสำาคัญที่จะต้องซื่อสัตย์ในทุกด้าน
ของชีวิต อะไรคือผลที่เกิดจากความไม่ซื่อสัตย์ เราได้รับพรอย่างไรเมื่อเราซื่อสัตย์

• อะไรคือวิธีบางอย่างท่ีเราถูกล่อลวงไม่ให้ซ่ือสัตย์ การยอมอ่อนข้อให้กับการล่อลวงไม่ให้ซ่ือสัตย์เพียงเล็ก 
น้อย ทำาให้เราถูกล่อลวงในเรื่องอื่นๆ ได้ง่ายขึ้นอย่างไร เราจะเอาชนะการล่อลวงไม่ให้ซื่อสัตย์ได้อย่างไร

• การซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าหมายความว่าอะไร (คำาตอบได้แก่ การรักษาพันธสัญญาและสัญญาอื่นๆ ที่เรา
ได้ทำาไว้กับพระเจ้า ทำางานมอบหมายในศาสนจักรให้สำาเร็จ รับส่วนศีลระลึกอย่างมีค่าควร จ่ายส่วนสิบ
และเงินบริจาค)

• การซื่อสัตย์ต่อตัวเราเองหมายความว่าอะไร (ความหมายอย่างหนึ่งคือ เราจะไม่หาเหตุผลหรือแก้ตัวให้
แก่การทำาบาป)

• เราจะสอนเรื่องความซื่อสัตย์ให้แก่ครอบครัวของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีใด (หลังจากสมาชิก
ชั้นเรียนตอบ ท่านอาจแนะนำาให้เขาใช้หนังสือ การสังสรรค์ในครอบครัว [PBHT 197 TH] หน้า 203–204 
เพื่อสอนเรื่องความซื่อสัตย์ให้แก่ครอบครัวของเรา)

เชิญสมาชิกชั้นเรียนเล่าประสบการณ์เมื่อเขาเลือกที่จะซื่อสัตย์แม้ว่ายากที่จะทำาเช่นนั้น หรือขอให้เขายก
ตัวอย่างของความซื่อสัตย์ที่เขาเคยเห็นในที่ทำางาน โรงเรียน ในชุมชน หรือที่บ้าน

4.	ใช้ภ�ษ�ที่แสดงคว�มค�รวะต่อพระผู้เป็นเจ้�และเป็นภ�ษ�ที่จรรโลงใจ

• อ่าน คพ. 63:60–62 และ 136:21 กับสมาชิกชั้นเรียน อะไรคือพระบัญญัติของพระเจ้าเกี่ยวกับวิธีที่เรา 
ใช้พระนามของพระองค์ ผู้คนใช้พระนามของพระเจ้าเปล่าๆ ในวิธีใดบ้าง (คำาตอบได้แก่ ใช้พระนาม
ของพระองค์โดยไม่ให้ความเคารพ ใช้โดยไม่เจตนาหรือเห็นเป็นเรื่องปรกติธรรมดา ใช้ร่วมกับความคิดที่
หยาบคายหรือการกระทำาที่ชั่วร้าย)

• นอกจากการใช้พระนามของพระเจ้าเปล่าๆ แล้ว เราควรหลีกเลี่ยงภาษาในรูปแบบใด (คำาตอบได้แก่ 
ภาษาที่หยาบคาย ลามก หรือต่ำาทราม)

ประธานฮิงค์ลีย์กล่าวว่า “อย่าสาบาน อย่าหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หลีกเลี่ยงสิ่งที่เรียกวาตลกสกปรกอยู่ห่าง 
จากการสนทนาที่เต็มไปด้วยคำาพูดสกปรกหยาบคาย ท่านจะมีความสุขมากขึ้นถ้าท่านทำาเช่นนั้น และ
ตัวอย่างของท่านจะทำาให้ผู้อื่นเข้มแข็ง” (in Conference Report, Oct. 1987, 59; หรือ Ensign, พ.ย. 
1987, 48)

ถ้าท่านขอให้สมาชิกชั้นเรียนสรุปบทความในหัวข้อ “ภาษา” ใน เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน ให้เขา
หรือเธอทำาตอนนี้

• อะไรคือผลบางอย่างของการใช้ภาษาหยาบคาย (คำาตอบได้แก่ ทำาให้พระผู้เป็นเจ้าทรงขุ่นเคือง ทำาให้ผู้
อื่นขุ่นเคือง ทำาให้ตัวบุคคลนั้นเสื่อมเสีย และสูญเสียความเป็นเพื่อนของพระวิญญาณบริสุทธิ์)
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เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าวว่า “การหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความหยาบ
คาย…เป็นบาปที่แยกเราจากพระผู้เป็นเจ้า และทำาให้เราไม่ได้รับการปกป้องทางวิญญาณเป็นเหตุให้
พระวิญญาณบริสุทธิ์ถอนไปจากเรา” (in Conference Report, เม.ย. 1986, 69; หรือ Ensign, พ.ค. 
1986, 52)

• ซาตานล่อลวงผู้คนให้ใช้ภาษาที่หมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หยาบคาย หรือลามกอย่างไร เราจะเอาชนะการ 
ล่อลวงให้ใช้ภาษาที่ไม่ดีได้อย่างไร (ท่านอาจสนทนาถึงวิธีที่จะขจัดนิสัยการใช้ภาษาที่ไม่ดี)

• เหตุใดการเรียนรู้ที่จะควบคุมคำาพูดของเราจึงจำาเป็นต่อการเติบโตทางวิญญาณของเรา การควบคุมคำา
พูดช่วยให้เราออกห่างจากการล่อลวงอื่นๆ ได้อย่างไร

• เราควรตอบสนองอย่างไรเมื่อเราอยู่ท่ามกลางผู้คนที่ใช้ภาษาที่ไม่สุภาพหรือเมื่อมีภาษาที่ไม่สุภาพใน
ภาพยนตร์ โทรทัศน์ หรือหนังสือ (เมื่อเป็นไปได้ เราควรออกจากสถานที่นั้นเราสามารถท้วงติงภาษาดัง
กล่าวได้ด้วย)

• บิดามารดาจะสอนลูกๆ ไม่ให้พูดจาหยาบคายได้อย่างไร (หลังจากสมาชิกชั้นเรียนตอบท่านอาจแนะนำา
ให้เขาใช้หนังสือ การสังสรรค์ในครอบครัว หน้า 212–213 เพื่อสอนลูกๆ ไม่ให้พูดจาหยาบคาย)

• พระเจ้าทรงต้องการให้เราใช้ภาษาแบบใด (ดู คพ. 52: 16; 136:24; เอเฟซัส 4:29) คำาพูดของเราจรรโลง
ใจผู้อื่นได้อย่างไร เราจะส่งเสริมผู้อื่นให้ใช้ภาษาที่แสดงความคารวะต่อพระผู้เป็นเจ้าและจรรโลงใจได้
อย่างไร

สรุป เน้นว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงรักเราและทรงต้องการให้เราสวม “ยุทธภัณฑ์ทั้งชุด” ของพระองค์เพื่อเราจะ 
ได้รับการปกป้องจากการล่อลวง กระตุ้นสมาชิกชั้นเรียนให้รักษากฎความบริสุทธิ์ทางเพศ ซื่อสัตย์และใช้ 
ภาษาท่ีจรรโลงใจ เป็นพยานถึงความจริงท่ีสนทนาไปแล้วในระหว่างบทเรียนเม่ือพระวิญญาณกระตุ้นเตือน

แนวคิดเพิ่มเติม
ประกอบก�รสอน	 ท่านอาจใช้แนวคิดต่อไปนี้หนึ่งข้อหรือมากกว่านั้นเพื่อเสริมเค้าโครงบทเรียนที่แนะนำาไว้

1.	ยุทธภัณฑ์ของพระผู้เป็นเจ้�รวมถึงอ�วุธที่เร�มีอยู่ในมือด้วย

ขณะรับใช้ในโควรัมอัครสาวกสิบสอง เอ็ลเดอร์ฮาโรลด์  บี. ลี อธิบายว่ายุทธภัณฑ์ของพระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่
เพียงเป็นสิ่งป้องกันเท่านั้น แต่รวมถึงอาวุธที่เรามีอยู่แล้วในมือด้วย:

“คนที่สวมยุทธภัณฑ์จะถือโล่ไว้ในมือ และอีกมือหนึ่งถือดาบ…โล่ดังกล่าวคือโล่แห่งศรัทธาส่วนดาบนั้นคือ 
ดาบแห่งพระวิญญาณซึ่งหมายถึงพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าคิดไม่ออกว่าจะมีอาวุธใดทรงพลัง
ยิ่งกว่าศรัทธาและความรู้ในพระคัมภีร์…ซึ่งประกอบด้วยพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า คนที่สวมยุทธภัณฑ์
และคนที่มีอาวุธพร้อมมือ ก็พร้อมที่จะออกไปต่อสู้กับศัตรู” (“Feet Shod with the Preparation of the 
Gospel of Peace,” Brigham Young University Speeches of the Year [9 พ.ย. 1954], 7)

2.	กิจกรรมร่วมกับ	เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน

อธิบายว่าการทำาตามมาตรฐานใน เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน จะช่วยทำาให้มียุทธภัณฑ์ที่แข็งแกร่งและ
ปลอดภัย แบ่งสมาชิกชั้นเรียนออกเป็นกลุ่ม และมอบหมายหัวข้อใน เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน ให้กลุ่ม
ละหนึ่งหัวข้อ
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ให้แต่ละกลุ่มใช้เวลาห้านาทีสนทนาหัวข้อของตนและเตรียมแนวคิดที่จะนำาเสนอต่อช้ันเรียนจากน้ันให้แต่ 
ละกลุ่มทำาการนำาเสนอสั้นๆ ท่านอาจเสนอแนะให้กลุ่มใช้วิธีการต่อไปนี้หนึ่งข้อหรือมากกว่านั้นในการนำา 
เสนอของเขา:

ก. ระบุตัวอย่างจริงของสถานการณ์ที่เป็นประเด็นหนึ่งในมาตรฐานที่มอบหมาย

ข. เล่าประสบการณ์ส่วนตัวหรือประสบการณ์ของเพื่อนที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานนั้นๆ

ค. ใช้การแสดงบทบาทสมมุติเพื่ออธิบายวิธีจัดการกับสถานการณ์ในชีวิตจริง

ง. พูดถึงสิ่งที่ช่วยให้เขารักษามาตรฐานนี้เป็นส่วนตัว

จ. แบ่งปันแนวคิดเกี่ยวกับวิธีช่วยให้ผู้อื่นรักษามาตรฐานนี้

ฉ. สนทนาว่าจะทำาอะไรหากการรักษามาตรฐานนั้นก่อให้เกิดความขัดแย้งในกลุ่มเพื่อนหรือกับคนอื่น

3.	ก�รสนับสนุนเย�วชน

ถ้าท่านกำาลังสอนผู้ใหญ่ เชิญบิดามารดา ผู้นำาเยาวชนชาย หรือผู้นำาเยาวชนหญิงคนใดคนหนึ่งมาพูดพอ
สังเขปเกี่ยวกับการท้าทายบางอย่างและความสำาเร็จที่เยาวชนกำาลังได้รับ

ขอให้สมาชิกชั้นเรียนพิจารณาอย่างรอบคอบถึงสิ่งที่เขาได้ยิน ขอให้เขาคิดหาวิธีที่เขาจะสามารถสนับสนุน
เยาวชนได้มากขึ้น สรุปคำาตอบไว้บนกระดาน ข้อเสนอแนะบางประการมีสรุปไว้ข้างล่างนี้

ก. รู้จักและจำาชื่อของเขา

ข. ให้ความสนใจเขาอย่างจริงใจและให้เขารู้ว่าท่านห่วงใยเขา

ค. ทราบถึงความต้องการพิเศษและเริ่มตอบสนองความต้องการเหล่านั้น

ง. มองหาโอกาสแบ่งปันพรสวรรค์ เล่าเรื่องส่วนตัว เล่าประสบการณ์ในวัยเยาว์และประสบการณ์ที่เสริม
สร้างศรัทธาของท่าน

จ. ขอให้ติดต่อคบค้ากับเยาวชนที่ท่านสอนหรือทำางานด้วยต่อไป หลังจากที่ท่านได้รับการปลดจากการ
เรียกในศาสนจักร

ฉ. เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำาเนินชีวิตแบบพระคริสต์

ช. ให้อภัยความผิดพลาดในอดีต และไม่ตราหน้าบุคคลนั้นๆ ในทางลบ

4.	“ก�รนำ�เสนอด้วยวิดีโอเรื่อง	“ยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระผู้เป็นเจ้�”

ถ้ามี New Testament video Presentation (53914) ท่านอาจเปิดให้ดูตอนที่ชื่อว่า “ยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของ
พระผู้เป็นเจ้า” ความยาว 13 นาที
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ก�รเป็นพลเมืองดี บทที ่ 

44

จุดประสงค์	 เพ่ือกระตุ้นให้สมาชิกของศาสนจักรเป็นพลเมืองดีโดยมีส่วนในการปกครอง ทำาตามกฎหมายและเสริมสร้าง 
ชุมชน

ก�รเตรียม	 1. ศึกษาข้อพระคัมภีร์และเนื้อหาอื่นๆ ต่อไปนี้ร่วมกับการสวดอ้อนวอน:

ก. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 58:21–22, 26–28; 98:4–10; 134; หลักแห่งความเชื่อ 1:12

ข. มรดกของเราหน้า  154–155 ซึ่งเน้นในเรื่องการรับใช้ของเอ็ลเดอร์เอสรา แทฟท์ เบ็นสันในฐานะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา

2. ทบทวนเนื้อหาของบทเรียนนี้ใน แนวทางศึกษาสำาหรับสมาชิกชั้นเรียน (35686 425) วางแผนในการพูด
ถึงเนื้อหาส่วนนี้ในระหว่างบทเรียน

หมายเหตุสำาหรับครู: การปกครองและกฎหมายแตกต่างกันไปในหลายๆ ประเทศและหลายๆ วัฒนธรรม  
จงคำานึงถึงสภาพในท้องท่ีเม่ือท่านตัดสินใจว่าจะสนทนาอะไรในบทเรียนน้ี ในบางพ้ืนท่ีอาจจะเป็นส่ิงดีท่ีสุด 
ที่จะใช้เวลาส่วนใหญ่ของชั้นเรียนไปกับการสนทนาส่วนที่สามของบทเรียน หลีกเลี่ยงที่จะสนทนาเรื่องที ่
สร้างความขัดแย้งหรือการวิพากษ์วิจารณ์ จำาไว้ว่าผู้นำาของศาสนจักรแนะนำาเราเสมอมาว่าให้ทำางานภาย 
ในขอบเขตของกฎหมายเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่จำาเป็น

ข้อเสนอแนะ
ในก�รดำ�เนินบทเรียน

กิจกรรมกระตุ้น
ความสนใจ ใช้กิจกรรมต่อไปนี้หรือกิจกรรมของท่านเองเพื่อเริ่มบทเรียนตามความเหมาะสม

อธิบายว่าในปี 1952 ขณะรับใช้ในโควรัมอัครสาวกสิบสอง ดีไวท์ ดี. ไอเซ็นฮาวร์ ประธานาธิบดีของสหรัฐ 
ได้ขอให้เอ็ลเดอร์เอสรา แทฟท์ เบ็นสัน รับหน้าที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของประเทศ ด้วยการ
สนับสนุนของประธานศาสนจักรเดวิด  โอ. แมคเคย์ เอ็ลเดอร์เบ็นสันจึงยอมรับงานนี้และทำาหน้าที่ได้เป็น
อย่างดี ในคำาปราศรัยการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกของท่าน หลังจากได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
เกษตร ท่านกล่าวว่า:

“ข้าพเจ้ามีความสุขที่ได้รับสิทธิพิเศษให้รับใช้ประเทศและรัฐบาลที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเราอาศัยอยู่นี้ แม้จะเพียงเล็ก 
น้อยก็ตาม ข้าพเจ้าขอบคุณฝ่ายประธานสูงสุด และพี่น้องของข้าพเจ้าที่แสดงความยินดี พวกท่านไม่เพียง
เห็นด้วยเท่านั้น แต่ยังให้พรข้าพเจ้าด้วยเมื่อข้าพเจ้าตอบรับการเรียกจากประธานาธิบดีของสหรัฐ” (in 
Conference Report, เม.ย. 1953, 40)

• ท่านคิดว่าเหตุใดเอ็ลเดอร์เบ็นสันจึงได้รับการสนับสนุนให้ยอมรับความรับผิดชอบดังกล่าว
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อธิบายว่าผู้นำาศาสนจักรสนับสนุนเราให้เป็นพลเมืองดี พร้อมทั้งเสริมสร้างชุมชนและประเทศของเราด้วย มี 
หลายวิธีในการเป็นพลเมืองดี ซึ่งรวมถึงการมีส่วนร่วมในการปกครองหรือกระบวนการทางการเมือง ตาม 
กฎหมาย และรับใช้ในชุมของเรา บทเรียนนี้พูดถึงคำาสอนของพระเจ้าเกี่ยวกับการปกครองและการเป็น
พลเมืองดี

การสนทนาและ เลือกเนื้อหาบทเรียนร่วมกับการสวดอ้อนวอนเพื่อจะสนองความต้องการของสมาชิกช้ันเรียนได้ดีท่ีสุด 
การประยุกต์ใช้  กระตุ้นสมาชิกชั้นเรียนให้เล่าประสบการณ์เกี่ยวกับหลักธรรมในพระคัมภีร์

1.	มีส่วนในก�รปกครอง

อธิบายว่าในเดือนสิงหาคม 1835 การประชุมใหญ่สามัญของศาสนจักรที่เคิร์ทแลนด์ โอไฮโอ มีมติเป็น
เอกฉันท์ให้ประกาศความเชื่อเกี่ยวกับการปกครอง คำาประกาศนี้มีบันทึกไว้ใน คพ. 134

• อะไรคือจุดประสงค์ของการปกครองบ้านเมือง (ดู คพ. 134:1, 6–8, 11 คำาตอบได้แก่รายการข้างล่างนี้)

ก. “เพื่อ ประโยชน์ และความปลอดภัยของสังคม” (คพ. 134:1)

ข. “เพื่อคุ้มครองผู้บริสุทธิ์และลงโทษผู้กระทำาผิด” (คพ. 134:6)

ค. “ เพื่อความคุ้มครองพลเมืองทั้งปวงใน การปฏิบัติตามความเชื่อทางศาสนาของเขาโดยเสรี” (คพ. 
134:7)

ง. “เพื่อชดใช้ ความ ผิด และข้อ กล่าวหา ทั้งปวง” (คพ. 134:11)

• เราทำาอะไรได้บ้างในฐานะพลเมืองเพื่อช่วยให้จุดประสงค์ดังกล่าวนี้ของการปกครองมีสัมฤทธิผล 

อ่านข้อความต่อไปนี้ของเอ็ลเดอร์แอล. ทอม เพอร์รีย์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง:

“ในฐานะสมาชิกของศาสนจักร เรามีชีวิตอยู่ภายใต้ผืนธงต่างๆ มากมายหลายผืน สำาคัญเพียงใดที่เรา
จะเข้าใจตำาแหน่งและสถานภาพของเราในแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่! เราควรทำาความรู้จักกับประวัติศาสตร์ 
มรดกตกทอด และกฎหมายของแผ่นดินที่ปกครองเรา ในประเทศเหล่านั้นที่ให้สิทธิ์เราได้มีส่วนในเรื่องราว
การปกครอง เราควรใช้สิทธิ์เสรีของเรา และเข้าร่วมอย่างแข็งขันในการสนับสนุนและปกป้องหลักธรรมแห่ง
ความจริง สิทธิ และเสรีภาพ” (in Conference Report, ต.ค. 1987, 87; หรือ Ensign, พ.ย. 1987, 72)

• เราจะสนับสนุนและปกป้องความจริง สิทธิ และเสรีภาพโดยการมีส่วนร่วมของเราในการปกครองได้
อย่างไร

• หลักคำาสอนและพันธสัญญา 134 สอนว่าเราควรค้นหาและสนับสนุนผู้นำาที่ “บริหาร กฎหมายด้วยความ 
เที่ยงธรรมและยุติธรรม” (ข้อ 3) เราควรมองหาคุณสมบัติอะไรอีกเมื่อเลือกผู้นำา (ดู ตัวอย่างคพ. 98:10) 
เราจะเตรียมตัวเองในการเลือกผู้นำาอย่างฉลาดได้อย่างไร

อธิบายว่าเมื่อเรามีส่วนในการปกครองและกระบวนการทางการเมือง เราควรทำาสิ่งนั้นด้วยความเข้าใจว่า 
“ศาสนจักรเป็นกลางทางด้านการเมือง ศาสนจักรไม่สนับสนุนพรรคการเมือง เวทีหาเสียง หรือผู้สมัครรับ 
เลือกตั้งใดๆ ผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่ควรแสดงนัยว่าเขาได้รับการสนับสนุนจากศาสนจักรหรือผู้นำา ผู้นำา 
ศาสนจักรและสมาชิกควรหลีกเลี่ยงคำาพูดหรือการกระทำาใดๆ ที่อาจทำาให้เข้าใจว่าศาสนจักรให้การสนับ- 
สนุนพรรคการเมืองหรือผู้สมัครคนใดคนหนึ่ง” (คู่มือ คำาแนะนำาของศาสนจักรเล่ม2:ผู้นำาฐานะปุโรหิตและ
ผู้นำาองค์การช่วย [1998] หน้า 347)
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2.	ก�รทำ�ต�มกฎหม�ยของแผ่นดิน

• ความรับผิดชอบของเราเกี่ยวกับกฎหมายของแผ่นดินคืออะไร (ดู คพ. 58:21–22; 98:4–6; 134:5–6; 
หลักแห่งความเชื่อ 1:12) บิดามารดา ครู และผู้นำาจะสอนเด็กๆ ให้ทำาตามกฎหมายของแผ่นดินได้
อย่างไร

• เราควรปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายและเจ้าหน้าที่บ้านเมืองท่านอื่นๆ อย่างไร (ดู คพ. 134: 3, 6) 
เราจะแสดงความขอบคุณสำาหรับการทำางานของพวกท่านได้อย่างไร

• ควรมีความสัมพันธ์อะไรระหว่างศาสนาและการปกครองบ้านเมือง (ดู คพ. 134:4, 9 ข้อนี้สอนว่าการ 
ปกครองต้องไม่ออกกฎบังคับเร่ืองทางศาสนาเว้นแต่ว่าการปฏิบัติทางศาสนาจะละเมิดสิทธิและเสรีภาพ 
ของผู้อื่น) ศาสนาจะเสริมสร้างการปกครองได้อย่างไร

3.	ก�รเสริมสร�้งชุมชน

อ่านข้อความต่อไปนี้จาก คู่มือคำาแนะนำาของศาสนาจักร

“สมาชิกควรทำาหน้าที่พลเมืองโดยสนับสนุนมาตรการที่จะทำาให้สังคมมีเสถียรภาพทางศีลธรรม เศรษฐกิจ  
และวัฒนธรรม สมาชิกได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมอย่างกระตือรือร้นในอุดมการณ์ดีเพ่ือปรับปรุงสังคมและ 
ทำาให้สังคมเป็นสถานที่ดีงามที่จะอยู่อาศัยและเลี้ยงดูครอบครัว” (เล่ม2 หน้า 348) 

เขียนบนกระดานว่า เสริมสร้างชุมชน

• เราจะเสริมสร้างชุมชนของเราด้วยวิธีใดได้บ้าง (ใช้ข้อมูลต่อไปนี้เพื่อสนทนาหรือเพิ่มเติมคำาตอบ ของ 
สมาชิกชั้นเรียน เขียนหัวข้อไว้บนกระดานขณะที่ท่านพูดถึงหัวข้อนั้นๆ)

รับใช้ผู้อื่น

• เหตุใดจึงเป็นสิ่งสำาคัญที่สมาชิกของศาสนจักรจะรับใช้ชุมชนของเขา

• ท่านหรือสมาชิกคนอื่นๆ ในศาสนจักรเคยเข้าร่วมโครงการรับใช้ชุมชนอะไรบ้าง (เชิญสมาชิกชั้นเรียนเล่า
ประสบการณ์) ท่านจะรู้ถึงความต้องการได้อย่างไร กลุ่มทำาอะไรเพื่อทำาให้โครงการประสบความสำาเร็จ

• ท่านหรือสมาชิกคนอื่นๆ ในศาสนจักรให้การรับใช้ชุมชนเป็นส่วนตัว หรืออย่างไม่เป็นทางการอะไรบ้าง

• ทุกวันนี้มีโอกาสอะไรบ้างที่เราจะรับใช้ชุมชนของเรา (สำาหรับข้อเสนอแนะบางประการ ดู แนวคิดเพิ่ม 
เติมประกอบการสอนข้อสอง) เราจะมีโอกาสรับใช้ชุมชนได้มากขึ้นอย่างไร (คำาตอบได้แก่ การอ่าน 
หนังสือพิมพ์ สนทนาถึงความต้องการของชุมชนในการประชุมผู้นำาของศาสนจักร และประชุมกับเจ้า
หน้าที่ของทางการเพื่อหารือถึงวิธีที่เราช่วยได้)

• การรับใช้ชุมชนให้ประโยชน์แก่ชุมชนในทางใด เราได้รับพรในด้านใดบ้างเมื่อเรารับใช้

รับใช้ในตำาแหน่งต่างๆ ของหน่วยงานสาธารณะที่มาจากการเลือกตั้งหรือแต่งตั้ง

อ่านข้อความต่อไปนี้จากฝ่ายประธานสูงสุดถึงสมาชิกของศาสนจักร:

“เราขอให้ชายและหญิงยินดีรับใช้ในคณะกรรมการโรงเรียน สภาและคณะเจ้าหน้าที่ของจังหวัดและ เทศ 
มณฑล สภานิติบัญญัติ และตำาแหน่งระดับสูงอื่นๆ ที่มาจากการเลือกตั้งหรือแต่งตั้ง” (First Presidency 
letter, 15 Jan, 1998)

• ตำาแหน่งต่างๆ ในการบริการสาธารณะในชุมชนของเรามีอะไรบ้าง ผู้คนในตำาแหน่งดังกล่าวสามารถทำาให้ 
เกิดสิ่งดีในชุมชนได้อย่างไร
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สนับสนุนอุดมการณ์หรือกิจกรรมที่มีคุณค่า

• อ่าน คพ. 58:27 กับสมาชิกชั้นเรียน เราจะ “ทุ่มเท” ในอุดมการณ์ดีในชุมชนได้อย่างไร 

เล่าเรื่องต่อไปนี้ของวิสุทธิชนยุคสุดท้ายคนหนึ่งซึ่งให้ความช่วยเหลือที่สำาคัญยิ่งแก่ชุมชนและประเทศของ
เธอโดยการสนับสนุนอุดมการณ์ที่ดี:

“ขณะที่โดลินา สมิธ รับใช้เป็นประธานเยาวชนหญิงในสเตคโทรอนโต ออนแทรีโอ ในปี 1986 เธอขอให้ผู้ 
เชี่ยวชาญพูดในการประชุมไฟร์ไซด์เกี่ยวกับปัญหาสื่อลามกที่กำาลังเพิ่มมากขึ้น ต่อมาเธอได้เข้าร่วมกับกลุ่ม 
ระดับประเทศที่เรียกว่า Canadians for Decency ซึ่งระดมชาวแคนาดาหลายพันคนที่ต่อต้านสื่อลามกให้
ไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของเขาด้วยเหตุที่มีความห่วงใยเป็นพิเศษเกี่ยวกับสื่อลามก …

“…ในปี 1990 เธอเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มากขึ้นเมื่อเธอได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานของ  
Canadians for Decency ในบทบาทใหม่นี้ เธอได้ทำาการเสนอมากมายต่อกลุ่มการปกครองระดับท้องถิ่น 
และสหพันธ์ เพื่อตั้งและเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกี่ยวกับสื่อลามก เธอได้พูดกับพลเมืองหลายกลุ่มด้วย ซึ่ง 
ทำางานกับรัฐบาลท้องที่เพื่อควบคุมการเผยแพร่สื่อลามกในชุมชนของเขา” (Donald S. Conkey, “Together  
We Can Make a Difference,” Ensign, ก.พ. 1996, 68)

• เราสามารถสนับสนุนอุดมการณ์ที่มีคุณค่าอะไรบ้างในชุมชน เราจะต่อสู้อิทธิพลที่ชั่วร้ายในชุมชนของ
เราได้อย่างเหมาะสมอย่างไร

• อะไรคือการท้าทายบางอย่างในการรับใช้ชุมชน เราจะเอาชนะการท้าทายดังกล่าวนี้ได้อย่างไร (การ 
ท้าทายอย่างหนึ่งคือ การจัดตารางเวลาที่เราต้องการรับใช้ วิธีหนึ่งในการเอาชนะการท้าทายนี้คือ ให้
สมาชิกในครอบครัวหรือสมาชิกวอร์ดได้รับใช้ร่วมกันเมื่อเป็นไปได้ สิ่งนี้จะทำาให้ครอบครัวได้อยู่รวมกัน
แทนที่จะแยกกันในขณะรับใช้)

สรุป แบ่งปันข้อความต่อไปนี้ของเอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง:

“ในศาสนจักร เรามักจะกล่าวถึงประโยคคู่นี้บ่อยๆ ‘จงอยู่ในโลกแต่อย่าเป็นของโลก’… เราอาจจะกล่าวว่า 
ประโยคคู่น้ี…เป็นคำาเตือนท่ีแยกออกได้เป็นสองส่วน ส่วนแรก จงอยู่ในโลกจงเข้าไปมีส่วนจงรับรู้ พยายาม 
ที่จะเข้าใจ อดทน และรู้ค่าของความแตกต่าง ให้การช่วยเหลือที่เต็มไปด้วยความหมายแก่สังคมโดยทาง 
การรับใช้และการมีส่วนร่วม สอง “อย่าเป็นของโลก” อย่าทำาตามแนวทางผิดๆ หรือคล้อยตามหรือยอมรับ
สิ่งที่ไม่ถูกต้อง …

“สมาชิกของศาสนจักรต้องชักจูงผู้อื่นมากกว่าถูกผู้อื่นชักจูง เราควรทำางานเพื่อหยุดอิทธิพลของบาปและ 
ความชั่วร้าย แทนที่จะถูกสิ่งเหล่านั้นชักจูง เราแต่ละคนต้องช่วยแก้ไขปัญหาแทนที่จะหลีกหนีหรือเฉยเมย” 
(in Conference Report, เม.ย. 1989, 100–101; หรือ Ensign, พ.ค. 1989, 80)

เน้นว่าในฐานะท่ีเป็นวิสุทธิชนยุคสุดท้าย เราควรเป็นพลเมืองดีไม่ว่าเราจะอาศัยอยู่ท่ีใดก็ตาม กระตุ้นสมาชิก 
ชั้นเรียนให้ทำาสิ่งที่เขาทำาได้เพื่อสนับสนุนรัฐบาลที่ดี และเสริมสร้างชุมชนของเขา

แนวคิดเพิ่มเติม
ประกอบก�รสอน	 เนื้อหาต่อไปนี้จะเสริมเค้าโครงบทเรียนที่แนะนำาไว้ ท่านอาจใช้แนวคิดต่อไปนี้หนึ่งข้อหรือมากกว่านั้นเพื่อ

เป็นส่วนหนึ่งของบทเรียน
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1.	ร�ยง�นเกี่ยวกับก�รอ�ส�รับใช้ในชุมชน

มอบหมายสมาชิกวอร์ดหรือสาขาล่วงหน้า ให้รายงานเกี่ยวกับการอาสารับใช้ที่เป็นรูปธรรมในชุมชนของ 
ท่าน และวิธีที่จะมีส่วนในการรับใช้ดังกล่าว หรือเชิญสมาชิกชั้นเรียนคนหนึ่งที่มีส่วนในการรับใช้บางอย่าง
ในชุมชนอธิบายสิ่งที่เขาหรือเธอทำา

เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของการสนทนา ให้เน้นว่าเราไม่จำาเป็นต้องรอการเรียกหรืองานมอบหมายจากผู้นำาศาสน- 
จักรก่อนจึงจะรับใช้ชุมชนเป็นส่วนตัวหรือเป็นกลุ่ม

2.	แนวคิดสำ�หรับก�รรับใช้ชุมชน

ถ้าสมาชิกชั้นเรียนคิดไม่ออกว่าจะรับใช้ชุมชนอย่างไร ท่านอาจเสนอแนะแนวคิดบางอย่างต่อไปนี้ เพื่อเป็น
ส่วนหนึ่งของการสนทนาเรื่องนี้ ให้สมาชิกชั้นเรียนอ่าน มัทธิว 25:34–40.

การรับใช้ด้านสุขภาพ:ทำาเสื้อผ้าและอาหารสำาหรับผู้ป่วย ดูแลเด็กที่เจ็บป่วยในโรงพยาบาลหรือ ในละแวก
บ้าน นำาดอกไม้ไปให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลซึ่งไม่มีครอบครัว คิดถึงผู้ที่เจ็บป่วยในวันหยุดพิเศษ

การรับใช้ทางสังคม: ช่วยจัดตั้งหรือนำากลุ่มต่างๆ เพื่อช่วยเยาวชนพัฒนาทักษะ สาธิตการเย็บปักถักร้อย 
การทำาอาหาร การช่าง หรือทักษะอื่นๆ ให้แก่คนที่อยู่ในสถานเลี้ยงเด็กกำาพร้าและโรงเรียนในชุมชน หรือให้
แก่คนพิการ อ่านหนังสือให้คนสูงอายุฟังในสถานพักฟื้น สอนทักษะด้านภาษาแก่คนที่พูดภาษาของท่าน
ไม่ได้ อ่านหนังสือให้คนตาบอดฟัง เยี่ยมเยียนหรือพูดคุยกับคนสูงอายุในครอบครัวของท่านและในละแวก
ใกล้เคียง

3.	เสริมสร�้งชุมชนโดยผ�่นก�รกระทำ�ที่มีน้ำ�ใจ

พูดถึงข้อความต่อไปนี้ของประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์:

“ความมีน้ำาใจนั้นก่อให้เกิดผลอย่างน่าทึ่ง แต่การแล้งน้ำาใจนำามาซึ่งความเศร้าโศก เรามองเห็นความจริง 
นั้นทุกๆ วันเมื่อเราอยู่บนท้องถนนในเมืองที่เราอาศัยอยู่ ชั่วขณะที่เรายอมให้ใครบางคนขับรถเข้ามาในช่อง 
ทางของเรา ไม่เพียงแต่จะทำาประโยชน์ให้กับผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือ แต่ยังทำาประโยชน์ให้กับเราอีกด้วย มี
บางสิ่งเกิดขึ้นภายในตัวเรา เมื่อเรามีน้ำาใจและนอบน้อมต่อผู้อื่น มันเป็นกระบวนการแห่งการขัดเกลา ซึ่ง 
หากกระทำาอย่างเสมอต้นเสมอปลายแล้วจะเปลี่ยนนิสัยอันเป็นธรรมชาติของเรา” (เลียโฮนา กรกฎาคม 
1996 หน้า 60)

• เรามีโอกาสอะไรในแต่ละวันที่จะแสดงความมีน้ำาใจต่อผู้อื่น (คำาตอบได้แก่ เมื่อเรากำาลังทำางาน ขับรถ 
ซื้อของ หรือเดินอยู่ตามถนน) ความมีน้ำาใจทำาให้ชุมชนเข้มแข็งได้อย่างไร
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“ครอบครัวได้รับก�รแต่งตั้ง
จ�กพระผู้เป็นเจ้�”

บทที ่ 

45

จุดประสงค์	 เพ่ือช่วยให้สมาชิกช้ันเรียนเข้าใจความสำาคัญนิรันดร์ของครอบครัว และเพ่ือดลใจเขาให้เสริมสร้างครอบครัว

ก�รเตรียม	 1. ศึกษา “ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก” (เลียโฮนา มิถุนายน 1996 หน้า 10) ร่วมกับการสวดอ้อนวอน  
  สมาชิกชั้นเรียนทุกคนควรมีสำาเนาของถ้อยแถลงนี้ไว้อ้างอิงในระหว่างบทเรียนถ้อยแถลงดังกล่าวมีอยู ่
  ในหน้า  265 ของคู่มือเล่มนี้และหน้า 25–26 ของ แนวทางศึกษาสำาหรับสมาชิกชั้นเรียน (35686 425)  
  ทั้งยังมีอยู่ในแผ่นแยกต่างหากด้วย (35602 425 และ 35538 425) 

2. ทบทวนเนื้อหาของบทเรียนนี้ใน แนวทางศึกษาสำาหรับสมาชิกชั้นเรียน วางแผนในการพูดถึงเนื้อหาส่วน
นี้ในระหว่างบทเรียน

3. ถ้าท่านใช้กิจกรรมกระตุ้นความสนใจ เตรียมสมาชิกชั้นเรียนร้องเพลง “ครอบครัวสามารถอยู่ด้วยกัน 
ชั่วนิรันดร์” (เพลงสวดบทเพลงที่ 148 หนังสือเพลงสำาหรับเด็กหน้า 98) หรือเชิญเด็กปฐมวัยกลุ่มเล็กมา
ที่ชั้นเรียนของท่านเพื่อร้องเพลงนี้

หมายเหตุสำาหรับครู: สภาพการณ์ของครอบครัวอาจแตกต่างกันไปในบรรดาสมาชิกชั้นเรียนจงไวต่อความ
แตกต่างเหล่านี้ และเน้นว่าทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวซึ่งมีทั้งบิดามารดาทางโลกและบนสวรรค์

ข้อเสนอแนะ
ในก�รดำ�เนินบทเรียน

กิจกรรมกระตุ้น
ความสนใจ ใช้กิจกรรมต่อไปนี้หรือกิจกรรมของท่านเองเพื่อเริ่มบทเรียนตามความเหมาะสม

ให้สมาชิกชั้นเรียนร้องเพลง “ครอบครัวสามารถอยู่ด้วยกันชั่วนิรันดร์” หรือขอให้เด็กปฐมวัยกลุ่มหนึ่งร้อง 
เพลงนี้ (ดู “การเตรียม” ข้อ 3)

หลังจากร้องเพลงจบแล้ว ขอให้สมาชิกชั้นเรียนคิดถึงเนื้อร้องในส่วนของสร้อยเพลงที่บอกว่า “ฉันต้องการ
อยู่กับครอบครัวฉันเองทุกเวลา และพระเจ้าทรงสอนวิธีแก่ฉัน”

อธิบายว่าบทเรียนนี้พูดถึง “ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก” ซึ่งประกอบด้วยคำาสอนของพระเจ้าเกี่ยวกับ 
ครอบครัว โดยประทานผ่านฝ่ายประธานสูงสุดและโควรัมอัครสาวกสิบสอง โดยปฏิบัติตามคำาสอนดังกล่าว 
เราจะสามารถเร่ิมสร้างและทำาให้ครอบครัวของเราเป็นหน่ึงได้ในเวลาน้ีและเตรียมท่ีจะอยู่ด้วยกันเป็นครอบ- 
ครัวนิรันดร์

การสนทนาและ เลือกเนื้อหาบทเรียนร่วมกับการสวดอ้อนวอน เพื่อจะสนองความต้องการของสมาชิกชั้นเรียนได้ดีที่สุด 
การประยุกต์ใช้  กระตุ้นสมาชิกชั้นเรียนให้เล่าประสบการณ์เกี่ยวกับหลักธรรมที่ท่านพูดถึง
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บทที่ 45

1.	ครอบครัวเป็นศูนย์กล�งในแผนของพระผู้เป็นเจ้�

อธิบายว่าประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ นำาเสนอ “ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก” ที่การประชุมใหญ่สมาคม 
สงเคราะห์สามัญในเดือนกันยายน 1995 นับแต่น้ันเป็นต้นมา ได้มีการพิมพ์ถ้อยแถลงน้ีซ้ำาอีกคร้ังเป็นภาษา 
ต่างๆ มากมายสำาหรับสมาชิกของศาสนจักรและผู้คนทั่วโลก ทั้งยังได้มีการมอบถ้อยแถลงนี้ให้แก่ผู้นำา 
รัฐบาลในหลายๆ ประเทศด้วย

เชิญสมาชิกชั้นเรียนอ่านหัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย และสองย่อหน้าแรกของถ้อยแถลง

• อะไรกำาลังเกิดข้ึนในครอบครัว ชุมชน และประเทศของเราท่ีบ่งบอกว่าจำาเป็นต้องได้รับคำาแนะนำาและคำา 
เตือนดังกล่าวจากศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้า

ประธานกอร์ดอน  บี. ฮิงค์ลีย์ สอนว่า “ทำาไมเวลานี้เราจึงต้องมีถ้อยแถลงดังกล่าวเกี่ยวกับครอบครัว  
เพราะครอบครัวตกอยู่ภายใต้การโจมตี ครอบครัวทั่วโลกกำาลังล่มสลาย สถานที่ที่จะเริ่มปรับปรุงสังคม 
คือในบ้าน ส่วนใหญ่ เด็กๆ จะทำาสิ่งที่เขาได้รับการสอนมา เรากำาลังพยายามทำาให้โลกดีขึ้นโดยทำาให้
ครอบครัวแข็งแกร่งขึ้น” (“lnspirational Thoughts,” Ensign, ส.ค. 1997, 5)

• ถ้อยแถลงระบุว่าการแต่งงานและครอบครัว “ได้รับการแต่งต้ังจากพระผู้เป็นเจ้า” และเป็น “ศูนย์กลางต่อ 
แผนของ [พระองค์] เพื่อจุดหมายปลายทางนิรันดร์ของลูกๆ ของพระองค์” เหตุใดครอบครัวจึงเป็นศูนย์ 
กลางต่อแผนของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อจุดหมายปลายทางนิรันดร์ของลูกๆ ของพระองค์ (ดู คพ. 131:1-4; 
1 โครินธ์ 11:11)

• ถ้อยแถลงระบุว่าเราต่างก็เป็นลูกทางวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้า ได้รับการสร้างตามรูป ลักษณ์ของพระ 
องค์ (ดู ปฐมกาล 1:26–27 ด้วย) หลักคำาสอนนี้สอนอะไรเกี่ยวกับศักยภาพของเรา ความรู้ที่ว่าท่านเป็น 
สมาชิกคนหน่ึงในครอบครัวของพระบิดาบนสวรรค์ส่งผลต่อความรู้สึกของท่านเก่ียวกับครอบครัวนิรันดร์ 
อย่างไร คำาสอนนี้ทำาให้เราเข้มแข็งขึ้นได้อย่างไร

2.	ศ�สนพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ทำ�ให้ครอบครัวส�ม�รถอยู่ด้วยกันชั่วนิรันดร์ได้

เชิญสมาชิกชั้นเรียนคนหนึ่งอ่านย่อหน้าที่สามของถ้อยแถลง

• ย่อหน้านี้สอนอะไรเกี่ยวกับจุดประสงค์ของชีวิตมรรตัย ประสบการณ์ทางโลกช่วยเราในความเจริญก้าว- 
หน้านิรันดร์ของเราได้อย่างไร

• อะไรจำาเป็นต่อความเป็นนิรันดร์ของการแต่งงานและครอบครัว (คู่สามีภรรยาต้องได้รับศาสนพิธีผนึกใน
พระวิหาร และรักษาพันธสัญญาที่ติดมากับวิธีการนั้น)

• เราจะเสริมสร้างคำาม่ันสัญญาของเราท่ีจะรักษาพันธสัญญาพระวิหารได้อย่างไร บิดามารดาสามารถช่วย 
ลูกๆ เตรียมเข้าพระวิหารได้ด้วยวิธีใด

• คำาสัญญาที่ว่าเราสามารถอยู่กับครอบครัวของเราช่ัวนิรันดร์ควรส่งผลต่อวิธีที่เราปฏิบัติต่อสมาชิกใน
ครอบครัวเวลานี้อย่างไร

3.	อำ�น�จในก�รสร�้งชีวิตมรรตัยเป็นอำ�น�จที่ศักดิ์สิทธิ์

เชิญสมาชิกชั้นเรียนคนหนึ่งอ่านย่อหน้าที่สี่และห้าของถ้อยแถลง

• พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาอะไรเก่ียวกับการใช้อำานาจในการสร้างชีวิตมรรตัย เหตุใดการเช่ือฟังพระบัญญัติ 
ข้อนี้จึงเป็นสิ่งสำาคัญ
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เอ็ลเดอร์เฮนรีย์ บี. อายริงก์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองสอนว่า:

“บุตรทั้งหลายเป็นมรดกที่พระเจ้าประทานแก่เราในชีวิตนี้และในนิรันดร์ด้วย ชีวิตนิรันดร์ไม่ใช่แค่การมี
ลูกหลานจากชีวิตนี้เป็นของเราตลอดไปเท่านั้น แต่จะมีลูกหลานเพิ่มพูนขึ้นในนิรันดร์ด้วย …

“เราเข้าใจได้ว่าเหตุใดพระบิดาบนสวรรค์จึงทรงบัญชาเราให้ยกย่องชีวิตและเคารพอำานาจ ซึ่งทำาให้เกิด 
ชีวิตน้ีว่าเป็นอำานาจอันศักด์ิสิทธ์ิ ถ้าเราไม่มีความรู้สึกเคารพยกย่องในชีวิตพระบิดาบนสวรรค์จะประทาน 
อำานาจเหล่านี้แก่เราในนิรันดร์ได้อย่างไร” (“ครอบครัว” เลียโฮนา ตุลาคม 1998 หน้า 17, 19)

เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองสอนว่า “ร่างกายเป็นส่วนสำาคัญของจิต 
วิญญาณ…เราประกาศว่าบุคคลที่ใช้ร่างกายของผู้อ่ืนที่พระผู้เป็นเจ้าประทานให้โดยไม่ได้รับอนุมัติจาก 
สวรรค์ เป็นการทารุณกรรมจิตวิญญาณของบุคคลนั้นๆ ละเมิดจุดประสงค์และขั้นตอนหลักของชีวิต 
อย่างแท้จริง…ในการล่วงละเมิดทางเพศ จิตวิญญาณจะตกอยู่อันตราย—ทั้งร่างกายและวิญญาณ” 
(เลียโฮนา มกราคม 1999 หน้า 89)

• บิดามารดาทำาอะไรได้บ้างเพ่ือช่วยให้ลูกๆ เข้าใจถึงความสำาคัญของความสะอาดทางศีลธรรม (ท่านอาจ 
เสนอแนะให้บิดามารดาทบทวนกับลูกๆ ถึงคำาสอนเรื่องความบริสุทธิ์ทางเพศตามที่มีอยู่ใน เพื่อความ
เข้มแข็งของเยาวชน [36550 425] หรือ หนังสือแนะแนวสำาหรับบิดามารดา [31125 425])

4.	บิด�ม�รด�มีหน�้ที่อันศักดิ์สิทธิ์ในก�รดูแลกันและสอนลูกๆ	ของเข�

เชิญสมาชิกชั้นเรียนคนหนึ่งอ่านย่อหน้าที่หกของถ้อยแถลง

• คู่สามีภรรยาที่แต่งงานแล้วสามารถทำาอะไรได้บ้างเพื่อทำาให้ความรักที่มีต่อกันแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ประธานกอร์ดอน  บี. ฮิงค์ลีย์ สอนว่า “เมื่อท่านแต่งงาน จงซื่อสัตย์ต่อกันให้มากที่สุด ความเห็นแก่ตัว 
เป็นตัวทำาลายชีวิตครอบครัวที่มีความสุข ถ้าท่านจะทำาให้ความสนใจอันดับแรกของท่านอยู่ที่ความสุข 
สบาย การเป็นอยู่ที่ดี และความสุขของคู่ชีวิตของท่าน โดยหันเหเรื่องส่วนตัวอื่นๆ ไปยังเป้าหมายที่ 
สูงกว่าเหล่านั้น ท่านจะมีความสุข การแต่งงานของท่านจะดำาเนินต่อไปชั่วนิรันดร์” (“Excepts from 
Recent Addresses of President Gordon B. Hinckley” Ensign, ธ.ค. 1995, 67)

• ลูกๆ ได้รับพรอย่างไรเมื่อเขามีพ่อแม่ที่รักและเอื้ออาทรกัน

• บิดามารดามีความรับผิดชอบอะไรในการสอนลูกๆ ของเขา (ดู โมไซยาห์ 4:14–15; คพ. 68:25–28;  
93:40) มีวิธีท่ีมีประสิทธิภาพอะไรบ้างในการสอนหลักธรรมดังกล่าวน้ีแก่ลูกๆ ท่านได้รับประโยชน์อย่างไร 
จากคำาสอนของบิดามารดาของท่าน

• สภาพแวดล้อมใดบ้างที่บิดามารดามีโอกาสสอนลูกๆ ของเขา (คำาตอบได้แก่ การสังสรรค์ในครอบครัว  
การสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัว เวลารับประทานอาหาร ก่อนเข้านอน เมื่อเดินทางไปด้วยกัน และทำางาน 
ร่วมกัน) เชื้อเชิญสมาชิกชั้นเรียนแบ่งปันประสบการณ์เมื่อเขาสอนลูกๆของเขา (หรือเมื่อพ่อแม่สอนพวก
เขา) ในสภาพแวดล้อมเหล่านี้

• อะไรคือบทบาทของศาสนจักรในการสอนเด็ก (ดูข้อความที่ยกมาต่อไปนี้) บิดามารดาสามารถทำางาน
ร่วมกับศาสนจักรได้อย่างไรในการสอนลูกๆ ของเขา

ประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ กล่าวว่า “เป็นความรับผิดชอบของบิดามารดาที่จะสอนลูกๆ ของ
เขา โรงเรียนวันอาทิตย์ ปฐมวัย [องค์การร่วม] และองค์การอื่นๆ ของศาสนจักรมีบทบาทรองลงมา” 
(TheTeachingsofSpencer W.Kimball,ed. Edward L. Kimball [1982], 332)
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5.	ก�รแต่งง�นและครอบครัวที่ประสบคว�มสำ�เร็จมีพื้นฐ�นอยู่บนหลักธรรมที่ชอบธรรม

เชิญสมาชิกชั้นเรียนคนหนึ่งอ่านย่อหน้าที่เจ็ดของถ้อยแถลง

• ถ้อยแถลงสอนว่า “ความสุขในชีวิตครอบครัวส่วนมากจะสำาเร็จได้เมื่อมีพื้นฐานบนคำาสอนของพระเจ้า 
พระเยซูคริสต์” คำาสอนของพระคริสต์นำาความสุขมาสู่บ้านของเราได้อย่างไร

• ถ้อยแถลงระบุว่า “การแต่งงานและครอบครัวที่ประสบความสำาเร็จได้รับการสถาปนาและธำารงไว้ด้วย 
หลักธรรมแห่งศรัทธา การสวดอ้อนวอน การกลับใจ การให้อภัย ความเคารพ ความรัก ความเห็นอก 
เห็นใจ การทำางาน และกิจกรรมนันทนาการท่ีดีงาม” จากท่ีกล่าวมาหลักธรรมใดมีความสำาคัญเป็นพิเศษ 
ในการแต่งงานและครอบครัวของท่าน ท่านค้นพบวิธีใดที่มีประสิทธิภาพสำาหรับการสอนหลักธรรมดัง 
กล่าวในครอบครัวของท่าน (เม่ือพระวิญญาณกระตุ้นเตือนท่านอาจเน้นหลักธรรมเพียงหน่ึงหรือสองอย่าง 
เท่าน้ัน ถ้าท่านต้องการใช้เวลามากข้ึนในส่วนน้ีของถ้อยแถลง ให้ดูแนวคิดเพ่ิมเติมประกอบการสอนข้อส่ี)

• จากถ้อยแถลง อะไรคือความรับผิดชอบเบื้องต้นของบิดา “นำา…ด้วยความรัก ด้วยความชอบธรรม”  
หมายความว่าอะไร (ดู คพ. 121:41–46)

• เด็กชายและเยาวชนชายจะเตรียมตัวนับแต่บัดนี้ที่จะจัดหาให้แก่ครอบครัวได้อย่างไร บิดามารดาทำา 
อะไรได้บ้าง เพื่อกระตุ้นเยาวชนให้ได้รับการศึกษาในสถานศึกษา และเรียนรู้

• ถ้อยเแถลงบรรยายว่าความรับผิดชอบเบ้ืองต้นของมารดาคืออะไร เยาวชนหญิงจะเตรียมตัวนับแต่บัดน้ี 
ที่จะทำาความรับผิดชอบดังกล่าวให้สำาเร็จได้อย่างไร

ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์สอนว่า: 

“หากมีการย้อนกลับไปหาค่านิยมสมัยเก่าและศักดิ์สิทธิ์ จะต้องเริ่มขึ้นในบ้าน ที่นี่เอง ที่เราเรียนรู้ความ
จริง ที่ซึ่งศีลธรรมได้รับการปลูกฝัง ที่ซึ่งเราซึมซับความมีวินัยในตนเอง และที่ซึ่งความรักได้รับการบำารุง
เลี้ยง …

“พี่น้องที่รัก จงดูแลลูกๆ ของท่าน…ไม่มีสิ่งใดล้ำาค่ากว่าการที่ท่านได้เป็นมารดา ไม่มีเลย ลูกๆ ของท่าน 
เป็นส่ิงท่ีมีค่าท่ีสุดท่ีท่านจะมีในกาลเวลาหรือในนิรันดร์ ท่านจะโชคดีเหลือเกินถ้าท่านมีอายุมากข้ึน และ 
มองดูผู้ที่ท่านนำามาอยู่ในโลก เมื่อท่านพบว่าเขามีชีวิตที่น่าภาคภูมิ ดำาเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า และ 
ประพฤติตนในความซื่อสัตย์สุจริต” (เลียโฮนา มกราคม 1999 หน้า 117, 118)

• บิดาจะช่วยบำารุงเลี้ยงลูกๆ ได้อย่างไร เหตุใดจึงเป็นสิ่งสำาคัญที่บิดามารดาจะช่วยเหลือกันในฐานะหุ้น
ส่วนที่เท่าเทียมกัน

6.	ก�รทำ�ให้ครอบครัวเข้มแข็งเป็นคว�มรับผิดชอบของทุกคน

ถ้อยแถลงสรุปโดยเตือนถึงผลร้ายแรงของการล่มสลายของครอบครัว และขอให้ทุกคนทำาให้ครอบครัวเข้ม
แข็ง เชิญสมาชิกชั้นเรียนคนหนึ่งอ่านสองย่อหน้าสุดท้ายของถ้อยแถลง

• เราทำาอะไรได้บ้างเพื่อช่วยให้ครอบครัวของท่านเข้มแข็งและเป็นหนึ่งมากขึ้น

• เราทำาอะไรได้บ้างทั้งเป็นส่วนตัวและเป็นครอบครัว เพื่อส่งเสริมครอบครัวให้เข้มแข็งขึ้นในชุมชนของเรา

ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ บอกนายกเทศมนตรีและข้าราชการท่านอื่นๆ ที่มาประชุมกันว่า “พวกท่านซึ่ง 
เป็นชายและหญิงที่มีอิทธิพลอันยิ่งใหญ่ พวกท่านที่ปกครองบ้านเมือง ข้าพเจ้ากล่าวกับท่านว่าการปฏิรูป 
โรงเรียนของเรา และการสอนคุณธรรมของการเป็นพลเมืองดี จะก่อให้เกิดการสูญเสียน้อยกว่าการสร้าง 
ตลอดจนบำารุงรักษาคุกและสถานกักกันชั้นดี…แต่มีอีกสถาบันหนึ่งที่มีความสำาคัญมากกว่าโรงเรียน นั่น 
คือบ้าน ข้าพเจ้าเชื่อว่าไม่มีประเทศใดจะเจริญรุ่งเรืองเกินกว่าความแข็งแกร่งของครอบครัวในประเทศนั้น” 
(“U.S. Conference of Mayors,” Ensign, พ.ย. 1998, 109)



264

• เหตุใดครอบครัวจึงต้องแข็งแกร่งเพื่อให้ประเทศชาติอยู่รอด

สรุป ท้าทายสมาชิกชั้นเรียนให้คิดถึงครอบครัวของเขาและพิจารณาคำาถามต่อไปนี้: สมาชิกทุกคนในครอบครัว 
ของฉันรู้ว่าฉันรักเขาหรือไม่ เรากำาลังพยายามดำาเนินชีวิตอย่างครอบครัวนิรันดร์หรือไม่ ฉันทำาอะไรได้บ้าง
เพื่อทำาให้ครอบครัวเข้มแข็ง

เป็นพยานถึงความจริงของหลักธรรมในถ้อยแถลง และกระตุ้นสมาชิกชั้นเรียนให้ศึกษาและประยุกต์ใช้คำา
สอนในถ้อยแถลงนี้ต่อไป

แนวคิดเพิ่มเติม
ประกอบก�รสอน	 ท่านอาจใช้แนวคิดต่อไปนี้หนึ่งข้อหรือมากกว่านั้นเพื่อเสริมเค้าโครงบทเรียนที่แนะนำาไว้

1.	ก�รรู้จักและหลีกเลี่ยงก�รทำ�ท�รุณกรรม

ถ้อยแถลงเตือนว่าคนที่ “ทำาร้ายคู่ครองหรือลูกๆ…วันหนึ่งเขาจะยืนชี้แจงต่อพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้า” ผู้นำา 
ศาสนจักรพูดต่อต้านการทารุณกรรมทุกรูปแบบ ข้อความที่ยกมาต่อไปนี้ของประธานกอร์ดอน  บี. ฮิงค์ลีย์ 
ถึงพี่น้องชายฐานะปุโรหิต นำามาใช้ได้กับทั้งชายและหญิง:

“อย่าทำาร้ายภรรยาของท่าน อย่าทำาร้ายลูกๆ ของท่าน แต่จงนำาพวกเขามาอยู่ในอ้อมแขนของท่านและทำา 
ให้พวกเขารู้สึกถึงความรัก ความซาบซ้ึง และความเคารพของท่าน จงเป็นสามีท่ีดี จงเป็นบิดาท่ีดี” (เลียโฮนา 
มิถุนายน 1999 หน้า 4)

2.	ก�รนำ�เสนอส่วนวิดีโอเรื่อง	“คว�มรับผิดชอบของบิด�ม�รด�”

ถ้ามี Doctrine and Covenants and Church History Video Presentations (53912) ท่านอาจเปิดให้
ดูตอนที่ชื่อว่า “ความรับผิดชอบของบิดามารดา” ความยาวเจ็ดนาที ขอให้สมาชิกชั้นเรียนไตร่ตรองคำาถาม
ต่อไปนี้ขณะดูวิดีโอ:

• ท่านได้รับพรในทางใดจากการสั่งสอนของบิดามารดา ท่านอยากให้ลูกๆ เรียนรู้อะไรจากท่าน

3.	ข้อคว�มเพิ่มเติมเกี่ยวกับครอบครัว

ท่านอาจอ่านข้อความต่อไปนี้ของเอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง:

“แผนของพระบิดาคือ ความรักและความผูกพันของครอบครัวจะดำาเนินต่อไปในนิรันดร์ การเป็นสมาชิกใน 
ครอบครัวทำาให้มีหน้าที่อันยิ่งใหญ่คือ การเอาใจใส่ดูแล รัก และช่วยเหลือให้สมาชิกแต่ละคนของครอบครัว
เข้มแข็งขึ้น เพื่อทุกคนจะสามารถอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่ด้วยความชอบธรรมในความเป็นมรรตัย และ
อยู่ด้วยกันจนถึงนิรันดร์ มันไม่พอเพียงแค่รักษาตัวเราให้รอด มีความสำาคัญเสมอภาคที่บิดามารดา พี่ๆ 
น้องๆ จะได้รับความรอดในครอบครัวเราด้วย ถ้าเรากลับถึงบ้านของพระบิดาบนสวรรค์โดยลำาพัง เราจะถูก
ถามว่า คนอื่นๆ ในครอบครัวอยู่ไหนเล่า”( เลียโฮนา มกราคม 1997 หน้า 75)

4.	ก�รสนทน�เป็นกลุ่ม

เขียนหลักธรรมเก้าประการของการแต่งงานและครอบครัวที่ประสบความสำาเร็จตามที่เขียนไว้ในย่อหน้าที่ 
เจ็ดของถ้อยแถลงไว้บนกระดาน (ต่อจากวิธีที่ว่า “การแต่งงานและครอบครัวที่ประสบความสำาเร็จ”) แบ่ง 
สมาชิกชั้นเรียนออกเป็นกลุ่มๆ และมอบหมายหลักธรรมให้กลุ่มละหนึ่งข้อหรือมากกว่านั้น ขอให้กลุ่ม 
คิดถึงวิธีที่เขาจะช่วยจัดตั้งและเสริมสร้างหลักธรรมดังกล่าวในครอบครัวของเขา หลังจากกลุ่มได้สนทนา
เรื่องนี้สักครู่แล้วเชิญคนหนึ่งจากแต่ละกลุ่มออกมาแบ่งปันแนวคิดของกลุ่ม
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5.	ก�รสนทน�เกี่ยวกับถ้อยแถลงในก�รสังสรรค์ในครอบครัว

เสนอแนะให้สมาชิกชั้นเรียนสนทนาถ้อยแถลงเกี่ยวกับครอบครัวระหว่างการสังสรรค์ในครอบครัว สัปดาห์
นี้ ขอให้เขาเตรียมรายงานประสบการณ์ดังกล่าวตอนเริ่มชั้นเรียนครั้งต่อไป
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„πÕ“≥“®—°√°àÕπ™’«‘µ¡√√µ—¬ ∫ÿµ√·≈–∏‘¥“∑’Ë‡ªìπ«‘≠≠“≥√Ÿâ®—°
·≈–π¡— °“√æ√–ºŸâ‡ªìπ‡®â“‡ªìπæ√–∫‘¥“π‘√—π¥√å¢Õßæ«°‡¢“·≈–¬Õ¡
√—∫·ºπ¢Õßæ√–Õß§å ´÷Ëßµ“¡·ºππ—Èπ∫ÿµ√∏‘¥“¢Õßæ√–Õß§å®–‰¥â√—∫
√à“ß°“¬Õ—π‡ªìπ‡π◊ÈÕÀπ—ß ·≈–‰¥â√—∫ª√– ∫°“√≥å∑“ß‚≈°‡æ◊ËÕæ—≤π“‰ª
 Ÿà§«“¡¥’æ√âÕ¡ ·≈–„π∑’Ë ÿ¥®–∫√√≈ÿ∂÷ß®ÿ¥À¡“¬ª≈“¬∑“ß·Ààß «√√§å
¢Õßæ«°‡¢“‡ªìπ∑“¬“∑·Ààß™’«‘µπ‘√—π¥√å ·ºπ·Ààß§«“¡ ÿ¢®“°æ√–-
ºŸâ‡ªìπ‡®â“∑”„Àâ§«“¡ —¡æ—π∏å„π§√Õ∫§√—«¥”‡π‘πµàÕ‰ªÀ≈—ß§«“¡µ“¬
»“ πæ‘∏’·≈–æ—π∏ —≠≠“»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï∑’Ë¡’Õ¬Ÿà„πæ√–«‘À“√Õ—π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï
∑”„Àâ‡°‘¥§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â ”À√—∫·µà≈–∫ÿ§§≈∑’Ë®–°≈—∫‰ª¬—ß∑’Ëª√–∑—∫
¢Õßæ√–ºŸâ‡ªìπ‡®â“·≈–‡æ◊ËÕ∑’Ë§√Õ∫§√—«®–‡ªìπÀπ÷Ëß‡¥’¬«™—Ë«π‘√—π¥√å

æ√–∫—≠≠—µ‘¢âÕ·√°∑’Ëæ√–ºŸâ‡ªìπ‡®â“ª√–∑“π·°àÕ“¥—¡·≈–‡Õ«“‡°’Ë¬«
¢âÕß°—∫»—°¬¿“æ¢Õß§π∑—Èß Õß∑’Ë®–‡ªìπ∫‘¥“¡“√¥“„π∞“π– “¡’¿√√¬“
‡√“ª√–°“»«à“æ√–∫—≠≠—µ‘¢Õßæ√–ºŸâ‡ªìπ‡®â“∑’Ë„Àâ∫ÿµ√∏‘¥“¢Õßæ√–Õß§å
¢¬“¬‡ºà“æ—π∏ÿå·≈–‡æ‘Ë¡æŸπ„Àâ‡µÁ¡·ºàπ¥‘π‚≈°¬—ß¡’º≈∫—ß§—∫ ‡√“¢Õ
ª√–°“»µàÕ‰ª«à“æ√–ºŸâ‡ªìπ‡®â“∑√ß∫—≠™“«à“Õ”π“®°“√ √â“ßÕ—π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï
π—Èπ®–µâÕß„™â√–À«à“ß™“¬·≈–À≠‘ßºŸâ´÷Ëß·µàßß“πµ“¡°ÆÀ¡“¬„π∞“π–
 “¡’·≈–¿√√¬“‡∑à“π—Èπ

‡√“¢Õª√–°“»«à“ «‘∂’∑“ß∑’Ë™’«‘µ¡√√µ—¬‰¥â√—∫°“√ √â“ß¢÷Èππ—Èπ‡ªìπ
°“√·µàßµ—Èß®“° «√√§å ‡√“¬◊π¬—π∂÷ß°“√™”√–™’«‘µ„Àâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï·≈–§«“¡
 ”§—≠¢Õß ‘Ëßπ’È„π·ºππ‘√—π¥√å¢Õßæ√–ºŸâ‡ªìπ‡®â“

 “¡’·≈–¿√√¬“¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ ”§—≠∑’Ë®–√—°·≈–¥Ÿ·≈°—π√«¡

∑—Èß√—°·≈–¥Ÿ·≈∫ÿµ√∏‘¥“¢Õßµπ ç∫ÿµ√∑—ÈßÀ≈“¬‡ªìπ¡√¥°®“°æ√–‡®â“é
( ¥ÿ¥’ 127:3) ∫‘¥“¡“√¥“¡’Àπâ“∑’ËÕ—π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï∑’Ë®–‡≈’È¬ß¥Ÿ∫ÿµ√∏‘¥“¥â«¬
§«“¡√—°·≈–§«“¡™Õ∫∏√√¡ ®—¥À“ªí®®—¬ πÕß§«“¡µâÕß°“√∑“ß√à“ß-
°“¬·≈–∑“ß«‘≠≠“≥  Õπæ«°‡¢“„Àâ√—°·≈–√—∫„™â°—π „Àâ‡™◊ËÕøíßæ√–
∫—≠≠—µ‘¢Õßæ√–ºŸâ‡ªìπ‡®â“·≈–‡ªìπæ≈‡¡◊Õß¥’ ‡™◊ËÕøíß°ÆÀ¡“¬∫â“π‡¡◊Õß
‰¡à«à“æ«°‡¢“®–Õ“»—¬Õ¬Ÿà ≥ ∑’Ë„¥  “¡’·≈–¿√√¬“—∫‘¥“·≈–¡“√¥“
—®–¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫µàÕæ√–ºŸâ‡ªìπ‡®â“„π°“√ªØ‘∫—µ‘¿“√–Àπâ“∑’Ë‡À≈à“
π’È„Àâ≈ÿ≈à«ß

§√Õ∫§√—«‰¥â√—∫·µàßµ—Èß®“°æ√–ºŸâ‡ªìπ‡®â“ °“√·µàßß“π√–À«à“ß™“¬
·≈–À≠‘ß‡ªìπ ‘Ëß ”§—≠¬‘ËßµàÕ·ºππ‘√—π¥√å¢Õßæ√–Õß§å ‡¥Á°¡’ ‘∑∏‘Ï∂◊Õ
°”‡π‘¥¿“¬„πæ—π∏–¢Õß°“√ ¡√ ·≈–‰¥â√—∫°“√‡≈’È¬ß¥Ÿ®“°∫‘¥“¡“√¥“
∑’Ë√—°…“§”ªØ‘≠“≥¢Õß°“√·µàßß“π¥â«¬§«“¡´◊ËÕ —µ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
§«“¡ ÿ¢„π™’«‘µ§√Õ∫§√—« à«π¡“°®– ”‡√Á®‰¥â‡¡◊ËÕ¡’æ◊Èπ∞“π∫π§” Õπ
¢Õßæ√–‡®â“ æ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå  °“√·µàßß“π·≈–§√Õ∫§√—«∑’Ëª√– ∫§«“¡
 ”‡√Á®‰¥â√—∫°“√ ∂“ªπ“·≈–∏”√ß‰«â¥â«¬À≈—°∏√√¡·Ààß»√—∑∏“ °“√ «¥
ÕâÕπ«Õπ °“√°≈—∫„® °“√„ÀâÕ¿—¬ §«“¡‡§“√æ §«“¡√—° §«“¡‡ÀÁπ
Õ°‡ÀÁπ„® °“√∑”ß“π·≈–°‘®°√√¡π—π∑π“°“√∑’Ë¥’ß“¡ ‚¥¬·∫∫·ºπ¢Õß
æ√–ºŸâ‡ªìπ‡®â“ ∫‘¥“‡ªìπºŸâπ”§√Õ∫§√—«¥â«¬§«“¡√—° ¥â«¬§«“¡™Õ∫∏√√¡
·≈–√—∫º‘¥™Õ∫∑’Ë®–®—¥À“ ‘Ëß®”‡ªìπµà“ßÊ ¢Õß™’«‘µ ·≈–§ÿâ¡§√Õß
§√Õ∫§√—« ¡“√¥“√—∫º‘¥™Õ∫‡∫◊ÈÕßµâπ„π°“√‡≈’È¬ß¥Ÿ∫ÿµ√∏‘¥“ „π§«“¡
√—∫º‘¥™Õ∫Õ—π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï‡À≈à“π’È∫‘¥“·≈–¡“√¥“¡’Àπâ“∑’Ë™à«¬‡À≈◊Õ°—π„π
∞“π–‡ªìπÀÿâπ à«π‡∑à“Ê °—π §«“¡æ‘°“√ §«“¡µ“¬ À√◊Õ ¿“æ°“√≥å
Õ◊ËπÊ Õ“®∑”„Àâ·µà≈–∫ÿ§§≈®”µâÕßª√—∫µ—« ≠“µ‘æ’ËπâÕß§«√„Àâ§«“¡™à«¬
‡À≈◊Õ‡¡◊ËÕ®”‡ªìπ

‡√“¢Õ‡µ◊Õπ«à“ºŸâ„¥°Áµ“¡∑’ËΩÉ“Ωóπæ—π∏ —≠≠“·Ààß§«“¡∫√‘ ÿ∑∏‘Ï∑“ß
‡æ» ºŸâ∑’Ë∑”√â“¬§Ÿà§√ÕßÀ√◊Õ∫ÿµ√∏‘¥“ À√◊ÕºŸâ∑’Ë≈â¡‡À≈«µàÕ —¡ƒ∑∏‘º≈¢Õß
§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫„π§√Õ∫§√—« «—πÀπ÷Ëß‡¢“®–¬◊π™’È·®ßµàÕæ√–æ—°µ√åæ√–
ºŸâ‡ªìπ‡®â“ πÕ°®“°π’È ‡√“‡µ◊Õπ«à“°“√·µ° ≈“¬¢Õß§√Õ∫§√—«®–π”¿—¬
æ‘∫—µ‘¡“ Ÿàµ—«∫ÿ§§≈ ª√–™“§¡ ·≈–ª√–™“™“µ‘¥—ß∑’Ë»“ ¥“æ¬“°√≥å„π
 ¡—¬‚∫√“≥·≈–ªí®®ÿ∫—πæ¬“°√≥å‰«â

‡√“‡√’¬°√âÕßª√–™“™πæ≈‡¡◊Õß·≈–‡®â“Àπâ“∑’Ë√—∞∫“≈ºŸâ¡’§«“¡√—∫º‘¥
™Õ∫∑ÿ°Àπ·Ààß„Àâ àß‡ √‘¡°“√«“ß¡“µ√°“√‡À≈à“π—Èπ‡æ◊ËÕ∏”√ß·≈–‡ √‘¡
 √â“ß§«“¡¡—Ëπ§ß„Àâ§√Õ∫§√—«„π∞“π–Àπà«¬æ◊Èπ∞“π¢Õß —ß§¡

ΩÉ“¬ª√–∏“π Ÿß ÿ¥·≈– ¿“Õ—§√ “«° ‘∫ Õß
¢Õß»“ π®—°√¢Õßæ√–‡¬ Ÿ́§√‘ µå·Ààß«‘ ÿ∑∏‘™π¬ÿ§ ÿ¥∑â“¬

∂âÕ¬·∂≈ßπ’È‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß„π¢à“« “√¢Õßª√–∏“π°Õ√å¥Õπ ∫’. Œ‘ß§å≈’¬å ∑’Ëª√“»√—¬„π°“√ª√–™ÿ¡ ¡“§¡ ß‡§√“–Àå “¡—≠
‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 23 °—π¬“¬π 1995 ´Õ≈∑å‡≈§ ´‘µ’È ¬Ÿ∑“Àå
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จุดประสงค์	 เพื่อช่วยให้สมาชิกชั้นเรียนเข้าใจว่าพระคัมภีร์สอนอะไรเกี่ยวกับไซอัน และเพื่อดลใจเขาในความพยายาม 
ที่จะสถาปนาไซอัน

ก�รเตรียม	 1. ศึกษาข้อพระคัมภีร์และเนื้อหาอื่นๆ ต่อไปนี้ร่วมกับการสวดอ้อนวอน:

ก. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 57:1–3; 64:33–43; 82:14–15; 97:8–28; 105:1–12; โมเสส 7:12–19, 
61–63, 68–69; หลักแห่งความเชื่อ 1:10

ข. มรดกของเราหน้า 43–44, 167–168

2. ทบทวนเนื้อหาของบทเรียนนี้ใน แนวทางศึกษาสำาหรับสมาชิกชั้นเรียน (35686 425) วางแผนในการพูด
ถึงเนื้อหาส่วนนี้ในระหว่างบทเรียน

3. ขอให้สมาชิกชั้นเรียนเตรียมสรุปเรื่องราวของเมืองเอโนคตามที่บันทึกไว้ใน โมเสส 7:12–19, 68–69

4. ถ้าท่านใช้กิจกรรมกระตุ้นความสนใจ นำากระดาษ พร้อมทั้งดินสอหรือปากกามาให้สมาชิกทุกคนใน 
ชั้นเรียน

ข้อเสนอแนะ
ในก�รดำ�เนินบทเรียน

กิจกรรมกระตุ้น
ความสนใจ ใช้กิจกรรมต่อไปนี้หรือกิจกรรมของท่านเองเพื่อเริ่มบทเรียนตามความเหมาะสม

แจกกระดาษพร้อมทั้งดินสอหรือปากกาแก่สมาชิกชั้นเรียนทุกคน ขอให้เขาเขียนสิ่งสำาคัญห้าข้อที่เขาต้อง 
การทำาให้สำาเร็จในชีวิตนี้ หลังจากเขียนเสร็จแล้ว อ่านข้อความต่อไปนี้ของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ:

“เราต้องให้การเสริมสร้างไซอันเป็นเป้าหมายใหญ่ที่สุดของเรา…เวลาจะมาถึงในไม่ช้าเมื่อมนุษย์จะไม่มี
สันติเลย เว้นแต่ในไซอันและสเตคแห่งไซอัน” (Teachings of the Prophet Joseph Smith, sel. Joseph 
Fielding Smith [1976], 160–161)

ขอให้สมาชิกชั้นเรียนไตร่ตรองคำาถามต่อไปนี้โดยไม่ต้องตอบออกเสียง:

• ขณะที่ท่านมองดูรายการของท่าน มีกี่รายการที่ช่วยเสริมสร้างไซอันได้ ท่านจะปรับรายการของท่านเพื่อ
ตอบสนองคำาเตือนของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธอย่างไร

การเปิดเผยที่บันทึกไว้ในหลักคำาสอนและพันธสัญญาประกอบด้วยคำาแนะนำามากมายเกี่ยวกับการเสริม
สร้างไซอัน บทเรียนนี้จะบอกว่าไซอันคืออะไร และเราต้องทำาอะไรเพื่อช่วยสถาปนาไซอัน

การสนทนาและ เลือกเนื้อหาบทเรียนร่วมกับการสวดอ้อนวอนเพื่อจะสนองความต้องการของสมาชิกช้ันเรียนได้ดีท่ีสุด 
การประยุกต์ใช้  กระตุ้นสมาชิกชั้นเรียนให้เล่าประสบการณ์เกี่ยวกับหลักธรรมในพระคัมภีร์
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1.	คำ�ว่�	ไซอัน	มีคว�มหม�ยหล�ยอย่�ง

อธิบายว่าคำาว่า ไซอัน มีความหมายหลายอย่างในพระคัมภีร์ อ่านข้อพระคัมภีร์ต่อไปนี้กับสมาชิกชั้นเรียน 
บอกความหมายของ ไซอัน ที่อยู่ในแต่ละข้อ และเขียนความหมายไว้บนกระดาน

ก. คพ. 97:21 (ผู้มีใจบริสุทธิ์)

ข. คพ. 82:14 (ศาสนจักรและสเตคของศาสนจักร)

ค. โมเสส 7:19 (เมืองของเอโนค)

ง. 2 ซามูเอล 5:6–7; 1 พงศ์กษัตริย์ 8:1 (เมืองเยรูซาเล็มในสมัยโบราณ)

จ. คพ. 45:66–67; 57:1–2; หลักแห่งความเชื่อ 1:10 (เยรูซาเล็มใหม่ ซึ่งจะถูกสร้างในมิสซูรี)

ฉ. ฮีบรู 12:22–23 (ที่อยู่ของคนที่ได้รับความสูงส่ง)

เน้นว่าในพระคัมภีร์ ไซอัน สามารถหมายถึงผู้คนของพระเจ้า (ผู้มีใจบริสุทธิ์) สถานที่ที่กำาหนดหรือทั้งสอง
อย่าง ในบทเรียนนี้ เมื่อเราพูดถึงการสร้างไซอันในสมัยของเรา เรากำาลังพูดถึงการทำาใจของเราให้บริสุทธิ์
เพื่อว่าสถานที่ซึ่งเราอาศัยอยู่จะได้รับเรียกว่าเป็นไซอัน

2.	ไซอันมีอยู่ในสมัยก�รประท�นก่อนหน้�นี้

อธิบายว่า มีช่วงเวลาหน่ึงในสมัยการประทานก่อนหน้าน้ีเม่ือไซอันมีอยู่ในบรรดาผู้คนของพระผู้เป็นเจ้า เมือง 
ของเอโนคเป็นตัวอย่างหน่ึงของผู้คนท่ีสถาปนาไซอัน ขอให้สมาชิกช้ันเรียนท่ีได้รับมอบหมายสรุปเหตุการณ์ 
ที่บันทึกไว้ในโมเสส 7:12–19, 68–69

• ไซอันในสมัยของเอโนคมีลักษณะอย่างไร (ดู โมเสส 7:12–19) เหตุใดจึงเรียกเมืองดังกล่าวว่าไซอัน  
(ดู โมเสส 7:18) “จิตใจเดียวและความคิดเดียว” หมายความว่าอะไร

• อะไรจะเกิดขึ้นกับเมืองของเอโนคในมิลเลเนียม (ดู โมเสส 7:61–63 มันจะกลับสู่แผ่นดินโลกและกลาย 
เป็นส่วนหนึ่งของเยรูซาเล็มใหม่) เหตุใดเรื่องราวของเอโนคและผู้คนของท่านจึงสำาคัญต่อเราในทุกวันนี้  
(นอกจากจะช่วยให้เราเข้าใจจุดหมายปลายทางของเมืองของเอโนคแล้ว เรื่องราวนี้ยังช่วยให้เราเข้าใจ
ด้วยว่าเราต้องทำาอะไรเพื่อสถาปนาไซอัน)

3.	วิสุทธิชนในสมัยก�รประท�นของเร�ได้รับบัญช�ให้สถ�ปน�ไซอัน

หนึ่งในหัวข้อที่กล่าวไว้บ่อยที่สุดในหลักคำาสอนและพันธสัญญาคือ การสถาปนาไซอันในยุคสุดท้ายมีข้อ 
พระคัมภีร์อ้างอิงเกี่ยวกับไซอันมากกว่า 200 ข้อในการเปิดเผยเหล่านี้ บางข้อพูดถึงที่ตั้งทางกาย บางข้อ 
พูดถึงสภาพของจิตใจ บางข้อพูดถึงการสร้างศาสนจักรของพระเจ้า แม้ก่อนที่ศาสนจักรจะได้รับการจัด
ตั้งอย่างเป็นทางการ พระเจ้าก็ได้ทรงแนะนำาพี่น้องชายจำานวนหนึ่งให้ “ หมายมั่น นำา ออก มา และ สถาปนา 
อุดมการณ์ ของ ไซอัน” (คพ. 6:6; 11:6; 12:6; 14:6)

สำาหรับวิสุทธิชนยุคแรก การสถาปนาไซอันไม่ได้หมายความแต่เพียงการมีใจบริสุทธ์ิและดำาเนินชีวิตในความ 
เป็นหน่ึงเท่าน้ัน เเต่ยังหมายถึงการสร้างเมืองไซอันหรือเยรูซาเล็มใหม่ด้วย ในเดือนกรกฎาคม 1831 พระเจ้า 
ทรงเปิดเผยต่อศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธว่าจะสร้างเมืองไซอันในมิสซูรี โดยมีอินดิเพนเดนซ์เป็นที่ศูนย์ 
กลาง (คพ. 57:1–3) หลังจากการเปิดเผยนี้ วิสุทธิชนจำานวนมากมารวมกันที่มิสซูรี พวกเขารุ่งเรืองอยู่ช่วง
เวลาหนึ่ง แต่ไม่นานความขัดแย้งและการแตกแยกก็เกิดขึ้น อีกทั้งได้รับความกดดันจากคนอื่นๆ ที่ตั้ง
รกรากในพื้นที่นั้นด้วย ในเดือนพฤศจิกายน 1833 ฝูงชนขับไล่วิสุทธิชนออกจากบ้านเรือน ไม่กี่เดือนต่อมา 
ในเดือนกรกฎาคม 1834 พระเจ้าทรงเปิดเผยว่าวิสุทธิชนจะต้อง “รอชั่วระยะเวลาไม่นาน เพื่อการไถ่ไซอัน” 
(คพ. 105:9) (ดู บทที่ 12 และ 27 สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสถาปนาเมืองไซอันในมิสซูรี)
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• เหตุใดวิสุทธิชนในยุคแรกๆ จึงไม่สามารถสร้างเมืองไซอันได้ (ดู คพ. 101:6–8; 105:1–12) เราเรียนรู้อะไร 
จากประสบการณ์ของพวกเขาซึ่งจะช่วยให้เราสร้างไซอันในปัจจุบันได้ (อธิบายว่าการสร้างไซอัน—ไม่
ว่าจะในเมือง ในสเตคของเรา หรือในบ้านของเรา—เราต้องพัฒนาคุณสมบัติของผู้คนในไซอันนั้นคือ  
ใจบริสุทธิ์ ความเป็นหนึ่ง และความไม่เห็นแก่ตัว)

อธิบายว่าถึงแม้ต้องเลื่อนการสร้างเมืองไซอันออกไป แต่ศาสดาพยากรณ์ในยุคสุดท้ายได้แนะนำาเราให ้
พยายามต่อไปในการสถาปนาไซอันในใจ ในสเตค และในบ้านของเรา ประธานฮาโรลด์ บี. ลี กล่าวว่า:

“เขตแดนของไซอัน ที่พึ่งคนชอบธรรมและผู้ที่มีใจบริสุทธิ์จะอยู่ ต้องเริ่มขยายตั้งแต่บัดนี้ สเตคแห่งไซอัน 
ต้องได้รับการทำาให้เข้มแข็ง ทั้งหมดนี้ก็เพื่อไซอันจะลุกขึ้นและส่องออกไป โดยเพียรพยายามเพิ่มขึ้นในการ 
ดำาเนินแผนแห่งความรอดไปทั่วโลก” (in Conference Report, เม.ย. 1973, 5; หรือ Ensign, ก.ค. 1973, 3)

• อ่าน คพ. 82:14–15 กับสมาชิกช้ันเรียน พระเจ้ารับส่ังอะไรในข้อน้ี อะไรคือส่ิงท่ีเราควรทำา เพ่ือสร้างไซอัน 
(ให้สมาชิกชั้นเรียนอ่านข้อพระคัมภีร์ต่อไปนี้และบอกว่าข้อนั้นๆ สอนอะไรเกี่ยวกับการสร้างไซอัน สรุป
ข้อมูลไว้บนกระดาน เลือกคำาถามบางข้อต่อไปนี่เพื่อกระตุ้นการสนทนา)

ก. คพ. 97:21 (พยายามที่จะบริสุทธิ์ในใจ) พระเจ้าประทานคำาจำากัดความที่เรียบง่ายที่สุดของไซอัน
เมื่อพระองค์เรียกไซอันว่า “ผู้มีใจบริสุทธิ์” (คพ. 97:21) เราทำาอะไรได้บ้าง เพื่อช่วยให้เรามีใจบริสุทธิ์ 
(ดู โมโรไน 7:47–48; 10:32)

ข. คพ. 38:27 (น้ำา หน่ึงใจเดียวกัน) ผู้คนในเมืองของเอโนคได้รับการบรรยายว่า “มีจิตใจเดียวและความ 
คิดเดียว” (โมเสส 7:18) การขาดความเป็นหนึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่วิสุทธิชนยุคแรกไม่สามารถสร้าง
เมืองไซอันได้ (คพ. 101:6; 105:4) มีวิธีที่มีประสิทธิภาพอะไรบ้างที่เพิ่มความเป็นหนึ่งในครอบครัว 
เราจะเป็นหนึ่งมากขึ้นในวอร์ดของเราได้อย่างไร

ค. คพ. 64:34–35; 105:3, 5–6 (จงเชื่อฟัง) ใน คพ. 105 พระเจ้าตรัสว่าการไม่เชื่อฟังเป็นเหตุผลหนึ่ง
ที่ทำาให้ไม่สามารถสถาปนาเมืองไซอันในเวลานั้นได้ ท่านหรือครอบครัวเข้มแข็งขึ้นอันเนื่องจากการ
เชื่อฟังหลักธรรมพระกิตติคุณในทางใด วอร์ดหรือสเตคของท่านเข้มแข็งขึ้นเนื่องจากการเชื่อฟังของ
สมาชิกต่อหลักธรรมพระกิตติคุณอย่างไร

ง. คพ. 105:3 (ดูแลคนจนและคนเป็นทุกข์) วิสุทธิชนท่ีพยายามสถาปนาไซอันในมิสซูรี ได้รับการตีสอน 
จากพระเจ้าเพราะไม่ดูแล “คนจนและคนเป็นทุกข์ในบรรดาพวกเขา” (คพ. 105:3) เหตุใดการดูแล
คนขัดสนจึงเป็นสิ่งจำาเป็นในการสร้างไซอัน เรามีโอกาสใดบ้างในการดูแลคนที่อยู่ในความขัดสน

จ. คพ. 97:10–16 (สร้างพระวิหารและรับพรของพระวิหาร) เหตุใดพระวิหารเป็นสิ่งสำาคัญในการสร้าง
ไซอัน (ดู คพ. 97:13–16; 105:9–12)

ฉ. คพ. 105:10 (สอนกันและเรียนรู้หน้าที่ของเราให้สมบูรณ์มากขึ้น) เราทำาอะไรได้บ้างเพื่อปรับปรุง 
การสอนของเราในครอบครัวและในสภาพที่เป็นกิจลักษณะของศาสนจักร เราจำาเป็นต้องเรียนรู ้
หน้าที่ของเราให้สมบูรณ์มากขึ้นในทางใด

ช. คพ. 133:8–9 (สั่งสอนพระกิตติคุณแก่โลก) พระเจ้าทรงบัญชาเหล่าเอ็ลเดอร์ของศาสนจักรให้เรียก
ผู้คนออกมาจากบา บิ โลน (โลก) มายังไซอัน การสั่งสอนพระกิตติคุณทำาให้สเตคแห่งไซอันเข้มแข็ง
ขึ้นในทางใด

4.	พระคัมภีร์กล่�วถึงปัญญ�อันรุ่งโรจน์เกี่ยวกับอน�คตของไซอัน

ในหลักคำาสอนและพันธสัญญา พระเจ้าตรัสถึงพรมากมายท่ีจะมาสู่ไซอันในวันเวลาสุดท้าย สำาหรับตัวอย่าง 
บางประการของพรดังกล่าว ให้สมาชิกชั้นเรียนอ่าน คพ. 97:18–25 และขอให้เขาบอกถึงพรพิเศษที่สัญญา
ไว้กับไซอัน ดูรายการต่อไปนี้ด้วย
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บทที่ 46

ก. ไซอันจะแผ่ไพศาล กลับรุ่งโรจน์และยิ่งใหญ่ (คพ. 97:18)

ข. ไซอันจะได้รับรับการยกย่องจากบรรดาประชาชาติของแผ่นดินโลก (คพ. 97:19)

ค. พระเจ้าจะเป็นความรอดของไซอัน (คพ. 97:20)

ง. ไซอันจะชื่นชมยินดี (คพ. 97:21)

จ. ไซอันจะหนีพ้นการแก้แค้นของพระเจ้า (คพ. 97:22–25)

• เราต้องทำาอะไรเพื่อได้รับพรดังกล่าว (ดู คพ. 97:25)

• ท่านรู้สึกอย่างไรเมื่อท่านคิดถึงอนาคตของไซอัน

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธสอนว่า “การเสริมสร้างไซอันเป็นอุดมการณ์ที่ผู้คนของพระผู้เป็นเจ้าในทุก 
ยุคทุกสมัยให้ความสนใจ เป็นหัวข้อที่ศาสดาพยากรณ์ ปุโรหิต และกษัตริย์พูดถึงด้วยความปลาบปลื้ม 
ใจเป็นพิเศษ พวกท่านรอคอยยุคสมัยที่เราจะมีชีวิตอยู่ด้วยความมุ่งหวังอันเปี่ยมไปด้วยความปีติยินด ี
พวกท่านร้องเพลง เขียนถึง และพยากรณ์ถึงยุคสมัยของเราโดยได้รับการดลใจจากความมุ่งหวังอัน 
เปี่ยมไปด้วยความปีติยินดีเป็นอย่างยิ่ง…เราเป็นผู้คนที่พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดปรานและทรงเลือกให้นำา
รัศมีภาพของยุคสุดท้ายออกมา” (Teachings of the Prophet Joseph Smith, sel. Joseph Fielding 
Smith [1976], 231)

สรุป พูดถึงข้อความต่อไปนี้ของประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์:

“ข้าพเจ้าเห็นอนาคตที่มหัศจรรย์ในโลกที่ไม่แน่นอน ถ้าเพียงเราจะยืนอยู่ในคุณค่าของเรา ถ้าเราจะสร้าง
รากฐานจากบรรพบุรุษของเรา ถ้าเราจะเดินในความเชื่อฟังต่อพระเจ้า ถ้าเราจะเนินชีวิตที่เรียบง่ายตาม 
พระกิตติคุณ เราจะได้รับพรในวิถีทางท่ีงดงามและมหัศจรรย์ เราจะถูกมองในฐานะท่ีเป็นชนชาติของพระเจ้า 
โดยเฉพาะผู้ซึ่งพบกุญแจแห่งความสุข

“และชนชาติท้ังหลายเป็นอันมากจะมากล่าวว่า มาเปิดให้เราข้ึนไปยังภูเขาของพระเจ้า…เพราะว่าพระธรรม 
ออกมาจากศิโยน และพระวจนะของพระเจ้าจะออกมาจากเยรูซาเล็ม” (อิสยาห์ 2:3)

“สิ่งซึ่งยิ่งใหญ่อยู่ในอดีตของเรา สิ่งอัศจรรย์คงอยู่ในปัจจุบันของเรา ความรุ่งโรจน์จะเป็นอนาคตของเรา”  
(เลียโฮนา มกราคม 1998 หน้า 82)

กระตุ้นสมาชิกชั้นเรียนให้สถาปนาไซอันภายในใจ ในครอบครัว และในสเตคของเขา เป็นพยานถึงความ
จริงที่สนทนาไปแล้วในระหว่างบทเรียนเมื่อพระวิญญาณกระตุ้นเตือน

แนวคิดเพิ่มเติม
ประกอบก�รสอน	 ท่านอาจใช้แนวคิดต่อไปนี้เพื่อเสริมเค้าโครงบทเรียนที่แนะนำาไว้

เพลงสวดแห่งไซอัน

เตรียมให้สมาชิกชั้นเรียนร้องหรืออ่านเนื้อร้องของเพลงสวดต่อไปนี้ “สูงขึ้นไป ณ ยอดเขา” (เพลงสวด 
บทเพลงที่  4) “อิสเร็ล อิสเร็ลพระเป็นเจ้าเรียก” (บทเพลงที่  6); หรือ “ไซอันแสนงามเบื้องบน” (บทเพลง
ที่  25) หรือให้นักร้องเดี่ยวหรือกลุ่มเล็กๆ เตรียมร้องหนึ่งเพลง สนทนาว่าเพลงสวดเฉลิมฉลองการสร้าง 
ไซอันอย่างไร
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ลำาดับเหตุการณ์ และแผนที ่
ทางประวัติศาสตร์ของศาสนจักร
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ลำ�ดับเหตุก�รณ์ประวัติศ�สนจักร
1805,	23	ธันว�คม
 โจเซฟ สมิธเกิดจากโจเซฟ สมิธ ซีเนียร์และ 

ลูซี แมค สมิธ ในชารอน รัฐเวอร์มอนต์  
(ดู โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:3–4)

1820,	ต้นฤดูใบ้ใม้ผลิ	
 โจเซฟ สมิธได้รับนิมิตเเรกในป่าใกล้บ้านของ

ท่านในรัฐนิวยอร์ก (ดู โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 
1:15–20)

1823,	21–22	กันย�ยน
 โจเซฟ สมิธได้รับการมาเยือนจากเทพโมไรไน 

และบอกให้ทราบถึงบันทึกพระคัมภีร์มอรมอน 
โจเซฟเห็นภาพแผ่นจารึกทองคำาฝังอยู่ใน 
เนินเขาใกล้เคียง (คาโมราห์) (ดู โจเซฟ สมิธ
—ประวัติ 1: 27–54)

1827,	22	กันย�ยน 
 โจเซฟ สมิธ ได้รับเเผ่นจารึกทองคำาจาก 

โมโรไนที่เนินเขาคาโมราห์ (ดู โจเซฟ สมิธ— 
ประวัติ 1:59)

1829,	15	พฤษภ�คม 
 ยอห์น ผู้ถวายบัพติศมาประสาทฐานะปุโรหิต

แห่งอาโรนแก่โจเซฟ สมิธ และออลิเวอร์  
คาวเดอรี ที่ฮาร์โมนีย์ เพนน์ซิลเวเนีย  
(ดู คพ. 13;  โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:71–72)

1829,	พฤษภ�คม 
 โจเซฟ สมิธ และออลิเวอร์ คาวเดอรีได้รับ

ฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคจากเปโตร  
ยากอบ และยอห์น ใกล้แม่น้ำาซัสเควฮันนา  
ซึ่งอยู่ระหว่าง ฮาร์โมนีย์ เพนน์ซิลเวเนียและ
โคลสวิลล์ นิวยอร์ก (ดู คพ. 128:20)

1829,	มิถุน�ยน 
 การแปลพระคัมภีร์มอรมอนเสร็จสมบูรณ์ 

พยานสามคนและพยานแปดคนได้เห็น 
แผ่นจารึกทองคำา (ดู 2 นีไฟ 11:13;  
2 นีไฟ 27:12–13; ค พ. 17)

1830,	26	มีน�คม 
 พิมพ์พระคัมภีร์มอรมอนเป็นครั้งแรกที่ 

พอลไมรา นิวยอร์ก 

1830,	6	เมษ�ยน	
 การจัดตั้งศาสนจักรในเขตเฟเยทท์นิวยอร์ก

1830,	กันย�ยน–ตุล�คม 
 ผู้สอนศาสนาชุดแรกได้รับเรียกให้ไปสั่งสอน

ชาวเลมัน (ชาวอเมริกันพื้นเมือง)  
(ดู คพ. 28; 30; 32)

1830,	ธันว�คม	ถึง	1831,	มกร�คม 
 พระเจ้าบัญชาวิสุทธิชนให้มารวมกันที่โอไฮโอ 

(ดู คพ. 37: 38:31–32)

1831,	20	กรกฎ�คม
 เปิดเผยสถานที่ตั้งของเมืองไซอัน  

(เยรูซาเล็มใหม่) ในอินดิเพนเดนซ์ มิสซูรี 
แก่ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ  
(ดู คพ. 57 หลักแห่งความเชื่อ 1:10)

1833,	18	มีน�คม	
 ซิดนีย์ ริกดัน และ เฟรเดอริค จี. วิลเลียมส์ได้

รับการวางมือมอบหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในฝ่าย
ประธานของศาสนจักร และได้รับมอบกุญเเจ
ของอาณาจักร (ดู หัวบทของ คพ. 81 และ 
คพ. 90; ดู คพ. คพ. 90:6 ด้วย)

1833,	7	พฤศจิก�ยน	
 วิสุทธิชนเริ่มหลบหนีจากฝูงชนใน เทศมณฑล 

แจ๊คสัน มิสซูรี ข้ามแม่น้ำามิสซูรีไปยัง เทศ
มณฑลเคลย์ มิสซูรี

1834,	5	พฤษภ�คม
 โจเซฟ สมิธ ออกจากเคิร์ทแลนด์ โอไฮโอไป 

ยังมิสซูรีในฐานะผู้นำาค่ายไซอัน เพื่อช่วย
บรรเทาทุกข์ให้ กับวิสุทธิชนที่ถูกขับไล่ออก
จาก เทศมณฑล แจ๊คสัน

1835,	14	กุมภ�พันธ	์
 โควรัมอัครสาวกสิบสองได้รับการจัดตั้งใน

เคิร์ทแลนด์ โอไฮโอ (ดู คพ. 107:23–24)

1835,	28	กุมภ�พันธ	์
 การจัดตั้งโควรัมแรกของสาวกเจ็ดสิบเริ่มใน

เคิร์ทแลนด์ โอไฮโอ

1835,	17	สิงห�คม	
 ยอมรับหลักคำาสอนและพันธสัญญาเป็น

งานมาตรฐานของศาสนจักร ในเคิร์ทแลนด์ 
โอไฮโอ

1836,	27	มีน�คม 
 พระวิหารเคิร์ทแลนด์ได้รับการอุทิศ  

(ดู คพ. 109)

1836,	3	เมษ�ยน	
 พระเยซูคริสต์ทรงปรากฏต่อโจเซฟ สมิธและ

ออลิเวอร์ คาวเดอรี ในพระวิหารเคิร์ทแลนด์ 
(ดู คพ. 110:1–10) โมเสส เอลีอัสและเอลียาห์
มาปรากฏและมอบกุญแจฐานะปุโรหิต  
(ดู คพ. 110:11–16)

1837,	19	กรกฎ�คม 
 เอ็ลเดอร์ ฮีเบอร์ ซี. คิมบัลล์ และอีกหกคน

มาถึงลิเวอร์พูล ประเทศอังกฤษเพื่อทำางาน
เผยแผ่ในต่างประเทศเป็นครั้งแรก

1838,	26	เมษ�ยน 
 ชื่อของศาสนจักรระบุโดยการเปิดเผย  

(ดู คพ. 115:4)

1838,	1	ธันว�คม	ถึง	1839,	16	เมษ�ยน	
 ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ และคนอื่นๆ  

ถูกขังอยู่ที่เรือนจำาลิเบอร์ตี้ในลิเบอร์ตี้ มิสซูรี 
(ดู คพ.121:123)

1840,	15	สิงห�คม 
 บัพติศมาแทนคนตายได้รับการประกาศต่อ

สาธารณชนโดยศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ

1841,	24	ตุล�คม 
 เอ็ลเดอร์ออร์สัน ไฮด์ อุทิศปาเลสไตน์สำาหรับ

การกลับคืนมาของลูกหลานอับราฮัม

1842,	17	มีน�คม 
 สมาคมสตรีสงเคราะห์ได้รับการจัดตั้งในนอวู 

อิลลินอยส์

1842,	4	พฤษภ�คม 
 มีเอ็นดาวเม้นท์พระวิหารที่สมบูรณ์แบบเป็น

ครั้งแรกในนอวู อิลลินอยส์

1844,	27	มิถุน�ยน	
 โจเซฟ เเละ ไฮรัม สมิธ เสียชีวิตเป็นมรณสักขี

ที่คุกคาร์เทจในคาร์เทจ อิลลินอยส์  
(ดู คพ. 135)

1846,	4	กุมภ�พันธ์	
 วิสุทธิชนนอวูเริ่มข้ามแม่น้ำามิสซิสซิปปี  

เพื่อเคลื่อนย้ายไปทางตะวันตก วิสุทธิชน 
บางคนนั่งเรือ บรูคลิน จากนิวยอร์ก ซิตี้  
ไปแคลิฟอร์เนีย

1846,	16	กรกฎ�คม 
 กองทหารมอรมอนเข้าร่วมกับกองทัพสหรัฐ 

ที่ไอโอวา

1847,	เมษ�ยน 
 กลุ่มผู้บุกเบิกของประธานบริคัม ยังก์ออก 

จากวินเทอร์ควอเตอร์ส มุ่งหน้าสู่ตะวันตก  
(ดู คพ. 136)

1847,	24	กรกฎ�คม 
 ประธานบริคัม ยังก์ มาถึงหุบเขาซอลท์เลค

1847,	27	ธันว�คม 
 สนับสนุนบริคัม ยังก์เป็นประธานของ

ศาสนจักร

1848,	พฤษภ�คม–มิถุน�ยน 
 ฝูงจิ้งหรีดในหุบเขาซอลท์เลคทำาลายพืชผล 

เรือกสวนไร่นารอดพ้นจากการทำาลายล้าง  
เมื่อฝูงนกนางนวลมากินจิ้งหรีดจนหมด

1849,	9	ธันว�คม 
 โรงเรียนวันอาทิตย์ได้รับการจัดตั้ง 

โดยริชาร์ด บัลแลนไทน์
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1850,	15	มิถุน�ยน 
 เดเซเร็ทนิวส์ เริ่มตีพิมพ์ในซอลท์เลค ซิตี้

1856,	ตุล�คม 
 คณะ รถ ลากวิลลี และมาร์ตินล่าช้าเพราะพายุ

หิมะ  หน่วย กู้ภัย จากหุบเขาซอลท์เลคมาพบ
พวกเขา

1869,	28	พฤศจิก�ยน 
 Young Ladies’ Retrenchment Association 

(สมาคมที่สนับสนุนให้เยาวชนหญิงใช้เวลา
ไปกับการปลูกฝังทางศีลธรรม จิตใจและ
วิญญาณมากขึ้นและใช้เวลากับเรื่องแฟชั่น 
และความฟุ้งเฟื้อของโลกให้น้อยลง) ได้รับ 
การจัดตั้ง สมาคมนี้เป็นต้นกำาเนิดของ
โปรแกรมเยาวชนหญิง

1875,	10	มิถุน�ยน
 สมาคมพัฒนาร่วมของเยาวชนชายได้รับ 

การจัดตั้ง ซึ่งเป็นต้นกำาเนิดของโปรแกรม
เยาวชนชาย

1877,	6	เมษ�ยน	
 พระวิหารเซนต์จอร์จ ยูทาห์ ได้รับการอุทิศ 

ประธานบริคัม ยังก์ได้รับการเปิดเผยให้จัด
ระเบียบองค์การฐานะปุโรหิตเเละสเตคแห่ง 
ไซอัน

1878,	5	สิงห�คม	
 ออรีเลีย สเป็นเซอร์ โรเจอร์ส จัดการประชุม

ปฐมวัยครั้งแรกในฟาร์มิงตัน ยูทาห์

1880,	10	ตุล�คม 
 จอห์น เทย์เลอร์ ได้รับการสนับสนุนให้เป็น

ประธานของศาสนจักร ยอมรับไข่มุกอันล้ำาค่า
เป็นงานมาตรฐาน

1883,	14	เมษ�ยน	
 การเปิดเผยที่ประทานแก่ประธานจอห์น  

เทย์เลอร์เกี่ยวกับการจัดตั้งสาวกเจ็ดสิบ

1889,	7	เมษ�ยน	
 วิลฟอร์ด วูดรัฟฟ์ ไดรับการสนับสนุนให้เป็น

ประธานของศาสนจักร

1890,	6	ตุล�คม	
 “คำาแถลงนโยบาย” ได้รับการสนับสนุน 

ในการประชุมใหญ่สามัญ เพื่อยุติการปฏิบัติ
พหุสมรส (ดู ข้อประกาศอย่างเป็นทางการ 1)

1893,	6	เมษ�ยน	
 ประธานวิลฟอร์ด วูดรัฟฟ์ อุทิศพระวิหาร

ซอลท์เลค หลังจากก่อสร้างมาเป็นเวลา 40 ปี

1898,	13	กันย�ยน 
 ลอเรนโซ สโนว์ เป็นประธานของศาสนจักร

1899,	17	พฤษภ�คม 
 ประธานลอเรนโซ สโนว์ ได้รับการเปิดเผยใน

เซนต์จอร์จ ยูทาห์ โดยกระตุ้นเตือนท่านให ้
เน้นเรื่องส่วนสิบ

1901,	17	ตุล�คม 
 โจเซฟ เอฟ. สมิธ เป็นประธานของศาสนจักร

1918,	3	ตุล�คม 
 ประธานโจเซฟ เอฟ. สมิธ ได้รับนิมิตเกี่ยวกับ

การไถ่คนตาย (ดู คพ. 138)

1918,	23	พฤศจิก�ยน 
 ฮีเบอร์ เจ. แกรนท์ เป็นประธานของศาสนจักร

1936,	เมษ�ยน
 โปรแกรมประกันชุมชนของศาสนจักร 

(Church Security Program) ได้รับการจัดตั้ง
ขึ้นเพื่อช่วยเหลือคนยากจนในช่วงเศรษฐกิจ
ตกต่ำาครั้งใหญ่ ซึ่งกลายเป็นโครงการ
สวัสดิการของศาสนจักร โครงการนี้พัตนามา
จากการเปิดเผยที่ประธาน ฮีเบอร์ เจ. แกรนท์ 
ได้รับก่อนหน้านี้

1941,	6	เมษ�ยน 
 ผู้ช่วยของอัครสาวกสิบสองได้รับเรียกเป็น 

ครั้งแรก

1945,	21	พฤษภ�คม 
 จอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ เป็นประธานของศาสนจักร

1951,	9	เมษ�ยน 
 เดวิด โอ. แมคเคย์ ได้รับการสนับสนุนให้เป็น

ประธานของศาสนจักร

1961,	30	กันย�ยน 
 ภายใต้การกำากับดูแลของฝ่ายประธานสูงสุด 

เอ็ลเดอร์ฮาโรลด์ บี. ลี ประกาศว่าโปรแกรม
ทั้งหมดของศาสนจักรต้องสัมพันธ์กันโดยผ่าน
ฐานะปุโรหิต เพื่อทำาให้ครอบครัวและบุคคล
เข้มแข็ง

1964,	ตุล�คม
 เน้นเรื่องการจัดสังสรรค์ในครอบครัว

1970,	23	มกร�คม 
 โจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ เป็นประธานของ

ศาสนจักร

1971,	มกร�คม
 เริ่มตีพิมพ์นิตยสารฉบับใหม่ของศาสนจักร 

ได้แก่— Ensign, New Era, และ Friend

1972,	7	กรกฎ�คม 
 ฮาโรลด์ บี. ลี เป็นประธานของศาสนจักร

1973,	30	ธันว�คม	
 สเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ เป็นประธาน

ของศาสนจักร

1975,	3	ตุล�คม	
 ประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ประกาศ

การจัดตั้งโควรัมแรกของสาวกเจ็ดสิบขึ้นใหม่

1976,	3	เมษ�ยน 
 เพิ่มการเปิดเผยสองเรื่องเข้าไปในไข่มุกอัน

ล้ำาค่า ในปี 1981 ย้ายการเปิดเผยดังกล่าวนี้
ไปเป็น คพ.137 และ คพ. 138

1978,	30	กันย�ยน 
 ศาสนจักรสนับสนุนการเปิดเผยเกี่ยวกับ 

การให้ฐานะปุโรหิตแก่สมาชิกชายทุกคน 
ที่มีค่าควรโดยไม่คำานึงถึงเชื้อชาติหรือสีผิว  
(ดู ข้อประกาศอย่างเป็นทางการ 2)

1979,	กันย�ยน 
 พระคัมภีร์ไบเบิลคิงส์เจมส์ฉบับ แอลดีเอส. 

พร้อมกับสิ่งช่วยศึกษาได้รับการจัดพิมพ์

1981,	กันย�ยน 
 พระคัมภีร์มอรมอน หลักคำาสอนและพันธ-

สัญญา และไข่มุกอันล้ำาค่าฉบับใหม่  
(ภาษาอังกฤษ) ได้รับการจัดพิมพ์

1984,	มิถุน�ยน 
 ก่อตั้งฝ่ายประธานภาคอย่างเป็นทางการ 

โดยเรียกสมาชิกจากสาวกเจ็ดสิบ

1985,	10	พฤศจิก�ยน 
 เอสรา แทฟท์ เบ็นสัน เป็นประธานของ

ศาสนจักร

1989,	1	เมษ�ยน 
 ตั้งโควรัมที่สองของสาวกเจ็ดสิบ

1994,	5	มิถุน�ยน 
 ฮาเวิร์ด ดับเบิลยู. ฮันเตอร์ เป็นประธานของ

ศาสนจักร

1995,	12	มีน�คม 
 กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ เป็นประธานของศาสนจักร

1995,	1	เมษ�ยน	
 ประกาศตำาแหน่ง ผู้นำาใหม่ซึ่งรู้จักกันขึ้นชื่อว่า 

เจ้าหน้าที่ภาค

1995,	23	กันย�ยน 
 ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ อ่าน “ครอบครัว: 

ถ้อยแถลงต่อโลก” จากฝ่ายประธานสูงสุดและ
โควรัมอัครสาวกสิบสองที่การประชุมสมาคม
สงเคราะห์สามัญ

1997,	5	เมษ�ยน	
 เจ้าหน้าที่ภาคได้รับการแต่งตั้งเป็นสาวกเจ็ด

สิบ โควรัมที่สาม สี่ และห้าของสาวกเจ็ดสิบ 
ได้รับการจัดตั้ง

1997,	4	ตุล�คม 
 ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ ประกาศแผนการ

สร้างพระวิหารขนาดเล็ก

1997,	พฤศจิก�ยน
 สมาชิกภาพของศาสนจักรขึ้นถึง 10 ล้านคน

1998,	5	เมษ�ยน	
 ประธานกอร์ดอน บี ฮิงค์ลีย์ประกาศเป้าหมาย

ที่จะมีพระวิหาร 100 แห่งเปิดดำาเนินการในปี 
2000
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