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องค์การ คู่มือและแหล่งช่วย

ฐานะปุโรหิตแห่ง 
เมลคีเซเดคและ
สมาคมสงเคราะห์ 

วันอาทิตย์ที่ 1
หัวข้อกำาหนดโดยผู้นำาโควรัมเอ็ลเดอร์  ผู้นำากลุ่มมหาปุโรหิต และผู้นำาสมาคมสงเคราะห์; แหล่งช่วยที่เป็นไปได้คือ: พระคัมภีร์;  
คู่มือเล่ม 2: การบริหารงานศาสนจักร (08702); นิตยสารศาสนจักร; Daughters in My Kingdom: The History and Work of Relief 
Society (06500); หนังสือแนะแนวผู้นำาฐานะปุโรหิตและผู้นำาองค์การช่วย (31178); หนังสือการอบรมผู้นำาทั่วโลก;  
หนังสือแนะแนวครอบครัว (31180); แหล่งช่วยอื่นๆ ที่ศาสนจักรอนุมัติ

วันอาทิตย์ที่ 2 และ 3
คำาสอนของประธานศาสนจักร: ลอเรนโซ สโนว์ (36787)
หากไม่มีหนังสือเล่มนี้  ให้ใช้ หน้าที่และพรของฐานะปุโรหิต  เล่ม เอ (31111) หรือ สตรีสิทธิชน เล่ม เอ (31113)

วันอาทิตย์ที่ 4
คำาสอนสำาหรับยุคสมัยของเรา: คำาปราศรัยจากการประชุมใหญ่สามัญครั้งล่าสุดใน Ensign หรือ เลียโฮนา
หากไม่มีนิตยสารเหล่านี้ อาจใช้ข่าวสารจากฝ่ายประธานสูงสุดและข่าวเยี่ยมสอน

วันอาทิตย์ที่ 5
ฝ่ายอธิการหรือฝ่ายประธานสาขาจะกำาหนดหัวข้อ (ดู รายการภายใต้ “วันอาทิตย์แรก” สำาหรับแหล่งช่วยที่ใช้ได้)

ฐานะปุโรหิตแห่ง 
อาโรนและเยาวชนหญิง

คู่มือฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน 2 (34821) และ แนวทางแหล่งช่วยฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน 2013 (มีอยู่ออนไลน์เท่านั้น);  
คู่มือเยาวชนหญิง 2 (34824) และ แนวทางแหล่งช่วยเยาวชนหญิง 2013 (มีอยู่ออนไลน์เท่านั้น)

ถ้าไม่มี คู่มือฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน 2 และ คู่มือเยาวชนหญิง 2 ให้ใช้ คู่มือฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน 1 (34820) และ คู่มือเยาวชนหญิง 1 
(34823) สลับบทเรียนจากคู่มือเหล่านี้กับบทเรียนจาก หน้าที่และพรของฐานะปุโรหิต  เล่ม เอ (31111) และ สตรีสิทธิชน เล่ม เอ 
(31113)
ถ้าไม่มี คู่มือฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน 1 และ คู่มือเยาวชนหญิง 1 ใช้คู่มือ หน้าที่และพรของฐานะปุโรหิต และ สตรีสิทธิชน

แหล่งช่วยอื่น: นิตยสารศาสนจักร; สัมฤทธิผลในหน้าที่ของฉันต่อพระผู้เป็นเจ้า: สำาหรับผู้ดำารงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน (06746); 
เยาวชนหญิง ความก้าวหน้าส่วนบุคคล (36035); เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน (09403); แน่วแน่ต่อศรัทธา (36863);  
สั่งสอนกิตติคุณของเรา (36617); ดีวีดี Strength of Youth Media 2013

รายการดังต่อไปนี้คือหนังสือที่จะใช้ในหลักสูตรวันอาทิตย์ปี 2013 หนังสือทั้งหมดมีอยู่ไม่ครบทุกภาษา  รายการใหม่สำาหรับปี 2013 และหนังสือที่คัดเลือกเล่มอื่นๆ 
จะส่งโดยตรงไปยังวอร์ดหรือสาขาของท่าน  นอกเหนือจากรายการใหม่ วอร์ดและสาขาควรมีหนังสือดังต่อไปนี้อยู่แล้วเป็นจำานวนมาก 

คำ�แนะนำ�สำ�หรับ 
หลักสูตรปี 2013
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องค์การ คู่มือและแหล่งช่วย

ปฐมวัย อายุ 18 เดือน–2 ขวบ (ชั้นเรียนบริบาล)
จงดูเด็กเล็กๆ ของเจ้า: คู่มือบริบาล (37108)

อายุ 3–11 ขวบ (ช่วงเวลาของการแบ่งปัน)
โครงร่างสำาหรับช่วงเวลาของการแบ่งปันปี 2013: ฉันเป็นลูกพระผู้เป็นเจ้า (08994)

อายุ 3 ขวบ (ชั้นเรียนอรุโณทัย)
ปฐมวัย 1: ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า (34969)

อายุ 4–7 ขวบ (ชั้นเรียน ลสด 4–7 ขวบ)
ปฐมวัย 3: เลือกสิ่งดี B (34499)

อายุ 8–11 ขวบ (ชั้นเรียน อัศวิน 8–11 ขวบ)
ปฐมวัย 5: หลักคำาสอนและพันธสัญญา และประวัติศาสนจักร (34602)
ถ้าไม่มีคู่มือนี้  ใช้ ปฐมวัย 7: พันธสัญญาใหม่ (34604)

โรงเรียนวันอาทิตย์ อายุ 12–13 ปี
คู่มือครู ประธานของศาสนจักร (31382)
ถ้าไม่มีคู่มือเล่มนี้ ใช้ คู่มือครู หลักคำาสอนและพันธสัญญา  และประวัติศาสนจักร (35685); คู่มือศึกษา สมาชิกชั้นเรียน  
หลักคำาสอนและพันธสัญญา และประวัติศาสนจักร (35686); และ มรดกของเรา (35448)

อายุ 14–18 ปี
คู่มือครู หลักคำาสอนและพันธสัญญา  และประวัติศาสนจักร (35685); คู่มือศึกษา สมาชิกชั้นเรียน หลักคำาสอนและพันธสัญญา และ
ประวัติศาสนจักร (35686); และ มรดกของเรา (35448)

ผู้ใหญ่
คู่มือครู หลักคำาสอนและพันธสัญญา  และประวัติศาสนจักร (35685); คู่มือศึกษา สมาชิกชั้นเรียน หลักคำาสอนและพันธสัญญา และ
ประวัติศาสนจักร (35686); และ มรดกของเรา (35448)
หลักธรรมพระกิตติคุณ ฉบับปรับปรุงใหม่ (06195) หลักสูตรสำาหรับผู้สนใจ สมาชิกใหม่ และสมาชิกที่กลับมาแข็งขัน
ถ้าไม่มี หลักธรรมพระกิตติคุณ ฉบับปรับปรุงใหม่  ให้ใช้ฉบับเก่า (31110); หรือหากไม่มีทั้งสองเล่ม   
ใช้ Gospel Fundamentals (31129)

หลักสูตรเพิ่มเติม 
(ถ้ามีคู่มือ)

คู่มือและแหล่งช่วย

พระวิหารและประวัติ
ครอบครัว

Instructor’s Guide to Temple and Family History Work  (35804) และ  Member’s Guide to Temple and Family History Work  
(36795)

การเตรียมตัวไป 
พระวิหาร

การประสาทพรจากเบื้องบน: การสัมมนาเพื่อเตรียมไปพระวิหาร คู่มือสำาหรับครู (36854) และ การเตรียมตัวเข้าพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ 
(36793)

การสอนพระกิตติคุณ ไม่มีการเรียกใดยิ่งใหญ่กว่าการสอน (36123) หน้า 185–239
ถ้าไม่มีหนังสือเล่มนี้ ใช้ หนังสือแนะแนวการสอน (34595) หน้า 21–22

การแต่งงานและความ 
สัมพันธ์ในครอบครัว

การแต่งงานและความสัมพันธ์ในครอบครัว คู่มือผู้ให้คำาแนะนำา (35865) และ การแต่งงานและความสัมพันธ์ในครอบครัว   
คู่มือศึกษา (36357)

 

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรวันอาทิตย์และการจัดตั้งโควรัมและชั้นเรียน ดู คู่มือเล่ม 2: การบริหารงานศาสนจักร 7.8.1  
(ฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค); 9.4.1 (สมาคมสงเคราะห์); 8.11 (ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน); 10.6 (เยาวชนหญิง); 11.4 (ปฐมวัย); 12.4 (โรงเรียนวันอาทิตย์)

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับวิธีปรับปรุงการเรียนรู้และการสอนพระกิตติคุณ ดู คู่มือเล่ม 2: การบริหารงานศาสนจักร 5.5, 12.5

เพื่อสั่งหนังสือในรูปแบบไฟล์เสียง  อักษรเบรลล์  หรือตัวพิมพ์ขนาดใหญ่ หรือมีคำาอธิบาย เข้าไปที่ store.lds.org และคลิกบน Materials for Those with Disabilities.




